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หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลําดับ เบอร์ภายใน
1
2

เบอร์ภายนอก

3535

034-109300

3106,

034-261065

3115 - 3116
034-261064

สถานที่
หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1
สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SC107 ชั้น1

สํานักงานคณะครุศาสตร์

อาคาร A5 ชั้น2

3

3227 - 3229

4
5
6

3334-3335 034-261066-67 สํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3565
034-261087 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
3660 - 3661 034-261068 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ

อาคารมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น1
อาคารพยาบาล ชั้น1

7

3561 - 3562

034-261046

งานบริหารทั่วไป สํานักงานอธิการบดี

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

8

3552

034-261074

งานประชุมและพิธีการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

9

3507, 3508

034-261084

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

10

3550, 3551

งานการเงินและบัญชี

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น1

11 3559 - 3560

034-261078

งานพัสดุ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

12

3893

034-261041

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาคารศูนย์ศึกษาฯ ชั้น1

13

3900

034-261069

สํานักงานบัณฑิตศึกษา

อาคารศูนย์ศึกษาฯ ชั้น3

14

3628

034-109328

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โรงเรียนสาธิตฯ ชั้น2

15

3530

034-261049

กองนโยบายและแผน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น4

16

3480

ห้องโสตทัศนูปกรณ์

อาคารA7 ชั้น5

17

3377, 3390

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารกิจการ ชั้น1

034-109324,
034-109325

18 3080 - 3081

034-109329

สํานักงานสถาบันภาษา

อาคารA2 ชั้น1

19

3906

034-261053

สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาคารศูนย์ศึกษาฯ ชั้น4

20

3712

034-261083

สํานักคอมพิวเตอร์

สํานักคอมพิวเตอร์

21

3434

034-261054-56 สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการฯ

22 3090 - 3091

034-109326

สํานักศิลปวัฒนธรรม

อาคารA2

23

034-261086

ฝ่ายยานพาหนะ

อาคารกิจการฯ

24 3401 - 3402

034-261080

ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

อาคารกิจการฯ

25

034-261076

หน่วยรักษาความปลอดภัย

หน้ามหาวิทยาลัย

3400
3880
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ติดต่อ 3480

อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3002

ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ (ดูแลงาน
เลขานุการและบริการวิชาการ)

สํานักคอมพิวเตอร์

2

3003

ห้องสโตร์

ETB ชั้น5

3

3004

UBI 1 สํานักงาน UBI

ETB ชั้น1

4

3005

UBI 1 ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ETB ชั้น1

5

3006-3007

ห้องพักอาจารย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

ETB ชั้น6

6

3008

ห้องพักอาจารย์

ETB ชั้น5

7

3009

ห้องพักอาจารย์ 5 ห้องพักอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า ETB ชั้น4

8

3010

ห้องพักอาจารย์ 4 ศูนย์วิจยั ระบบควบคุมเครื่องกลอั ETB ชั้น4

9

3011

ห้องพักอาจารย์ 3 ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
และพลังงานหมุนเวียน

ETB ชั้น4

10

3012

ห้องพักอาจารย์ 2 ห้องศูนย์วิจัยระบบควบคุม
เครื่องกลอัตโนมัติ

ETB ชั้น4

11

3013

ห้องพักอาจารย์ 1 อาจารย์ สมบัติ หทัยรัตนานนท์ ETB ชั้น4

12

3014

ห้องประชุม

ETB ชั้น3

13

3015

ห้องพักอาจารย์ ดร.บุญธง วสุริย์

ETB ชั้น3

14

3016

ห้องหน่วยวิจัยอาร์เอฟไอดี

ETB ชั้น2

15

3017

ห้องโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรร ETB ชั้น2

16

3018

UBI 2

ETB ชั้น1

17

3019

ห้องสโตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

ETB ชั้น6

18

3020

ห้องพักอาจารย์เจษฏา สาททอง
อาคารวิศวกรรมโยธา

ETB ชั้น6

ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3040

ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต

อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น1

2

3041

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ

อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น1

3

3042

ห้องพักอาจารย์ 1

อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น2

4

3043

ห้องศูนย์วิจัยน้ํา

อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น1

5

3044

ห้องพักอาจารย์ 2

อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น2
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อาคารวิศวกรรมโยธา
ลําดับ เบอร์ภายใน
6

