
ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา จันทบุร ี

สถานที่อบรม จ.ชลบุร ี

สาขา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โทรศัพท ์

นิติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย 

นายไกร  วิทยาวงศา 
โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ จำกัด 
42/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา  
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

089 0858855 

นิติศาสตร์   นายอำนวย  สระแก้ว 
134/1 หมู่ 2 ตำบลคลองตำหรุ   อำเภอเมือง  จังหวัด
ชลบุรี 
20000 

089 4015982 

ศิลปศาสตร์ 
สารสนเทศ
สำนักงาน 

นางสาวสุนันทา  รุ่งเรือง 
16 หมู่ 10 ซอยเลี่ยงเมือง- 
บ้านสวน  ถนนสุขประยูร  
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมือง    จังหวัดชลบุรี 20000 

081 9833055 

ศิลปศาสตร์ 
สารสนเทศ
ทั่วไป 4 ป ี

นางสาวฉัตรกมล  โพธิบัติ 
โรงแรมพัทยาปาร์คบีชรีสอร์ท 
345 หมู่ 12 ถนนทับพระยา         ตำบลหนอง
ปรือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 

084 8696371 

ศึกษาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 4 
ปี   

นางสาวณัฏฐณิชา 
มหานาม 

5/46 หมู่7 ซอยมาลัยทอง      ตำบลบ้านสวน อำเภอ
เมือง  
จังหวัดชลบุรี 20000 

  

ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา นางชุติมา  อุตยันต์       
โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 
39 หมู่ 8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 089 9853915 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นายเริงยุทธ  พันชัยพร 
1000/17 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง 
อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 20170 

084 9128717 

วิทยาการจัดการ การจัดการ นางสาวละมัย  จ่ายก 
70/59 หมู่ 8 ตำบลพานทอง 
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี20160 

086 8878903 

วิทยการจัดการ 
การจัดการการ
ท่องเที่ยว 

นางสาวกรรณิการ์  ปิงวงศ ์
40/7 หมู่ 12 ตำบลบางปะกง 
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา24130 

080 6093532 

วิทยาการจัดการ 
การจัดการการ
ท่องเที่ยว 

นางสาวธัญวรรณ  ศิริโชคดีดี
เจริญกุล 

89 หมู่ 3 ตำบลบ้านบึง 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 

081 4368001 

วิทยาการจัดการ การตลาด นางสาววิมล  คิดพร้อม 

บริษัท เอสอาร์ดับบลิว การ์เมนท์ จำกัด 
173/2 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8ตำบลบึง อำเภอศรี
ราชา  
จังหวัดชลบุรี 20230 

089 9303093 

วิทยาการจัดการ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

นางสาวญาณกร  ถนอมพงษ์ 

บริษัท Sony Technology Chornburi 
center(Thailand) 
400/702 หมู่ 7 ซอยเฟรส 4  ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

- 

วิทยาการจัดการ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

นายสฤษดิ์  อุตยันต์ 
101/101  หมู่ 10 
ถนนหนองพังพวย ตำบลบึง 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

086 1530288 



สาขา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โทรศัพท ์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อาชีวอนามยั
และความ
ปลอดภัย 

นางสาวบุญนาค  มาบำ  
46/17 หมู่  9 ตำบลนาป่า 
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000 084 1292244 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและ
เทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายสายชล  ใจซื่อ 
บ่อตกปลาเจ้จุ๋ม 
62/1 หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเต้ีย 
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี20150 

081 9824658 

ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ 

ส่งเสริม
การเกษตร 

นางสาวจิรา
รักษ ์          กาญจนางกูร
พันธุ ์           

ร้านกาญจนทรัพย์ขายเหล็กรูปพรรณ 
33/6 หมู่ 7 ตำบลท่าบุญมี 
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี20240 

081 9498955 

วิทยาการจัดการ 
การจัดการทั่วไป 
4 ป ี

นางสาวเต่อเม่ย  แซ่ย่าง 
108 ซอยเซิดน้อย 12            
ถนนเซิดน้อย ตำบลบ้านบึง 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 

081 5133368 

มนุษยนิเวศศาสตร์ 
พัฒนาการเด็ก
และครอบครัว 

นางวาสนา  ศรีพูล 
166/96 หมู่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา 
อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230   

089 0941377 

มนุษยนิเวศศาสตร์ 
โภชนาการ
ชุมชน 4 ป ี

นางสุธิศา  เจริญเอกลาภ 
515/22 หมู่ 5 ซอย 1 
ถนนเศรษฐกิจ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  จังหวัด
ชลบุรี 20000 

089 8829808 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวลัดดา ไทยงามเอี่ยม 
3/133 หมู่ 3 ซอย  3 
ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 20130 

 089 4045364 

ศิลป
ศาสตร ์                 
                          
  

สารสนเทศ
ศาสตร์ทั่วไป 

นางสาวสาลินี ฉลาดลบ  

275/12 หมู่ 12 
ซอยเทพประสิทธิ์ 11 
ถนนเทพประสิทธิ์ 
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

086 3001523 

วิทยาการ
จัดการ                  
                      

การตลาด 2 ปี นางสาวพรรณธิภา  สาสกุล 
266 หมู่บ้านสันติสุข ซอย 3/15 
หมู่ 15 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000  085 2843150 

