
ท ำเนียบบัณฑิตอำสำช่วยสอนประจ ำศูนย์วทิยพฒันำ มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนยว์ิทยพฒันำ เพชรบุรี 

สถำนทีอ่บรม จ.กำญจนบุรี 

สำขำวิชำ วิชำเอก ช่ือ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร/อีเมล 

วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง นำยชลอ  อนุสุวรรณ 
233 หมู่ 16 ต ำบลพ่อสุพรรณ อ ำเภอสองพี่
น้อง   จังหวัดสุพรรณบรุี 72190 

081 2971096 
CHALOR_SON@hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร รัฐประศำสนศำสตร ์ นำงจินตนำ  พุ่มศิร ิ
7/264 หมู่ 7 ถนนอู่ทอง  ต ำบลปำกแพรก 
อ ำเภอเมือง   จังหวัดกำญจนบรุี 71000 

089 8362268, 034 600787 

JINTANA.POO@gmail.com 

นิติศำสตร ์   นำยศรีช่วง  วัฒนกิจรุ่งโรจน ์
28-30 ถนนรถไฟ 1 ต ำบลท่ำเรือ อ ำเภอท่ำ
มะกำ จังหวัดกำญจนบุรี 71130  

089 6655995, 034 561883 

WINKRJ@ gmail.com 

มนุษยนิเวศศำสตร ์
พัฒนำกำรเด็กและ
ครอบครัว 

นำงสกุลรตัน์  นีระพล 
15/23 ถนนไชยชุมพล   ต ำบลบ้ำนใต้ 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดกำญจนบรุี 71000 

089 6142869 

034 521627 

Zakula.s@ hotmail.com 

ส่งเสริมกำรเกษตร
และสหกรณ ์

ส่งเสริมกำรเกษตร นำงสำววันเพ็น  สมจินตนำกุล 
2/14-2/15 ถนนบ้ำนใต้   ต ำบลบ้ำนใต้ 
อ ำเภอเมือง   จังหวัดกำญจนบรุี 71000 

081 9418722 

034 511051 

ศึกษำศำสตร ์

ส่งเสริมกำรเกษตร
และสหกรณ ์

กำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ 

นำงสำวภัทรพร  ปั้นงำ 
13/4 ถนนไชยชุมพล ต ำบลบ้ำนใต้ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดกำญจนบรุี 71000 

087 0590297 

noo_lovemom365@ 

hotmail.com 

นิเทศศำสตร ์   นำงสำวสุรณีย์  แสนยุติธรรม 
139 หมู่ 1 ต ำบลท่ำเสำ   อ ำเภอไทร
โยค  จังหวัดกำญจนบรุี 71150 

085 1851507 

034 569039 

Suranee2006@ hotmail.com 

มนุษยนิเวศศำสตร ์โภชนำกำรชุมชน นำงสำวนิตยำ  สุวรรณกสณิ 
1156 ถนนเพชรเกษม           ต ำบลสนำม
จันทร์  อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

082 2971194 

nitaya007@ 

windowslive.com 

มนุษยนิเวศศำสตร ์โภชนำกำรชุมชน นำงทิพภำพร  มณีพันธุ ์
1156 ถนนเพชรเกษม           ต ำบลสนำม
จันทร์  อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 
086 7691982 
  

รัฐศำสตร ์
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร ์

นำยนภจร  แสงเมือง 
54 หมู่ 5 ต ำบลท่ำนำงแนว     อ ำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น  40230 

085 2928847 

noppajohn123@hotmail.com 

รัฐศำสตร ์
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร ์

นำยประยงค์ ชตำงำม 

111 หมู่ 4 ซอยวัดโรมัน ถนนเพชรเกษม 
ต ำบลท่ำข้ำม อ ำเภอสำมพรำน จังหวัด
นครปฐม 73110 
 
 
 

086 0645640 
  

mailto:JINTANA@
mailto:WINKRJ@
mailto:Zakula.s@
mailto:Suranee2006@
mailto:nitaya007@


สำขำวิชำ วิชำเอก ช่ือ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร/อีเมล 

วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง นำยธนบดี  เทวรักษ ์
351 หมู่ 9 ถนนอู่ทอง   ต ำบลปำกแพรก 
อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 71000 

089 5489805 

TEE_TEWARAK@hotmail.com 

นิติศำสตร ์   นำงสำวปรียำนุช  สุทธิรักษำ 
49/32 หมู่ 6 ต ำบลสวนกล้วย อ ำเภอบ้ำน
โป่ง จังหวัดรำชบุรี 71110 

081 5878717 

twenty_may@ hotmail.com 

นิติศำสตร ์   นำงสำวภำวณิี  ตันตระกูล 
72 หมู่ 6 ต ำบลขุนพิทักษ์      อ ำเภอด ำเนิน
สะดวก   จังหวัดรำชบรุี 70130 

081 7361572 

s_ri30@ hotmail.co.th 

วิทยำกำรจัดกำร รัฐประศำสนศำสตร ์ นำยธนสำร  รุ่งรัตน ์
140/6 หมู่ 4 ต ำบลบ้ำนฆ้อง  อ ำเภอโพ
ธำรำม จังหวัดรำชบุรี 70120 

089 8024778 

032 233921 

Tum_rungrat@ hotmail.com 

มนุษยนิเวศศำสตร ์
พัมนำกำรเด็กและ
ครอบครัว 

นำงสำวนิตติกร  กุลบุตร 
27/387 หมู่ 3 ถนนเอกชัย       ต ำบลคอก
กระบือ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 
74000 

087 6640502 

034 494796 

nittikorn_jum@ hotmail.com 

นิเทศศำสตร ์ ประชำสมัพันธ์ นำงสำวบุษยำ  เหลืองอ่อน 
144 หมู่ 5 ต ำบลสี่หมื่น       อ ำเภอด ำเนิน
สะดวก  จังหวัดรำชบุรี 70130 

089 9197358 

032 345425 

bussaya_pla@ hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรทั่วไป นำงนฤมล  อื้อนุเครำะห ์
88/10 หมู่ 5 หมู่บ้ำนรำชพฤกษ์  ถนน
รำชบุรี-บำงป่ำ ต ำบลพงสวำย อ ำเภอเมือง 
จังหวัดรำชบุรี 70000 