เบอร์ภายนอก

3045

หน่วยงาน
cee 201

สถานที่
อาคารวิศวกรรมโยธา ชั้น2

อาคาร A2
ลําดับ เบอร์ภายใน
1

3080 - 3081

2

เบอร์ภายนอก
034-109329

หน่วยงาน

สถานที่

สํานักงานสถาบันภาษา

อาคารA2 ชั้น1

3082

ห้องพักอาจารย์สํานักงานสถาบันภาษา

อาคารA2 ชั้น1

3

3083

ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย

อาคารA2 ห้อง 222

4

3084

ห้องพักอาจารย์

อาคารA2 ห้อง 238

5

3085

ห้องพักอาจารย์

อาคารA2 ห้อง 237

6

3086

สํานักงานโปรแกรมภาษาอังกฤษ

อาคารA2 ห้อง 236

7

3087

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมภาษาอังกฤษ

อาคารA2 ห้อง 231

8

3088

ห้องพักอาจารย์

อาคารA2 ห้อง 241

9

3089

ห้องพักอาจารย์

อาคารA2 ห้อง 248

10 3090 - 3091
ลําดับ เบอร์ภายใน

สํานักศิลปวัฒนธรรม
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC.)
เบอร์ภายนอก

อาคารA2

หน่วยงาน

สถานที่

1

3101

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SC ชั้น1

2

3102

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SC ชั้น1

3

3103

ห้องเจ้าหน้าที่ฟิสิกส์

SC207 ชั้น2

5

3105

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาเคมี

SC ชั้น3

สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SC107 ชั้น1

6

3106, 3115
3116, 3118

034-261065

7

3107

ห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์

SC109 ชั้น1

8

3108

ห้องบริการวัสดุการเรียนการสอน

SC110 ชั้น1

9

3109

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์

SC204 ชั้น2

10

3110

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์

SC208 ชั้น2

11

3111

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์

SC218 ชั้น2

12

3112

SC310 ชั้น3

SC310 ชั้น3

13

3113

SC315 ชั้น3

SC315 ชั้น3
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อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC.)
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

14

3114

SC408 ชั้น4

SC408 ชั้น4

15

3117

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายกิจก SC ชั้น1
อาคาร A1

ลําดับ เบอร์ภายใน
1

3146

2

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

3147

อาจารย์ ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ์
ฝ่ายรับนักศึกษาส่งเสริมวิชาการ

อาคารA1 ปิดปรับปรุง
อาคารA1 ปิดปรับปรุง

3

3148

โครงการ ม.ชีวิต

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

4

3151

ห้องโสตทัศนูปกรณ์

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

5

3152

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

6

3153

ห้องพักอาจารย์ ประธานโปรแกรมคณิตศาสตร์

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

7

3154

ห้องพักอาจารย์

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

8

3155

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

9

3156

ห้องพักอาจารย์วิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

10

3157

ห้องพักอาจารย์วิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

11

3158

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

12

3159

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

13
14
15
16

3160
3161
3162
3163

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

อาคารA1 ปิดปรับปรุง
อาคารA1 ปิดปรับปรุง
อาคารA1 ปิดปรับปรุง

ห้องพัสดุ

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

17

3164

ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์

อาคารA1 ปิดปรับปรุง

18

3165

ห้องพักอาจารย์

อาคารA1 ปิดปรับปรุง
อาคาร A4

ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3200

ห้องเจ้าหน้าที่

อาคาร A4 ชั้น1

2

3201

ห้องพักอาจารย์

อาคาร A4 ชั้น2

3

3202

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมชีววิทยา

อาคาร A4 ชั้น3

4

3203

ห้องปฏิบัติการ

อาคาร A4 ชั้น3
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อาคาร A5
ลําดับ เบอร์ภายใน
1

