หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-2007 โทรสาร 0-5596-2000
ห้อง
( HU )

ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน

2208

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

2207

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2210

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1202

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

2209

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1203

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.โสภณ ลาวรรณ์

2203
2204
2206

- รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
- ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
- รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม
- ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
- ดร.จิตติมา นาคีเภท

หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเหตุ

2001

สายนอก
(055)962-001

2003

สายนอก
(055)962-003

2053

สายนอก
(055)962-053

2036

สายนอก
(055)962-036

2004

สายนอก
(055)962-004

2101

สายนอก
(055)962-022
สายนอก
(055)962-100
สายนอก
(055)962-101

2077

สายนอก
(055)962-077

2022

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
- ดร.วศินรัฐ นวลศิริ

2100

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล

หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ
- นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

ห้อง
( HU )
2206

ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน

- นางสาวประภัสสร แก้ววรรณดี

หน่วยการเจ้าหน้าที่
- นางสาวโสภาพรรณ เกียรติประกอบ
- นางสาวพฤศภัทร เจริญทรัพย์

หน่วยสารสนเทศ
- นายศุภวิช ปานมณี

หน่วยสารสนเทศ
- นายประธาน สายคา

หน่วยคอมพิวเตอร์
2108

2208
2112
2112
1104
5117

(055) 962-000

2007
2041
2041
2090
2030

- นายคณาวุฒิ หริรักษ์

2030

หน่วยประชาสัมพันธ์
- นางสาวสุรีย์พร ชุมแสง
หน่วยผลิตสื่อ

2035

- นายณัฐวุฒิ นลินรัตนกุล

2046

หน่วยประชุม/หน่วยยานพาหนะ
- นางสาววิมลมาศ พจมานทอง
หน่วยยานพาหนะ

2009

- นายสมศักดิ์ ทองนอก
- นายพลวัฒ พูลทรัพย์

2012
2012

หน่วยเอกสารการพิมพ์
- นายนพพร กาพร้า

2012

หน่วยอาคารสถานที่
- นายมานพ แตงตุ้ม
- นายนิรุด แสงอบ
- นายมาโนช แตงตุ้ม

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ
Fax

งานธุรการ
หน่วยสารบรรณ

1105

หมายเลข
โทรศัพท์

2013
2013
2188

2

ห้อง
( HU )

ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน
- นายไพศาล สังข์แก้ว
- นายประจิม ผ่องอุดม
- นายณัฐวุธ นุชรุ่งเรือง

2111

หมายเหตุ

(คนสวน อาคาร 1 และ 6)
(คนสวน อาคาร 2 และ 3)
(คนสวน อาคาร 4 และ 5)

งานการเงินและพัสดุ
- นางสาวพรรตรี สุโยธีธนรัตน์ (หัวหน้างาน)

หน่วยการเงินและบัญชี
- นางสาวอรกัญญา ราษฏร์ทองหลาง
- นางสาวศรินทิพย์ บริรุ่งมงคล

หน่วยพัสดุ
- นางสาวรัตนา สมบูรณ์
- นางสาวพจนีย์ สีเอี่ยม

2110

หมายเลข
โทรศัพท์

2005
2005
2005
2014
2014

งานบริการการศึกษา
- นางสุภาภรณ์ แสงอบ (รักษาการหัวหน้างาน)

หน่วยธุรการ
- นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์
หน่วยบัณฑิตศึกษา
- นางสาววรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ

2051
2055
2067

หน่วยบริการจัดการเรียนการสอน
- นางสาวสุกัญญา เกิดบึงพร้าว

หน่วยพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ
- นางสาวคณิตา อินทร์ประสิทธิ์

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- นางอัจวรรณ จันทร์ขาว

4104

ห้องอ่านหนังสือคณะมนุษยศาสตร์
- นางสาวคนัมพร เตชาชาญ

1204

2052
2008
2071

เจ้าหน้าที่ภาควิชา (ภาษาอังกฤษ)
- นางสาวจิรัชยา เปริญกุล

6203

2050

2048

เจ้าหน้าที่ภาควิชา (ภาษาไทย)
- นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิด

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2049
3

ห้อง
( HU )
6203

ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ภาควิชา (ศิลปะการแสดง)
- นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์

3203

เจ้าหน้าที่ภาควิชา (ดนตรี)
- นางพิมพ์พร สีสังข์

2111

2054

เจ้าหน้าที่ภาควิชา (ภาษาตะวันออก)
- นางสิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์
- นางสาวศวัสมน ยาคล้าย