084 8011177 

awarut54@ gmail.com 

นิติศำสตร ์   นำงสำวศิริรตัน์  ชัยมงคล 
212/7 ถนนศรีสุริยวงศ์   ต ำบลหน้ำเมือง 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดรำชบุรี 70000  

086 0696727 
032 325793 

นิเทศศำสตร ์ ประชำสมัพันธ์ นำยเกรียงไกร  จันทบูรณ ์
9/9 ถนนเพชรเกษม  ต ำบลหนำ้เมือง อ ำเภอ
เมือง   จังหวัดรำชบุรี 70000 

086 1673038 
 

นิติศำสตร ์   นำยทวีศักดิ์  พัฒนวัชรกุล 
788/21 หมู่ 2 ต ำบลท่ำม่วง อ ำเภอท่ำม่วง 
จังหวัดกำญจนบรุี 71110 

089 1444153 
 

รัฐศำสตร ์
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร ์

ด.ต.สุรเกียรติ  ชอนรัมย ์
13 ถนนแสงชูโต ต ำบลบ้ำนเหนือ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดกำญจนบรุี 71000 

081 2918494 

รัฐศำสตร ์
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร ์

นำยสำนิตย์  พัฒนมำศ 
204 หมู่ 2 ซอยเทศบำล 11(1) ถนน
กำญจนบุรี-อ่ำงทอง   ต ำบลหนองขำว 
อ ำเภอหนองขำว จังหวัดกำญจนบรุี 71110 

081 3739350 

eak_technician@hotmail.com 
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ท ำเนียบบัณฑิตอำสำชว่ยสอนประจ ำศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนำ นครศรีธรรมรำช 

สถำนที่อบรม จ.ชุมพร 

สำขำวิชำ วิชำเอก ช่ือ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร/อีเมล 

นิติศำสตร์          
   

 นิติศำสตร ์ นำยบุญสวสัดิ์  ชวลิตกลุ 
237-239 ถนนตลำดใหม่      ต ำบลตลำด 
อ ำเภอเมือง      จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000 

081 6765555,  077 272316 

surath_alai@ hotmail.com 

นิติศำสตร์   นิติศำสตร ์
นำงสำวผจงจิตต์  โลหะชัย
ปรีชำกุล 

2/5 ถนนปรมินทรมรรคำ       ต ำบลท่ำ
ตะเภำ อ ำเภอเมือง   จังหวัดชุมพร 86000 

081 3676972,  077 511137 

วิทยำกำรจัดกำร 
กำรจัดกำรทั่วไปทั่ว                
รัฐประศำสนศำสตร ์

จ่ำเอกประธำน  จันทรภ์ักด ี
2/28 ถนนเขำเงิน ต ำบลหลังสวน อ ำเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 

083 1814407,  077 541089 

Song8104@ hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรทั่วไป   นำงสำวนพรัตน์  ชูกลิ่น 
160 ซอยตลำดร้อยล้ำน        ถนนทวี
สินค้ำ  ต ำบลท่ำตะเภำ อ ำเภอเมอืง  จังหวัด
ชุมพร 86000 

081 6779370,  077 511364 
nopparat.net@ hotmail.com 

ศิลป
ศำสตร์            

สำรสนเทศท่ัวไป  
สำรสนเทศส ำนักงำน 

นำยบัณฑติ  ศิลปสุวรรณ 
35/106 หมู่ 2 ซอยหมู่บ้ำนเจ้ำฟ้ำ 3(เกำะ
แก้ว) ต ำบลเกำะแก้ว    อ ำเภอเมอืง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 

086 7425956 
Sabayjijung@ gmail.com 

นิเทศศำสตร ์ ประชำสมัพันธ์ 
นำงสำวพัชรำ
ภรณ์            ยังศรีนำค 

46 หมู่ 10 ต ำบลสะพลี       อ ำเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 86230 

080 6734265 
Putcha29@ hotmail.co.th 

นิเทศศำสตร ์ วิทยุโทรทัศน์ นำงสำวณัฐรดำ  จิตมำตย ์
164 หมู่ 1 ต ำบลบำงหมำก    อ ำเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 86000 

083 0044303 
Nuttrada14@ hotmail.com 

มนุษยนิเวศศำสตร ์
พัฒนำกำรเด็กและ
ครอบครัว 

นำงสำวสุภำพร  อันประสิทธ์ิ 
70/7 หมู่ 4 ซอยทุ่งป่ำตำล     ต ำบลทะเล
ทรัพย์ อเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 

087 2688451 
Jed_ _4@ hotmail.com 

นิติศำสตร ์   นำงสำยรุ้ง  อันประสิทธ์ิ 
11/7 หมู่ 3 ต ำบลบำงสน  อ ำเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 86160 

081 2731477 
Sairunge_nong@hotmail.com 

นิติศำสตร ์ นิติศำสตร ์ นำงนภัสนันท์  สำล ี

สนง.สืบศักดิ์ ทนำยควำมและธุรกจิ 47/18 
หมู่ 10 ซอยกรมหลวงชุมพร20 ถนนกรม
หลวงชุมพร       ต ำบลนำทุ่ง อ ำเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 

083 1744205 
077 504798 
Niti489_Noy@ hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรทั่วไป   นำงพวงเพชร  เทศมำตย ์
284/3 ถนนไตรรัตน์ 4           ต ำบลท่ำ
ตะเภำ อ ำเภอเมือง   จังหวัดชุมพร 86000 

081 2737942 
077 502771 
Jeab_bcca@ hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร รัฐประศำสนศำสตร ์ นำงสำวอมรำ  ทองธำน ี
158 หมู่ 2 ถนนชุมพร-ปำกน้ ำ ต ำบลหมำก 
อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 

089 6450346 
jun_2522@ hotmail.com 

รัฐศำสตร์  
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร ์

จ.ส.อ.ประจวบ             กมล
วิริยะวัฒน ์

155 หมู่ 7 ต ำบลนำชะอัง      อ ำเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 86000 

