
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา   พิษณุโลก 
เลขที ่52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์   055-298437-40      โทรสาร   055-262789   

สถานที่ หมายเลข สถานที่ หมายเลข 

รองอธิการบด ี 1124 หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  1146 

ส านักงานบริหาร รองอธิการบดี   / หน่วยตรวจสอบภายใน 1125 งานศูนย์วฒันธรรมศึกษา       1153 

ส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษา 1171 ศูนย์เรียนรู้เร่ืองข้าวและภูมปัิญญาไทย  1103 

ส านักงาน กองบริหารทรัพยากร 1135 ส านักงานคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
อาคารปฎบิัตกิารความเชียวชาญเกษตรปลอดภยั (อาคาร16) 

1162-1163 

ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร 1101               ห้องศูนย์เกษตรปลอดภยั  (อาคาร 16 ช้ัน  )  

ฝ่  งานยุทธศาสตร์และแผน  1104  สาขาวทิยาศาสตร์    ( อาคาร 2 )  1999 

ฝ่  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  1117  อาคารปฏบิัตกิาร  (  ช้ัน 1)  1139 

งานบริหารทัว่ไป  /  งานสารบรรณ 1109  อาคารปฏบิัตกิาร  (แผนกชีววทิยา  ช้ัน 2)  1140 

 งานประชาสัมพันธ์    0 ,1888  อาคารปฏบิัตกิาร  ( แผนกเคม ีช้ัน  3)      1141 

 นักประชาสัมพันธ์ 1136  แผนกคณติศาสตร์  ช้ัน 2  ( อาคาร 11 )                 1152 

งานคลงัและพัสดุ 1201                แผนกฟิสิกส์ ช้ัน 3  ( อาคาร 11 ) 1174 

               งานการเงิน 1119 หลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ  ( อาคาร3 ช้ัน 2 ) 1151 

               งานบัญชี 1179                ห้องพักอาจารย์ ( อาคาร3 ช้ัน 1 ) 1129 

งานบริการ / งานอาคารสถานที ่ / งานยานพาหนะ 1126 หลกัสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  (อาคาร4) 1188 

 งานบริการ เอกสารการพิมพ์ 1123  โรงงานแปรรูปผลติผลทางการเกษตร 1144 

ส านักงาน  กองการศึกษา 1134 สาขาพืชศาสตร์ (อาคาร 9) 1114 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1115  อาคารเมลด็พันธ์ุ 1110 

งานส่งเสริมวชิาการ 1102 สาขาสัตวศาสตร์และประมง  (อาคาร 8) 1122 

 งานทะเบียนและประมวลผล 1112  อาคารปฏบิัตกิารอาหารสัตว์ 1143 

งานส่งเสริมวจิัยและบริการวชิาการ 1120                 หลกัสูตรประมง  (อาคาร 13) 1175 

งานส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา  / งานกฬีาและสุขภาพ 1148                  ศูนย์ ICT  (อาคารประมง) (อาคาร 13) 1147 

 งานกจิกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 1145 สาขาเคร่ืองจักรกลเกษตร  (โรงงาน) 1177 

               งานพยาบาล      1132 ส านักงานคณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 1137,1176 

               งานกองทุนให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 1133 สาขาศิลปศาสตร์  / งานวเิทศสัมพันธ์( อาคาร 12 ช้ัน 2) 1142 

อาคารวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ช้ัน 2 1154  สาขาบริหารธุรกจิ ( อาคาร 12 ช้ัน 2) 1127 

 ห้องประชุม 1423 (40ทีน่ั้ง ) อาคารวทิยฯช้ัน 2 1156                ศูนย์ภาษา       ( อาคาร 12 ช้ัน 3) 1150 

 ห้องรับรอง 1422  อาคารวทิยฯ ช้ัน 2 1157   

 หอประชุม B ( 350 ทีน่ั่ง ) อาคารวทิยฯ ช้ัน 2 1158 ส านักงานคณะวศิวกรรมศาสตร์  (อาคาร 7 ช้ัน 721 ) 1138 

 ห้องควบคุมหอประชุม B อาคารวทิยฯ ช้ัน 2 1159 ห้องพักอาจารย์วศิวกรรมอุตสาหการ    (อาคาร 7 ห้อง 731 ) 1178 

งานส่งเสริมวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1155 ห้องพักอาจารย์วศิวกรรมเคร่ืองกล       (อาคาร 7 ห้อง 741 ) 1167 

 งานห้องสมุด ช้ัน  3 1160 ห้องพักอาจารย์วศิวกรรมไฟฟ้า           (อาคาร 7 ห้อง 751 ) 1168 

 งานห้องสมุด ช้ัน  4 1161  อาคารปฏบิัตกิารพืน้ฐาน ( ช่างอุตสาหกรรม) 1149 

งานบริการสารสนเทศ     วทิยบริการฯ ช้ัน 6 1172   

ระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารวทิยบริการฯ ช้ัน 5 1173 ป้อม รปภ. 1111 

 งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  (อาคาร 11 ช้ัน 1) 1116   
  ข้อมูลโดย :  แผนกประชาสัมพันธ์  



 
 
 
 
 


