สมุดรายนาม
หมายเลขโทรศ ัพท ์
ภายในคณะศิลปศาสตร ์
ประจาปี 2565

Update 8/65

หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชม.
0-2441-4400
สานักงานอธิการบดี
0-2849-6000
สภอ.พุทธมณฑล (เหตุด่วนเหตุร้าย)
0-2441-0442
เทศบาลตาบลศาลายา (เหตุเพลิงไหม้)
0-2441-0309
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
191
ศูนย์ดับเพลิง
199
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ม.มหิดล ( mahidol ERT )
0-22849-6000
รปภ.ประจาอาคารสิริวิทยาแจ้ง 24 ชั่วโมง
0-2441-4401-8 ต่อ 1002
งานจราจร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
0-2441-9318
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยบริหารอาคารสิริวิทยา (ชั้น 2)
1213
กรณีเบอร์ภายในหรือระบบ Intraphone ขัดข้อง กรุณาแจ้งหน่วยโสตฯ โทร. 1602, 1603

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-4401-8 , Intraphone i+ 36 โทรสาร 0-2441-4410 , 0-2441-4218
เว็บไซต์ http://www.la.mahidol.ac.th
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
เบอร์ตรง,Fax เบอร์ภายใน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์
ผศ.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม
อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา
อาจารย์ ดร.อัญชลี ภูผ่ ะกา
รักษาการรองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์ทดสอบภาษา
อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสเิ กตุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนเทศและสื่อสารองค์การ
ผศ.ดร.อรวี บุนนาค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชากรชุมชนสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ณัฐนี สัจนวกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
อาจารย์ ดร.พิมพ์พิชชา คูประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
อาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี

1701,1527
1702,1628
1703,1516
1704,1518
1705,1622
1741,1646
1742,1512
1703,1534
1742,1510
1741,1631

เบอร์ตรง,Fax เบอร์ภายใน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
นายสุพจน์ ศุภศรี
รักษาการเลขานุการคณะศิลปศาสตร์
นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ศฬิษา วิทยาศรัย
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

เบอร์ตรง,Fax เบอร์ภายใน
สานักงานคณบดีและหน่วยงานภายใน
1601
1708

หน่วยประชาสัมพันธ์
โทร. 02-441-4401-8 FAX. 02-4414410
รักษาการเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ
เลขานุการคณบดี
นางสาวสายพิน หมอนวดดี

0
1708
1706

1623
1511

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ( หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล
1650
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
ผศ.ดร. สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท
1612
รักษาการประธานหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร
1527
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ
และวัฒนธรรม
ผศ.ดร. วีรานันท์ ดารงสกุล
1634

หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย
งานบริหารและธุรการ
นางศศินันท์ มากงลาด
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
นางสาวอรกานต์ เปรมเจริญ
งานคลังและพัสดุ
นายเดโชพล บุนนาค
งานวิจัยและวิชาการ
นางสาวประภาศรี ดาสอาด
งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง
หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ นางนิศา แดงสอน
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ฯ
นายพีระยุทธ สาประเสริฐ
หน่วยพัสดุ
นายเดโชพล บุนนาค

1745
1727
1719
1724
1736
1712
1602
1719

เบอร์ตรง, Fax เบอร์ภายใน
งานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางศศินันท์ มากงลาด

1745

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นายเดโชพล บุนนาค

1719

หน่วยธุรการ

นางสาวพรจิตร ศรีมนตรี
นางสาวพรพรรณ เกิดอรุณ
นางสาวพิณรัฎ ไชยปาล
นางสิริกร ขันตี
นางสาวบุญลือ สังข์สุวรรณ

1711
1707
1709

หน่วยบัญชี

นางสาวณิชาภา ศรีลาจันทร์

1720

หน่วยการเงิน

นางสาวณัฏฐา บัวหลัน

1746

หน่วยพัสดุ

นายเดโชพล บุนนาค
นางสาวประภา จินดาวงษ์

1719
1718

นางนิศา แดงสอน

1712

ห้องเบิก-จ่ายพัสดุ ชั้น 3

นายสิทธิโชค ชัยประภา
นางสาวเบญจวรรณ ดันประดิษฐ์
นางสาวกุณชญา สิทธิสุข
นางสาวกัลยาณี ต้นติศักดิ์