ส่งเสริม
การเกษตร             
             

ส่งเสริม
การเกษตร 

นายสง่า  อำนาจวงศ์ 

24 หมู่ 3 ตำบลหน้าพระธาตุ 
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี20140 

081 4307119 

การจัดการเกษตร 
การจัดการผลิต
สัตว์ 

วิทยาการจัดการ 
การจัดการทั่วไป 
4 ป ี

นายมนูญ   ชาญสูงเนิน 
FINISHING Casting 
700/109 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี 20160 

089 6081165 

 

 

 

 



ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา อุดรธานี 

สถานที่อบรม จ.นครราชสีมา 
 

สาขา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 4 ปี นางวสุภา  อินทรพานิช 
492/53 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรนารี 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
30000           

087 8598242 

ศึกษาศาสตร์        

 

ศึกษาศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์        
  

ศึกษาศาสตร์ 

มัธยมศึกษา
คณิตศาสตร์ 

มัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์การวัด 

และประเมินผล
การศึกษา 

การศึกษานอกระบบ 

นายพิพิตศักดิ์  ฉายากุล 

53 หมู่ 7 ถนนพิบูลละเอียด 
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง 
จังหวดันครราชสีมา 
30000          

081 8796418 

นิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์ นายโกมินทร์ แก้วมน 
13 หมู่ 14 ซอยนิตยาสุทธ์ ถนนเพชรมาตุคลา 
ตำบลท่าข้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา  30200  

084 6075002 
085 4480788 

วิทยาการจัดการ การตลาด (2 ปี) นางสาวอรุชา สกุลสุขใหม่ 
1020 หมู่ 4 ถนนมทส.สาย 1 
ตำบลหนองจะบก  อำเภอเมือง          
จังหวัดนครราชสีมา   30000 

088 4645156 

มนุษยนิเวศศาสตร์ 
พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว 4 ป ี

นางสาวพัชริดา 
อาจสารอุไร 

133 ซอยวัดท่าตะโก ถนนมิตรภาพ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  30000 

089 5814002 

วิทยาการจัดการ 

วิทยาการจัดการ 

การจัดการทั่วไป 
(บริหารธุรกิจ) 

รัฐประศาสน
ศาสตร(์บริหารรัฐกิจ) 

นางสาวมณีวรรณ  มณีชัย 

216/1 ซอยกิ่งสวายเรียง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
                   089 7219533 

ศิลปศาสตร์ สารสนเทศทั่วไป นางสาวสุนีย์   ศรีสังข์ 
281/4 หมู่ 2 ถนนประชาสุขสันติ 
ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด       
จังหวัดนครราชสีมา  30210 

086 2465339 

นิติศาสตร์                 - 
นางสาวกนกวรรณ 
มุกเมธีเสถียร 

8 ตำบลปากช่อง ถนนคุรุสามัคคี อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 30130 

081 7183526 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 4 ปี นางจีรนุช  เพียรดี 
181/13 หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

081 8778537 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวบุษยา ใจหาญ 
เดอะมอลล์ราชสีมา 
1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง   
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

083 1244066 



 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายวุฒิชัย ทาวะรมย์ 
333/16 หมู่ 7 ซอยสุชัยพัฒนา ถนนสีคิ้ว-กุด
น้อย  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 30140 

089 4281797 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายรัฐฉัตร ไม้แก้ว 

21 หมู่ 8 ซอยสภาตำบล 
ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี             จังหวัด
นครราชสีมา 
30250               

081 2640750 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางทิพย์สุดา วิริยะพันธ์ 
555/65 หมู่11 ตำบลหัวทะเล อำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000     

081 9771838 

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สารสนเทศศาสตร์ 

สารสนเทศศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

นายสังวาลย์ ตุกพิมาย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
30000 

087 2565458 

ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ 

ส่งเสริมการเกษตร นายชุมพล นุชกระโทก 
42 หมู่ 3 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชค
ชัย  จังหวัดนครราชสีมา 30190 

081 2666774 

วิทยาการจัดการ บริหารรัฐกิจ นางสาวเอมอร บุตนนท์ 
59 หมู่ 15 ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน 
อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30170 

083 9669463 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายอนล พุดซ้อน 
บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา 
1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

081 4701377 

  

สารนิเทศศาสตร์ 
สารนิเทศทั่วไป นางคนึงนิตย์ หีบแก้ว 

52/127 หมู่ 6 ซอยสามยอด ถนนมหาวิทยาลัย 
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
30000 

086 2617322 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายชัชวัล วันทะไชย 
126 หมู่ 1 ตำบลธงชัยเหนือ  อำเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 

086 2623236 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นางสาวรุฬจาลินทร์  ยะโส 
394 หมู่ 10 ซอย 2  ถนนเจริญรัฐ 
ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 

089 2755754 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายณรงค์  แก้วไพศาลกุล 
25 หมู่ 4 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 30150 

089 9486583 
 



ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา นครศรีธรรมราช 

สถานที่อบรม จ.นครศรีธรรมราช 

สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร 

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ นายวีระชัย  จันทร์ขาว 
78/13 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000 

