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ศกึษาศาสตร์ ประถมวยัศกึษา นางสาววาร ีเตา่ค า
บรษิทั คโูบตา้ เพชรบรุ ีจ ากดั 91/2 หมู ่4 ถนนเพชร

เกษม ต.ไรส่ม้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000
087 1056836

ศลิปศาสตร์ ไทยคดศีกึษา นายมาโนชย ์ตอ๋งเรยีน 51 หมู ่3 ต.ดอนคลงั อ.ด าเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ี70130 082-3527396

ศกึษาศาสตร์ การแนะแนว นายประสาร  บญุสง่
โรงเรยีนอสิลามด ารงธรรม 157 หมู ่4 ต.ทา่แรง้ออก อ.

บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ี76110
081-9956887

วทิยาการจดัการ บรหิารธุรกจิ
นางวภิาดา ภญิญา

เกษมโชค
52 หมู ่1 ต.ต าหร ุอ.บา้นลาด จ.เพชรบรุ ี76150 082-2498855

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป นางละมยั ถติตยานรุกัษ์
บรษิทั ป.รุง่โรจนย์นตรการ 9/12 หมู ่4 ต.ไรส่ม้ อ.เมอืง 

จ.เพชรบรุ ี76000
089-8362088

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นางสาวณฐัรมย ์วงษ์

แกว้
39 หมู ่6 ต.หนองกลางนา อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 089-9141922

นติศิาสตร์ นางสาวรชัน ีปานเนยีม 14 หมู ่1 ต.หลมุดนิ อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 085-0451744

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายวชริะ บวัมณี 35 หมู ่7 ต.หนองโสน อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 089-4120874

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
นางสาวนงนชุ มาลยั

ทอง
305 หมู ่7 ต.ดอนก ายาน อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000 083-3151777

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นางมทันา ชยักลุ 90/2 หมู ่1 ต.บา้นหมอ้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 084-0206759

 ส านกังานสบืศกัด ิท์นายความและธุรกจิ

47/18 หมู ่10 ซ.กรมหลวงชุมพร 20  ถ.กรมหลวง

ชุมพร ต.นาทุง่ อ.เมอืงชุมพร จ.ชุมพร 86000

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายปญัญา ลีร้ตันา
99/52 หมู ่3 ต.บางระเบา อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม 

73120
086-7891682

นติศิาสตร์ นายอมัพร แสนสวุรรณ์ 84/7 หมู ่6 ต.ดอนกระเบือ้ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี70110 081-3656375

นติศิาสตร์ นายชชัวาล มณีมรกฎ
95/1 หมู ่6 ถ.เพชรเกษม ต.ตน้มะมว่ง อ.เมอืง จ.

เพชรบรุ ี76000
081-1019909

มนษุยนเิวศ

ศาสตร์

การโรงแรมและ

ภตัตาคาร

นางเสาวภา อมรภทัร

กลุ

18 หมู ่2 ถ.เพชรเกษม ต.ไรส่ม้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี

76000
089-9054555

มนษุยนเิวศ

ศาสตร์

การโรงแรมและ

ภตัตาคาร

นางสาวจฑุาทพิย ์

ทองสกุใส
126/4 หมู ่5 ต.คุง้กระถนิ อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ
และการเมอืงการ

ปกครอง

เปรยีบเทยีบ

รฐัศาสตร์
ทฤษฎแีละเทคนคิ

 ทางรฐัศาสตร์

นางสาวหทยัภทัร วงษ์

ประเสรฐิ
104 หมู ่2 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุ ี76140 086-6045408

ทฤษฎแีละเทคนคิ

การเมอืงการ

ปกครอง

รฐัศาสตร์ ทฤษฎแีละเทคนคิ

นติศิาสตร์ ทางรฐัศาสตร์

รฐัศาสตร์
ทฤษฎแีละเทคนคิ

ทาง รฐัศาสตร์

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สหกรณ์

รฐัศาสตร์
จ.ส.อ.ฑฆิมัพร คา่ย

หนองสวง

70 หมู ่7ซอยคา่ยบรุฉตัร ต.เกาะพลบัพลา อ.เมอืง จ.

ราชบรุ ี70000
082 0818610

นายมนญู ประสพแสง
141/2 หมู ่7 ต.ปลายโพงพาง อ.อมัพวา จ.

สมทุรสงคราม 75110
081 1908288

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอนประจ าศนูยว์ทิยพฒันา มสธ. รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา เพชรบรุ ี

นางพงึพศิ  ศนูยก์ลาง 38 หมู ่2 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบรุ ี70170 081-9446723

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายชวาลา ภาคทรวง 089-0120322

รฐัศาสตร์
นางสาวนติยา เทีย่ว

ประเสรฐิ

8 ซ.วดัขอ่ย 2 ต.คลองกระแชง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี

76000
081-8570517
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สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สหกรณ์

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นายนเรศ เสอืจนัทร ์
สถานดีบัเพลงิพระโขนง 2009 ถ.สขุมุวทิ ต.พระโขนง

เหนอื อ.วฒันา จ.กรงุเทพฯ 10260
084-1650984

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร
นายสมนกึ  แผน

สมบรูณ์

61/47 หมู ่6 ซ.บา้นทุง่นางครวญ ต.ชะแล อ.ทองผาภมู ิ

 จ.กาญจนบรุ ี71180
085-2991484

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นายจอน  สทุธบิตุร 101/4 หมู ่9 ต.พระแทน่ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุ ี71130 081-9413421

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นายอารณุ  บญุแสง

บรษิทัหลกัทรพัยเ์อเซยีพลสั จ ากดั (มหาชน) 175 ช ัน้ 9

 ซ.สาทร 5 ถ.สาทร ต.ทุง่มหาเมฆ อ.สาทร จ.กรงุเทพฯ 

10120

081-2526567

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร
นางวภิาวลัย ์ตน้สาย

เพ็ชร

109 หมู ่6 ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สพุรรณบรุ ี

72150
081-8507575

นเิทศศาสตร์ นเิทศศาสตร์
นางสาวนนัทนนัท ์

อบุลภาพ
358 หมู ่1 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี71160

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ นางสาววาสนา ครืน้จติ 217 หมู ่14 ต.หวัสะพาน อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 086-5165257
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ศลิปศาสตร์ ไทยศกึษา 14 หมู ่2 ต.เขาบายศร ี อ.ทา่ใหม ่จ.จนัทบรุ ี

นเิทศศาสตร์ ประชาสมัพนัธ์ 22120

183/1 หมู ่5 ต.พวา  อ.แกง่หางแมว

จ.จนัทบรุ ี 22160

53/3 หมู ่13 ต.ทุง่เบญจา อ.ทา่ใหม่ 082-2044811

จ.จนัทบรุ ี22170 039-311711

ศกึษาศาสตร์ แนะแนว 233 หมู ่3 ต.หนองตาตง อ.โป่งน า้รอ้น

ศกึษาศาสตร์
วดัและประเมนิผล

การศกึษา
จ.จนัทบรุ ี22140

36/10 ต.วดัใหม ่อ.เมอืง จ.จนัทบรุ ี

22000

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป

วทิยาการจดัการ
การเงนิและการ

ธนาคาร

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นางสาวประทมุพร  ช า

โสม
68 หมู ่6 ต.แสลง อ.เมอืง จ.จนัทบรุ ี22000 080-0943143

81/67 หมู ่1 ซ.วดัเกาะขวาง 5 ต.เกาะขวาง

อ.เมอืง จ.จนัทบรุ ี22000

4/1 หมู ่5 ต.พลอยแหวน อ.ทา่ใหม่

จ.จนัทบรุ ี22120

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา จนัทบรุ ี

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์ นายเอกภพ  ชมภผูล 086-1538754