1713
1714
1714
1735

นายสุทธิพงษ์ ตะเภาทอง
ว่าทีร้อยตรีกติ ติศักดิ์ สุขโข
นางสาวปาณิสรา ร้อยชิน

1728
1729
0

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายสุพจน์ ศุภศรี
นายพีระยุทธ สาประเสริฐ
นายอรรถพล แห่งหน
นายฐากร ฉาตาก้อง
นายมานพ เลิศภัทรวรชาติ
นางสาวสายสุณีย์ โสมทอง
นายพงษ์เทพ กองชัย
นายสมาน พันธ์ทอง
นายโสภณ แซ่มลือนาม

1601
1602
1603
1603
1603
1604
1605
1605
1605

หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร

1301
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ นางสาวอรกานต์ เปรมเจริญ

1727

หน่วยพัฒนาคุณภาพ

นางสาวสุดารัตน์ ศักดี

1725

หน่วยการจัดการความรู้

นางสาวสิรมิ าส สัมพันธ์อานวย

1726

เบอร์ตรง,Fax เบอร์ภายใน
งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
0-24414217

เบอร์ตรง,Fax เบอร์ภายใน
งานวิจัยและวิชาการ

หัวหน้างานการศึกษาและนวัตกรรการเรียนรู้ นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง

1739

หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ

นางสาวประภาศรี ดาสอาด

1724

หลักสูตรฯ สาขาวิชา

1738
1739
1747
1740
1754
1105

หน่วยบริหารงานวิจัย

นางสาวณัฐธิดา เดชมิตร

1722

นายณัฐพล อิ้งทม

1753

นายสยาม สภานุชาต

1732

หน่วยบริการการศึกษา

นางสาวพรทิพย์ ตันติวุฒิปกรณ์
นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง
นางสาวสายพิน หมอนวดดี
นางสาวภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวสมใจ สังขจาย
นางสาวโสภา สีทอง
นางสาวอุทัยวรรณ เพ็ชรดี
นางสาวดุจหทัย มาสุข
นางสาวรวิสรา วันเดช
นายสุทัศน์ ปานนา
นางสาววรางคนา อิมใจจิตร

0-2441-4216, 1101
1736
1715
1716
1748

หน่วยทะเบียนและประมวลผล

นายสงบสุข นาสวนสุวรรณ

1102

หน่วยกิจการนักศึกษา

นางสาวกัณฐรัตน์ ตะเพียนทอง 0-2441-4215, 1104

หน่วยผลิตเอกสาร

นายนธี การะเวก

หน่วยพัฒนาหลักสูตร

นางสาวสนธยา สินลือนาม

1721

หน่วย E-learning

นางสาวพนิดา หนูทวี
นางสาวกรรณิการ์ ปิ่นปาน
นายบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง

1729
1734
1734

1737,1505

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้,
(ห้องสมุดและโครงการตารา)

นางสาวรัชนีกร นันทิกาญจนะ 0-2441-4397, 1201
นางสาวสิรลิ าภ วิศาล
1201

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะ นางสาวณัฏฐ์ชญา แห่งหน
1730
ทางวิชาการ (CAAS)
นางสาวฤทัย ชุมเปีย
0-2441-4140, 1106
นางสาวปัฐมาภรณ์ เชานเมธา
1110
ศูนย์การเรียนรูภ้ าษา (LLC)

นายสุรศักดิ์ สุโอสถ

0-2849-4611

1723

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

นางสาวอนัญญา ธรรมเกษร

1731

ศูนย์การแปลและการล่าม

นางสาวสุภดิ า สมานมิตร

1733

เบอร์ตรง,Fax เบอร์ภายใน
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุคต์ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคปกติและภาคพิเศษ)
ผศ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท ประธานหลักสูตรฯ
1612
ผศ.ดร.ศศ วัฒนโภคากุล
1544
อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์
1548
อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร ประธานหลักสูตรฯ
1527
ผศ.ดร.ณัฎฐพงศ์ จันทร์อยู่
1527
อาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ
1528
คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา
อาจารย์ ดร.พิมพ์พิชชา คูประเสริฐ
อาจารย์ พรเทพ โตชยางกูร
อาจารย์ วศวรรษ สบายวัน
อาจารย์ ดร.ยิงยศ กันจินะ
ผศ.ดร. อรวี บุนนาค
อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง
อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล
อาจารย์ ดร.พิชณี โสตถิโยธิน
อาจารย์ ณรงศักดิ์ สอนใจ

1508
1510
1507
1509
1511
1512
1514
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1523

ผศ.ดร.ณมน ปุษปาพันธุ์
อาจารย์ เก๋ แดงสกุล
อาจารย์ ภัทรพันธุ์ ไชยาคา
อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ สุริยะ