084 9919297 
K-PRACHUAB@ hotmail.com 

mailto:surath_alai@
mailto:Song8104@
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สำขำวิชำ วิชำเอก ช่ือ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร/อีเมล 

 

นิเทศศำสตร ์ วิทยุโทรทัศน์ นำยธนวัฒน์  ยกศร ี
69/3 หมู่ 7 ต ำบลสลุย          อ ำเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 86140 

080 4277583 
077 611062 
thanawat689@ gmail.com 

ส่งเสริมกำรเกษตร
และสหกรณ ์

ส่งเสริมกำรเกษตร นำงสีรุ้ง  เกำะเครือ 
66 หมู่ 4 ต ำบลสองพี่น้อง     อ ำเภอท่ำแซะ 
จังหวัดชุมพร 86140 

085 7937844 
Seerung_181@ hotmail.com 

รัฐศำสตร์  
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร ์

นำยบรรจง  ยุวำวุธ 
27 หมู่ 8 ต ำบลวังตะกอ       อ ำเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร 86110 

080 6484829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท ำเนียบบัณฑิตอำสำชว่ยสอนประจ ำศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนำ ล ำปำง 

สถำนที่อบรม จ.เชียงใหม่ 

สำขำวิชำ วิชำเอก ช่ือ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร/อีเมล 

มนุษยนิเวศศำสตร ์
  อำหำรโภชนำกำร 
  และกำรประยุกต ์

นำงสำวสมพร  เตชะวงศ ์
150/110 หมู่ 10 ซอย 6                   
ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต ำบลป่ำแดด                
อ ำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่    50100 

081 9615676 
Sompond_tey@hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร 
รัฐประศำสนศำสรต์ 
กำรบริหำรกำร
ปกครองท้องที่ 

นำงยุพิน  ตนมิตร 
58 หมู่ 8 ต ำบลป่ำแดด     อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่   50100 

081 5312627 

วิทยำกำรจัดกำร 
รัฐประศำสนศำสตร์ 
กำรบริหำรกำร
ปกครองท้องที่ 

นำงมรกต  แก้วค ำมำ 
51 หมู่ 9 ซอย 8 ต ำบลป่ำแดด อ ำเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม่   50100 

086 9248235  

วิทยำกำรจัดกำร บัญช ี นำงสำวกีรติกำญจน์  ค ำจณิะ 
36/1 หมู่ 2 ต ำบลดอนเปำ    อ ำเภอแม่วำง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50360 

080 7694975 
Keeratikan@lara@hotmail.com 

มนุษยนิเวศศำสตร ์
พัฒนำกำรเด็กและ
ครอบครัว 

นำงอุไร  พักเรือน 
40 หมู่ 9 ต ำบลหนองหำร        
 ถนนเชียงใหม่-พร้ำว  อ ำแภอสันทรำย 
จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

086 1988566 

สำขำวิทยำกำร
จัดกำร 

รัฐประศำสนศำสตร ์
 กำรบริหำรกำร
ปกครองท้องที่ 

นำยธำนี  พงษ์ปัญญำ 
89 หมู่ 4 ซอยวรโชติ  ถนนท่ำมะโอ-ท่ำกว้ำง 
ต ำบลขัวมุง อ ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่   
50140 

 089 9501103 

ทยำกำรจัดกำร 
รัฐประศำสนศำสตร ์
กำรบริหำรกำร
ปกครองท้องที่ 

นำยวิรัช  บัวคุ้ม 
52/2 หมู่ 9 ซอยบ้ำนป่ำสักน้อยต ำบลเชิง
ดอย อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
50220 

081 5951664 

รัฐศำสตร ์
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร ์

นำยอำสำฬ  พีระกันทำ 
35 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฝำง    ต ำบลขี้เหล็ก 
อ ำเภอแม่รมิ      จังหวัดเชียงใหม่  50180 

085 7084899 
arsarn_yeans@hotmail.com 

ส่งเสริมกำรเกษตร
และสหกรณ ์

ส่งเสริมกำรเกษตร นำงสำววิจิตตรำ  ปำละกุล 
9/202 หมู่ 1 ซอย 38            ถนน
เชียงใหม่-พร้ำว            ต ำบลหนองหำร 
อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

088 1406566 
Wijittra_p@hotmail.com 

วิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

สำธำรณสุขศำสตร ์ นำงวิไลวรรณ จันทร์ขำว 
59 หมู่ 9 ต ำบลหนองหำร     อ ำเภอสัน
ทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

086 6574821 
P.viraiwan@ hotmail.com 
viraiwan@ gmail.com 

ส่งเสริมกำรเกษตร
และสหกรณ ์

ส่งเสริมกำรเกษตร นำยนิรัญ  ใจยอด 
671 หมู่ 4 ต ำบลเวียง อ ำเภอฝำง จังหวัด
เชียงใหม่ 50110  

081 4698701 
Nirunfang.cm@hotmail.com 

วิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

แพทย์แผนไทย นำงสุวรรณำ  คงปัญญำ 
80 ซอย 4 ถนนรำษฎร์บูรณะ ต ำบลพิชัย 
อ ำเภอเมือง            จังหวัดล ำปำง 52000 

089 9994994, 054 314069 
buana.950@ gmail.com 



สำขำวิชำ วิชำเอก ช่ือ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร/อีเมล 

ส่งเสริมกำรเกษตร
และสหกรณ ์

กำรจัดกำรกำรผลติพืช นำยวิทยำ ก๋ำลือ 
141 หมู่ 10 ถนนห้ำงฉัตร-     เกำะ
คำ  ต ำบลปงยำกคก     อ ำเภอหำ้งฉัตร 
จังหวัดล ำปำง 52190 

087 1814309 
Wittaya_Kalve@hotmail. 
co.th 

รัฐศำสตร ์   นำยสมบรูณ์  ล่ ำต่ ำ 
151 หมู่ 9 ต ำบลแม่สุก        อ ำเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล ำปำง 52120 

080 4927842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท ำเนียบบัณฑิตอำสำชว่ยสอนประจ ำศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนำ ยะลำ 