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์ นายสนัทดั  ค าเหลอื 086-8227768

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป นางสาวชุล ี แยม้กลิน่ 30/19 หมู ่1 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืง จ.จนัทบรุ ี22000 082-2173239

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป
นายกติตศิกัด ิ ์ แกว้

หลอ่
081-1316263

นางสาวกมลวรรณ  

อว่มรกัษา
8/17 หมู ่6 ต.พลวง อ.เขาคชิฌกฎู จ.จนัทบรุ ี22210 089-0991725

ศลิปศาสตร์
สารสนเทศ

หนว่ยงาน

นางสาวยพุาพรรณ  

ยทุธสขุประเสรฐิ

นายรมิประเสรฐิ  ค า

เสยีง
086-2326140

นายพลรว ี ยะสะวฒุ ิ 089-1539977

ศลิปศาสตร์ สารสนเทศท ัว่ไป
นางสาวดวงเดอืน  

อภยักลาง
087-9420495

นายการณุ พฤฒิ

ธาราธคิณุ
172/4 ถ.ทรงพล อ.บา้นโป่ง จ.เพชรบรุ ี70110 085-1891528

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอนประจ าศนูยว์ทิยพฒันา มสธ. รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา เพชรบรุ ี
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วทิยาการจดัการ บรหิารธุรกจิ 14/3 ถ.เลยีบเนนิ ต.วดัใหม ่อ.เมอืง

ศกึษาศาสตร์
การวดัและ

ประเมนิผล
จ.จนัทบรุ ี 22000

38/10 หมู ่8 ต.เกาะขวาง อ.เมอืง

จ.จนัทบรุ ี22000

3/25 หมู ่1 ต.ทบัชา้ง อ.สอยดาสว 081-3042218

จ.จนัทบรุ ี22180 039-312948

45/1 ถ.เทศบาล 4 ต.ทา่ใหม ่อ.ทา่ใหม่

จ.จนัทบรุ ี22120

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร เรอืเอกวริะ  คณุา 197/9 ต.ตลาด  อ.เมอืง จ.จนัทบรุ ี22000 089-0383543

089-9309601

039-356964

47 หมู ่4 ต.ชา้งขา้ม อ.นายายอาม 086-3138499

จ.จนัทบรุ ี22160 039-491103

138/3 หมู ่9 ซ.มะล ิ ต.จนัทนมิติ อ.เมอืง 087-9999857

จ.จนัทบรุ ี 22000 038-620716

48/5 หมู ่1 ซ.ดนิแดง ซ.11 ต.พลวง

อ.เขาคชิฌกฎู จ.จนัทบรุ ี22210

อาชวีอนามยัและ 45/71 หมู ่1 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืง จ.จนัทบรุ ี

ความปลอดภยั 22000

ทฤษฎแีละเทคนคิ 206 หมู ่5 ต.สะตอ  อ.เขาสมงิ จ.ตราด

ทางรฐัศาสตร์ 23150

ทฤษฎแีละเทคนคิ 13/1 หมู ่4 ต.บางสระแกว้ อ.แหลมสงิห์ 081-9459156

ทางรฐัศาสตร์ จ.จนัทบรุ ี22190 034-450613

ทฤษฎแีละเทคนคิ 86/4 หมู ่1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม

ทางรฐัศาสตร์ จ.จนัทบรุ ี22160

14/2 หมู ่4 ต.โป่งน า้รอ้น  อ.โป่งน า้รอ้น

จ.จนัทบรุ ี22140

206 หมู ่5 ซ.กโิลเมตร 21 ต.สะตอ

อ.เขาสมงิ  จ.ตราด  23150

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร
นางสาวจติรตยา  ประ

จติ
085-6620988

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา จนัทบรุ ี

รฐัศาสตร์
นายสนิชยั  เจนพชิติ

กลุชยั
089-8348806

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

 สง่เสรมิการเกษตร นายชวน  สขุยงค์ 084-7310019

รฐัศาสตร์ นายบ ารงุ  ประจติ 084-3457474

รฐัศาสตร์
ดาบต ารวจราเชนทร ์ 

ทองอยู่

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ
แพทยแ์ผนไทย นางทบัทมิ  สขุศลิป์ 089-562114

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ

นายชูศกัด ิ ์ รตันสกลุ

ชาติ
081-6367717

คหกรรมศาสตร์ โภชนาการชุมชน นางปทัมา  รตันาธรรม

มนษุยนเิวศ

ศาสตร์

พฒันาเด็กและ

ครอบครวั

นางสาวธนภรณ์  วงศ ์

สงูเนนิ

085-8481747

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นางราตร ี บรรจง
57 หมู ่1 ซ.โป่งกวาง ต.เขาบายศร ี อ.ทา่ใหม ่จ.จนัทบรุ ี

 22120

นติศิาสตร์
นายนพรตัน ์ รุง่ภกัดี

สวสัด ิ์

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นายมงคล  พวงบญุชู

นางสาวนภิาพร  มาระ

ยาท
084-1659230

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป ฆฤณ  ร ามะนา 081-3535138
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137/1  ต.บา้นมะเกลอื  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค ์60000

081-7073667

056-219534

089-7164889

056-271283-4

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป นายสชุาต ิ ขอ้โนนแดง
62 หมู ่1 ต.หูกวาง อ.บรรพตพสิยั                 

จ.นครสวรรค ์ 60180
087-1943050

081-9623443

056-222209

082-1640090

056-383564

087-1941947

056- 222154

วทิยาการจดัการ บญัชี
นางเนตรนภา  

ปาลวฒัน์

299/20 หมู ่4 ต.นครสวรรคต์ก  อ.เมอืง  

จ.นครสวรรค ์60000
084-9514447

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นางสาวธนดิา  ดี

ประเสรฐิ

ง.90 ถ.ดาวดงึส ์ต.ปากน า้โพ อ.เมอืง 

จ.นครสวรรค ์60000
089-9601476

089-8598443

056-723023

086-2018655

056-532333

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
นายนพพร  ต ัง้ภกัดี

รตัน ์

247/7 ถ.สวรรคว์ถิ ี ต.ปากน า้โพ อ.เมอืง 

จ.นครสวรรค ์ 60000
056-221045

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายกติตคิณุ  วฒันสขุ
40/3  หมู ่4  ต.ส าโรงชยั  อ.ไพศาล ี 

จ.นครสวรรค ์60220
084-8156477

086-4475319

056-324266

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
นางธดิารตัน ์ สือ่สนุท

รานนท์
37/6    ต.วดัไทร  อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ 60000 056-221045

