No.
41100
41108
41102
41101
41104
41110
41105
41103
41106
41107
41111
41113
42122
0,41144
42112
42111
41114
41115
41116
41117
41118
41120
41121
41136
41123
41135
41124
41163
41125
41164
41126
42127
41129
41127
41128
41130
41131
1654
41132

เบอร์ โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น (ต่ อ)
No.
No.
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษาชั้นที่ 1
อาคารวิชญาการ(ต่ อ)
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
โปรแกรมเมอร์ งานทะเบียนฯ
31707 การเงิน สนง.ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
42105 ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
42100
อธิการบดี
ห้ องเอกสารตารา
42101 แม่บ้าน
41152 สนง.สนเทศและงานแนะแนว
42120
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายฯ
ห้ องแม่บ้านชั้น 3 และชั้น 8
45127 สนง.ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
42106 ห้ องพยาบาล
หมายเหตุ
- กด 0 เรียกโอเปอร์ เรเตอร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
งานทะเบียน 2
1052
สนง.ศูนย์คอมพิวเตอร์
42107 ห้ องเสียงตามสาย
- ตัด 9 โทรได้ ทวั่ ประเทศ 41136
ระบบดิจติ อล
ห้ องควบคุมถ่ ายทอดโทรทัศน์ ชั้น 4
1055
จองห้ องประชุ มสัมมนา และห้ องปฏิบัติการคอมฯ
48136 ร้ านถ่ ายเอกสารเพื่อน
- ตัด 9 โทรภายในพื้นที่ รหัส 042
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนฯและกิจการพิเศษ
ชั้นที่ 7
1056
งานซ่ อมบารุง (คอมพิวเตอร์ )
48137 ร้ านจาหน่ายเครื่ องหมายและสัญลักษณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
48134 สนง.สภาคณาจารย์
1057
งานเครื อข่ ายและอินเทอร์ เน็ต
48138 ห้ องแม่บ้าน
41100, 41101, 41102, 41103, 41104, 41105, 41106,
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
41134 งานตรวจสอบภายใน
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา ชั้นที่ 5
42122 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้ และสิทธิประโยชน์ (พ่ วง) 41107,41108, 41109, 41110, 41111, 41113, 41118,
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประชุมและกิจการสภาฯ
41109 ประธานสภาคณาจารย์
42117 รอง ผอ.สน.วิทยบริการและเทคโนโลยีฯ (ภาษา)
51151 สนง.กิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์
41120, 41121,41123, 41124, 41125, 41126, 41141,
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
41119 งานการประชุมและกิจการสภาฯ
42113 สนง.ศูนย์ภาษา
41158 ห้ องประชุมอาทิตย์กาลังเอก
41149, 41151, 42117, 42118, 42119, 45120, 45121,
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
41122 งานนิติการ
42116 ห้ องเรียนรู้ ด้วยตนเอง(ชั้นที่ 3) (ELLIS)
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
45123, 45124, 45125, 48129, 48139, 41143, 45128,
41119, 41128, 41132, 48100, 44108 , 41146,
เลขาอธิการบดี
อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20)
31703 วิเทศสัมพันธ์
48111 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
นายกสภา
41141 สนง. สถาบันวิจยั และพัฒนา
ศู นย์วทิ ยบริการ อาคาร 24 (ห้ องสมุด)
48112 รองคณบดีฯฝ่ ายวิชาการ
41147 ,45122, 48132 ,48100 ,48137
ผช.อธิการบดีฝ่ายรายได้ และสิ ทธิประโยชน์
41142 ผอ. สถาบันวิจยั และพัฒนา
57036 รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วทิ ยบริการ
48113 รองคณบดีฯฝ่ ายบริหาร
สายนอกผ่ านโอเปอร์ เรเตอร์ และเครื่ องตอบรับอัตโนมัติ
ชั้นที่ 1
51143 สถาบันวิจยั และพัฒนา
1703
สนง.ศูนย์วทิ ยบริการ
48114 รองคณบดีฯร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 042-808000
งานประชาสัมพันธ์ /ห้ องนิทรรศการ
59122 หน ศูนย์ปฏิบัติงานส่ วนหน้า (อว)
57032 บริการยืม-คืน
43100 สนง.คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ ฯ
042-835223
042-835227
ผอ.กองกลาง สนง อธิการบดี
59123 ศูนย์ปฏิบัติงานส่ วนหน้า (อว)
57038 ชั้น 4 ห้ องสานักงาน
48116 หัวหน้าสนง.คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ ฯ
042-835224
042-835228
หัวหน้ างานบริหารงานบุคคล
41145 กองนโยบายและแผน
57039 บริการโสตทัศนูปกรณ์
48121 สนง.ภาควิชามนุษย์ศาสตร์
042-835225
042-835235
งานควบคุมก่อสร้ าง (ชั้น 3 )
41146 ผอ.กองนโยบายและแผน
อาคารวิชญาการ
43106 สนง.ภาควิชาสังคมศาสตร์
042-835226
042-835236
งานบริหารงานบุคคล 1
59120 ห้ องงานวิเคราะห์ แผนและนโยบาย