089 7277829 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
นายศาสลักษณ์  
ศาสตร์บัญชา 

14 ซอยโชคดี 56 ถนนพัฒนาการ 
คูขวาง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวันครศรีธรรมราช80000 

085 1480529 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายดิลก  ภูมิไชยา 

เรือนจำอำเภอทุ่งสง 
261 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง-นครศรีฯตำบลถ้ำใหญ่ 
อำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110 

085 8881952 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายไพศาล  พิทักษ์พิเศษ 
13 หมู่ 5 ถนนเมืองใหม่ 1 
ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์   จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80350 

086 5953700 

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร นายศรชัย  มณีโชต ิ
37/1  หมู่ 4 ตำบลท่าเคย 
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 089 9728914 

นิติศาสตร์ นิตศิาสตร์ นายมณ ู นิ่ม 
89 หมู่ 2 ถนนจันดี-ทุ่งใหญ่ 
ตำบลจันดี อำเภอฉวาง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 

087 2777301  

วิทยาการจัดการ บริหารรัฐกิจ นางสาวพิลัยลักษณ ์ ชูแก้ว 
14 หมู่ 4 ตำบลควนศรี 
อำเภอบ้านนาสาร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 

084 7450128 

ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมเกษตร  4  ป ี นางสาวสุภาณี  สั่นจิตร  
48 หมู่ 17 ตำบลช้างกลาง 
อำเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 

086 0640466 

นิเทศศาสตร์   วิทยุกระจายเสียง นายภูภณัช  รัตนชัย 
122/185 หมู่ 6 ตำบลนาพรุ 
อำเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

089 6496299 

ส่งเสริมการเกษตร    
ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ 

นายยุทธนา  พานแสง 

129/226 หมู่ 2 ซอยหมู่บ้าน    เมืองทอง 
ถนนจันดีโฆษิตกุลพรตำบลปากนคร     
อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80000 

084 3058585 

วิทยาการจัดการ  รัฐประศาสนศาสตร์ นายเดวิด  ทองเรือง 
293 หมู่ 3 ถนนนครศรี-ร่อนพิบูลย์ตำบลหิน
ตก อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80350 

089 5009869 

นิเทศศาสตร์  ประชาสัมพันธ์ นางชวรีย์  กิ่งรัตน์ 
126/16  หมู่ 1 ตำบลพรหมโลก         
อำเภอพรหมคีรี     
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 

089 1955780 



สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร 

รัฐศาสตร์  
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายสมเจตน์  ครุฑทอง  
72/1 ถนนเปรมประชา 
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80110 

088 4461204 

วิทยาการจัดการ การตลาด นายสรรเพชญ  นนทภักดิ์ 
95 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมืองอำเภอ
เมือง จังหวันครศรีธรรมราช80000 082 5192527 

สาธารณสุขศาสตร์ 
บริหารสาธารณสุข
ทั่วไป 

นางสุจิตรา สายพงษ์พรรณ 
110/12 หมู่ 3 ถนนทองศิริ 
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000 

089 2907131 

นิเทศศาสตร์  การประชาสัมพันธ์ นายสมคิด  มณีวงศ์ 
114 หมู่ 7 ตำบลเพหลา 
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
81120 

082 2887200 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย นายณรงค์  ไทยทองนุ่ม 

27/5 หมู่ 3 ถนนนาพรุ-ปากพูนตำบลนา
ทราย อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80280 

081 3971259 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวสุดารัตน์  นาคีเภท 
70 หมู่ 10 ตำบลท้ายสำเภา 
อำเภอพระพรหม   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

084 9913721 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวสุภาพร  คล้ายวงค์ 
131 หมู่  7 ตำบลอินคีรี 
อำเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 

083 5205432 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นางสาวสัมนา  สุขสม 
103 หมู่ 10 ซอยเจริญสันติธรรมตำบลกรูด 
อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 

081 3678168 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฏีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นางสาวสะริย๊ะ  แสวงดิษฐ์ 
10 หมู่ 9 ถนนประสานมิตร 
ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80350 

086 9472475 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย 
นางสาวสุภาภรณ์  นนท
เภท 

40/4 ถนนกระโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ     
อำเภอเมือง จังหวันครศรีธรรมราช 80000 089 9733457 

รัฐศาสตร์  

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

การเมืองการปกครองฯ 

พระอนุชิตพงศ์  สมาน
โต  พรามทองวัน 

15/7 ซอยเขมาวิถี 
ถนนประชาวัฒนา 
ตำบลปากพนังฝั่งออก 
อำเภอปากพนัง                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 

085 8894362 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นายจุฬา  นวลสุข 
175 หมู่  7 ถนนเอเชีย 
ตำบลปากพูน อำเภอเเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 

087 8897384 

วิทยาการจัดการ การบัญชี นางสาวอิงอร  สุชาติพงศ์   
59/4 หมู่ 7 ตำบลชะมาย 
อำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 

085 9178774 

 



ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา นครนายก 

สถานที่อบรม จ.นนทบุร ี

สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร 

ศาสตร์                      - นางธัญรัศม ์ อารีพิทักษ ์   

1693/4 หมู่ 7 ซอยสันติคาม  3ถนนสุขุมวิท 
(109) 
ตำบลสำโรงเหนือ   อำเภอเมือง   จังหวัด
สมุทรปราการ 
10270 

02 744 6039 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นายรักษ์สุชัย  แก้วโพธ์ิน้อย 

โรงพยาบาลศิครินทร์          
4/29 หมู่ 10 ซอยลาซาล      
ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงบางนา  เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

085 0725550 

พยาบาลศาสตร์ การพยาบาล นางวนิดา  บุตรราช 

สถาบันราชประชาสมาสัย 
15 หมู่ 7 ซอยโรงพยาบาล    
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 
ตำบลบางหญ้าแพรก            อำเภอพระ
ประแดง            
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

086 5081938 

ส่งเสริมการเกษตรฯ ส่งเสริมการเกษตรฯ นายชุมพร  บุญเอี่ยม 

148/215 หมู่  1 ซอย 4      
ถนนเทพารักษ์ 
ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมือง   จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 

02 754 8059 

นิเทศศาสตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ นางสาวยุวันดา  แซ่ทึ้ง 

บ.ทรานส์-อินเตอร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด 
173 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท 
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

083 984 5473  

ส่งเสริมการเกษตร
ฯ  

ส่งเสริมการเกษตรฯ นายพิพัฒน์  บัวแดง 

91/21 ซอยวัดอโศการาม     
ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน 
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
10280 

089 2141176  

คหกรรมศาสตร์ 
(มนุษยนิเวศ
ศาสตร์) 

โภชนาการชุมชน นางสาวนุจรินทร์ ทองสอาด 

7/109 หมู่ 2 ซอยแพรกษา   
ถนนพุทธรักษา 
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10280 

087 9714280  

นิตศิาสตร์   นิติศาสตร์ นายธนากร  ปัทมบริสุทธิ์ 

190/129 หมู่  6 ซอยตลาดนิคมบางปู ถนนบาง
ลำผี 
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

- 

วิทยาการจัดการ  การจัดการทั่วไป นายอนุทิน  ธิปโชติ 
989/263 หมู่  7 ซอยวิทยุการบินถนนสุขุมวิท 
ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10280 

089 4788785 



สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางกชพรรณ  มูลเชื้อ 
494/112 หมู่ 3 ซอยวัดสวนส้ม  ตำบลบางโปรา 
อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรปราการ 10270 087 0690812 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นายสายันต ์ ภูมิอีเต้ีย 
80 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 

089 8865372 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นายสมพงษ์  เสมศรี 
4/3 หมู่ 5 ถนนหลังวัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว 
อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

081 5591047 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นายสุนทร ดวงปัญญาเจตน์ 
36/4 ถนนวัดชัยมงคล 
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

081 6596810 

ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ 

ส่งเสริม
การเกษตร  2  ปี 

นางขวัญพัฒน์  ชูแช่ม 

บ. สแตนดาร์ด รีแพคเกอร์ จ. 
822/2 หมู่ 4 ซอย 14 B 
นิคมฯบางปู ถนนพัฒนา  1 
ตำบลแพรกษา  อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

089 2021751 

นิติศาสตร์                      - นายสมเกียรติ  สมเกียรติสกุล  

160/4 หมู่ 14 ซอย 41/1     
ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ 
อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

089 8259965 

นิตศิาสตร์ นิติศาสตร์ นายวีรพงษ์  จันทร์มา 

169/31 หมู่ 9 
ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง 
ตำบลในคลองบางปลากด 
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10290 

085 9025225 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์  3  ปี นางสาวดวงพร  ธาดากชกร 

สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง                
(ศูนย์ราชการฯ อาคารบี) 
120 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ  7            
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

081 4055665 

ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ 

ธุรกิจการเกษตร นายไพรัตน ์  ศรีวงศ์ราช 
49 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท 
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10230 

081 4484082 

ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ 

ส่งเสริมการเกษตร นายศิริชัย  สุวรรณมาลิก 

15 หมู่ 7 ซอยวัดคลางสวน   
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 
ตำบลบางหญ้าแพรก 
อำเภอพระประแดง            
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

089 5122993 

บริหารการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสุนีย ์ อารีย์กิจ 

7/6 หมู่  18 ซอยสยามโลหะภัณฑ์             
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  ตำบลบางหญ้าแพรก 
อำเภอพระประแดง            
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

085 1621054 



สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร 

ศิลปศาสตร์ 
สารสนเทศ
สำนักงาน 

นางสาวจิราภร  หมอนทอง 

131 ซอยจรัญสนิทวงศ์        
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ            
เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600 

081 7056270 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวจารุณี  กำหอม 
551/49 ซอยสาธุฯ 45         
ถนนสาธปุระดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวากรุงเทพฯ 10120 

089 6766456 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวปัทมา  แซ่เตียว 
141/1 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท 
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อจังหวัด
สมุทรปราการ 10550 

086 5198651 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางบุญปัน  เชื้อบุญมี 

บ. เมก้าไลฟ์ไซแอ็นด์ พีทีวาย จ. 
120  หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราดแขวงบาง
นา  เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