สาธารณสขุ

ศาสตรบ์รหิาร
สาธารณสขุ การ

จดัการสิง่แวดลอ้ม

อตุสาหกรรม

รฐัศาสตร์
ทฤษฎแีละเทคนคิ

ทางรฐัศาสตร์
นายวรีะยทุธ ์ สขุเพชร

122/23 หมู ่3 ต.หนองบวั อ.หนองบวั 

จ.นครสวรรค ์ 60110
087-3183478

33/33 หมู ่8 ต.ส าโรงชยั อ.ไพศาลี

จ.นคสวรรค ์ 60220

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศและ
085-8778745

การเมอืงการ

ปกครอง

เปรยีบเทยีบ

085-4026525

108/4 หมู ่5 ต.พยหุะ  อ.พยหุะ

จ.นคสวรรค ์60130

รฐัศาสตร์
ทฤษฎแีละเทคนคิ

ทางรฐัศาสตร์

นางธญัญรตัน ์ บรูณ

ศกัด ิภ์ญิโญ

70/7 หมู ่8  ต.บา้นมะเกลอื  อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ 

60000
085-7333739

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา นครสวรรค ์

056-341755

รฐัศาสตร์ นายปิยะพงษ ์ สขุสนัต ์
439/1 หมู ่13 ถ.อมัรนิทรว์ถิ ี ต.วดัไทร อ.เมอืง จ.

นครสวรรค ์ 60000

รฐัศาสตร์
ทฤษฎแีละเทคนคิ

ทางรฐัศาสตร์

นางสาวศริพิร  ชูชยั

มงคล

081-2846901

รฐัศาสตร์
ทฤษฎแีละเทคนคิ

ทางรฐัศาสตร์
นายกว ี กวศีริกิรณ์ 085-2726836

นติศิาสตร์ นายเชาวลติ  เหลา่ชยั
4/2 หมู ่3 ต.นครสวรรคอ์อก อ.เมอืง  

จ.นครสวรรค ์60000

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ (ป.

ตร)ี 

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ (ป.โ ท)

นายเสกสรร  สุ

ประดษิฐอาภรณ์

323 หมู ่1 ต.เกา้เล ีย้ว อ.เกา้เล ีย้ว                   

จ.นครสวรรค ์ 60230

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป นายทนงศกัด ิ ์ สดุสาคร
299/309  ซอย ด ี14 ต.นครสวรรคต์ก  อ.เมอืง 

จ.นครสวรรค ์60000

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์ นายประชา  มนีลิ
40/1 หมู ่7  ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ 

จ.นครสวรรค ์60170

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นางสาวอมุาพร  ปราง

ทบัทมิ

60/9 หมู ่11 ต.บา้นมะเกลอื อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์

60000

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป นายชยัวทิย ์ ใบไพศาล
670/7-8 หมู ่9 ซ.สวรรคว์ถิ ี38 ต.นครสวรรคต์ก  

อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นางนชุนาถ  แกว้สุ

กลัยา

1303/9 หมู ่10 ต.นครสวรรคต์ก  อ.เมอืง         

จ.นครสวรรค ์60000

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์ นายไพบลูย ์ เทาธุร ี
789 หมู ่9 ซอยชลประทานนครสวรรค ์ต.นครสวรรคต์ก

  อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000

ศกึษาศาสตร์
นางสาวกลัยา  พรม

เพยีร
081-7409982

วทิยาการจดัการ
การจดัการงาน

กอ่สรา้ง

นางอารรีตัน ์ ศรี

พรอ้มทรพัย์

5 ถ.อารกัษ ์ ต.ปากน า้โพ อ.เมอืง                 

จ.นครสวรรค ์60000
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สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สหกรณ์ 056-227666

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร 056-221340

นติศิาสตร์

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นายสกนธ ์ เย็นจติร ์ 44/1 หมู ่5 ต.ศลิาดาน  อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 17110 081-9712848

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร
นายสายยนัต ์ สาย

ทองสขุ
69 หมู ่7 ต.หว้ยเหต ุ อ.ตะพาบหนิ จ.พจิติร 66110 084-8119603

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

นายศรไีพร  ไกยสวน
132/1 หมู ่9 ต.ธารทหาร  อ.หนองบวั จ.นครสวรรค ์

60110
081-8886159

320/11 ถ. สวรรคว์ถิ ี ต.ปากน า้โพ  อ.เมอืง

จ.นครสวรรค ์60000

1/1 หมู ่6 ต.สรอ้ยทอง อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์ 089-7048989

60210 056-396502

สาขา วชิาเอก ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ โทรศพัท์

2076/5 ซ.18 ต.ชอ่งนนทร ี อ.ยานนาวา 081-9158599

จ.กรงุเทพฯ 10120 02-2860574

ศลิปศาสตร์ ไทยคดศีกึษา
รอ้ยโททวศีกัด ิ ์ พรหม

สวุชิา

77/1 ซ.สถานดีบัเพลงิพญาไท ถ.พระรามที ่6 ต.ทุง่

พญาไท  อ.ราชเทว ีจ.กรงุเทพฯ 10400
088-6484119

60/34 หมู ่4 ซ.สายไหม 37 ต.สายไหม 086-577200

อ.สายไหม  จ.กรงุเทพฯ 10220 02-5360311

101  ซ.ยิม้ประยรู  ต.บางซือ่ อ.บางซือ่ 086-9779146

จ.กรงุเทพฯ 10800 02-5253062

80/116 หมู ่2 ม.ดเิอมเมอรลัด ์การเ์ดน้ท ์& สปอรค์ลบั 

ซ.วาสนา 5 ต.บางพลบั

อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบรุ ี11120

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์ 087-9176767

วทิยาการจดัการ การตลาด 02-9715252

41/47 ซ.รงัษ ีต.ดนิแดง   อ.ดนิแดง

จ.กรงุเทพฯ 10320 

081-9319491

02-6515500 ตอ่ 

4310

18/1 ซ.ทา่ดนิแดง 2 ต.สมเด็จพระยา 085-4893961

อ.คลองสาน จ.กรงุเทพฯ 10600
02-4379877 ตอ่ 

446

63/665 หมู ่7 ซ.เคหะธาน ี56 ต.สะพานสงู 081-9161077

อ.สะพานสงู จ.กรงุเทพฯ 10240 02-7908624

79/373  ซ.เพชรเกษม 81/6  ต.หนองคา้งพลู

อ.หนองแขม จ.กรงุเทพฯ 10160

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา นนทบรุ ี

086-0825830

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป
นายสชุาต ิ เอกฉมา

นนท์

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นางสาวมาลยั  แจง้

จ ารสั

วทิยาการจดัการ การตลาด
นางสาวธดิารตัน  ์ อ ัน๋

วงษ์

238  ซ.เจรญินคร 46 ถ.เจรญินคร               ต.บางล าภู

ลา่ง   อ.คลองสาน จ.กรงุเทพฯ 10600

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นายสทุธพิงษ ์ แกว้วงั

ปา

086-9092081

นายปญัญาพน  เจรญิ

พานชิ
จ.กรงุเทพฯ

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป
นายโชต ิ กนัหา

ประกอบ
081-2075900

ศกึษาศาสตร ์

(ป.โท)

หลกัสตูรและการ

สอน

นางสาวกนกพร  สาย

ดว้ง

ศกึษาศาสตร ์

(ป.โท)

