
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หน่วยงำน ช่องทำงกำรติดต่อ

1 พิษณุโลก ชาติตระการ บ่อภาค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

2 พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

3 พิษณุโลก ชาติตระการ ท่าสะแก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

4 พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

5 พิษณุโลก ชาติตระการ ป่าแดง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

6 พิษณุโลก ชาติตระการ สวนเม่ียง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

สรุปรำยช่ือต ำบลเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำร ระยะท่ี 2 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หน่วยงำน ช่องทำงกำรติดต่อ

สรุปรำยช่ือต ำบลเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำร ระยะท่ี 2 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

7 พิษณุโลก นครไทย น ้ากุ่ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

8 พิษณุโลก นครไทย นครไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

9 พิษณุโลก นครไทย นาบัว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

10 พิษณุโลก นครไทย หนองกะท้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

11 พิษณุโลก นครไทย บ้านแยง คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  081-3799551 

นางมาริน จันทรวงค์ 094-9653562

12 พิษณุโลก นครไทย นครชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ  โทรศัพท์ 099-465-1449   E-mail : 

suksaman@psru.ac.th

13 พิษณุโลก นครไทย บ่อโพธ์ิ ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม ติดต่อ 055-230596

14 พิษณุโลก นครไทย เนินเพ่ิม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

มรพส.

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรพส. 

ชั น 2 อาคารพิบูลวิชญ์  

055 267 000 ต่อ 8734

Sciencepark@psru.ac.th

0864068387,0914134928

15 พิษณุโลก เนินมะปราง วังยาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0857448789 อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้าบลวังยาง

16 พิษณุโลก เนินมะปราง บ้านน้อยซุ้มขี เหล็ก คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  081-3799551 

นางมาริน จันทรวงค์ 094-9653562



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หน่วยงำน ช่องทำงกำรติดต่อ

สรุปรำยช่ือต ำบลเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำร ระยะท่ี 2 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

17 พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

18 พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

19 พิษณุโลก บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

20 พิษณุโลก บางกระทุ่ม สนามคลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 095-623-6815 (อ.กีรติญา สอนเนย)

21 พิษณุโลก บางกระทุ่ม

โคกสลุด

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

22 พิษณุโลก บางกระทุ่ม

ท่าตาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

23 พิษณุโลก บางกระทุ่ม

นครป่าหมาก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

24 พิษณุโลก บางระก้า บึงกอก คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ท้องถ่ิน

 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน

เบอร์โทร 055267000 ต่อ 2210

เบอร์โทร 094-8346961



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หน่วยงำน ช่องทำงกำรติดต่อ

สรุปรำยช่ือต ำบลเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำร ระยะท่ี 2 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

25 พิษณุโลก บางระก้า วังอิทก คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ท้องถ่ิน

 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน

เบอร์โทร 055267000 ต่อ 2210

เบอร์โทร 094-8346961

26 พิษณุโลก พรหมพิราม วงฆ้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

27 พิษณุโลก พรหมพิราม ดงประค้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 084-236-7711 อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้าบลดงประค้า

28 พิษณุโลก พรหมพิราม ศรีภิรมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0931379009 อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้าบลศรีภิรมย์

29 พิษณุโลก พรหมพิราม วังวน คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  081-3799551 

นางมาริน จันทรวงค์ 094-9653562

30 พิษณุโลก พรหมพิราม หนองแขม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 064-130-0790 (ผศ.ดร.เอกภพ จันทร์สุคนธ์)

31 พิษณุโลก พรหมพิราม มะต้อง คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ท้องถ่ิน

 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน

เบอร์โทร 055267000 ต่อ 2210

เบอร์โทร 094-8346961

32 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บ้านป่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0989522969 อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้าบลบ้านป่า

33 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ไผ่ขอดอน คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ท้องถ่ิน

 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน

เบอร์โทร 055267000 ต่อ 2210

เบอร์โทร 094-8346961

34 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จอมทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 084-135-1820 คุณจิตรา มีค้า งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

35 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ดอนทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 084-135-1820 คุณจิตรา มีค้า งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

36 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 095-497-7711(ผศ.ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง)

37 พิษณุโลก วังทอง บ้านกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

38 พิษณุโลก วังทอง วังทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

Mobile 09-6675-5754; Phone: 055-367080

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

39 พิษณุโลก วังทอง วังพิกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

40 พิษณุโลก วังทอง ท่าหม่ืนราม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 055267000 ต่อ 4900

เฟสบุค คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

41 พิษณุโลก วัดโบสถ์ บ้านยาง ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม ส้านักศิลปะและวัฒนธรรม ติดต่อ 055-230596



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หน่วยงำน ช่องทำงกำรติดต่อ

สรุปรำยช่ือต ำบลเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำร ระยะท่ี 2 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