086 9716877 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวพรทิพย์  วงษ์หาญ 

บริษัท ไอเจ  สยาม 
14/5-7  ซอยเรื่องเพิ่มพูล     
ถนนสุขสวัสดิ ์ 70 ตำบลบางครุอำเภอพระ
ประแดง            
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

081 5840387 

รัฐศาสตร์  
ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร์ 

นายพหล  ปริยวงศ์กร 

19/482 หมู่ 6 ซอย 10 ศรีเพชรการเคหะ      
ถนนศรีนครินทร์ 
ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ 
10270 

081 252 0127 

วิทยาการจัดการ การบัญชี นางสาวสุภาพร  คำมะลิ 

บริษัท ไบโอแลป  จำกัด 
625 หมู่ 4 ซอย 7 A  นิคมฯบางปู 
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

086 0608348 

ส่งเสริมการเกษตร 
การจัดการการผลิต
สัตว์ 

นางจิราภรณ์   จำรูญพงษ์ 
87/4 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด  ตำบลบางโฉลง 
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 10540 086 8981891 

 

 

 

 

 

 

 



ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา ยะลา 
สถานที่อบรม จ.พัทลุง 

สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล 
ที่อยู ่

เบอร์โทร 

เสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ 

การจัดการการผลิตสัตว์ นายวิกูล  เหตุทอง 

ปศุสัตว์อำเภอป่าบอน 
หมู่ 6 ถนนเอเชียสายพัทลุง-หาดใหญ่               
ตำบลวังใหม่ 
อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง  93170 

086 6283724 

ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ 

ส่งเสริมการเกษตร นายอภิวัฒน์  คงประพันธ์ 
316 หมู่ 4 ตำบลลานข่อย 
อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง 
 93210 

082 2658164 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางชะบา  อินทร์เอียด 
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
ห้องป้องกันจังหวัด  อำเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง 
93000 

087 2919656 

วิทยาการจัดการ รปบ. นายสุพัฒ  คะภะสุวรรณ 
41  หมู่ 96/1 ตำบลท่ามิหรำอำเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง 
93000 

086 2876934 

นิติศาสตร์                         - นายอภิชาติ  คงวุ่น 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง 
ถนนยุติธรรม ตำบลคูหาสวรรค์     อำเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง  93000 

086 7467559 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
พยาบาศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์ 
บริหารการพยาบาล 

นางประภา  นวลขาว 
153  หมู่ 8 ถนนโคกกอก-ทุ่งลาน 
ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 93000          

081 7980594 

นิติศาสตร์                        - นางจริยา  จันทร์คำ 
6 ถ.ช่วยทุกข์ราษฎร์ 
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง                  
จังหวัดพัทลุง   93000   

081 3887446 

รัฐศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

นายประจวบ  ช่วยนุ้ย 
178/4  ถนนพัฒนา 
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือ 
จังหวัดพัทลุง 93000          

086 2977561 

นิติศาสตร์                        - นายภิญโญ  ทองซุ่นห่อ 
24 ซอยพัฒนา 5/1 
ถนนพัฒนา ตำบลคูหาสวรรค์ 
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  93000               

087 2938860 

รัฐศาสตร์ 
แขนงเทคนิคและทฤษฎี 

ทางรัฐศาสตร์ 

นางสาวสุธารัตน์ 
ทองบุญนุ้ย 

179  หมู่ 6 ตำบลเกาะเต่า 
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
93110               

082 8252616 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายซันมาน  ฤทธิ์โต 
โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 
6 หมู่ 3 ตำบลหารเทา 
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 

086 9673783 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายบุญยง  แก้วยอด 

159/1 หมู่ 3 ตำบล            นาโหนด          
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 

                        

081 1294738 



ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา นครสวรรค ์
สถานที่อบรม จ.เพชรบรูณ ์

สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล 
ที่อยู๋ 

เบอร์โทร 

วทิยาการจดัการ บญัชบีณัฑติ นายชยัพร แสงแกว้สขุ 
224 หมู ่1 ต าบลศาลาลาย  อ าเภอชนแดน 
จงัหวดัเพชรบรูณ์        67150 

087 1941600 

วทิยาการจดัการ บรหิารรฐักจิ นางสภุานนั  แสงสกุ 

ส านกังานทีด่นิจงัหวดัเพชรบรูณ์ สาขาหนองไผ ่
789 ถนนสระบรุ-ีหลม่สกั   ต าบลหนองไผ ่
อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67140 

081 7861412 

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป นางสาวสรุยีพ์ร  แสงจ าปา 
159 ต าบลวงับาล อ าเภอหลม่เกา่ จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 67120 

084 8155785 

วทิยาการจดัการ บรหิารธุรกจิ 
นางสาวสารณีิ  
ธนะประกอบกรณ์ 

สนง.ทีด่นิจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
สาขาหนองไผ ่
ต าบลหนองไผ ่อ าเภอหนองไผ ่                
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67140 