หลกัสตูรและการ

สอน
นางชืน่จติ  โฉมอดุม

ศลิปศาสตร์
สารสนเทศ

ส านกังาน

นางประทมุวรรณ  

โพษติลมิปกลุ

ศลิปศาสตร์ สารสนเทศท ัว่ไป นายกติต ิ ์ จนัหลง

นเิทศศาสตร์ การประชาสมัพนัธ์
นางสาวจตพุร  งาม

สงวน

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา นครสวรรค ์

นายธวชัชยั  ทบัทมิ

ทอง

สหกรณ์ออมทรพัยค์รนูครสวรรค ์จ ากดั 943/12 หมู ่9 

ต.นครสวรรคต์ก  อ.เมอืง         จ.นครสวรรค ์60000

นเิทศศาสตร์ การประชาสมัพนัธ์ นายค ารณ  บญุมี 087-2127219
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084-7375919

02-5252333 ตอ่ 

2320

086-9953280

02-3192101-5

79 ถ.ประชาธปิก ต.สมเด็จเจา้พระยา

อ.คลองสาน จ.กรงุเทพฯ 10600

5 หมู ่17 ต.มนีบรุ ีอ.มนีบรุ ีจ.กรงุเทพฯ 086-3402183

10510 086-5655649

25 หมู ่7 ถ.สตุประชาสรรค ์2 ต.บางพดู

อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบรุ ี11120

วทิยาการจดัการ การตลาด

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

ธุรกจิการเกษตร

วทิยาการจดัการ การตลาด 57/14  ถ.เฟ่ืองทอง ต.วดัราชบพธิ 081-9148539

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ

อาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั
อ.พระนคร จ.กรงุเทพฯ 10200 02-3386409

วทิยาการจดัการ การบญัชี 19/25 หมู ่9 ต.บางพดู  อ.ปากเกร็ด 081-4314900

วทิยาการจกัาร รฐัประศาสนศาสตร์ จ.นนบรุ ี11120 02-8319270

1926  ซ.เอกชยั 109  ต.บางบอน  อ.บางบอน 081-9345295

จ.กรงุเทพฯ  10500
02-3980158 ตอ่ 

348

112 ซ.สทุรพมิลถนน  ต.รองเมอืง 089-1128595

อ.ปทมุวนั จ.กรงุเทพฯ 10330 02-2416932

4  ซ.รพ.ทหารเรอื 13 ถ.ตากสนิ 22 081-6119142

ต.บคุคโล  อ.ธนบรุ ีจ.กรงุเทพฯ 10400 02-6975481

114/62  ซ.โรงไฟฟ้า ½  ต.บา้นชา่งหลอ่ 089-7875047

อ.บางกอกนอ้ย จ.กรงุเทพฯ 10700 02-4352345

29/11 ซ.รามอนิทรา 14 แยก 17-5 081-9111865

ต.ทา่แรง้ อ.บางเขน จ.กรงุเทพฯ 10230 02-9822525

170 ซ.หมูบ่า้นเศรษฐกจิ 33  ต.บางแคเหนอื

อ.บางแค  จ.กรงุเทพฯ 10160

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ 41 ซ.กลัปพฤกษ ์6 แยก 2ถ.กลัปพฤกษ์ 085-2295255

วทิยาการจดัการ การบญัชี ต.บางหวา้ อ.ภาษเีจรญิ  จ.กรงุเทพฯ 10160 02-4134183

2/2  อาคารภกัด ีต.ปทมุวนั อ.ลมุพนิี

จ.กรงุเทพฯ 10330

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ (ป.ตร)ี

การบรหิาร

สาธารณสขุ
98/7 ซ.ค.กลัปพฤกษ ์ต.บางขนุเทยีน 084-1155899

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ
อ.จอมทอง จ.กรงุเทพฯ 10150 02-8687005

(ป.โท)

การจดัการ

สิง่แวดลอ้ม  

อตุสาหกรรม

45/98 ซ.หมูบ่า้นพนาสนธแ์กรนดว์ลิล ์

ต.มนีบรุ ีอ.มนีบรุ ีจ.กรงุเทพฯ 10510

61/755 หมู ่2 ซ.บงกช 9 ต.ล าผกัชี 083-0334108

อ.หนองจอก  จ.กรงุเทพฯ 10530 02-9563736

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศและ

การเมอืงการ

ปกครอง

เปรยีบเทยีบ

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา นนทบรุ ี

575 ซ.หมูบ่า้นเสนาวลิลา่ 84 ถ.แฮปป้ีแลนด ์ต.คลองจ ัน่ 

 อ.บางกะปิ จ.กรงุเทพฯ 10240
02-3753619

มนษุยนเิวศ

ศาสตร์

พฒันาการเด็ก

และครอบครวั
นางวลิยัพร  มสีวน

รฐัศาสตร์ นายฐติภิมู ิ สนัตพิงษ์

นางเพลนิจนัทร ์ ตน้

โพธิท์อง

มนษุยนเิวศ

ศาสตร์

พฒันาการเด็ก

และครอบครวั

นางจริาภรณ์  ตนัตดิล

ธเนศ
081-8754413

02-8071165

นายสรุนิทร ์ กติตวิไิล

กร

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ
การแพทยแ์ผนไทย นางสาวยพุนิ  กูก่อง 087-1244432

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
ดาบต ารวจสญัญ์

เศรษฐ ์ พลูชว่ย

นติศิาสตร์ นายไพนชิ  นาคสนิ

นติศิาสตร์ นางสาววภิา  เหลอืงมณี

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
นายนวรตัน ์ 

สาราณียะพงษ์

นติศิาสตร์ นายพเิชฐ  ชูทรพัย์

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายสรุชยั  ตนัชชัวาล

นายชยัสทิธิ ์ อนสุนธิ์

พรเพิม่

68/73 หมู ่1 ซ.หมูบ่า้นไทรงาม ถ.กาญจนาภเิษก   ต.

บางระมาด  อ.ตลิง่ชนั  จ.กรงุเทพฯ 10170
081-8439222

นางสาวนาร ี สมรตันกลุ

นายไกรฤกษ ์ ตว่นภษูา

086-9981902

วทิยาการจดัการ การตลาด
นายเกยีรตศิกัด ิ ์ รตันะ

วงศะวตั

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป นายเสกสนัต ์ ขดีวนั 081-9066298

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป  นางอนงค ์ โรจนก์ลูชยั
บรษิทัคลองตนัการแพทย ์ 3284 ถ.เพชรบรุตีดัใหม ่ต.

บางกะปิ  อ.หว้ยขวาง จ.กรงุเทพฯ 10320

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นางสาวนวด ี ค า

จ านรรจ์

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป
นายวรรณศกัด ิ ์ กมุ

ภรรณ์

62/249 หมู ่7 ซ.16 ต.บางแมน่าง อ.บางใหญ ่ จ.

