
โทรจากโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยฯมายัง 
หอพักหรือโทรจากภายนอกมายังหอพัก 

 
 โทรจากโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยฯไปยัง

หอพัก 
 -> ยกหูโทรศัพท + 5100 + รอสัญญาณจาก

ระบบตอบรับอัตโนมัติ + หมายเลขโทรศัพทหอพัก + 
หมายเลขโทรศัพทหองพัก 
 
ตัวอยาง 
 -> โทรจากเบอร 5999 ไปยังหอพักสุรนิเวศ5 
หอง 329 
วิธีโทร : 
 -> ยกหูโทรศัพท + 5100 + รอสัญญาณตอบ
รับอัตโนมัติ + 5105 +  รอสัญญาณจากระบบตอบรับ
อัตโนมัติ + 5329 
 

 
 โทรจากโทรศัพทเคลื่อนที่ โทรศัพทบานหรือ

โทรศัพทสาธารณะ 
 -> กด 044-225100 + รอสัญญาณจากระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ + หมายเลขโทรศัพทหอพัก + 
หมายเลขโทรศัพทหองพัก 
  
ตัวอยาง 
 -> โทรจากโทรศัพทเคลื่อนที่ มายังหอพักสุร
นิเวศ4  หอง148 
วิธีโทร : 
 -> กด 044-225100 + รอสัญญาณจากระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ + 5104 + รอสัญญาณจากระบบตอบ
รับอัตโนมัติ + 4148   

 
 
 

 โทรออกจากหอพักนักศึกษามายังโทรศัพท    
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 
 

 หอพัก1-13 และหอพัก15A,B 
 -> กด 0 + กด 0 + เบอรภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 
ตัวอยาง 
     ->ตองการโทรออกจากหอพักสุรนิเวศ3 มายัง
ศูนยบริการการศึกษาเบอร 3015 
วิธีโทร : 
 ->กด 0 + กด 0 + 3015 

 
 

 หอพัก14B 
 ->กด 0 + เบอรภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 
ตัวอยาง 
 ->ตองการโทรออกจากหอพัก 14B มายังฝาย
โทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร เบอร 5999 
วิธีโทร : 
 -> กด 0 + 5999 
 

 

 

 
 
 

 
 

การใชงานโทรศัพทหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

 
 
 

ฝายโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

111 ถ.มหาวทิยาลัย ต.สรุนารี  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท : 044-223000 ตอ 0 , 4690 ,5999 
โทรสาร : 044-224790 

http://www.sut.ac.th/ccs 
 
 



ขอมูลของระบบโทรศัพทหอพักนักศึกษา 
 

 หอพักสุรนิเวศ 1-12 และหอพักสุรนิเวศ 14-15 
สามารถโทรเขา-ออก พรอมกันได 8 คูสาย 

 หอพักสุรนิเวศ 13 สามารถโทรเขา-ออก พรอม
กันได 32 คูสาย 

 มีคูสายอัตโนมัติภายนอกสามารถโทรเขา-ออก
หอพักไดพรอมกัน 10 คูสาย 

 
 ติดตอเจาหนาที่สํานักงานประจําหอพัก  

  หอพัก 1-3,14B โทร : 5121-22  
  หอพัก 4-6  โทร : 5130,32  
  หอพัก 7-10  โทร : 5125  
  หอพัก 11-12  โทร : 5171 
  หอพัก 13A,B โทร : 5145-6  
  หอพัก 15A,B โทร : 5176-77 

 
 หมายเลขโทรศัพทประจําหอพักนักศึกษา 

ชื่อหอพกั หมายเลขโทร- 
ศัพทของหอพัก

หมายเลขโทรศัพท
ประจําหอง 

หอพัก1 5101 1201-1246,1301-1346 
หอพัก2 5102 2201-2246,2301-2346 
หอพัก3 5103 3201-2246,3301-3346 
หอพัก4 5104 4201-2246,4301-4346 
หอพัก5 5105 5201-2246,5301-5346 
หอพัก6 5106 6201-2246,6301-6346 
หอพัก7 5107 7101-7146,7201-7250 
หอพัก8 5108 8101-8146,8201-8250 
หอพัก9 5109 9101-9146,9201-9250 
หอพัก10 5110 1001-1046,1147-1196 
หอพัก11 5111 2001-2046,2147-2196 
หอพัก12 5112 3001-3046,3147-3196 
หอพัก13A,B 5113 7341-7800 
หอพัก14B 5114 7851-7900 
หอพัก15A,B 5115 7171-7340,7001-7170 

หมายเหตู 
 หอพัก1-6 เปนหอพักหญิง มี 3 ชั้น 
 หอพัก7-12 เปนหอพักชาย มี 2 ชั้น 
 หอพัก13,14B,15A,B เปนหอพักแบบชั้นเดียว 

  โทรติดตอภายในหอพักเดียวกัน 
 

 ยกหูโทรศัพท 
 กดหมายเลขโทรศัพทของหองที่ตองการ 

 
ตัวอยาง 
->หอพักสุรนิเวศ1 หอง 201 ตองการโทรไปยังหอพัก
สุรนิเวศ1 หอง 319 
วิธีโทร :  
 ->ตนทาง(หอง 201)ยกหูโทรศัพท + เบอร 1319 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   โทรติดตอระหวางหอพัก 
 
 

 ยกหูโทรศัพท กด 0 รอสัญญาณสายนอก  
 กดหมายเลขโทรศัพทประจําหอพักและรอ
สัญญาณจากระบบตอบรับอัตโนมัติ  

 กดหมายเลขโทรศัพทประจําหองแลวสนทนา 
 
 

ตัวอยาง 
 ->หอพักสุรนิเวศ2 หอง 211 ตองการโทรไปยังหอพัก
สุรนิเวศ9 หอง 148 
วิธีโทร :  
->ตนทาง(หอง 211)ยกหูโทรศัพท + กด 0 + รอ
สัญญาณสายนอก + 5109 +รอสัญญาณจากระบบตอบ
รับอัติโนมัติ + 9148 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