เบอร์ตรง,Fax เบอร์ภายใน
1524
1536
1537
1542

คณาจารย์หมวดวิชาภาษาจีน (หลังสูตร นานาชาติ)
อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุง่ วัฒนา
อาจารย์ ศศิพินทุ์ ดิษฐานนท์
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ผศ.ดร วีรานันท์ ดารุงสกุล
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
ผศ.ดร.อนวัช บุนนาค
อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง
ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

1650
1633
1635
1634
1540
1644
1547
1648

คณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
อาจารย์ อุไรพร เวทสรณสุธี
อาจารย์ วิภา งามฉันทกร
อาจารย์ ดร.ณัฐนี อามรประดับกุล
อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์
อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว
อาจารย์ ชนิดา โสภี
อาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี

1513
1531
1532
1533
1534
1546
1545
1629
1631

เบอร์ตรง,Fax เบอร์ภายใน
คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ศฬิษา วิทยาศรัย
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.สุรสั วดี รัตนกุล
อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา โชติภัครธนสุข
ผศ.ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ
อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ
อาจารย์ สุนันทา วิไลศิลป์
อาจารย์ พิกุลกานต์ รุจริ าภา
Mr.Suthichai Taupradist
อาจารย์ ดร.ญาณิศา คุ้มวงศ์ดี
อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท
ผศ.ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา
อาจารย์ ดร.พีรยา อุตสาห์จิต
อาจารย์ อนุชยาน์ มนทการติวงศ์
อาจารย์ อรภาริน อ่อนกอ
อาจารย์ ธรรมภรณ์ คัมภีรภ์ ัทร
อาจารย์ สิรารุจ กิตติวรเชฏฐ์
อาจารย์ นิธินา ปรีชาทวีกิจ
ผศ.ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท
อาจารย์ สิรินิธิ์ ชนะวงศ์
อาจารย์ ดร.มรกต ปั่นเอียม
อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ผศ.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ
อาจารย์ ดร.รังสิมา นิลรัต
อาจารย์ ดร.พัชร์สิตา เจริญรักษ์หิรัญ
อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล
อาจารย์ ดร.ญาณัชพิมพ์ ภาสวรเวทย์
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1615
1618
1619
1620
1621
1622
1624
1625
1627
1628
1630
1632
1636
1637

เบอร์ตรง,Fax เบอร์ภายใน
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
อาจารย์ สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา
อาจารย์ ดร.กรกช แพทย์สาสดี
ผศ.ปองรัตน์ รัตนภิญโญวงศ์
อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ
ผศ.อรสิริ พลเดช
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
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1639
1640
1645
1646
1647

Dr. Seongha Rhee
Mr. Adrian Neal Wellington
Mr. Fuchao Liu

1529
1609
1641

Mr.Lanpeng Wang

1649

คาแนะนาการใช้เบื้องต้น
กรณีดึงสาย รับสายแทน
กรณีมสี ายโทรเข้าเครืองรับโทรศัพท์ ณ บริเวณทีไม่มเี จ้าหน้าทีหรือบุคคลใดอยู่
ให้ท่านกดปุ่ม * 2 ครั้ง เพือดึงสาย รับสายแทน
กรณีโอนสาย
กรณีท่านรับสายแล้ว สายทีโทรเข้าประสงค์จะติดต่ออีกหน่วยงานภายในหรือบุคคลอืน
ท่านสามารถโอนสายไปให้เบอร์ปลายทาง
ให้ท่านกดปุ่ม Flash +กดเบอร์ภายใน 4 ตัวปลายทาง แล้ววางสาย

วิธีการใช้งานระบบ Intra-Phone
คุณสามารถเป็นส่วนหนึงทีจะช่วยมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณ โดยการใช้ Intra-Phone
ทุกครั้งทีติดต่อสือสารภายในมหาวิทยาลัย
1. การเข้าระบบด้วยรหัสของคณะต้นทาง (i)
เมือท่านจะใช้ Intra-Phone ท่านต้องทราบรหัสเข้าระบบ ณ หน่วยงานทีท่านจะใช้โทรศัพท์
โทรออก เช่น ถ้าท่านอยู่ที คณะวิทยาศาสตร์ รหัสเข้าระบบ คือ 8 หรือถ้าท่านอยู่ที คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน รหัสเข้าระบบคือ 8 (ดูตารางรหัสการเข้าระบบและรหัสหน่วยงาน)
2. กดรหัสคณะปลายทาง
หลังจากตัดรหัสเข้าระบบจากคณะต้นทางแล้ว ให้กด หมายเลขรหัสคณะปลายทาง เช่น ถ้าท่าน
จะติดต่อไปยังวิทยาลัยนานาชาติ รหัสคณะคือ 27 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล รหัสคือ 50
3. ตามด้วยหมายเลขภายในของคณะปลายทาง