3226

2

3227 - 3229

3

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาล

ห้องสํานักงานคณะครุศาสตร์

อาคาร A5 ชั้น2

3230

ห้องรองคณบดีคณะครุศาสตร์

อาคาร A5 ชั้น2

4

3231

ห้องพื้นฐานการศึกษา

อาคาร A5 ชั้น2

5

3233

ห้องฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

อาคาร A5 ชั้น2

6

3234

ห้องโปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาคาร A5 ชั้น1

7

3235, 3241

ห้องโปรแกรมวัดผลการศึกษา

อาคาร A5 ชั้น3

8

3237

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคาร A5 ชั้น3

9

3238

ห้องจิตวิทยา

อาคาร A5 ชั้น3

10

3239

ห้องสาขาหลักสูตร

อาคาร A5 ชั้น4

11

3240

ห้องพักอาจารย์ พรรณี สุวัตถี

อาคาร A5 ชั้น4

12

3242

ห้องหลักสูตรและการสอน/โปรแกรมประถมศึกษา อาคาร A5 ชั้น2
อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์

ลําดับ เบอร์ภายใน

034-261064

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3261

ห้องโสตทัศนูปกรณ์

อาคารศูนย์ภาษา ชั้น2

2

3262

ห้องคอนโทรล(ฝ่ายโสต)ห้องประชุมปิ่นเกลียว

อาคารศูนย์ภาษา ชั้น3

3

3263

หน้าห้องประชุมปิ่นเกลียว
อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคารศูนย์ภาษา ชั้น3

ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

1

3281

หน่วยงาน
C105 ห้องติดต่อสอบถาม

สถานที่

2

3282

C104 ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น1

3

3283

ห้องคอนโทรน

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น1

4

3284

C201 ห้องควบคุมเครือข่าย

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

5

3285

C203 ห้องพักอาจารย์ SC

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

6

3286

C207 ห้องพักอาจารย์ ED

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

7

3287

C208 ห้องพักอาจารย์ ED

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

8

3288

C209 ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาคารปฏิบัตกิ ารคอมฯ ชั้น2

9

3289

C211 ห้องสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

อาคารปฏิบัตกิ ารคอมฯ ชั้น1
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อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

10

3290

ห้องแม่บ้าน ชั้น2

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น2

11

3291

C301 ห้องพักอาจารย์ IT

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น3

12

3292

C302 ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น3

13

3293

C308 ห้องพักอาจารย์ IT

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น3

14

3294

C401 ห้องเจ้าหน้าที่เทคนิค

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น4

15

3295

C405 ห้องพักอาจารย์

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น4

16

3296

C406 ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น4

17

3297

C410 ห้องสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น4

18

3298

ห้องแม่บ้านชั้น 4

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น4

19

3299

C505 ห้องพักอาจารย์

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น5

20

3300

C507 ห้องสาขา ป.โท

อาคารปฏิบัติการคอมฯ ชั้น5

อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3331

ห้องวิจัย

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1)

2

3332

ห้องโทรศัพท์และสื่อสาร

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1)

3

3333

ห้องสโมสรอาจารย์

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1)

4

3334

สํานักงานคณะมนุษย์

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1)

5

3335

สํานักงานคณะมนุษย์

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1)

6

3336

ห้องทําข้อสอบสําหรับอาจารย์

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น1)

7

3337

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

8

3338

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

9

3339

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

10

3340

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอังกฤษ ป.โท

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

11

3341

ศาลจําลอง

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

12

3342

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

13

3343

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

14

3344

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

15

3345

ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาอาเซียน

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)
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อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

16

3346

ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาอาเซียน

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

17

3347

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอังกฤษ ป.โท

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

18

3348

ห้องรองคณบดี 1

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

19

3349

ห้องรองคณบดี 2

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

20

3350

ห้องทํางานคณบดี

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

21

3351

ห้องรองคณบดี 3

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

22

3352

ห้องผู้ช่วยคณบดี 3

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น2)

23

3353

ห้องพักอาจารย์วิชาบรรณารักษ์ศาสตร์

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น3)