5214

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่ภาควิชา (ภาษาตะวันตก ภาษาศาสตร์
คติชนวิทยาปรัชญาและศาสนา)
- นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี

4205

หมายเลข
โทรศัพท์

2286
2287
2168
2125

งานนโยบายและแผน
หน่วยแผนงานและงบประมาณ
- นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์ (รักษาการหัวหน้างาน)
- นางสาวกาญจนา สุกร

2079
2011

หน่วยประกันคุณภาพ
- นางสาววิไลพร ชอบคุณ

2109

งานวิจัยและบริการวิชาการ
- นางวรรณภา แตงตุ้ม (รักษาการหัวหน้างาน)
- นางสาวมณีนชุ ประกรรษวัต

หน่วยงานวิจัย
- นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง

6108

งานกิจการนิสิตและทานุบารุงศิลปวัฒธรรม
- นายณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ
- นายธีรนัย รัตนภูมิ

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2079
2072
2072
2094
2021
2021

4

ห้อง
( HU )

ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน

หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเหตุ

ภาควิชาภาษาไทย
6203
5106
5108
5111
6200
6204

6205
6206
6207
6208

ดร.สุวรรณี ทองรอด (หัวหน้าภาควิชา)
ดร.ธัช มั่นต่อการ
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
รศ.ดร.นท.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
ผศ.สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
อ.พิมพ์นภัส จินดาวงค์
ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
ผศ.วรารัชต์ มหามนตรี
อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น
ดร.สายหยุด บัวทุม
ดร.สุวรรณี ทองรอด
ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ
อ.คณิตา หอมทรัพย์
รศ.ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์
อ.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์

2087
2160
2172
2173
2044
2037
2037
2037
2038
2038
2038
2039
2039
2039
2078
2062
2061
2060

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา
2200
2201-1
2201-2
2201-3
2202
2205
2301-1
2301-2
2301-3
2305-1

ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ (หัวหน้าภาควิชา)
ผศ.ดร.บารนี บุญทรง
ดร.ณัฐพร ไข่มุกข์
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
ผศ.ดร.แคทรียา อังทองกาเนิด
ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์
ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์

2118
2107
2105
2106
2108
2119
2115

ศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

2111
2112

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5

ห้อง
( HU )
2305-2
2305-3
4310
4310
4310
5110

ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน
ผศ.แก้วตา สาลีโภชน์
Mr.Robertus Pujo Leksono
Miss Nguyen Thi Thuy Linh
อ.ธนัฏฐา จันทร์เต็ม
อ.สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี

หมายเลข
โทรศัพท์
2127
2127
2149
2149
2149
2158

หมายเหตุ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
1204
1101
1205
1206
1301
1302
1303
1304

1304

ดร.อิศรา คงมี (หัวหน้าภาควิชา)
ดร.นิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย์
ผศ.ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล
ผศ.นพรัตน์ จันทร์โสภา
ดร.สุวิมล ใจยศ
ดร.สุวนันทน์ อินมณี
ผศ.ดร.นรัสถ์ กานต์ประชา
อ.หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิทักษ์
Ms.Nancy Guigue Catanc
Mr. Danilo JR. Catane Ocapan
ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร
ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ
ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา
Mr. Paul Brendan Watson
ผศ.ดร.อภิชัย รุ่งเรือง
ดร.คัมภีร์ นูนคาน
รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม
รศ.ดร.พยุง ซีดาร์
ดร.ศศิธร จันทโรทัย
ผศ.ดร.พัทธชนก กิติกานันท์
ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ
ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2047
2085
2085
2085
2034
2034
2034
2033
2033
2033
2025
2025
2025
2019
2019
2020
2020
2020
2028
2028
2028
2083
2083
6

ห้อง
( HU )
1305

1306
1308

1309

1310
6215

ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน
Mr. Adam Christopher Paschal
อ.มานะ เติมใจ
ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.ปวีณา จันทร์นวล
อ.รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง
อ.พัฒน์ วัฒนสินธุ์
ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
ผศ.ดร.จันทิมา ซิมป์สัน
ดร.อิศรา คงมี
ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน
ผศ.ดร.ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน
ดร.พิชญาภา สิริเดชกุล
Mr.Cloe Mack Mayes
อ.ดวงพร ทองน้อย
ผศ.ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล
อ.อิสริยาภรณ์ เอี่ยวเฉย
อ.อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์
อ.วราภรณ์ ภูผา
อ.กนกพร นุชนานนท์เทพ
Miss Claudine Kinao Malis
Mr. James Yaw Afrane
รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ
อ.ฐิติชญาน์ ศรแก้ว
อ.วรา ชาญสินธุ์
ดร.วศินรัฐ นวลศิริ
ดร.รุจิรัตน์ ชัยแสง