41147 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
43101 สาขาวิชาภาษาจีน การสื่ อสาร
042-835237
งานธุรการและสารบรรณ
41148 สน.ประกันคุณภาพและมาตราฐานการฯ
41150 กองพัฒนานักศึกษา
43102 สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
งานพัสดุ
41149 ผอ.สานักประกันคุณภาพฯ
41150 งานเลขากองพัฒนานักศึกษา
43103 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 (คบ.)
หัวหน้ างานพัสดุ
48140 งานบริการวิชาการและทรัพยากรมนุษย์
41150 งานบริหารกองพัฒนานักศึกษา
41165 สาขาวิชาสั งคม (คบ.)
หัวหน้ างานธุรการ
59105 สานักวิชาการศึกษาทัว่ ไป
51152 ผอ.กองพัฒนานักศึกษา
43104 สาขาวิชาสั งคมศึกษา (คบ.)
ธุรการ (ห้ องประชุม)
59107 ห้ องพักอาจารย์ 1 (ห้ อง 20102)
41150 งานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
43105 สาขาาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สนง.อธิการบดี (โทรทางไกล)
59108 ห้ องพักอาจารย์ 2 (ห้ อง 20104)
41169 สภานักศึกษา
43107 สาขาวิชานิติศาสตร์ (อาคาร 1)
ผอ.สานักงานอธิการบดี
59110 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาฯ
41169 สภานักศึกษา กศ.พ.
43108 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
งานบริหารงานบุคคล 2
59112 ห้ องพักอาจารย์ 2 (ห้ อง 20103)
41170 องค์การนักศึกษา
43109 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (1)
งานการเงิน
59114 ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ และการค้าชายแดน
41170 องค์การนักศึกษา กศ.พ.
55119 ห้ องสมุดคณะมนุษย์ศาสตร์
งานการเงิน
41172 สานักงานบ่ มเพาะวิสาหกิจ (UBI)
41171 ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
48122 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้ าการเงิน
59116 สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงดนตรี
41173 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์
48143 สนง.บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
ห้ องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน 8 ชั้น
51159 สาขาวิชาศิลปศึกษา (นาฏศิลป์ )
41173 สโมสรนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์
42118 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน (2)
ผอ.สานักส่ งเสริมวิชาการ
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา ชั้นที่ 1
42102 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
48114 งานประกันคุณภาพ
รองผอ. สานักส่ งเสริมวิชาการ
31701 ผอ.สน.วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
42102 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
41157 งานการเงิน,งานพัสดุ
รองผอ. สานักส่ งเสริมวิชาการ
50004 รอง ผอ.สน.วิทยบริการและเทคโนโลยีฯ (บริหาร)
42102 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ ฯ
41157 งานหลักสู ตรและแผนการเรียน
งานบริหารงานทัว่ ไป (สานักงานส่ งเสริมวิชาการฯ)
42121 รอง ผอ.สน.วิทยบริการและเทคโนโลยีฯ (เทคโนฯ)
42103 ชมรมบาเพ็ญประโยชน์
59119 ห้ องอัดสาเนา
งานหลักสู ตรและแผนการเรียน
42124 สานักงานวิทยาบริการฯ
42103 ชมรมส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
55122 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ทะเบียน (นอกเคาร์ เตอร์ )
31705 หัวหน้าสนง.วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
42103 ชมรมส่ งเสริมวิชาการและอาชีพ
55123 ห้ องพักอาจารย์สาขาภาษาจีน
งานทะเบียนและประมวลผล 1
31706 ธุรการ สนง.ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
42104 ชมรมบุคลิกภาพและจริยธรรม
55124 ห้ องปฎิบัติการภาษาจีน
งานทะเบียนและวัดผล
31709 ธุรการ สนง.ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
42104 ชมรมกีฬาและนันทนาการ
48120 สาขาวิชากภาษาอังกฤษธุรกิจ
หัวหน้ างานทะเบียนฯ
31708 พัสดุ สนง.ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
41168 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ป.โท)
เบอร์ โทรศัพท์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยการโอนสาย : กดทีพ่ ักสาย 1 เคาะ กดหมายเลขภายในทีต่ ้ องการโอน คู่สนทนารับสาย แจ้งให้ ทราบว่าจะโอนสาย..วางหูโทรศัพท์ ...จบ หรื อกด FLASH ผู้สารวจ นายจัตุพร ดีสุทธิ ข้ อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2564 นางสาวอรอุมา วงศ์ กติ ตะ พิมพ์
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น (อาคาร 18)
ชั้นที่ 8