24

3354

ห้องประชุมย่อย

อาคารมนุษยศาสตร์ (ชั้น4)

อาคารกิจการนักศึกษา
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3372

ที่ปรึกษาอธิการบดี อาจารย์ ชูชีพ คงมีชนม์

อาคารกิจการ ชั้น1

2

3373

ห้องพยาบาล

อาคารกิจการ ชั้น1

3

3374

สํานักงานประกันและศิษย์เก่า

อาคารกิจการ ชั้น1

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารกิจการ ชั้น2

4 3377, 3390

034-109325

5

3378

หน่วยบริการนักศึกษา /ผู้ปกครอง/ เอกสาร กยศ. อาคารกิจการ ชั้น3

6

3379-3380

หน่วย IT กยศ.

อาคารกิจการ ชั้น1

7

3381-3384

หน่วยบริหาร/ตรวจสอบ/อนุมัติ กยศ.

อาคารกิจการ ชั้น3

8

3385-3388

034-109324

หน่วยบริการนักศึกษา /ผู้ปกครอง/ เอกสาร กยศ. อาคารกิจการ ชั้น3

9

3389

034-109329

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาคารกิจการ ชั้น1

10

3392

จําหน่ายเครื่องหมาย-แจ้งที่อยู่

อาคารกิจการ ชั้น1

อาคารฝ่ายยาน-อาคาร
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

10

3400

ฝ่ายยานพาหนะ

อาคารกิจการ

11

3401

ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

อาคารกิจการ

12

3402

ฝ่ายอาคาร

อาคารกิจการ
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อาคารทวารวดี
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3416, 3419

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาศิลปกรรม

อาคารทวารวดี ชั้น1

2

3417-3418

โปรแกรมวิชาศิลปกรรม

อาคารทวารวดี ชั้น1

3

3420, 3422

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารทวารวดี ชั้น1

4

3421

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารทวารวดี ชั้น1

5

3423 - 3424

สํานักงานโปรแกรมวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

อาคารทวารวดี ชั้น2

6

3425

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาศิลปกรรม ( ดิจิทัลอาร์ทอาคารทวารวดี ชั้น3

7

3426

ห้อง ท.101

8

3427

9

3428

10

3429, 3431

อาคารทวารวดี ชั้น 1

034-261066-67 สํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารทวารวดี ชั้น 1

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารทวารวดี ชั้น 1

หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์

อาคารทวารวดี ชั้น 1

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3432

งานวารสารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทสํานักวิทยบริการฯ

2

3433

3

3434

งานจัดหาสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสํานักวิทยบริการฯ
034-261054-56 ห้องสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ

4

3435

ห้องผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสํานักวิทยบริการฯ ชั้น1

5

3436

ห้องสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ ชั้น1

6

3437

หน่วยบริการยืม-คืน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สํานักวิทยบริการฯ ชั้น1

7

3438

หน่วยบริการวารสาร

สํานักวิทยบริการฯ ชั้น2

8

3439

ห้องอ่านหนังสือ

สํานักวิทยบริการฯ ชั้น3

9

3440

หน่วยบริการส่งเสริมการอ่าน

สํานักวิทยบริการฯ ชั้น4

10

3441

หน่วยประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสํานักวิทยบริการฯ ชั้น5

11

3442

หน่วยบริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า

สํานักวิทยบริการฯ ชั้น5

12

3443

หน่วยบริการโสตทัศน์วัสดุ

สํานักวิทยบริการฯ ชั้น6

13

3444

หอจดหมายเหตุ

สํานักวิทยบริการฯ ชั้น7

14

3451

ห้อง Researh station

สํานักวิทยบริการฯ ชั้น1

15

3452-3453

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการฯ ชั้น2

16

3454

ห้องโถงกลางระหว่างห้องอบรมและห้องประชุม

สํานักวิทยบริการฯ ชั้น5
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อาคาร A7
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3476