42 พิษณุโลก วัดโบสถ์

คันโช้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

Mobile 09-6675-5754; Phone: 055-367080

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

43 พิษณุโลก วัดโบสถ์

ท้อแท้

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ท้องถ่ิน

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

44 พิษณุโลก วัดโบสถ์

ท่างาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

45 สุโขทัย กงไกรลาศ บ้านใหม่สุขเกษม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0648864245 อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้าบลบ้านใหม่สุขเกษม

46 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรใน คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  081-3799551 

นางมาริน จันทรวงค์ 094-9653562

47 สุโขทัย กงไกรลาศ หนองตูม คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  081-3799551 

นางมาริน จันทรวงค์ 094-9653562

48 สุโขทัย กงไกรลาศ ไกรกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  063-4594289 (ผศ.ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง) E-mail : 

kanjana_w@psru.ac.th

49 สุโขทัย กงไกรลาศ ดงเดือย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 055267000 ต่อ 4900

เฟสบุค คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

50 สุโขทัย กงไกรลาศ บ้านกร่าง คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ท้องถ่ิน

 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน

เบอร์โทร 055267000 ต่อ 2210

เบอร์โทร 094-8346961

51 สุโขทัย คีรีมาศ ทุ่งหลวง คระครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์

เบอร์โทร 055-230597    โทรสาร : 055-230597 

E-Mail : edu@live.psru.ac.th

เบอร์ส่วนตัว 0817178093 (อ.ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด)

E-Mail : nattawut.kh@psru.ac.th

52 สุโขทัย คีรีมาศ สามพวง คระครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์

เบอร์โทร 055-230597    โทรสาร : 055-230597 

E-Mail : edu@live.psru.ac.th

เบอร์ส่วนตัว 0817178093 (อ.ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด)

E-Mail : nattawut.kh@psru.ac.th

53 สุโขทัย คีรีมาศ นาเชิงคีรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 063-119-6444 E-mail: orachorn@psru.ac.th



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หน่วยงำน ช่องทำงกำรติดต่อ

สรุปรำยช่ือต ำบลเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำร ระยะท่ี 2 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

54 สุโขทัย คีรีมาศ บ้านน ้าพุ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ท้องถ่ิน

 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน

เบอร์โทร 055267000 ต่อ 2210

เบอร์โทร 094-8346961

55 สุโขทัย คีรีมาศ หนองจิก กองพัฒนานักศึกษา เว็บไซต์ http://sas.psru.ac.th  เพจ SAS PSRU  โทร. 055-267-000

 ต่อ 9606

หรือ 055-267-000 ต่อ 9801

56 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ท้องถ่ิน

 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน

เบอร์โทร 055267000 ต่อ 2210

เบอร์โทร 094-8346961

57 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม บ้านใหม่ไชยมงคล คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ท้องถ่ิน

 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน

เบอร์โทร 055267000 ต่อ 2210

เบอร์โทร 094-8346961

58 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม

กลางดง

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ท้องถ่ิน

 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน

เบอร์โทร 055267000 ต่อ 2210

เบอร์โทร 094-8346961

59 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ไทยชนะศึก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0822396930 อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้าบลไทยชนะศึก

60 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ลานหอย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

61 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังลึก กองพัฒนานักศึกษา 055-267078, 055-267000-2 ต่อ 9603 ผู้รับผิดชอบต้าบลวังลึก

62 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ปากแคว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0895655541 อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้าบลปากแคว

63 สุโขทัย เมืองสุโขทัย วังทองแดง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0822396930 อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้าบลวังทองแดง

64 สุโขทัย ศรีนคร ศรีนคร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 055267000 ต่อ 4900

เฟสบุค คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

65 สุโขทัย ศรีนคร หนองบัว คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 055267000 ต่อ 4900

เฟสบุค คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

66 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บ้านแก่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0857374430 อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้าบลบ้านแก่ง

67 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บ้านตึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 082-176-4955 (ผศ.ดร.พัทวัฒน์ สีขาว) E-mail : 

pattawat_apsc@hotmail.com

68 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ป่างิ ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 080-789-1846 (อ.อภิรักษ์ แสนใจ) E-mail : Apirak.s@psru.ac.th

69 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย แม่ส้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 085-866-9470 (ผศ.ดร.ศุภนิช  เจริญสุข)

70 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย แม่สิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 093-554-6623 (อ.ดร.ภัคกร  ปานโพธ์ิ)

71 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อรรถพล รอดแก้ว  โทรศัพท์ 063-526-5632    E-mail: 

Atthaphol_Rn@psru.ac.th

72 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย สารจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 080-789-1846 (อ.อภิรักษ์ แสนใจ) E-mail : Apirak.s@psru.ac.th

73 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 080-415-3651(อ.กุลชญา ส่ิวหงวน)

74 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หาดเสี ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุวิมล ทาริวงศ์   โทรศัพท์ 0982653232    E-mail: 

suwimol.t@psru.ac.th



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หน่วยงำน ช่องทำงกำรติดต่อ

สรุปรำยช่ือต ำบลเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำร ระยะท่ี 2 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