สถำนที่อบรม จ.ตรัง 

สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่  เบอร์โทร /อีเมล 

วิทยำกำรจัดกำร 

รัฐประศำสนศำสตร์ 

กำรบริหำรกำร

ปกครองท้องที่ 

นำยวิธวัฒน ์ เจ๊ะสัน 
35 หมู่ 9 ต ำบลฉลุง อ ำเภอเมือง จังหวัด

สตูล 91140 
       081 698 0978 

วิทยำกำรจัดกำร 

รัฐประศำสนศำสตร ์

 กำรบริหำรกำร

ปกครองท้องที่ 

นำยณรงค์  ศรีช่วย 
48/2 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม  ต ำบลเขำ

กอบ อ ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 
081 7741327 

      นิติศำสตร์      

       

    ส่งเสริม

กำรเกษตรและ

สหกรณ ์

ส่งเสริมกำรเกษตร 
นำยปกรณ์   

พงศ์จันทรเสถียร 

18 ซอย 4/2 ถนนไชยบุรี      ต ำบลคูหำ

สวรรค์ อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

93000 

084 7490901 

ศิลปศำสตร ์ สำรสนเทศท่ัวไป 
นำงสำวใหม่ลดัดำ           

   คงคำลิหมีน 

306 หมู่ 8 ต ำบลพะวง      อ ำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลำ 90100 
084 3002046 

ส่งเสริมกำรเกษตร

และสหกรณ ์
สหกรณ ์

นำงสำวกนกวรรณ  

เพ็ญจันทร ์

113 หมู่ 11 ต ำบลน้ ำผุด     อ ำเภอเมือง 

จังหวัดตรัง 92000 
090 7023445 

ส่งเสริมกำรเกษตร

และสหกรณ ์

กำรจัดกำรกำรผลติ

สัตว ์
นำยปิยะศักดิ์  บุญเกื้อ 

22 หมู่ 7 ต ำบลเขำปูน         อ ำเภอห้วย

ยอด จังหวัดตรัง 92130 

089 2991063   

 piyasak_bpiyasak@ 

hotmail.com @hotmail.com 

mailto:piyasak_b@hotmail.com
mailto:piyasak_b@hotmail.com


สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่  เบอร์โทร /อีเมล 

 

วิทยำกำรจัดกำร รัฐประศำสนศำสตร ์ นำยปรีชำ  ตุลยนิษก์ 
92 หมู่ 2 ต ำบลสมหวัง       อ ำเภอกงหรำ 

จังหวัดพัทลุง 93000 
085 6727774 081 5991723 

ศึกษำศำสตร ์ บริหำรกำรศึกษำ นำยสำนิต  ทองด ำ 
108 หมู่ 8 ต ำบลปรำงหมู่     อ ำเภอเมือง 

จังหวัดพัทลุง 93000 

081 7382655  

  saniteie@gmail.com 

saniteie@ gmail.com 

นิติศำสตร ์ นิติศำสตร์   นำยชุมพล  ตรังคตระกำร 
17 หมู่ 4 ต ำบลทุ่งกระบือ    อ ำเภอย่ำน

ตำขำว จังหวัดตรัง 92140 
084 8593387 

วิทยำกำรจัดกำร 

รัฐประศำสนศำสตร์    

 กำรบริหำรกำร

ปกครองท้องที่่ 

นำงจินดำมณี  สุขมำก 
1 หมู่ 7 ต ำบลนำโยงใต้      

   อ ำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92170 

084 6902625 

075 219382 

  

วิทยำกำรจัดกำร 

รัฐประศำสนศำสตร ์

 กำรบริหำรกำร

ปกครองท้องที่ 

นำยสมพัฒน์  เสน ี
23 หมู่ 10 ต ำบลนำพละ   

    อ ำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
087 6243828 

ศึกษำศำสตร ์ กำรแนะแนว นำงสำวสุฑำรัตน์  รอดสั้น 
326/5 ถนนกันตัง ต ำบลทับเที่ยง อ ำเภอ

เมือง จังหวัดตรัง 92000 
080 5314029 

ศิลปศำสตร ์ สำรสนเทศท่ัวไป นำงสำวณัฐรตัน์  บินหมัดหน ี

25-35 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2  

      ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ 

จังหวัดสงขลำ 90110 

086 9677409  

mailto:saniteie@


สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่  เบอร์โทร /อีเมล 

นิติศำสตร ์ นิติศำสตร์   นำงสำวซำลีขอ  ขุนโชติชู 
166 หมู่ 6 ต ำบลล ำไพล      

  อ ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ 90260 
089 5979070 

วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรทั่วไป นำยเติมศักดิ์  ขวัญเมือง 
151 หมู่ 1 ต ำบลนำท่ำมเหนือ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดตรัง 92190 
085 6192464 

วิทยำกำรจัดกำร 

         รัฐประศำสน

ศำสตร์       กำร

บริหำรกำรปกครอง

ท้องที่ 

นำยเจรญิศักดิ์  ชูสง 

413 หมู่ 2 ถนน กม.2  น้ ำตกไพรวัลย์ 

ต ำบลโคกม่วง       อ ำเภอเขำชัยสน 

จังหวัดพัทลุง 93130 

089 9759063 

วิทยำกำรจัดกำร บริหำรธรุกิจ 
ว่ำท่ีร้อยตรีประสุศร          

   จงสำมัคคีถำวร 

85 ซอย 5 ถนนเทศำพัฒนำ   ต ำบล

หำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

90110 

087 5120099 

Prasusorn_stou 

@hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรทั่วไป นำงสำวอรอุมำ  กุลกั้ง 

207/82 ซอย 9 ถนนภำสว่ำง    ต ำบล

หำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

90110 

080 5476579 

วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรทั่วไป 
นำงสำวจำรุวรรณ          

   จงคุ้มวงศ์สกุล 

245 ถนนรัตนอุทิศ 14   ต ำบลหำดใหญ่ 

อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110 

089 9779011 

sasion2010 @gmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร บัญช ี นำงสำวสำยบัว รองยำง 
   20/3 หมู่ 3 ต ำบลทุ่งยำว 

 อ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง    92180 
082 2850468 

mailto:Prasusom_stou@hotmail.com
mailto:Prasusom_stou@hotmail.com
mailto:sasion2010@


สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่  เบอร์โทร /อีเมล 

ศิลปศำสตร ์ สำรสนเทศศำสตร ์ นำยศักดำ  โปฏกรัตน ์
49 หมู่ 10 ต ำบลโตนดด้วน  อ ำเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง  93100 

081 0944876 

 

วิทยำกำรจัดกำร รัฐประศำสนศำสตร ์ นำงสำวดำหวัน  เตำวโต 
136 หมู่ 14 ต ำบลฉลุง    

  อ ำเภอเมือง จังหวัดสตลู  91140 

086 9650432 

dawan_mydear@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท ำเนียบบัณฑิตอำสำชว่ยสอนประจ ำศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนำ สุโขทัย 

สถำนที่อบรม จ.พิษณุโลก 

สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่  เบอร์โทร /อีเมล 

ทยำกำรจัดกำร 
รัฐประศำสนศำสตร์      
 กำรบริหำรหำรปกครอง
ท้องที่ 

นำยนเรศ  แก้วมณ ี
4/6 หมู่ 6  ต ำบลในเมือง      อ ำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 

089 5625087 
  
  

นิติศำสตร ์   นำยมนต์ชัย  บุษบำ 

168/13 ถนนหน้ำเมือง         
 ต ำบลเมืองสวรรคโลก          
 อ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสโุขทัย 
64110 

083 1651211 
055 623080 
  
  

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 

นำยสรำวุฒิ  หนองหลวง 
8 หมู่ 3 ต ำบลหนองหลวง     
 อ ำเภอลำนกระบือ             
จังหวัดก ำแพงเพชร 62170 

084 3274194 
  
  

รัฐศำสตร ์
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร ์

พันโทสถิตย์  พลปรีชำ 
9/15 ถนนมิตรภำพ   ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 65000 

083 4127275 
  
  

รัฐศำสตร ์
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร ์

นำยดำเรศ  มีตำล 
109/10 ซอยพอเพียง   ถนนด ำริพัฒนำ 
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  65000 

088 4201605 
injun@ windows.live. com 
 

ส่งเสริมกำรเกษตรและ
สหกรณ ์

ส่งเสริมกำรเกษตร นำยชนันท์พล  เชื้อรอด 
211 ถนนสีหรำชเดโชชัย   ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 65000 

086 7888500 
  
  

นิติศำสตร ์   ร้อยเอกสมภพ  ทรงประดิษฐ ์
347/3 หมู่ 7 ต ำบลสมอแข    
 อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 

084 0487105 
  
  

รัฐศำสตร์  
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร์  

นำยมำรตุ  จงแจ้ง 
124/2 หมู่ 5 ต ำบลบำงระก ำ อ ำเภอบำง
ระก ำ จังหวัดพิษณโุลก 65140 

089 2719725 
055 297268 
  

รัฐศำสตร ์   นำยประสงค์  อินทร์หอม 
156/1 หมู่ 8 ต ำบลวังทอง    อ ำเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 

084 3819176 
prasong2510@ 

hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร 

รัฐศำสตร์                 
นิติศำสตร ์

กำรจัดกำรทั่วไป        นำยชเนรินทร์  ดำทอง 
59 หมู่ 3 ต ำบลบำนนำ  อ ำเภอศรีส ำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 64120 

087 1996604 
kola69999@hotmail.com 
 

mailto:injun@
mailto:kola69999@


สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่  เบอร์โทร /อีเมล 

ศึกษำศำสตร ์ ปฐมวัยศึกษำ นำงประนอม  จันทร์เงิน 
251 หมู่ 2 ต ำบลโตนด   อ ำเภอครีีมำศ 
จังหวัดสุโขทัย 64160 

089 6448491 
Tong ning7140 
 @hotmail.com 

นิเทศศำสตร ์ วิทยุกระจำยเสียง นำงมำลัย  เครือญำต ิ
63/3  ซอย 1 ถนนพระองค์ขำว  ต ำบล
ในเมือง อ ำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 
65000 

087 2007294 
d.j ying@ hotmail.com 
 

วิทยำกำรจัดกำร บริหำรธรุกิจ นำงสำวเบญญำ สมำธ ิ
137 หมู่ 4 ถนนพิษณุโลก-วังทองต ำบล
สมอแข อ ำเภอเมือง     จังหวัดพิษณุโลก 
65000 

089 7036227 
asongkei@ hotmail.com 
 

บริหำรธรุกิจ กำรจัดกำรทั่วไป นำงสำวใจจุฬำ  คุ้มคง 
300/279 หมู่ 7 ต ำบลไม้งำม อ ำเภอ
เมืองตำก จังหวัดตำก 63000 

086 9346663 
  
  

ศึกษำศำสตร ์ กำรศึกษำนอกระบบ นำงสำวสุกฤตำ  คลังวิเชียร 
28/1 ถนนเจษฎำบดินทร์เหนือ ต ำบลท่ำ
อิฐ อ ำเภอเมือง     จังหวัดอุตรดิตถ์ 
53000 

085 9236777 
055 413912 
SUKRITTA2@ gmail.com 
 

นิติศำสตร ์  นิติศำสตร ์ นำยพรชัย  พุ่มม ี
75/38 หมู่ 4 ถนนบึงพระจันทร์ ต ำบล
วัดจันทร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
65000 

089 4391295 
055 258890 
  

ศึกษำศำสตร ์
กำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ 

นำยผจงเกียรติ  จีนสลุต 
125/2 หมู่ 1ถนนมิตรภำพ    ต ำบลชัย
นำม อ ำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
65130 

087 5631594 
PJK_8395@ hotmail.com 
 

บริหำรธรุกิจ กำรจัดกำรทั่วไป นำงจันทนำ  ขวัญคุ้ม 
189 ซอยร่วมใจ ต ำบลท่ำ
ทอง      อ ำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก   65000 

086 2091973 
055 218569 
Pu.Kem@ hotmail.com 
 

ศึกษำศำสตร ์
  

ปฐมวัยศึกษำ 
  

นำงสำวสุวภัทร  เดชก้อง 
  

96/3 หมู่ 1 ต ำบลผำเลือด 
อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอตุรดติถ์ 53150  