นนทบรุ ี11140
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140 หมู ่1 ซ.สน.จรเขน้อ้ย ถ.หลวงแพง่-ทบั 084-4514515

ยาว  ต.ทบัยาว  อ.ลาดกระบงั จ.กรงุเทพฯ 10521 02-3269991

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศและ
49/370 หมู ่4 ต.ตลาดขวญั อ.เมอืง 080-9444637

การเมอืงการ

ปกครอง

เปรยีบเทยีบ

จ.นนทบรุ ี1100 02-2470123

กรงุเทพฯ

penkhaek@hotmail.com

226 ซ.กลัปพฤกษ ์6 ต.บางหวา้ อ.ภาษเีจรญิ 02-8025144

จ.กรงุเทพฯ 10160 086-9909030

501/128 ซ.สาธุประดษิฐ ์31 ถ.สาธุประดษิฐ ์ 085-0565987

ต.ชอ่งนนทร ี อ.ยานนาวา  จ.กรงุเทพฯ 10120 02-2102353-4

39/211 หมู ่1 ซ.สะแกงาม 14 ต.แสมด า

อ.บางขนุเทยีน  จ.กรงุเทพฯ 10150

นเิทศศาสตร ์ 

(ป.ตร)ี
79/6 หมู ่2  ซ.ทรายทอง  ต.ทา่ทราย

นเิทศศาสตร ์ 

(ป.โท)
อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000

สาขา วชิาเอก ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ โทรศพัท์

086-9431953

075-631799

082-8156072

076-271087

ศกึษาศาสตร์ นางสาวจไุรรตัน ์ ผลทวี
11/27 หมู ่2 ซอย 1 ต.ตลาดเหนอื อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 

83000
076-214442

076-254717

076-254717

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป
นางสาววรรทณี  ครี ี

รกัษ์

65/20 ซอย 1 ถ.วชิติสงคราม ต.ตลาดเหนอื                

อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต  83000
089-6591941

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นางสาวทพิยว์ลัย ์ จง

หม ัน่
48/1 หมู ่7 ต.วชิติ  อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000 089-2893248

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป
นางสาววไิลวรรณ  

หมดัซาและ

156 หมู ่6 ซ.2  ต.คลองทอ่มเหนอื              อ.คลอง

ทอ่ม   จ.กระบี ่81120
087-8850420

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายประดษิฐ ์ เชือ้ไทย 12 หมู ่8 ต.เขาพนม  อ.เขาพนม จ.กระบี ่81140 089-9726374

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายสนทยา  เก ือ้บตุร 83/2 หมู ่1 ต.พรเุตยีว อ.เขาพนม จ.กระบี ่81140 081-0843370

รฐัศาสตร์
ทฤษฎแีละเทคนคิ

ทางรฐัศาสตร์
นายสายณัห ์ แสงวสิทุธิ์ 81 หมู ่8 ต.คลองพน  อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่ 81170 087-2810835

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศและ
089-7271207

การเมอืงการ

ปกครอง

เปรยีบเทยีบ

076-330271

รฐัศาสตร์
ทฤษฎแีละเทคนคิ

ทางรฐัศาสตร์
นายสมปอง  ทองหนนูุย้ 24/1 หมู ่4 ต.คลองพน อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่81170 081-6911451

081-8912849

076-236550
นเิทศศาสตร์ การโฆษณา

นางสาวสชุญัญา  พบ

สขุ

78/98 หมู ่1 ซ.สขุนรินัดร ์ ถ.เจา้ฟ้า  ต.วชิติ อ.เมอืง จ.

ภเูก็ต 83000

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา ภเูก็ต

วทิยาการจดัการ การบญัชี
นางสาวบญุลอง  หนู

สงค ์

บรษิทัไฟนเ์น็ต จ ากดั  100/42 หมู ่5  ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิ

 ร.9  ต.รษัฎา อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000

รฐัศาสตร์
นางสาวชญานษิฐ ์ 

จ าปาดะ
27 หมู ่5 ถนนวเิศษ ต.ราไวย ์ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83100

ศกึษาศาสตร์ นายสมชาย  เชีย่วชาญ
113/7  หมู ่11 ต.กระบีน่อ้ย อ.เมอืงกระบี ่     จ.กระบี ่ 

81000        

ศกึษาศาสตร์ การแนะแนว
นางสาวพมิพพ์รรณ  

ปลอดภยั
156/1 หมู ่1 ต.เทพกระบตัร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา นนทบรุ ี

นเิทศศาสตร์
นายทนงศกัด ิ ์ เบญจ

มาภา
084-9747191

นายเศกศลิป์  จติตกจิ 081-3007306

คหกรรมศาสตร์ โภชนาการชุมชน นางสงวนศร ี เจรญิศรี

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

การจดัการการ

ผลติสตัว ์

นายปกรณ์  

อนเุคราะหด์ลิก

รฐัศาสตร์
นางสาวนติยา  ชุม

อนิทร ์

รฐัศาสตร์
ทฤษฎแีละเทคนคิ

ทางรฐัศาสตร์

นางสาวเพ็ญแข  คง

เพชรศกัด ิ์

รฐัศาสตร์ เทคนคิรฐัศาสตร์
ดาบต ารวจธนา  

วรรณทอง
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ศลิปศาสตร์
สารสนเทศ

ส านกังาน
089-6356446

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกจิ
053-581686-9

รฐัศาสตร์
เทคนคิและทฤษฎี

ทางรฐัศาสตร์
089-7018300

นติศิาสตร์ 054-228001-4

นติศิาสตร์

ศกึษาศาสตร์ ปฐมวยั
นางจติราภรณ์  อดุม

โภไคย

235/1 หมู ่9 ซ.44 ถ.เชยีงใหม-่ล าพนู   ต.อโุมงค ์อ.

เมอืง จ.ล าพนู 51150
053-558273

ศกึษาศาสตร์
เทคโนโลยแีละ

สือ่สารการศกึษา
นายสขุ  ปุ๊ ดแค 151 หมู ่1 ต.อมกอ๋ย อ.อมกอ๋ย จ.เชยีงใหม ่50310 081-0348143

081-7248287

054-237237

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศและ
บรษิทักจิการรว่มคา้ไอทดี-ีเอสควิ

การเมอืงการ

ปกครอง

เปรยีบเทยีบ

388 หมู ่01 ต.แมเ่มาะ อ.แมเ่มาะ จ.ล าปาง 52220

089-8531194

053-283999

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป
นางสาวอทุยาพร  

ชาครไพบลูย์

115 ซ. 4 หมูบ่า้นเขลางคน์เิวศน1์ ถ.สวนดอก ต.สวน

ดอก อ.เมอืง จ.ล าปาง 52100
084-6652139

080-4957994

053-581002-8

58/21 หมู ่5 ซ.วดัพระนอนขอนมว่ง ถ.โชตนา 086-1834852

ต.ดอนแกว้ อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่ 053-890423

บรษิทัผลติภณัฑก์ระเบือ้ง (ล าปาง) จ ากดั

366 หมู ่2 ต.ชมพ ูอ.เมอืง จ.ล าปาง 52100

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายสพุล  สดุา 300/111 หมู ่21 ต.มะเขอืแจ ้ อ.เมอืง จ.ล าพนู  51000 081-1646364

085-0370873

053-821116

089-4376931

053-213782

34 หมู ่1 ต.หนองหลม่ อ.หา้งฉตัร

จ.ล าปาง  52190

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

นายสมชาย  ดษิาภริมย์ 25/5  ต.หวัเวยีง อ.เมอืง จ.ล าปาง 52000 083-7668845

089-9982182

054-556768

086-9239563

053-892036 ตอ่ 0

081-5306745

054-356395

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นายเศวต  งามธุระ 151 หมู ่9 ต.ขีเ้หล็ก  อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่50150 081-4721106