089 1331209 

รฐัศาสตร ์
แขนงทฤษฎแีละ
เทคนคิทางรฐัศาสตร ์

นางสาวพชิญาภคัร  ขนัตชี ู

88 หมู ่3 ต าบลหลกัดา่น 
อ าเภอน า้หนาว จงัหวดัเพชรบรูณ์   67260 085 6510637 

วทิยาการ
จดัการ             

บรหิารธุรกจิ นางรุง่นภา  พรหมณี 

134 หมู ่1 ต าบลสระกรวด           อ าเภอศรเีทพ 
จงัหวดัเพชรบรูณ์            67170 089 0901050 

นติศิาสตร ์ นติศิาสตร ์ นายชาตร ี วธุน ู

67/1 หมู ่3 ต าบลบา้นโคก    อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเพชรบรูณ์    67000 081 2807179 

รฐัประศาสนศาสตร ์ บรหิารรฐักจิ นายสชุาต ิ นอ้ยคนด ี

28/1 หมู ่3 ถนนพระพทุธบาท     ต าบลในเมอืง 
อ าเภอเมอืง    จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000          056 725418 

วทิยาการจดัการ การจดัการท ัว่ไป นางรตันา ชมมยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 83   ถนน
สระบรุ-ีหลม่สกั ต าบลสะเดยีง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000 

081 6049096 

สง่เสรมิการเกษตร
และสหกรณ์ 

ธุรกจิการเกษตร นายวรจกัร ์ บญุจนัทร ์

บ.โกลเดน้ไลนบ์สิซเินส จ ากดั 
99/9 หมู ่4 ต าบลกนัจ ุ
อ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
67160 

084 5585490 

สง่เสรมิการเกษตร
และสหกรณ์ 

การจดัการผลติสตัว ์ นายสมภาร  จตินนัท ์

325/1 ซอย 8 ถนนพระพทุธบาท  ต าบลใน
เมอืง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000 

081 9711556 

สง่เสรมิการเกษตร
และสหกรณ์ 

สง่เสรมิการเกษตร พระชาญชยั  เพชรด ี

5/2 หมู ่ 7 ซอยรว่มพฒันา   
ถนนบรุกรรมโกวทิ ต าบลสะเดยีง     อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000 

086 2109143 

การจดัการท ัว่ไป บรหิารธุรกจิบณัฑติ นางสาวกญัฐณา  ตะ๊ชา 
60 หมู ่1 ต าบลศรภีมู ิอ.ทา่วงัผา     จงัหวดันา่น 
55140 

085 2675993 

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร ์ นายสวุรรณ์  ดฤีทธิ ์

3 หมู ่3 ต าบปากชอ่ง 
อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์          67110 083 9557368 

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร ์ นายทองสขุ  พลดงนอก  

54 หมู ่7 ถนนสระบรุ-ีหลม่สกั     ต าบลสระประดู ่
อ าเภอวเิชยีรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรูณ์ 67130 081 9532539 

นติศิาสตร ์ นติศิาสตร ์ 3  ปี นายสากล  ฐตีานนท ์

58/49 ถนนสนัคเูมอืง 
ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000 

081 6430650 

มนุษยนเิวศศาสตร ์ โภชนาการชมุชน นางสาวณพฐัอร  รุง่ฤทธิ ์ 

โรงพยาบาลหนองไผ ่          
655 หมู ่6 ถนนสระบรุ-ีหลม่สกั   ต าบลหนองไผ ่
อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67140 

089 6416890 



สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล 
ที่อยู๋ 

เบอร์โทร 

มนุษยนเิวศศาสตร ์
พฒันาการเด็กและ
ครอบครวั 

นางคนงึ  ทศันศ์ริ ิ

35 หมู ่3 ต าบลหนองไผ ่
อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบรูณ์         67140 081 9713996 

ศลิปศาสตร ์ สารสนเทศท ัว่ไป นายวชิาญ  กาจนัทร ์

221 หมู ่2 ต าบลหว้ยใหญ ่
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรูณ์              67000 088 4290903 

สง่เสรมิการเกษตร
และสหกรณ์ 

การจดัการการผลติ
สตัว ์

นายศราวธุ  ลมัวฒุ ิ

ส านกังานปศสุตัว ์จ.เพชรบรูณ์ 
ถนนสระบรุ-ีหลม่สกั ต าบลสะเดยีง   อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเพชรบรูณ์              67000 

081 7070695 

วทิยาการจดัการ 
รฐัประศาสน
ศาสตร ์ 4  ปี 

นายภวูรนิทร ์ ขนัตมิติร 

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ 
26 ถนนเกษมราษฎร ์ต าบลในเมอืง   อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000 

085 2722722 

ศลิปศาสตร ์ สารสนเทศท ัว่ไป จ.ส.อ.ชูชาต ิ บญุชว่ย 

กรมทหารปืนใหญท่ี ่21/หนว่ยปฏบิตักิารทุน่
ระเบดิดา้น  มนุษยธรรมที ่4  
 99 หมู ่2 ต าบลสะเดยีง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000 

087 3178225 

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร ์4ปี นางสาวนภสัวรรณ แสงวงค ์

อบต.วงัพกิลุ 
400 หมู ่1 ต าบลวงัพกิลุ        อ าเภอบงึสามพนั 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67230 

082 1691625 

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
อาชวีอนามยั
และ   ความปลอดภยั 