087 1958042 
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ท ำเนียบบัณฑิตอำสำชว่ยสอนประจ ำศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนำ จันทบุรี 

สถำนที่อบรม จ.ระยอง 

สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร /อีเมล 

ทยำกำรจัดกำร บริหำรรัฐกิจ นำยกำนต ์ นำมกิ่ง 
194 หมู่ 4 ต ำบลกระแสบน    
 อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 

088 9275972 
The kant- 
Klang@ hotmail.com 
 

ศึกษำศำสตร์ 
กำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ 

นำงสำวจันทร์เพ็ญ  วิสุวงษ์ 
9/43 หมู่ 2 ซอย 3 ถนนสขุุมวิท 
ต ำบลพลำ อ ำเภอบ้ำนฉำง    
  จังหวัดระยอง 21130 

087 6143851 
038 601066 
  

ส่งเสริมกำรเกษตรและ
สหกรณ์ 

ส่งเสริมกำรเกษตร นำงทิวำภรณ์  กมลแสน 
94/37 หมู่ 12 ต ำบลหนองปรือ 
 อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20151 

082 2573196 
  
  

มนุษยนิเวศศำสตร์ 
พัฒนำกำรเด็กและ
ครอบครัว 

นำงสำวอัญชลี  วงษ์ปัตตะ 
68/77 หมู่ 1 ต ำบลสุรศักดิ ์ 
  อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี   20110 

089 8535568 
038 325 889 
Peng_mei_li@ 
hotmail.com 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 

นำยอุดม  ศรีหำภูธร 
154/25 ถนนสุขมุวิท  ต ำบลมำบตำพุด 
อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 

087 9511995 
Udom_Sriha@ 
hotmail.com 

นิติศำสตร์   นำยสุเทพ  สำระกูล 
81/3 หมู่ 4 ถนนอ่ำงศิลำ  ต ำบลอ่ำงศิลำ 
อ ำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี 20000 

081 1549652 
038 397738 
Suthep Sarakul 
 @hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรทั่วไป นำยสมชำย  เจริญชัย 
178 หมู่ 3 ถนนพระยำสัจจำ   
 ต ำบลเสม็ด อ ำเภอเมือง     
  จังหวัดชลบุรี 20000 

084 1258283 
COMSGURU@ 
gmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร กำรตลำด นำงสำวปุญณิศำ  เจริญภูมิ 
439/2 หมู่ 14 ซอยคลองเตย 1ถนน
สุขุมวิท ต ำบลคลองนำรำยณ์ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

081 7824131 
Punnisa_ked@ 
hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร รัฐประศำสนศำสตร์ นำยยุทธนำ  เจียระไนพงศ ์
194/45 หมู่ 9 ถนนพัทยำกลำง 
 ต ำบลหนองปรือ อ ำเภอบำงละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150 

081 7236455 
038 421805 
jyuthana@ 
yahoo.com 

mailto:Klang@
mailto:Peng_mei_li@
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สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร /อีเมล 

ศึกษำศำสตร์ แนะแนวกำรศึกษำ นำงสำวเพ็ญโสภำ  ยะภักดี 
8/1 หมู่ 1 ต ำบลเนินทรำย   
 อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 23000 

089 4524769 
noknicka@ 
gmail.com 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 

นำยบุญจันทร์  เชื้อแก้ว 
1/167 หมู่ 3 ซอย   ถนนหนองมะหำด 
ต ำบลทับมำ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
21000 

081 9967739 
Boonchan70@ 
hotmail.co.th 

นิติศำสตร์   นำงสำวพรนภำ  อุ่นสมัย 
185/222 หมู่ 5 ต ำบลเชิงเนิน อ ำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 21000 

089 8428114 
im_hihi@ 
hotmail.com 

ส่งเสริมกำรเกษตรและ
สหกรณ์ 

ส่งเสริมกำรเกษตร พ.จ.อ.ธวัชชัย  วิลำศรี 
2184/42  หมู่ 2 ต ำบลสัตหีบ อ ำเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี 20180 

086 0389973 
 

มนุษยนิเวศศำสตร์ โภชนำกำรชมุชน นำงสำวนวพันธ์  ศรีวงษ์ 
232/17 หมู่ 1 ซอยคลองขุด     
ถนนนำตำขวัญ ต ำบลนำตำขวัญ 
 อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง  21000 

090 1088598 
  
  

ส่งเสริมกำรเกษตรและ
สหกรณ์ 

กำรจัดกำรกำรผลิตพืช นำยวุฒิชัย  รังสะกินนนิ 
68/19 หมู่ 11 ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดตรำด 23000 

089 0947388 
  

นิติศำสตร์   นำยจักรพงษ ์ วังบอน 
566 หมู่ 7 ต ำบลคลองใหญ่   
อ ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด 23110 

089 7835092 
Nongoeiy@ 
gmail.com 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 

นำยบรรเจิด  จ ำปีเรือง 
38/26 ซอยมำบยำ 2     ถนนมำบยำ 
ต ำบลมำบตำพุด   อ ำเภอเมือง 
 จังหวัดระยอง 21150 

089 5450919 
  
  

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 

นำยพชร  สุวรรณโชติ 
54 หมู่ 6 ซอยบ้ำนแลง 25     
 ต ำบลบ้ำนแลง  อ ำเภอเมือง   จังหวัด
ระยอง 21000 

081 8655213 
  
  

ส่งเสริมกำรเกษตรและ
สหกรณ์ 

ส่งเสริมกำรเกษตร นำงทองสุข  ทับอุไร 
113/5 หมู่ 5 ถนนสขุุมวิท ต ำบลตะพง 
อ ำเภอเมือง   จังหวัดระยอง 21000 

086 1453755 
038 998633 
tongsuk-2515@ 
hotmail.com 

นิเทศศำสตร์   นำยธงชัย  ว่องสวัสดิ ์
158/143 ถนนวิฑูรย์ด ำริ     
  ต ำบลบ้ำนบึง อ ำเภอบ้ำนบึง   
 จังหวัดชลบุรี 20170 