หมายเลข
โทรศัพท์
2083
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2026
2026
2026
2027
2027
2027
2029

หมายเหตุ

2029

2029
2082
2082
2082
2084
2084
2084
2031
2031
2031
2018

ภาควิชาภาษาตะวันตก
สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7

ห้อง
( HU )

ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน

หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเหตุ

ภาษาฝรั่งเศส
6203
6304

อ.ศรีสุดา พุ่มชม (หัวหน้าภาควิชา)
อ.ศรีสุดา พุ่มชม
อ.คุณญ
ั ญา บัวพรหมมาตร์
อ.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์

6305
6307-2
6308-1
6308-3

ผศ.ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์
Miss Melissa Ninon Gondek
Mr. Charly Richard Alexandre Longue’
Dr. Jean-Philippe BABU
อ.ศโรชิน อาจหาญ
ดร.วรัญญา มอโท

2068
2068
2080
2080
2069
2070
2089
2063
2063
2045
2058

ลาศึกษาต่อ
ว่าง

ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาษาญี่ปุ่น
4204
4301
4303

อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร (หัวหน้าภาควิชา)
ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล
อ.สุวพรรณ ครุฑเมือง ( HU 5105 ชั่วคราว )
Mr. Jun Matsubara
Miss Kaori Morimoto
Miss Mihoko Yamamoto

4304
Mr.Hiroaki Miyazaki
Mr. Masashi Okumura
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ
ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์

2285
2155
2155
2155
2152
2152
2277
2277
2278
2278
2278

2159 ชั่วคราว

ภาษาเกาหลี
5303
5304
5305

Miss Jiyoung Choi
อ.พุธิตา สิงหเดช
อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2190
2191
8

ห้อง
( HU )
5306

ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน
ดร.จุฑามาศ บุญชู
อ.ธนัชพร ปริกัมศีล
Miss Junghee Kim
Miss Boram Lee
Miss Miso Yoon
อ.ศศิวรรณ นาคคง

หมายเลข
โทรศัพท์
2192
2193
-

หมายเหตุ

ลาศึกษาต่อ

ภาษาจีน
5107
5204
5205
5206
5207
5208
5210
5211
5212

2157
2176
2177
2178
2179
2180
2182
2183
2186

ผศ.จุไรรัตน์ โสภา
Mr.Tan Zhengrong
อ.อาไพพัชญ์ จิราพงษ์
ผศ.ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์
ดร.ชนัญญา พวงทอง
Mr.Yang Bo

ลาศึกษาต่อ

ภาษาพม่า
4201
4202
4203
5209
4207
5109

หน่วยพัฒนาการเรียนรูภ้ าษาเมียนมา

2153
2153
2151
2156
2156
2248
2248
2181
2274

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

2171

อ.ขวัญข้าว สังขพันธานนท์
Miss Sandar Aye
อ.สุนันทา เทศสุข
ผศ.อรนุช นิยมธรรม
ผศ.วิรัช นิยมธรรม
อ.วิจิตร คริเสถียร
Mr.Hsoung Oo
อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์

ลาศึกษาต่อ

ภาควิชาศิลปะการแสดง
สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ห้อง
( HU )
5214
5214

5311

ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน
ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ (หัวหน้าภาควิชา)
รศ.ประภาศรี ศรีประดิษฐ์
อ.อุบลวรรณ โตอวยพร
อ.รัชดาพร สุคโต
อ.ณัฐวัฒน์ สิทธิ
ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ
ดร.จิตติมา นาคีเภท
อ.วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน
ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ

หมายเลข
โทรศัพท์
2206
2162
2210
2212
2213
2206
2201
2200
2199

หมายเหตุ
2209 เดิมชารุด

ภาควิชาดนตรี
ดุริยางคศาสตร์ไทย
3203-1
3200
3208
3208
3210
3302
3309-1

อ.วราภรณ์ ยูงหนู (หัวหน้าภาควิชา)
ผศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่
ผศ.พรชัย ผลนิโครธ
ผศ.บุตรี สุขปาน
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.โสภณ ลาวรรณ์
ดร.วราภรณ์ เชิดชู
อ.ประชากร ศรีสาคร

2099
2137
2132
2133
2143
2141
2136

ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
3205
3206
3209-1
3209-2
3209-3
3301
3302
3308-1
3309-3

