หำกพบปัญหำ
เชิญติดต่อสอบถำมได้
เลยค่ะ ^^

ลำดับ

คณะ/หลักสูตร

ผู้ประสำนงำน

e-mail

โทรศัพท์

1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

น.ส. นิตยาภรณ์ บุญสวัสดิ์ nittayaporn.bun@mahidol.ac.th 02-419-6411
น.ส. ณิสา แจ้งบุญ
nisa.jan@mahidol.ac.th
02-419-6421

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
น.ส. วาสนา แจ่มเที่ยงตรง sietmu@hotmail.com
การศึกษาแพทยศาสตร์
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต น.ส. วลัดดาวัลย์ สุขมา laddawan.sum@mahidol.edu
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุป
น.ส. พรชนก โพธิ์บัณฑิตย์ pornchanok.pod@mahidol.edu
กรณศาสตร์
2 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
น.ส. สิริฉัตร คาน้อย
sirichart.kha@mahidol.ac.th
นางรัตน์ตัญญู พิศาล
rattanyu.pis@mahidol.edu
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สงคราม
น.ส. พิไลลักษณ์ สมตน pilailak.sot@mahidol.edu
หลักสูตร วท.บ. สาขาความผิดปกติของการ
น.ส.วาสินี โพธิ์หอม
vasinee.poh@mahidol.ac.th
สื่อความหมาย
หลักสูตร วท.บ.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ น.ส. ศิวพร โฉมเกิด
siwaporn.cho@mahidol.ac.th
3 คณะเภสัชศำสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
น.ส. กฤษณี ประไพวิทย์ krisanee.pra@mahidol.ac.th
4 คณะทันตแพทยศำสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
5 คณะวิทยำศำสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ (sim)

02-419-8987
02-419-8826-7
02-419-3441
02-201-2268

02-2012-2130
02-201-0523
02-201-2425
02-201-2404
02-354-3748

นายอภิรักษ์ สินแท้
น.ส. กชพร พวงเพ็ชร

02-200-7555 ต่อ
7699
apirak.sit@mahidol.ac.th
02-200-7555 ต่อ
kotchaporn.pua@mahidol.ac.th 7764

นางจันศนีย์ ฉิมงาม

jansanee.chi@mahidol.ac.th

น.ศ. เอื้ออาทร ใจดี

ueaarthorn.jai@mahidol.ac.th

น.ส. พัชรพร แสงจันทร์

pacharaporn.san@mahidol.ac.th

092-272-0867
02-441-9820 ต่อ
1199

6 คณะเทคนิคกำรแพทย์
หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคนิคการแพทย์
02-441-4371 ต่อ
น.ส. จินตนา กลิ่นถือศิล jintana.kli@mahidol.ac.th
หลักสูตร วท.บ. สาขารังสีเทคนิค
2842
7 คณะสำธำรณสุขศำสตร์
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
02-640-9850 หรือ
น.ส. หนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์ nuengruethai.hon@mahidol.ac.th
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
087-494-0100
ความปลอดภัย

ลำดับ
คณะ/หลักสูตร
8 คณะพยำบำลศำสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผู้ประสำนงำน

e-mail

น.ส. สุชลิตา ยืนนาน

srinual.yeu@mahidol.edu

น.ส. ณัฐฐรีย์ พงษ์สุรีย์

potjanee.pon@mahidol.ac.th

โทรศัพท์
02-441-5333 ต่อ
2122

9 คณะกำยภำพบำบัด
หลักสูตร วท.บ. สาขากายภาพบาบัด

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชากิจกรรมบาบัด น.ส. ชลิดา ภัทรจิรพรรณ

chalida.pha@mahidol.edu

10 คณะวิศวกรรมศำสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชา
น.ส. เพ็ญจันทร์ แสงธงไชย penjan.pha@mahidol.ac.th
วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์
11 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
นางสุดา ขาดารงเกียรติ suda.kho@mahidol.ac.th
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจักรี ศิริรักษ์
chakri.sir@mahidol.ac.th
(หลักสูตรนานาชาติ)
12 คณะสัตวแพทยศำสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

น.ส. ปานวาด ปรียานนท์ panwad.pre@mahidol.edu

02-441-5450 ต่อ
20233
02-441-5450 ต่อ
20204

02-889-2138
ต่อ 6033

02-441-5000 ต่อ
1110
02-441-5000 ต่อ
1105
02-441-5242-4 ต่อ
1429

13 คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเวชระเบียน

น.ส. ชลธิชา ดิษฐเกษร

Chonthicha.dit@mahidol.ac.th

นายสถาพร จริงสุระ (รายวิชา
sathaporn.jin@mahidol.ac.th
เลือกศึกษาทั่วไป, เสรี)

02-800-2840-75 ต่อ
1215
02-800-2840-75 ต่อ
1113

ลำดับ
คณะ/หลักสูตร
ผู้ประสำนงำน
14 คณะศิลปศำสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
นายสงบสุข นาสวนสุวรรณ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย
15 วิทยำลัยศำสนศึกษำ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสน
น.ส. ณัฐริกา สุขแจ่ม
ศึกษา
16 วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาการออกกาลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกกาลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออก น.ส. พิกุล พุ่มช้าง
กาลังกายและการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกกาลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล
17 วิทยำลัยรำชสุดำ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหู
นางอุมา ดุลยะเพ็ญ
หนวกศึกษา
18 โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตกำญจนบุรี
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยาเชิง
อนุรักษ์
น.ส. รุชดา สิทธิสังข์ หรือ
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
น.ส. กนกวรรณ ทิมี
การเกษตร
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาธรณีศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
19 โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตนครสวรรค์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
นายภาสกร ภมรคุณานนท์
ประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรกร
ปราชญ์เปรื่อง

e-mail
sangobsook.nas@mahidol.ac.th,
sangobsook@hotmail.com

โทรศัพท์

02-441-4404 ต่อ
1102

nattarika.soo@mahidol.ac.th

02-800-2633

pikul.pum@mahidol.ac.th

02-441-4297-8 ต่อ
201

uma.dul@mahidol.ac.th

02-889-5309 ต่อ
1236

ruchada.sit@mahidol.ac.th หรือ 034-585-058 ต่อ
kanokwan.tim@mahidol.ac.th 2101, 2103 หรือ
086-377-9947

Khunthais@gmail.com หรือ
086-445-6406 หรือ
partsagkorn.par@mahidol.ac.th 083-412-7092

ลำดับ

คณะ/หลักสูตร

ผู้ประสำนงำน

20 มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอำนำจเจริญ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
น.ส. ขนิษฐา สามิตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
21 สถำบันพระบรมรำชชนก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
น.ส. นิชา กิ่งแก้ว

e-mail

โทรศัพท์

khanittha.sam@mahidol.edu

02-849-6556

nicha.kin@mahidol.edu

02-201-5836

งำนทะเบียนและประมวลผล ทีมลงทะเบียนเรียน 02-849-4562, 63, 65, และ 69
e-mail mu.register001@gmail.com