080 2191056 
087 5758468 
thongchai_ 

wongs@ 
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สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร /อีเมล 
hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรทั่วไป นำงสำวธิดำรัตน์  นนท์ศิริ 
88/43 หมู่ 12 ต ำบลนำป่ำ    
 อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

089 6056630 

Puy41_ 
thidarat@ 
hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร บัญช ี นำงสำวอทิตยำ  พรมบุตร 
35/1 หมู่ 5 ต ำบลทับไทร       
 อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 
22140 

089 9399775 
atitaya.pb@ 
gmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร รัฐประศำสนศำสตร์ นำงสำวพัชริดำ  พงษ์พำนิช 
35/45 ธนกร 3  
ถนนอดลุย์ธรรมประภำส  ต ำบลเชิงเนิน 
 อ ำเภอเมือง     จังหวัดระยอง 21000 

091 5795100 
mint_rida@ 
hotmail.com 

ส่งเสริมกำรเกษตรและ
สหกรณ์ ส่งเสริม
กำรเกษตรและสหกรณ์ 

สหกรณ์ส่งเสริม
กำรเกษตร 

ว่ำที่ร้อยตรีไมตรี ทองวิเศษ 
89/242 หมู่ 3 ซอย 8             บ้ำน
ศักดิ์ทิพย์ 2 ต ำบลทับมำ      อ ำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 21000 

089 1413616 
Maitree_t@ 
JBE.co.th 
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ท ำเนียบบัณฑิตอำสำชว่ยสอนประจ ำศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนำ นครวรรค์ 

สถำนที่อบรม จ.ลพบุร ี

สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร /อีเมล 

นิติศำสตร์ นิติศำสตร์ นำยนคร  เกิดทรง 
5/1 หมู่ 9 ต ำบลคู้สลอด        
อ ำเภอลำดบัวหลวง           
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13230 

089 5042268 

รัฐศำสตร์   นำยธีระ  ผำงทอง 
1 หมู่ 7 ต ำบลมหำโพธิ        อ ำเภอสระ
โบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15250 

089 9034637 
memmo1669 
 @hotmail.com 

รัฐศำสตร์   นำยสุชนิ  คงสิทธิ์ 
14/44-45 ซอยนิกรซอย 1     ต ำบล
บ้ำนหมี่   อ ำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี 
15110 

081 3418361 

วิทยำกำรจัดกำร 
    รัฐปศำสนศำสตร์        

    กำรจัดกำรทั่วไป 
นำยสมบัติ  ดีเด 

214 หมู่ 2 ต ำบลหนองเต่ำ  
อ ำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 

087 8066187 

รัฐศำสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร์ 

สิบเอกอุกฤษฏ์  มำลัย 
35/77 หมู่ 6 ถนนพระยำพิชัยดำบหัก 
ต ำบลเขำสำมยอด   อ ำเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี 15000 

081 3858205 

รัฐศำสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร์ 

นำงสำวพรทิพย ์ ออกใบ 
163 หมู่ 7 ต ำบลซัยจ ำปำ       อ ำเภอ
ท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 

083 6949954 
stampnu_230 
 @hotmail.com 

รัฐศำสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร์ 

นำงสำวพรพรรณ  พิศอ่อน 
7/1 หมู่ 1 ต ำบลกกโก          
 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

089 9055985 

รัฐศำสตร์   นำยบุญเนิน  โกขุนทด 
10 หมู่ 10 ต ำบลโคกเจริญ     อ ำเภอ
โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250 

081 2911986 

ส่งเสริมกำรเกษตร
และสหกรณ์ 

ส่งเสริมกำรเกษตร นำยสุรชัย  พลวิชัย 

93/1 หมู่ 5 ต ำบลหนองยำยโต๊ะ อ ำเภอ
ชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี 15130 
 
 

086 0434585 



สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร /อีเมล 
 

ส่งเสริมกำรเกษตร
และสหกรณ์ 

ส่งเสริมกำรเกษตร นำยวิโรจน์  พุ่มระย้ำ 
124/2 หมู่ 2 ต ำบลโคกตูม     
 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15210 

089 5504247 

วิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

สำธำรณสุขศำสตร์ จ.ส.ต.สมชำย  แดงงำม 
255/29 ถนนนเรศวร ต ำบลเขำสำมยอด 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

087 6660119 

รัฐศำสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร์ 

นำยธวัชชัย  วงศ์ยะลำ 
92 หมู่ 10 ต ำบลท่ำวุ้ง         อ ำเภอท่ำ
วุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150 

089 1658053 
tongnoi@ 
windowslive. com 

วิทยำกำรจัดกำร กำรจัดกำรทั่วไป นำงเสำวลักษณ ์ เร่งทอง 
114/4 ซอยบ้ำนโนนมะกอก      
ต ำบลเขำสำมยอด อ ำเภอเมือง 
 จังหวัดลพบุรี 15000 

089 0846807 

วิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

แพทย์แผนไทย นำยวิจิตร  เกษมสุข 
71/33 หมู่ 8 ต ำบลโพสะ  อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอ่ำงทอง 14000 

089 0503409 

รัฐศำสตร์ 

  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ 

และกำรเมืองกำรปกครอง
เปรียบเทียบ 

นำงสำวสมปอง กองหิน 
213/89 หมู่ 1 ลพบุรีวิลล์  ถนนนเรศวร 
ต ำบลเขำสำมยอด จังหวัดลพบุรี 15000 

084 7335356 

รัฐศำสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร์ 

ส.อ.อนิรุทธ์  ใบปลอด 
227 หมู่ 4 ต ำบลเกษตรสุวรรณ อ ำเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 

089 0805061 

วิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

สำธำรณสุขศำสตร์ จ.ส.อ.บุญเทียน  ศรีจันทร์ 
44/165 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน 49/2 
ซอยกองกำรภำพ แขวงอนุสำวรีย์ เขต
บำงเขน กรุงเทพฯ 10220 

080 1458114 
tien2517@ gmail.com 
 

รัฐศำสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร์ 

ส.อ.วรำวุธ ศักดิ์วงค์ 
1210 หมู่ 5 ต ำบลถนนใหญ่   
  อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