หน่วยวิจัยปลาสวยงาม

อาคาร A7 ชั้น1

2

3477

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาคาร A7 ชั้น2

3

3478

ห้องพักอาจารย์ภาษาจีน

อาคาร A7 ชั้น3

4

3479

ห้องพักอาจารย์ภาษาจีน

อาคาร A7 ชั้น4

5

3480

ห้องโสตทัศนูปกรณ์

อาคาร A7 ชั้น5

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 15 ชั้น)
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3500

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเดช นิลพันธ์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3

2

3501

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย เปียถนอม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3

3

3502

อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3

4

3503

อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3

5

3504

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3

6

3505

อาจารย์ ชัยยุทธ มณีรัตน์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

7

3507, 3508

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

8

3511

ฝ่ายนิติกร

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

9

3514

งานทะเบียน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1

10

3515

งานการเงิน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1

11

3519

ห้องสืบค้นบัณฑิตศึกษา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น7

12

3520

หน่วยวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการสร้าง
เครือข่าย
ในการพัฒนาศักยภาพครูประจําการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น7

13

3524

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น5

14

3530

034-261049

กองนโยบายและแผน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น4

15

3531

034-109321

หน่วยตรวจสอบภายใน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น5

16

3535, 3536

034-109300

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1

17

3542

ห้องผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

18

3543

ผู้อํานายการกองกลาง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

19

3544, 3545

034-261084

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2
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นายณั ฐวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์ หน่วยโสตฯ
ติดต่อ 3480

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 15 ชั้น)
ลําดับ เบอร์ภายใน
20

3550, 3551

21

3552

22

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

งานการเงินและบัญชี

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

งานประชุมและพิธีการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

3555

ห้องเลขาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3

23

3557

อาจารย์ การุณย์ ด่านประดิษฐ์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3

24

3559, 3560

034-261078

งานพัสดุ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

25

3561, 3562

034-261046

งานบริหารทั่วไป

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2

034-261074

อาคารพยาบาล
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

ศูนย์วิจัยและบริหารท้องถิ่น

อาคารพยาบาล ชั้น1

สํานักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาคารพยาบาล ชั้น1

3566

ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก บัวเจริญ)

อาคารพยาบาล ชั้น1

4

3567

ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ วิไล ตาปะสี) อาคารพยาบาล ชั้น1

5

3568

ห้องคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงค์)

6

3569

ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อ.ดร.ธีรนันท์ วรอาคารพยาบาล

7

3570

ห้องผู้ช่วยคณบดี

อาคารพยาบาล

8

3571

ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

อาคารพยาบาล

9

3572

ห้องพักอาจารย์พรทิพย์ จอกกระจายและ
อาจารย์ทัตติยา นครไชย

อาคารพยาบาล ชั้น2

10

3573

ห้องพักอาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุลและ
อาจารย์เรียม นมรักษ์

อาคารพยาบาล

11

3574

ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ์

อาคารพยาบาล

12

3575

ห้องพักอาจารย์เสาวรี เอี่ยมละออ และ
อาจารย์วรรณไพร แย้มมา

อาคารพยาบาล ชั้น2

13

3576

ห้องพักอาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ และ อาจารย์วาร์ธิ อาคารพยาบาล ชั้น2

14

3577

ห้องพักอาจารย์ชนม์นิภา ใจดีและอาจารย์สุคนธา ยาอาคารพยาบาล

1

3564

2

3565

3

034-261087

อาคารพยาบาล ชั้น1

สามารถอัพเดทได ้ที่
http://phone.npru.ac.th/
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นายณั ฐวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์ หน่วยโสตฯ
ติดต่อ 3480

อาคารพยาบาล
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

15

3578

ห้องพักรองศาสตราจารย์ ประไพวรรณ ด่าน
ประดิษฐ์และ
อาจารย์สีนวล รัตนวิจิตร

16

3579

ห้องพักอาจารย์พิเศษ

อาคารพยาบาล ชั้น2

17

3580

ห้องพักอาจารย์วชรีกร สุวรรณมณีและอาจารย์
สุภวรรณ สายสุด

อาคารพยาบาล ชั้น3

18

3581

ห้องพักอาจารย์

อาคารพยาบาล ชั้น3

19

3582

ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวอาคารพยาบาล ชั้น3

20

3583

ห้องอาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ

อาคารพยาบาล ชั้น3

21

3584

ห้องพักอาจารย์วิไล ตาปะสี

อาคารพยาบาล ชั้น3

22

3585

ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ อาคารพยาบาล ชั้น3

3586

ห้องหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ และ
อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์