8
Intra-Phone

36
+

รหัสคณะ

1101
+

หมายเลขภายใน หน่วยบริการการศึกษา

หน่วยงาน

รหัสเข้า
ระบบ

รหัส
คณะ

ศาลายา

หน่วยงาน

รหัสเข้า
ระบบ
8

รหัส
คณะ
36

LA

คณะศิลปศาสตร์

PT

คณะกายภาพบาบัด

8

37

โรงเรียนพยาบาลรามาฯ

8-8

38

EG

คณะวิศวกรรมศาสตร์

8

11

NR

SH
EN

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

12
14

DORM 10

หอพัก 10

8

39

คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

8-8
8

CONDO

อาคารชุดพักอาศัย

8

41

AD

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

8

16

MT

คณะเทคนิคการแพทย์ ( ศาลายา )

8

42

PR

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

88

17

ICT

8

46

LC

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

8

18

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
(ศาลายา)

NU

สถาบันโภชนาการ

*87

19

NS

คณะพยาบาลศาสตร์

8

47

ST

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

8

20

GJ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

8

48

SA

กองกายภาพและสิงแวดล้อม

8

21

OP

สานักงานอธิการบดี

8

49

GR

บัณฑิตวิทยาลัย

8

22

AC

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

88

23

SI

18

50

LI

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

8

24

คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล

NS

8

51

RS

วิทยาลัยราชสุดา

8

25

คณะพยาบาลศาสตร์

MT

8

52

SS

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

8

26

คณะเทคนิคการแพทย์

PT

8

53

IC

วิทยาลัยนานาชาติ

8

13

คณะกายภาพบาบัด

MS

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

8

28

CF

สถาบันแห่งชาติเพือการพัฒนาเด็กและครอบครัว

8

31

DT

คณะทันตแพทยศาสตร์

8

61

CR

วิทยาลัยศาสนศึกษา

8

32

TM

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

8

62

VS

คณะสัตวแพทยศาสตร์

8

33

PH

คณะสาธารณสุขศาสตร์

8

63

SC

คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)

8

35

PY

คณะเภสัชศาสตร์

8

64

SC

คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

8

65

บางกอกน้อย

พญาไท

หน่วยงาน
ICT

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (พญาไท)

DC

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารใน
การกีฬา

RA
CMMU

รหัสเข้า
ระบบ
88

รหัส
คณะ
66

8

67

หมายเลขโทรศัพท์

02-441-4401-8

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

8

68

หมายเลขโทรสาร

02-441-4410

วิทยาลัยการจัดการ

8

69

หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนกลาง

082-064-8979

เว็บไซต์

www.la.mahidol.ac.th

E-mail

lapr@mahidol.ac.th

Facebook Fanpage

@LiberalArts.Mahidol

Instragram

LiberalArts MU

Line ID

lamu.pr

Line@ ID

@lamu.pr

วิทยาเขตกาญจนบุรี
KA

วิทยาเขตกาญจนบุรี

8

70

VS

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

8

73

8

80

วิทยาเขตนครสวรรค์
NA

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาเขตอานาจเจริญ

ACR

ช่องทางการติดต่อสื่อสารของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ

8

@ หมายเหตุ หมายถึง รอสัญญาณว่างก่อนกดหมายเลขถัดไป
ใช้ Intra-Phone ให้สะดวกด้วย i + 99
จากตารางรหัสคณะปลายทาง ซึงมีรหัสคณะจานวนมาก อาจทาให้หลายท่านไม่
สะดวกในการคอยดูจากตารางรหัส ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดระบบให้ง่ายและสะดวกแก่
ท่านด้วยเส้นทาง i + 99 ท่านสามารถไปทัวทุกจุดหมายในมหาวิทยาลัย เช่น ถ้าท่านอยู่
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล ท่านเพียงแต่กด 18 ตามด้วย 99 ท่านจะเข้าสูร่ ะบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติทีจะให้ท่าน กดรหัสหน่วยงานปลายทางทีต้องการตามคาแนะนาระบบ
ใช้ Intra-Phone สะดวกด้วย i+99 บุคคลภายนอกใช้ One-to-All ด้วย 0-2354-0999

90