No.
42110
41133
41112
41138
41139

No.
อาคารศิลปะ
43110 สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ 1
43111 สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ 2
43112 สาขาวิชา ดนตรี (มนุษยศาสตร์ )
อาคารครุศาสตร์
48141 คณบดีคณะครุศาสตร์ (อาคาร 23)
41160 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (อาคาร 23)
44100 สนง.คณบดีคณะครุ ศาสตร์ (อาคาร 23)
44101 กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
41161 ห้ องประชุมแสงเทียน
44102 กลุ่มวิชาวิชาหลักสู ตรและการสอน
57107 ห้ องพักอ. สาขาวิชาประถมศึกษา (อาคาร 23)
44103 กลุ่มวิชาจิตวิทยา และการแนะแนว
44104 กลุ่มวิชาวัดผลการศึกษา
44105 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมทางการศึกษา
47106 ห้ องปฏิบัติการเทคโนโลยี นวัตรกรรมทางการศึกษา
44106 ห้ องเอกสารการพิมพ์+ห้ องซ่ อมบารุง
44107 สานักงาบัณฑิตศึกษา (อาคาร23)
44109 ห้ องพัก อ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
44110 ศูนย์ฝึกวิชาชีพครู (อาคาร 23)
49131 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (อาคาร 23)
48128 สาขาวิชาพลศึกษา
48142 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
48123 ห้ องสมุดคณะครุศาสตร์
42119 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
49102 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
59103 สาขาวิชาสังคมศึกษา
59104 สาขาวิชาภาษาไทยศึกษา
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และห้ องปฏิบัติการ
41166 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร3)
44111 สาขาวิชาชีววิทยา (อาคาร3)
44116 สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ (อาคาร3)
44117 สาขาวิชาสาธารณสุ ขฯ (อาคาร3)
32801 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ
32802 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
32803 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
32804 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
32805 หัวหน้ าสานักงาน
32806 ห้ องประชุมคณะวิทย์ฯ
32807 ธุรการคณะวิทย์ฯ (นางพรพิมล มุ่งดี)
32808 ธุรการคณะวิทย์ฯ(น.ส.พุธติ า สุ วรรณชัย)

No.
32809
32810
32811
32812
32813
32814
32815
32816
32817
32818
32824
32826
32829
32834
32835
44112
41140
44113
44114
44115
41157
41167
32812
52128
42129
48125
45107
45108
55109
45110
45111
44119
44120
45100
45101
59102
45103

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ต่ อ
ธุรการคณะวิทย์ฯ
งานการเงิน
งานพัสดุ
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมห้ องเรียนและห้ องประชุมฯ
นักวิทยาศาสตร์ 1
นักวิทยาศาสตร์ 2
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้าสานักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์
ธุรการภาควิทยาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
หัวหน้าสานักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ธุรการภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ห้ องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพและวิชาการ
เจ้าหน้าทีอ่ ดั สาเนา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (อาคาร3)
ห้ องปฏบัติการคณิตศาสตร์ (อาคาร3)
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ (อาคาร3)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (อาคาร3)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีฯ(อาคาร3)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อาคาร3)
ห้ องประชุมคณะวิทย์ฯ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อาคาร3)
ห้ องซ่ อมบารุงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (อาคาร3)
ห้ องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิ กสิกส์
อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์
สนง.ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
ชั้นที่ 1 (ห้ องคอมพิวเตอร์ )
ชั้นที่ 2 (แล็ปฟิ สิกส์ )
ชั้นที่ 3 (แล็ปเคมี)
ชั้นที่ 4 (แล็ปชีววิทยา)
อาคารตึกแฉก
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิ สิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
อาคารเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