23

อาคารพยาบาล ชั้น2

อาคารพยาบาล ชั้น3

24

3587

ห้องพักอาจารย์จิราพร เกษรสุวรรณ์และ
อาจารย์สมบัติ ประทักษ์กลุวงศา

อาคารพยาบาล ชั้น3

25

3588

ห้องให้คําปรึกษา

อาคารพยาบาล ชั้น3

26

3589

ห้องปฏิบัติการพยาบาล NLRC 1

อาคารพยาบาล ชั้น4

27

3590

ห้องปฏิบัติการพยาบาล NLRC 2

อาคารพยาบาล ชั้น4

อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม โรงเรียนสาธิต ฯ
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3605

สํานักวิทยบริการ

ชั้น1 DS102

2

3606

ห้องพักเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น2 DS201

3

3607

ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ชั้น3 DS301

4

3608

ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ชั้น4 DS401

5

3609

ห้องสืบค้น

ชั้น4 DS403

6

3610

ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ชั้น5 DS501

7

3611

ห้องแม่บ้าน

ชั้น6
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อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ
ลําดับ เบอร์ภายใน
1

3625

2

เบอร์ภายนอก
034-109328

หน่วยงาน

สถานที่

ห้องประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น1

3626

ห้องฝ่ายปกครอง

โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น1

3

3627

ห้องฝ่ายทะเบียน

โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2

4

3628

ห้องรองผู้อํานวยการและเลขานุการ

โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2

5

3629

ห้องผู้อํานวยการ

โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2

6

3630

ห้องพิมพ์เอกสาร

โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2

7

3631

ห้องฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2

8

3632

ห้องผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาโรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2

9

3633

ห้องผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น2

10

3634

ห้องฝ่ายแนะแนว

โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น3

11

3635

ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรโรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น4

12

3636

ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาไทย

โรงเรียนสาธิต ฯ ชั้น5

อาคารโลจิสติกส์
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3644

ห้องประชาสัมพันธ์

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น1

2

3645

ห้องคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น2

3

3646-3647

ห้องรองคณบดี

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น2

5

3648

ห้องสํานักงานประจําคณะ

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น2

6

3649

ห้องพักอาจารย์ (โปรแกรมวิชาการตลาดและ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 201

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น2

7

3650

ห้องพักอาจารย์ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์) 202 อาคารโลจิสติกส์ ชั้น2

8

3651

ห้องพักอาจารย์ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 50อาคารโลจิสติกส์ ชั้น5

9

3652

ห้องพักอาจารย์ (โปรแกรมวิชาการเงินการธนาคาร
อาคารโลจิสติกส์ ชั้น5
และเศรษฐศาสตร์) 502

10

3653

ห้องพักอาจารย์ (โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และการจัดการโลจิสติก) 503

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น5

11

3654

ห้องพักอาจารย์ ( โปรแกรมวิชาการบัญชี ) 504

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น5
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นายณั ฐวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์ หน่วยโสตฯ
ติดต่อ 3480

อาคารโลจิสติกส์
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

12

3655

ห้องพักอาจารย์ (โปรแกรมวิชาการบัญชีและ
ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการทั่วไป) 505

13

3656

ห้องพักอาจารย์ (โปรแกรมวิชาการเงินและการธนคา A6 ชั้น2

14

3657

ห้องพักอาจารย์ (โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์) 622 A6 ชั้น2