อ.วรชาติ กิจเรณู
อ.ภากร สิริทิพา
ดร.วิชญ์ บุญรอด
ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร
อ.ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์
อ.วราภรณ์ ยูงหนู
ผศ.ดร.ธรรศ อัมโร
ผศ.ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล
อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2144
2139
2121
2130
2131
2134
2141
2140
2135

ลาศึกษาต่อ
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หมายเลขห้องปฏิบตั ิงานอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
หมายเลขห้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษนาหน้าและตามด้วยตัวเลข คือ
HU
หมายถึง
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
หลักที่ 1
หมายถึง
หมายเลขอาคาร (อาคาร1 , อาคาร 6)
หลักที่ 2
หมายถึง
หมายเลขชั้น (ชั้น 1, ชั้น 2, ชัน้ 3)
หลักที่ 3 และ 4
หมายถึง
หมายเลขห้อง ( 01 ,02, 03)
เช่น HU 1205
หมายถึง
คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องที่ 5

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลจาก เว็บไซด์มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th/c_faculty1.php

คณะ/หน่วยงาน
สานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
สานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
สานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
สานักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักหอสมุด
สถาบันเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานสภาอาจารย์
กองกลาง
สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขโทรศัพท์
5005, 5588
3730, 3732
6710
6062
4712
6226
8647

FAX.
3731
6709
6053
4700
6234
68607

2710

2709

3112
4016
4301-2
1739
2007,2009

3113
4000
4308
1740
2000

4818

4800

2411
1999
3180
8731
4076
8558
8820, 8822
2603
8605
1156,1126
1130,1495
1325 ,1220
1000

2402
1900
3182
4076
2676
2390
1005
1325 ,1220
1103
12

คณะ/หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์
กองคลัง
1135
กองบริการการศึกษา
8304-5
กองการศึกษาทั่วไป
1105
กองการบริหารงานบุคคล
1112-3 ,1172-5
กองแผนงาน
1417
กองอาคารสถานที่
8004
กองกิจการนิสิต
1212
กองบริการวิชาการ
8611
กองบริหารการวิจัย
8614
กองประกันคุณภาพการศึกษา
1444-6
กองพัฒนากิจการต่างประเทศ
2380
กองกฎหมาย
2387
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
8660
กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด
8671
สถานีวิทยุกระจายเสียง 107.25 MHz
1124
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1512
สถานบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร
8632
สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ ฯ
1551
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
1606-11
สถานการศึกษาต่อเนือ่ ง
8612
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1148
โครงการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
1260
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศูนย์กรุงเทพฯ)
02-6553700
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
055-378306-11
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
2392

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

FAX.
8304
1102
1112
1413
8005
1223
8604
1443
2388
055 261553
1510
1572
1607
8602
1148
055-378305
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MEMO
หน่วยงาน
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม วังจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ทะเลแก้ว
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงแรมเครสซิเด้นซ์
โรงแรมอัมรินทร์ลากูน
โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า
โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซต์
โรงแรมรัตนาปาร์ค
โรงแรมไพลิน
โรงแรมราชพฤกษ์
โรงแรมน่านเจ้า
โรงแรมพิษณุโลกออร์คดิ
โรงแรมบ้านไท สอร์ท
โรงแรม ทอแสง การ์เด้น
โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเตล
โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค
ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.นเรศวร
การบินไทย
บางกอกแอร์
นกแอร์
เอเบิ้ลทัวร์
รังทอง เช่ารถตู้
บ.ทีโอที(ม.นเรศวร)
บริษัท พิษณุโลกยานยนต์
บ.อนุสรณ์ทัวร์(รถตู้)
รถทัวร์ นครไทยแอร์
บขส.รถทัวร์
สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขโทรศัพท์
055-245115
055-058584
055-267000
055-270300
055 227484-7
055-220999
055-247801-4 Fax.055-247814-5
055 248333
055 378234-5
055 252411
055 303048-50
055 244702-5
055 301095-8
055-227502-3
055-260888
055-244999
055-220111
055 227445 / 055-227293
055-242971-3
055-647224
055-301026
055-243851
055-259973 Fax. 055 257731
055-260991
055-258647 055-302021
055-211557 055-302022-3
055-214453
081-8877912
055-212090
14