นางสาวสขุฤทยั  
ดพีราหมณ์ 

40/1 หมู ่1 ต าบลดงมลูเหล็ก อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67000 

085 0717229 

วทิยาการจดัการ รฐัประศาสนศาสตร ์ นางฐานญิา  อยูน่ยิม 
442 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เพชรบรูณ์ 67000 

089 8581138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา เพชรบุรี 
สถานที่อบรม จ.ราชบุร ี

สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์โทร 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชันสูตรโรค 
นายสมบัต ิ มั่นอุดม
ทรัพย์ 

34 หมู่ 8 ตำบลท่านัด 
อำเภอดำเนินสะดวก    จังหวัดราชบุรี 
70130          

081 4487889 
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

ศิลปศาสตร์ สารสนเทศทั่วไป 2 ป ี นายมรุเดช  คำนวนสิงห์ 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม 
514-515 ตำบลพระประโทน 
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
73000   

080 4358016 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ 
นายธนเดช ไตรสรณะ
พงษ์ 

188/1 หมู่ 6 ซอยสาครวิลล่า 1  ถนน
พระราม 2 
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 74000    

086 0693914 

มนุษยนิเวศศาสตร์ โภชนาการชุมชน 4 ป ี นางสาวอรชิสา  เสาวัง 
5 ถนนสำราญอารมณ์ 
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัด
ราชบุรี  70000 

087 7850109 

นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ นายธงชัย  บุญชู 
8 หมู่ 6 ตำบลอ่างทอง         
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

089 5228672 

นิเทศศาสตร์ โฆษณา นายนิพนธ์ แสงฤทธิ์ 
29/122 หมู่ 5 ซอยเธียรสวน 
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองถนน 
อำเภอสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

085 1405688 

มนุษยนิเวศศาสตร์ โภชนาการชุมชน 4  ป ี
นางสาวศิริรัตน์  แก้ว
ห้อย 

78 หมู่ 4 ตำบลวังมะนาว 
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
70140          

087 7589256 

ศึกษาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

นางสาวรดา  เพ็ชรริง 
80 หมู่ 9 ตำบลวัดแก้ว         
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
70160          

          - 

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ การจัดการการผลิตพืช นายกิตติ  เผ่ือนบัวผัน 
65/1 หมู่ 4 ตำบลบางป่า     
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
70000                   

089 1337979 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นายบุญน้อม  พระวุธ 

บริษัท แอดวานส์ จำกัด        
192/4 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม 
ตำบลหนองอ้อ   อำเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 70110          

089 5495503 

นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 4 ปี ภาพยนตร์ นายวรพล  เจนวิถีสุข 
25 หมู่ 3 ตำบลเบิกไพร       
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี     70110               

083 9130155 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 4 ปี นางสาวสายชล  ลงลอย 
118/2 หมู่ 11 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอ
กำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 73140       

087 1666209 



สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์โทร 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายอ๊าต   กรีฑาเวช 
43 หมู่ 5 ตำบลทุ่งคอก 
อำเภอสองพี่น้อง    
จังหวัดสุพรรณบุรี 72190 

086 6048553 

ศึกษาศาสตร์ ปฐมวัยศึกษา 
นางมณีวรรณ  คงกระ
พันธ์ 

8 หมู่ 9 ตำบลนางแก้ว 
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
70120          

089 5069415 

นิติศาสตร์ - นายนพพงษ ์ สนิทรักษา 
40/35 ถนนบ้านปากแรต 
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้าน
โป่ง   จังหวัดราชบุรี  70110 

087 1199048 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
นางสาวลดาวัลย์ 
เชาวน์รัตน์ 

124/41 ซอย 3 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ 
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัด
ราชบุรี  70000        

086 8008048 

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตร 
นายอภิชาต ิ เอี้ยว
สุวรรณ 

153 หมู่ 3 ตำบลหัวโพ 
อำเภอบางแพ       จังหวัด
ราชบุรี  70160 

089 9158965 

นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ นายอิทธิเดช  กาฬดิษฐ์ 
76/2 หมู่ 4 ตำบลท้ายหาด 
อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 
75000          

086 7950839 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
นายณัฐวัฒน์  อิษฎา
นนท ์

53/2 ซอย 2 ถนนเขางู 
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัด
ราชบุรี  70000 

081 5875206 
086 1660313 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายรัก  บุตรดิษฐ์ 
39/1 หมู่ 4 ตำบลคลองเขิน 
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
75000                           

089 5407154 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ 
นายประมวล ประทุมศรี
ขจร 

108 shop                       
334-335 หมู่ 4     
ถนนดำเนินสะดวก-บางแพ 
ตำบลท่านัด  อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวดัราชบุรี 70130          

089 1565705 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางดวงสมร  ปัทมจิตร 

118/4 หมู่ 10 ซอยวิศวเสนานิคมถนน
เพชรเกษม(เก่า) 
ตำบลดอนตะโก  อำเภอ
เมือง      จังหวัดราชบุรี 
70000          

081 4566688 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
นิติศาสตร์บัณฑิต 
นิเทศศาสตร์บันฑิต 
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 