75 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ดงคู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 084-135-1820 คุณจิตรา มีค้า งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

76 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย

ท่าชัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อรรถพล รอดแก้ว   โทรศัพท์ 063-526-5632    E-mail: 

Atthaphol_Rn@psru.ac.th

77 สุโขทัย ศรีส้าโรง เกาะตาเลี ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

78 สุโขทัย ศรีส้าโรง บ้านซ่าน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

79 สุโขทัย ศรีส้าโรง บ้านไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

80 สุโขทัย ศรีส้าโรง สามเรือน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร

1. ผศ. ย่ิงลักษณ์  มูลสาร 096-675-5754

2. นายอดิศักด์ิ แก้วกองทรัพย์ 094-545-5447

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โทรศัพท์: 055-267-080

4.  เว็ปไซต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : 

http://kaset.psru.ac.th

5. เฟซบุ๊ค คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร : Kaset PSRU

81 สุโขทัย ศรีส้าโรง ราวต้นจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ 

http://huso.psru.ac.th

โทรศัพท์ 055-267087

facebook: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

82 สุโขทัย ศรีส้าโรง คลองตาล คลินิกเทคโนโลยี 086-446-4696 (ผศ.ดร.น ้าทิพย์ วงษ์ประทีป)

089-858-2965 (จุติญาณี  จิตรสุวรรณ)

83 สุโขทัย ศรีส้าโรง ทับผึ ง คลินิกเทคโนโลยี 086-446-4696 (ผศ.ดร.น ้าทิพย์ วงษ์ประทีป)

089-858-2965 (จุติญาณี  จิตรสุวรรณ)

84 สุโขทัย ศรีส้าโรง วัดเกาะ คลินิกเทคโนโลยี 086-446-4696 (ผศ.ดร.น ้าทิพย์ วงษ์ประทีป)

089-858-2965 (จุติญาณี  จิตรสุวรรณ)

85 สุโขทัย ศรีส้าโรง นาขุนไกร คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ท้องถ่ิน

 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถ่ิน

เบอร์โทร 055267000 ต่อ 2210

เบอร์โทร 094-8346961

86 สุโขทัย ศรีส้าโรง บ้านนา กองพัฒนานักศึกษา 0845069159 ผู้รับผิดชอบต้าบลบ้านนา



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หน่วยงำน ช่องทำงกำรติดต่อ

สรุปรำยช่ือต ำบลเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำร ระยะท่ี 2 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

87 สุโขทัย ศรีส้าโรง วังทอง กองพัฒนานักศึกษา เว็บไซต์ www.facebook.com/thalakaew โทร. 055-267005  โทร

 055-267000 ต่อ9950

88 สุโขทัย ศรีส้าโรง วังใหญ่ กองนโยบายและแผน นายสุรชัย เกตุนิล 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ)

มือถือ 083-6219185

e-mail : s_katenil@psru.ac.th

ผศ.พรชัย ปานทุ่ง

มือถือ 082-2396930

e-mail : young_blood3@hotmail.co.th

89 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองบางยม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  0873140051 อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้าบลเมืองบางยม

90 สุโขทัย สวรรคโลก ท่าทอง คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ 

http://huso.psru.ac.th

โทรศัพท์ 055-267087

facebook: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

91 สุโขทัย สวรรคโลก ย่านยาว คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ 

http://huso.psru.ac.th

โทรศัพท์ 055-267087

facebook: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

92 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองบางขลัง คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  081-3799551 

นางมาริน จันทรวงค์ 094-9653562

93 สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 093-276-7029(อ.วิรัชยา อินทะกันฑ์)

94 สุโขทัย สวรรคโลก ปากน ้า สถาบันวิจัยและพัฒนา 084-135-1820 คุณจิตรา มีค้า งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

95 สุโขทัย สวรรคโลก คลองยาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 084-135-1820 คุณจิตรา มีค้า งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

96 สุโขทัย สวรรคโลก นาทุ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 084-135-1820 คุณจิตรา มีค้า งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

97 สุโขทัย สวรรคโลก ป่ากุมเกาะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 084-135-1820 คุณจิตรา มีค้า งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

98 สุโขทัย สวรรคโลก หนองกลับ สถาบันวิจัยและพัฒนา 084-135-1820 คุณจิตรา มีค้า งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

99 สุโขทัย สวรรคโลก วังพิณพาทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 084-135-1820 คุณจิตรา มีค้า งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

100 สุโขทัย สวรรคโลก วังไม้ขอน สถาบันวิจัยและพัฒนา 084-135-1820 คุณจิตรา มีค้า งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

101 สุโขทัย สวรรคโลก ในเมือง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

มรพส.

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรพส. 

ชั น 2 อาคารพิบูลวิชญ์  

055 267 000 ต่อ 8734

Sciencepark@psru.ac.th

0864068387,0914134928

102 สุโขทัย สวรรคโลก คลองกระจง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 064-130-0790 (ผศ.ดร.เอกภพ จันทร์สุคนธ์)