087 2862388 

นิเทศศำสตร์   นำยสุรสีห ์ วรรณพัฒน์ 
567 หมู่ 4 ถนนเขำท่ำพระ      
 ต ำบลเขำท่ำพระ อ ำเภอเมือง 
 จังหวัดชัยนำท 17000 

084 1784789 

รัฐศำสตร์   พ.อ.พนม  พรหมศิริ 139/3 หมู่ 8 ต ำบลกกโก      085 9695859 

mailto:tongnoi@
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สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร /อีเมล 
 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

รัฐศำสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร์ 

ส.อ.พิษณ ุ วงศ์งำม 
30/346 หมู่ 1 ต ำบลเขำพระงำม อ ำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 15160 

084 3124989 

ส่งเสริมกำรเกษตร
และสหกรณ์ 

กำรจัดกำรกำรผลิตพืช นำยวิทยำ  ท้วมวงษ์ 
44 หมู่ 8 ต ำบลหัวส ำโรง   อ ำเภอท่ำวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี 15150 

087 8215301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท ำเนียบบัณฑิตอำสำชว่ยสอนประจ ำศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. รุ่นที่ 3 ศูนย์วิทยพัฒนำ อุบลรำชธำนี 

สถำนที่อบรม จ.ศรีสะเกษ 

สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร /อีเมล 

นิเวศศำสตร ์ พัฒนำกำรเด็กและครอบครัว นำงผ่องศรี พำรำ 
140 หมู่ 9 ต ำบลเทอดไท    อ ำเภอทุ่งเขำหลวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 

081 3803269 
  
  

รัฐศำสตร ์
ทฤษฎีและเทคนิคทำง
รัฐศำสตร ์

นำยชูชำติ  นำมวำ 
104 หมู่ 9 ต ำบลบ้ำนแมด    อ ำเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34230 

088 1191394 
  

นิติศำสตร ์   นำยชำญณรงค ์ ทวีสำร 
862/6 ถนนกสิกรรม  ต ำบลเมืองใต้   
อ ำเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

089 5848344 
Chomphugar 
den@gmail.com 

ส่งเสริมกำรเกษตรและ
สหกรณ ์

ส่งเสริมกำรเกษตร นำงสำวละมัย  พวงพลอย 
135 หมู่ 9 ซอยข้ำงวัดหนองครกถนนศรีสะเกษ 
ต ำบลหนองครก อ ำเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ   33000 

089 6291981 
  
 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ   
บริหำรสำธำรณสุข (ป.โท) 
สำธำรณสุขศำสตร์ (ป.ตรี) 

นำงบุบผำชำติ  ทีงำม 
444/19 หมู่ 18 ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

087 2580903 
Jingjoe61@ 
gmail.com 

ศึกษำศำสตร ์ บริหำรกำรศึกษำ นำยสุธำ  กรอบทอง 
01 หมู่ 4 ต ำบลเขิน        อ ำเภอน้ ำเกลี้ยง 
จังหวัดศรีสะเกษ33130 

086 8787128 
  
  

มนุษยนิเวศศำสตร ์ พัฒนำกำรเด็กและครอบครัว นำงสำวเพ็ญศรี  ก ำหอม 
1 หมู่ 14 ต ำบลขวำจ    อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 45120 

087 4235663 
  
  

วิทยำกำรจัดกำร 
 ส่งเสรมิกำรเกษตร
และสหกรณ ์

กำรจัดกำรทั่วไป         
 ส่งเสรมิกำรเกษตร 

นำยชำญชัย  ศักดิ์ศิรโิสภณ 
20 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท        ต ำบลตำดทอง 
อ ำเภอเมือง   จังหวัดยโสธร 35000 

081 8776914 
SAKSIRISOPON 
 @hotmail.com 

ศึกษำศำสตร ์ บริหำรกำรศึกษำ นำยนิรันดร์  ทองสำย 
124 หมู่ 15 ต ำบลส ำโรง  อ ำเภออุทุมพรพิสัย 
 จังหวัดศรีสะเกษ 33120 

089 8167587 

mailto:den@gmail.
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สำขำวิชำ วิชำเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร /อีเมล 

นิติศำสตร ์   นำยสุทธิพร  เที่ยงธรรม 
44/28 ถนนศรีวิเศษ ต ำบลเมืองเหนือ 
 อ ำเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ 33000 

 
081 9766074 
 
 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ  
 นิติศำสตร ์

สำธำรณสุขศำสตร์       นำยยงยุทธ  วิปุละ 
1557 ถนนศรีสุมังค์ ต ำบลเมืองใต้ 
 อ ำเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ  33000 

081 4708778 
045 614145 
yongyut2505@ 
gmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร   บริหำรรัฐกิจ นำยวิภัทรธนชัย  เอี่ยมศร ี
442 ถนนสุริยำตร์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

082 8605423 
fook_aey@ 
hotmail.com 

วิทยำกำรจัดกำร บริหำรรัฐกิจ นำงสำวศศิพัฒน์  ซื่อสัตย ์
36หมู่ 6 ถนนแจ้งสนิท  ต ำบลหนองชอน อ ำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

085 4152989 
Sasipat.s 
vesat@gmail. com 

มนุษยนิเวศศำสตร ์
   อำหำรและโภชนำกำรและ 

   กำรประยุกต ์
นำงสำวพชรพรรณ  พลภักด ี

9/170 หมู่ 23 ซอยมอเตอร์ไบท์ ถนนชยำงกูร 
42 ต ำบลขำมใหญ่ อ ำเภอเมือง จงัหวัด
อุบลรำชธำนี 34000 

088 1039476 
 

ส่งเสริมกำรเกษตรและ
สหกรณ ์

ส่งเสริมกำรเกษตร นำยสมยนต์  บุญล ี
2 หมู่ 1 ต ำบลหมำกเขยีน      อ ำเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ   33000 

084 9605885 
 
  

  
  
  

  
  
  

นำยสิริชัย  ภำด ี
  
  

160/3 หมู่ 10 ต ำบลหนองแวง 
อ ำเภอกันทรำรมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ 33130 
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