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นายนรนิทร  บตุรทว้ม 160/4 หมู ่3 ต.หว้ยทราย อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่ 50180 081-4583357

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา ล าปาง

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นางคนงึนจิ  ปาระมี 41 หมู ่2 ต.สนัโป่ง  อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นางรชันยีา ณ สงขลา 140 ซ.สนัตริาษฎร ์ต.พระบาท อ.เมอืง จ.ล าปาง  52000

081-0253211

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิป่าไม้
นายอโนทยั  เพยีรคง

ชล
367 หมู ่2 ต.หา้งฉตัร  อ.หา้งฉตัร จ.ล าปาง  52190

มนษุยนเิวศ

ศาสตร ์
โภชนาการชุมชน 

นางสาวมณีสรรค ์

พฒันจนัทร ์
7 ซ.ทุง่เวสาล ีต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300

รฐัศาสตร์
ทฤษฎแีละเทคนคิ

ทางรฐัศาสตร์
นายจกัรพงษ ์ วงศค์ า

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายสตุนนัท ์ เหมอดศิยั 081-3661392

มนษุยนเิวศ

ศาสตร ์(คหก

รรมศาสตร)์

โภชนาการชุมชน

 4 ปี

นางประกายทอง  ตนั

เสนยี ์
4/1  ซ.8  ต.ชา้งคลาน  อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50100

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์ นางดลฤด ี พมิพส์วา่ง 163 หมู ่11 ต.ศรบีวับาน อ.เมอืง จ.ล าพนู 51000

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป
นางปาลลีกัษณ์  ศรี

น ิม่นวล

รฐัศาสตร์ นายสนัทดั  ม ัน่คง 084-4264609

วทิยาการจดัการ
การจดัการการ

ทอ่งเทีย่ว
นางอบุล  พนัสะคาม 20/15 หมู ่3 ต.แมส่า อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180

นายชชัวาล  อนิเขยีน
343/11 หมู ่4 ต.หนองจอ๊ม  อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม ่ 

50210

นายสมหมาย  

ก าแพงเพชร
349 หมู ่5 ต.ปงแสนทอง อ.เมอืง จ.ล าปาง 52100

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นายศกัด ิช์ยั  หงษใ์จสี
474 ซ.พหลโยธนิ ถ.พหลโยธนิ ต.หวัเวยีง อ.เมอืง จ.

ล าปาง
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สถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย จ. สงขลา  083-1945071

439 หมู ่2 ต.พะวง อ.เมอืง 074-333555

จ. สงขลา 90120

9 หมู ่2 ต.คลองเปียะ  อ.จะนะ

จ.สงขลา 90130

ศกึษาศาสตร์

การวดัและ

ประเมนิผล

การศกึษา

นางสาวกาญจนา  

พงษพ์านชิ

53 ถ.ชยั-เพชรมงคล  ต.บอ่ยาง อ.เมอืง จ.สงขลา  

90000
086-2889599

ส านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่12 จ.สงขลา 081-9632256

168 ถ.สงขลา-นาทว ีต.เขารปูชา้ง อ.เมอืง จ.สงขลา  

90000
074-336080 ตอ่ 11

ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษสงขลา 

200 หมู ่8 ต.เกาะแตว้ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000

086-9636562

074-346320

081-8986589

074-211871

17  ซ.41  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 081-8984460

อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  90110 081-5427969

074-360292

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์ 4 หมู ่2 ซ.เมอืงใหม ่6 ซ.1  ต.ควนลงั

ศลิปศาสตร์ สารสนเทศท ัว่ไป อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  90110

กองบนิ 56 อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา

90115

207/82 หมู ่1 ซ.สกลุทพิย ์1 ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  90110

232 ซ.18 ถ.สทุธสิมทิร ์ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  90110

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นางนชิดา  จนัทรแ์ทน่
207/19 หมู ่1 ซ.สกลุทพิย ์1 ต.คอหงส ์อ.หาดใหญ ่จ.

สงขลา  90110
081-5987325

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สหกรณ์ (ป.ตร)ี 6/86 หมู ่5 ซ.ซอยทวทีรพัย ์ต.เขารปูชา้ง 087-8998859

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 074-311038

สหกรณ์ (ป.โท)

45/5 ถ.นครใน ต.บอ่ยาง อ.เมอืง จ.สงขลา

90000

71 หมู ่1  ถ.พลพีฒันา ต.นาทว ีอ.นาทวี 084-5682661

จ.สงขลา  90160 074-373557

13  ต.บอ่ยาง  อ.เมอืง  จ.สงขลา

90000
085-8959504

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา สงขลา

นเิทศศาสตร์ การประชาสมัพนัธ์
นางสาวสรุพีร ค าพระ

ยา

นเิทศศาสตร์ ประชาสมัพนัธ์ นางสาวปิยะพร  ผวินวล

นายมนชุาธปิ  วร

กาญจนานนท์

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นายชูเกยีรต ิ ชว่ยบ ารงุ 081-6907992

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ
นางหวานใจ  วรีจนิดา

พงษ์
081-5999822

รฐัศาสตร์ นางสภุาพรรณ  สนุนัตะ๊ 081-2779202

นายธรีะพล  เทพเรอืง 086-9562131

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
จา่อากาศเอกฉตัชยั  

สกลุแกว้
089-8672620

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นางสาวอภญิญา  นน

ทะสร

92/2 หมู ่5 ถ.ลพบรุรีาเมศวร ์ ต.น า้นอ้ย อ.หาดใหญ ่ 

จ.สงขลา 90110

วทิยาการจดัการ บรหิารธุรกจิ
นางสาวปารชิาต ิ ชยั

รกัวงศ ์

081-9590318

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป
นางสาวใบตะ๊  หมดั

สมนั
133 หมู ่13 ต.ทา่ชา้ง อ.บางกล า่ จ.สงขลา 90110

วทิยาการจดัการ บรหิารธุรกจิ นางอรญัญา  ออ่นรกัษ์

วทิยาการจดัการ บรหิารรฐักจิ นายสมใจ  สขุแสงชู

ศลิปศาสตร์ สารสนเทศท ัว่ไป นายวรีพงษ ์ ยงัมี

ศลิปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นายบญัชา  คงยะฤทธิ์ 086-9688003
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1 หมู ่8 ซ.วทิยาลยัและเทคโนโลยชุีมพร 089-1095811

ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชุมพร  86220 077-536214

129 หมู ่1 ถ.กาญจนวถิ ี ต.บางกุง้

อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000

24 หมู ่8 ต.ทา่มะพลา  อ.หลงัสวน 089-9095222

จ.ชุมพร  86110 077-541139

081-6064770

086-4768715

ส านกังานสรรพากรพืน้ทีส่รุาษฎรธ์านี

100/1 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมอืง

จ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000

084-6261619

077-222249

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
จา่สบิเอกสมหวงั  

นาคฤทธิ์

165/1 หมู ่4 ต.หลกัชา้ง  อ.ชา้งกลาง จ.