หน่วยงาน
นครไทยทัวร์ คุณเอ๋ 055-221853
ขนส่ง ต่อทะเบียน
เอเบิ้ลทัวร์
ร้านดอกไม้พฤกษาชาติ
ร้านดอกไม้ครูสมร
พี่หนวด(ท่าโพธิ)์ รับจัดดอกไม้
ร้านอาหารไพลิน(ม.นเรศวร)
ร้านอาหาร ส.เลิศรส
KFC สาขา ม.นเรศวร
ร้านส้มตายาแซ่บ
ร้านสกุลเงิน
ร้านนอกชาน
ร้านอาหารทรัพย์ธานี
ร้านขนมบ้านปันสุข
ร้านขนมสุพัตรา
ร้านผัดไทยคลองหนองเหล็ก
เชฟ เบเกอร์รี่
เครื่องเสียงพี่เก่ง(คณะวิทยาการฯ)

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขโทรศัพท์
055-231888
055-245280
055-243851
055-242609
055 213163 / 055 242751
055-226310 / 089-6402943
3900
081-8870998
055-261881
081-6807767
055 248095 / 089-7031133
081-6741422 055-227211
055-371663
055-284246
055-246222 086-2001222
086-9256639
055-248073 089-7078603
2101 /081 -5331182
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การใช้โทรศัพท์ในกรณีอื่นๆ
การจองสายโทรศัพท์ (ในกรณีที่สายปลายทางไม่ว่าง)
- หากสายปลายทางไม่ว่าง ให้กดเลข 5 เพื่อจองสาย

การโอนหมายเลขโทรศัพท์ไปเครื่องรับหมายเลขอื่น (ในกรณีที่ต้องการจะไปทางานห้อง
อื่นและโอนหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเองไปฝากไว้ที่ห้องนั้น)
การโอนสาย
- ยกหูโทรศัพท์เครื่องรับของตัวเอง
- กด *40 (ดอกจัน 40) และ ตามด้วยหมายเลขสายในที่เราจะโอนไป
เช่น *40 2071 (คือ การโอนสายของตัวเอง ไปฝากสายไว้ที่ห้องอ่านหนังสือ)
การยกเลิกการโอนสาย
- ยกหูโทรศัพท์เครื่องรับของตัวเอง
- กด *64 (ดอกจัน 64) หรือ กด # 40

การดึงสายโทรศัพท์ (ในกรณีที่ต้องการใช้เครือ่ งโทรศัพท์ของเรารับแทนเครื่องอื่นที่
มีคนโทรเข้ามา)
** ใช้ได้เฉพาะห้องที่มีหมายเลขมากกว่า 1 หมายเลข และได้จดั กลุ่มหมายเลขแล้วเท่านั้น
- ยกหูโทรศัพท์เครื่องรับของตัวเอง
- กด ** (กดปุ่มดอกจันสองครั้ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม เรือ่ งอื่นๆ
การจองห้องเรียน
- จองที่งานบริการวิชาการ ห้อง HU 2110 หมายเลขโทรศัพท์ 2050

การจองห้องประชุม
- จองที่งานธุรการ หน่วยประชุม ห้อง HU 2206 หมายเลขโทรศัพท์ 2007

การจองยานพาหนะ
- จองที่งานธุรการ หน่วยยานพาหนะ หมายเลขโทรศัพท์ 2009
- โทรประสานงาน หรือตรวจเช็คกับหน่วยยานพาหนะก่อน ว่ารถว่างหรือไม่
- กรอกเอกสารเพื่อขอใช้ยานพาหนะ
- รอเรื่องอนุมัติ
- ประสานงานกับพนักงานขับรถ เรื่อง เวลา และสถานที่

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การขอใช้บริการ ยืม - คืน โสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน การจัดโครงการ
- โทรประสานงานและกรอกเอกสาร ยืม- คืน ที่หน่วยอาคารสถานที่ ห้อง HU 1104
หมายเลขโทรศัพท์ 2013

การใช้บริการ ยืม - คืน หนังสือภายในคณะมนุษยศาสตร์
- ติดต่อที่ห้องอ่านหนังสือ ห้อง HU 4104 หมายเลขโทรศัพท์ 2071

การแจ้งซ่อม - ติดตั้ง (ด้านอาคารสถานที่)
- โทรประสานงาน ที่หน่วยอาคารสถานที่ ห้อง HU 1104 หมายเลขโทรศัพท์ 2013

การแจ้งซ่อม (คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
- โทรประสานงาน ที่หน่วยสารสนเทศ
- ห้อง HU 1105 หมายเลขโทรศัพท์ 2030 (คุณประธาน คุณคณาวุฒิ)
- ห้อง HU 2206 หมายเลขโทรศัพท์ 2090 (คุณศุภวิช)

สมุดโทรศัพท์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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