15

3658

ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 634 - 635

A6 ชั้น2

16

3660, 3661

สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น1

17

3662

ห้องการจัดการความรู้

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น1

18

3663

ห้องประชุมคณะ506
สํานักคอมพิวเตอร์

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น5

หน่วยงาน

สถานที่

ลําดับ เบอร์ภายใน

034-261068

เบอร์ภายนอก

อาคารโลจิสติกส์ ชั้น5

1

3705

งานกองทุนคอมพิวเตอร์

สํานักคอมพิวเตอร์

2

3710

งานบริการครบวงจร

สํานักคอมพิวเตอร์

3

3711

ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์

สํานักคอมพิวเตอร์

4

3712

สํานักงาน (งานเลขานุการ)

สํานักคอมพิวเตอร์

5

3714

งานเครือข่ายและการสื่อสาร (งานเครือข่ายหลัก)

สํานักคอมพิวเตอร์

6

3715

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักคอมพิวเตอร์

7

3716

งานซ่อมบํารุง

สํานักคอมพิวเตอร์

8

3718

งานระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด

สํานักคอมพิวเตอร์

9

3719

งานนวัตรกรรมการศึกษา

สํานักคอมพิวเตอร์

10

3723

งานเครือข่ายและการสื่อสาร (งานระบบ WIFI)

สํานักคอมพิวเตอร์

11

3734-3735

โปรแกรมบรรณารักษ์

สํานักคอมพิวเตอร์

034-261083

อาคารเกษตร
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3736

ห้องพักอาจารย์อาคารเกษตร (ตึกเก่า)

อาคารเกษตร

2

3737

อาคารเกษตร

3

3738

ห้องพักอาจารย์อาคารเกษตร (ตึกใหม่)
ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาสังคม

4

3744-3745

ห้องฝ่ายสวัสดิการ

โรงอาหาร (ใหญ่)

034-109323

อาคารเกษตร
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อาคารเทคโนโลยีการอาหาร
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3746

ห้องคหกรรม

อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

2

3747

ร้านอาหาร@home

อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

3

3748

ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร1

อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

4

3749

ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร2

อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

5

3750

ห้องพักเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการอาหาร

อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

6

3752

ห้องพักอาจารย์คหกรรม

อาคารเทคโนโลยีการอาหาร

อาคารพลศึกษา
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3756

ห้องพักอาจารย์อาคารพลศึกษา

อาคารพลศึกษา ชั้น2

2

3757

ห้องพักอาจารย์อาคารพลศึกษา

อาคารพลศึกษา ชั้น1

อาคารหอพักพยาบาล
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3780

อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล1

อาคารหอพักพยาบาล1

2

3790

อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล2

อาคารหอพักพยาบาล2

อาคารหอพักนักศึกษาจีน
ลําดับ เบอร์ภายใน
1

เบอร์ภายนอก

3800

หน่วยงาน
อาคารหอพักนักศึกษาจีน

สถานที่
อาคารหอพักนักศึกษาจีน

หน่วยรักษาความปลอดภัย
ลําดับ เบอร์ภายใน
1

เบอร์ภายนอก

3880

หน่วยงาน
หน่วยรักษาความปลอดภัย

สถานที่
หน้ามหาวิทยาลัย

อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

1

3889

ประชาสัมพันธ์

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น1

1

3893

สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น1

2

3898

งานประกันคุณภาพ

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น2

3

3899

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัด

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น2

4

3900

สํานักงานบันทิต

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น3

5

3903

ศูนย์ศึกษานานาชาติ

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น2

อัพเดทล่าสุด 07/03/2559

สามารถอัพเดทได ้ที่
http://phone.npru.ac.th/

นายณั ฐวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์ หน่วยโสตฯ
ติดต่อ 3480

อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
ลําดับ เบอร์ภายใน

เบอร์ภายนอก

หน่วยงาน

สถานที่

6

3904

หน่วยบริหารงานประชุมและจริยธรรมการวิจัย

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น4

7

3906

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น4

8

3908

หน่วยบริหารงานประชุมวิชาการและการตีพิมพ์

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น4

9

3909

หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น4

10

3910

งานบริหารวิชาการและโครงการพระราชดําริ

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น4

11

3911

งานบริหารงานทั่วไป ผอ.สํานักวิจัย

อาคารศูนย์ศึกษา ชั้น4