นครศรธีรรมราช 80250
081-8947459

55/3 หมู ่5 ถ.ปาน า้ตาปี ต.บางกุง้ 089-7308651

อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000 077-284770

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นางสาวกฐัฑมิา  แซต่ ัน่ 61  หมู ่1  ต.บางน า้จดื อ.หลงัสวน  จ.ชุมพร  86150 087-2644795

130/86 หมู ่2 ซ.โกเตง (หมูบ่า้นเบญจพล) 089-6527714

ต.วดัประดู ่ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี84180 077-200378

66/1 หมู ่1 ต.ทา่ฉาง อ.ทา่ฉาง

จ.สรุาษฎรธ์าน ี84150

131/11 หมู ่1 ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง 089-7303114

จ.สรุาษฎรธ์าน ี84000 077-222249

086-9403128

077-284770

19/27 หมู ่3  ซ.สบายใจ ถ.เอกชยั

ต.โพธิเ์สด็จ  อ.เมอืง  จ.สรุาษฎรธ์าน ี80000

นติศิาสตร์
นางสาวอมุาภรณ์  

ธรรมปรชีา
2/2 ต.ทา่ขา้ม อ.พนุพนิ จ.สรุาษฎรธ์าน ี84130 086-7425761

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายพงศป์ณต  สนทิ
32/22 ถ.โภคนเิวศน ์ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมอืง จ.

นครศรธีรรมราช
086-6845268

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ
สาธารณสขุศาสตร์ 218/197 ซ.7 ถ.ตลาดใหม ่ต.ตลาด 086-6977239

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี84000
077-272331 ตอ่ 

231

24 หมู ่1 ต.บางมะเดือ่ อ.พนุพนิ 081-5690247

จ.สรุาษฎรธ์าน ี84130 077-204683

รฐัศาสตร์
ความสมัพนั ์

ระหวา่งประเทศและ
26 ถ.บนควน ต.ทา่ขา้ม อ.พนุพนิ

การเมอืงการ

ปกครอง

เปรยีบเทยีบ

จ.สรุาษฎรธ์าน ี84130

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร

 (ป.ตร)ี
089-6333411

077-272662

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

เกษตรศาสตร ์(ป.

โท)

ส านกังานทนายความทรงยศ ยอดดนตรแีละเพือ่น 

173/76 หมู ่1 ซ.วดัโพธิ ์18
083-6439690

ถ.วดัโพธิ-์ในลกึ ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง 

จ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000
089-4722150

นายปราโมทย ์ ทอง

จนัทร ์
086-6903033

นายชยัพร  นภุกัด ิ์
39/136  ซ.หมูบ่า้นสนิธร-บายพาส  ต.บางกุง้ อ.เมอืง 

จ.สรุาษฎรธ์าน ี 84000

นายมารตุ  คุม้ภยนัต ์

085-8893487

นางคณิต  ณ พทัลงุ

รฐัศาสตร์ นติศิาสตร์ นายไพโรจน ์ ฤกษด์ ี

นติศิาสตร์ -
นางสาวณฐัชตัยากร  

กญัฐณา

62/89 ซ.ศรวีชิยั 14 ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎร์

ธาน ี84000

นติศิาสตร์ - นายศราวฒุ ิ สกลุแกว้

นติศิาสตร์  -
นางสาวกมลพรรณ  

อนิทรแ์กว้
081-9687674

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายวายุ  สง่เสรมิ

นติศิาสตร์ นายคนชั  อดุมนวิฐิ

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
นายพนัธศกัด ิ ์ หนจูนี

จติร ์

089-4740953

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์ นางดารารตัน ์ นลิสม
131/11 หมู ่1 ซ.นายพนั ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง  จ.สุ

ราษฎรธ์าน ี84000

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป
นางสาวนภาภรณ์  

พรหมจนัทร์

357/1 ถ.หนา้เมอืง ต.ตลาด  อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี 

84000

วทิยาการจดัการ การบญัชี นางธนภร  จนัทรด์ ี

วทิยาการจดัการ การบญัชี
นางสางสกุญัญา  นาร ิ

นทร ์
089-4789234

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป นายธนชั  ทารธีาร

ศกึษาศาสตร์
การวดัและ

ประเมนิผล

นายรฐัภมู ิ พกิดั

พจมานเหมาะ

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา สรุาษฎรธ์านี
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นติศิาสตร์ บรหิารการศกึษา

นเิทศศาสตร์ บรหิารการศกึษา

เศรษฐศาสตร์

ศกึษาศาสตร์

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

ศลิปศาสตร์

รฐัศาสตร์

ศลิปศาสตร์
สารสนเทศท ัว่ไป

,สนง,ไทยคดศีกึษา

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์

081- 8725403

042-341535

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นางสาวรญิรดา  โฉสงู

เนนิ

199/383 หมู ่5 ซ. 10  ต.สามพรา้ว  อ.เมอืง จ.

อดุรธาน ี  41000
086- 7138646

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์ นางทศันยี ์ บญุสบื 17   ต.หมากแขง้   อ.เมอืง  จ.อดุรธาน ี  41000 081- 8720319

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายชชัชยั  ทยุไธสง 128  หมู ่2 ต.ยางคุม้  อ.ทา่คนัโท  จ.กาฬสนิธุ ์ 46190 084-5145721

087-216609

042-343152

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
นางสาวเตรยีมใจ  โลม

รตัน์
48 หมู ่15  ต.น า้โสม  อ.น า้โสม   จ.อดุรธาน ี  41210 084-7863069

96 ถ.ประจกัษศ์ลิปาคม  ต.หมากแขง้  087-2245515

อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี 41000 042-222856

086- 6420589

042-326392

137 หมู ่12  ซ.ศนูยเ์ด็ก  ต.นยิมสงเคราะห์ 081-9742646

อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี 41000 042-398406

087-4229756

042-249955

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ
สาธารณสขุศาสตร์ 081-7681372

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ 042-242599

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ
สาธารณสขุศาสตร์ 089-8424262

ศกึษาศาสตร์
การศกึษานอก

ระบบ
042-471204

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ
แพทยแ์ผนไทย

083- 3691929

042-223466

446  หมู ่3  ซ.หนองใส 3 ต.หนองนาค า 089-5747790

อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี 41000 042-343111

55 หมู ่8   ต.หว้ยเก ิง้  อ.กมุภวาปี  จ.อดุรธาน ี 41110

รฐัศาสตร์
ทฤษฏแีละเทคนคิ

ทางรฐัศาสตร์
นายสฤุทธิ ์ อาษานาม

086-7895300

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร
นางสาวกฤศณา  ขาว

ดภีทัร ์

268/9  หมู ่9  ซ.บา้นหนองเหล็ก ถ.รอบเมอืง ต.หมาก

แขง้  อ.เมอืง  จ.อดุรธาน ี  41000

นางจตภุทัร  นาแฉลม้ 601 หมู ่7  ต.หมมูน่   อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี 41000

นายสรุพงษ ์ อนิทร

วเิชยีร
139  หมู ่1 ต.จมุพล  อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย  43120

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร นางสาวล ัน่ทม  พรรษา 22 หมู ่10  ต.หนา้งวั อ.น า้โสม   จ.อดุรธาน ี 41210