No.
55104
45105
45106
52125
41162
45112
45113
55114
45115
59124
45116
55117
55118
59100
49110
45126
59101
49115
48127
58124
59109
41162
49113
59111
59113
42109
No.
48118
47100
47101
47102
47103
47104
42123
42126
59115
48119
66111
66441

อาคารคหกรรมศาสตร์
ห้ องปฏิบัติการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร
อาคารคณะวิทยาการจัดการ ตึก 19
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
หัวหน้าสานักงานคณะวิทยาการจัดการ
งานธุรการ (ตึก19 ชั้น 2)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ (อาคารเก่า)
สาขาวิชาการตลาด (อาคารเก่า)
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป 1 (อาคารเก่า)
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป 2 (อาคารเก่า)
สาขาวิชาการบัญชี (อาคารเก่า) ชั้น 1
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (อาคารเก่า)
สาขาวิชาการท่องเทีย่ วและการโรงแรม (อาคารเก่า)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ(อาคาร19 ชั้น6 )
ห้ องพักอาจารย์ (อาคาร 19 ชั้น 2)
ห้ องพักอาจารย์ (อาคาร 19 ชั้น 2)
รองคณบดี (อาคาร 19 ชั้น 2 )
ศู นย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ห้ องโครงการวิจยั (อาคารเก่า)
ห้ องสมุดคณะวิทยาการจัดการ
ห้ องพักอาจารย์การเงินและบัญชี ชั้น 2
หัวหน้าสานักงานคณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (อาคาร 19 ชั้น 8 )
สาขาวิชาการเงิน
ห้ องประชุมชั้น 9
การค้าสมัยใหม่
อาคารคณะเทคโนโลยีอตุ ฯ
คณบดี คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สนง.คณบดี คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาชาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลังเก่า)
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมการผลิต
รองคณบดีฯ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ห้ องสมุดคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ศู นย์ดอนบม จ.ขอนแก่น
สานักงาน
ผอ.ศู นย์การศึกษามหาวิทยาลัย

No.
66421

47105
48100
48101
55120
55121
59121
42115
45125
45128
46100

32901
46105
46106
49119
48103
48104
48105
59106
48107
48108
48109
48110
59117
32501
44118
48117
48126

ศูนย์ดอนบม จ.ขอนแก่น
สานักงาน

อาคารหอประชุมขุมทองวิไล
ห้ องควบคุมเครื่ องเสียง
ห้ องควบคุมระบบไฟฟ้ า
สาขาวิชาดนตรี(ครุศาตร์ )
อาคารสนง. บัณฑิตศึกษา
สนง.วิจยั และประเมินผล
สนง.บัณฑิตศึกษา
ห้ องพักอาจารย์วชิ าอังกฤษ (ปโท) 1
ห้ องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ (ป.โท) 2
ห้ องพักจารย์สาขายุทศาสตร์ (ป.เอก)
อาคารศูนย์วฒ
ั นธรรม
สน.ศิลปะและวัฒนธรรม
ผอ.สน.ศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร ร.ร.สาธิต
ร.ร.สาธิต (ห้ องธุรการ)
อาคารภูคา
อาคารภูคา (ส่ วนต้ อนรับ)
ผู้จดั การภูคา
ทีท่ าการไปรษณีย์ราชภัฏเลย
อาคารหอพัก
หอพักอินทนิล
หอพักดอกคูณ
หอพักนกยูง
หอพักกัลปพฤกษ์
หอพักภูกระดึง
หอพักภูหลวง
หอพักภูเรื อ
หอพักภูหอ
หอพักจันทน์ผา
อาคารศูนย์กฬ
ี าในร่ ม (อาคาร 25)
ศูนย์กฬ
ี าในร่ ม
บ้ านพักผู้บริหาร
อธิการบดี
-

No.
48102
48129
42114
48131
48132
48133
46102
48126

อาคารทัว่ ไป
งานอาคารสถานที่
งานไฟฟ้ า
งานประปา
งานรักษาความปลอดภัย
งานยานพาหนะ
ป้อมตารวจ
งานผลิตนา่ ดื่ม