11/4  ถ.มขุมนตร ี ต.หมากแขง้   อ.เมอืง  จ.อดุรธาน ี  

41000

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
นายกฤตภาส  อารมณ์

รตัน์

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
นายอสิรชยั  อนิทรท า

นา
92/9 หมู ่1 ต.นาด ีอ.เมอืง จ.อดุรธาน ี41000

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
นางสาวธนัยพร  นาคะ

ประวงิ

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายบญุม ี บญุธรรม

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายวริตัน ์ สงัเกดิ 191 หมู ่2  ต.สามพรา้ว  อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี 41000 083-6685561

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
นางสาวประภสสร  แท้

สงูเนนิ
69 หมู ่1  ต.ไชยวาน  อ.ไชยวาน จ.อดุรธาน ี 41290 084-6013429

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
ร.ต.ท.เสกสรรค ์ 

พรหมบตุร

129/14  ถ.โพนพสินยั ต.หมากแขง้  อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี

 41000
084-7866979

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป
นางเพ็ญสวสัด ิ ์ วงศ ์

ตาล

716/12 หมู ่7    ต.หมากแขง้   อ.เมอืง  จ.อดุรธาน ี  

41000

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
นางสาวธนวรรณ  

หงษช์ยั

27/29  ถนนวฒันานวุงศ ์ ต.หมากแขง้   อ.เมอืงอดุรธานี

 จ.อดุรธาน ี  41000

นายมณเฑยีร  ศรภีธูร  081- 6775139

นายอภชิาต ิ นาคอรณุ 208 หมู ่2  ต.หมมูน่   อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี 41000 085-0106390

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา อดุรธานี
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119 หมู ่1   ซ.เทศบาล 30  ต.จมุพล  081-8642850

อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 43120 042-471733

สาขา วชิาเอก ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ โทรศพัท์

ศลิปศาสตร ์(ป.

โท)

นางสาวกญัญาภคั  

ญาตนิยิม
หมู ่5 ต.คปู อ.น า้เกลีย้ง  จ.ศรสีะเกษ 33130 087-2524726

ศลิปศาสตร์ ไทยคดศีกึษา 175 หมู ่18  ต.มะขามใหญ ่อ.เมอืง 086-7207710

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ จ.อบุลราชธาน ี 34000  084-8325712

086-2597614

045-301146

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์ นางสริกินัยา  วาดสดีา
99 หมู ่14  ต.แสนสขุ  อ.วารนิช ารา จ.อบุลราชธาน ี 

34190
081-9995609

089-8213622

045-313477

087-4401086

045-854013

081-7093059

081-3877041

229 หมู ่1 ต.ขามใหญ ่อ.เมอืง

จ.อบุลราชธาน ี 34000 

นติศิาสตร์ 39/141  หมู ่13  ซ.วมิลการย ์

วทิยาการจดัการ จ.อบุลราชธาน ี 34190

270 หมู ่16  ต.แสนสขุ อ.วารนิช าราบ 085-4113067

จ.อบุลราชธาน ี 34190  086-4768715

55/1  หมู ่1 ต.ขามใหญ ่อ.เมอืง 081-1857059

จ.อบุลราชธาน ี 34000  045-915141

081-7609663

045-713730

081-0738597

045-255224

081-7906840

045-240308

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ
089-8464772

และการเมอืงการ

ปกครอง
045-301027

รฐัศาสตร์ 088-3482585

นติศิาสตร์ 045-675095
นายธวชัชยั  กงศรี

21 หมู ่6 ซ.สขุาภบิาล 10 ต.ส ิ อ.ขนุหาญ 

จ.ศรสีะเกษ  33150

วทิยาศาสตร์

สขุภาพ
แพทยแ์ผนไทย นางนงคราญ  จารวุงศ ์

86/33  หมู ่4   ต.ขามใหญ ่อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี 

34000 

รฐัศาสตร์ นายพทิกัษ ์ บญุหลง
226  หมู ่4 บา้นทุง่นาค า  ถ.วารนิ-พบิลู       

ต.บุง่ไหม อ.วารนิช าราบ จ.อบุลราชธาน ี 34190 

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
สบิเอกพนิจิ  สพุรรณ

นนท์

49 ซ.ชยางกรู 34  ต.ในเมอืง อ.เมอืง   

จ.อบุลราชธาน ี 34000 
082-1523941

309   หมู ่12  ต.ขามใหญ ่อ.เมอืง 

จ.อบุลราชธาน ี 34000 

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์
จา่สบิเอกสรุพงษ ์ บวั

สาร

79  หมู ่10   ต.ทา่เมอืง อ.ดอนมดแดง  

จ.อบุลราชธาน ี 37000 

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นางเอมอร  พนัธค์ า

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายวรีะ  พรวานชิพงศ์

รฐัประศาสนศาสตร์ นางสนุษิา  ทองโชติ 045-243318

นติศิาสตร์
จา่สบิต ารวจธชัชยั  

วงศเ์สนา

086-6363705

นเิทศศาสตร์ การโฆษณา นายจ ารสั  พนัธพ์บิลูย ์
27 หมู ่10 ต.ค าไซใหญ ่  อ.ดอนมดแดง 

จ.อบุลราชธาน ี 34000 
085-2031348

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายระว ี เหลา่ภา 111  ต.ใบเมอืง  อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี 34000 

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ นายศภุฤกษ ์ พนัธค์ า

วทิยาการจดัการ การบญัชี นางภทัรภร  สภุะโค ต.ในเมอืง อ.เมอืง   จ.อบุลราชธาน ี 34000 

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร์
นางสาววนชัพร  ไพ

กระเพศ

156 หมู ่13  ซ.วดัหนองป่าพง ต.แสนสขุ        

อ.วารนิช าราย  จ.อบุลราชธาน ี 34190 

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา อดุรธานี

นายอ านาจ  พงษม์ติร

วทิยาการจดัการ
การจดัการงาน

กอ่สรา้ง

นายจรณินทร ์ 

ประเสรฐิศรี

55   ถ.เทศบาล 1  ต.วารนิช าราบ  อ.วารนิช าราบ 

จ.อบุลราชธาน ี 34190 

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา อบุลราชธานี

13/1  หมู ่ 6  ต.หมมูน่   อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี 41000 082-8850898

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
นางนงคเ์ยาว ์ อนิทร

วเิชยีร

รฐัศาสตร์
ทฤษฎแีละเทคนคิ

ทางรฐัศาสตร์

นายเฉลมิราช  บรุาณ

เดช



สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สง่เสรมิการเกษตร
นางสาวพรทพิย ์ 

กระแสโสม
181/1 หมู ่5 ต.นอกเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 089-8484602

089-6298212

044-513404

085-4971732

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

เทคโนโลยกีาร

พมิพ์

นางสาวกฤษฎิต์ณิณา

 ทรงศริเิลศิ
901/14  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000

สง่เสรมิ

การเกษตรและ

สหกรณ์

สหกรณ์ นายศลิปชยั  ค าบตุรดา
291  หมู ่10   ต.แสนสขุ อ.วารนิช าราบ จ.อบุลราชธาน ี

 34190 

ท าเนยีบบณัฑติอาสาชว่ยสอน รุน่ที ่1 ศนูยว์ทิยพฒันา อบุลราชธานี