การจัดการทั่วไป 
2532 นิติศาสตร์ 
2547                การ
ประชาสัมพันธ์ 2552 การ
จัดการศึกษานอกระบบ 2554 

ว่าที่ พ.ต.ธำรง 
          เกียรติกังวาฬ
ไกล            

13 หมู่ 11-ตำบลวังด้ง  อำเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 71190 
                            - 

วิทยาการจัดการ 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
การจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้+สิ่งแวดล้อม 

นางแสงตะวัน  ไชยสอน 
170 หมู่ 4 ถนนห้วยไผ่-น้ำพุ 
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 70000 

081 1928357 



สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ เบอร์โทร 

วิทยาการจัดการ บริหารรัฐกิจ 
นางสาวปทิตตา  คง
ทรัพย์ 

46 หมู่ 5  ตำบลเจ็ดเสมียน 
อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี   70120              

086 3274164 

ศิลปศาสตร์ 
สารสนเทศศาสตร์สำนักงาน 4 
ปี 

นายวินัย  แย้มสำรวล 
1/27 ถนนแม้นรำลึก 
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 70000 

085 2965592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา ลำปาง 
สถานที่อบรม จ.ลำปาง 

สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ นายประดิฐพงษ์  อภิรัชติกุล 
183/2 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา   อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50200                                

081-9615109 
086-1832482 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวกัลยกร  คำหล้า   
202/2 หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50100               

081-8837298 

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นายวุฒิศักดิ ์ พรมสาร 
32 หมู่ 9 ตำบลแม่ถอด 
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
52160               

082-8807165 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางนันทนา   เห็นคุณความดี 
69/5 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
50140               

089-6735501 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นายเอกกมล  ทิลาวงค์   
76 หมู่ 4 ตำบลชมพู 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
52100          

081-7161375 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต นางอมรรัตน์  ทิลาวงค ์ 
76 หมู่ 4 ตำบลชมพู 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
52100               

054-827118 

ศึกษาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

นายเนติ  ณ นคร 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ลำปาง 
หมู่ 2 ตำบลปงยางคก    อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง 
52190   

086 4203711 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางณัฎพร  ท้วมเพิ่มทรัพย์ 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ลำปาง 
หมู่ 2 ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง 
52190          

089-8064943 

นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ นางมาลี  วรรณกูล 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ลำปาง 
หมู่ 2 ตำบลปงยางคก     อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง 
52190          

089-9516867 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายสมชาย  ฟูไฟติ๊บ   
76/1 หมู่ 14 ตำบลบ้านหลวง  อำเภอ
จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
50160               

085-6882110 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายพูนทรัยพ์  เรืองอินทร์ 
บ.FETL จำกัด                   
68/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 60000 

080 6209904 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายสุชาต ิ จันต๊ะวงศ์       
604 หมู่ 4 ตำบลชมพู 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง    
52100          

083-5659897 



สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
นางสาววิรัฐิรัติกาล     พรหม
สิทธิ์ 

24 ถนนหมู่บ้านทองประเสริฐ 
ตำบลชมพู อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง  52100 

081-8505352 

ส่งเสริมการเกษตร
และ       สหกรณ ์

ส่งเสริมการเกษตร  นายเกษม  ริญญา 
39 หมู่ 2 ตำบลสง่าบ้าน 
อำเภอดอยสะเก็ด   
จังหวัดเชียงใหม่ 50220       

086-9188437 

วิทยาการจัดการ    การตลาด นางสาวศุภลักษณ์  ไชยกันยา 
76 หมู่ 2 ตำบลเวียงตาล 
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
52190 

086-1941974 

  

วิทยาการจัดการ 
รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาววชิรญา  วงษ์โสมะ 

28/39 หมู่ 15 ถนนเลี่ยงเมือง 
ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 51000          

081-5945737 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นายสุเมธี  สุดา 
300/111  หมู่ 21 ตำบลมะเขือแจ้     
อำเภอเมือง   จังหวัดลำพูน 51000 

           - 

ศิลปศาสตร์ สารสนเทศสำนักงาน นางรุ่งทิพย์  สายปัญญา   
156/1 หมู่ 9 ตำบลน้ำโว้ 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
52150          

081-5314891 

วิทยาการจัดการ การจัดการงานก่อสร้าง นายสุรศักดิ์  นิลเขต 
38 ซอย 2 ถนนวัดม่อนจำศิล 
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 52000 

086-1890506 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นายพงศธร  หน่อทอง       
345 หมู่ 3 ตำบลต้นธงชัย 
อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง          52000          

086-1838936 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายจีระนิรันดร์  ปัญญาคง 

86 หมู่ 10 ซอย 2  
ถนนเชียงราย-เทิง 
ตำบลเชียงเคียน อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 57230 

086-1835906 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางจันทนา  จิตวิริยานันท์ 
266/109 หมู่  15  ถนนลำปาง-งาว    
ตำบลพิชัย อำเภอเมือง   
จังหวัดลำปาง 52000          

081-8825233 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ นางบุศรา  ความหมั่น 

95 หมู่ 17 ถนนเลียบคลองชลประทาน 
ตำบลพิชัย 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
52000          

081 1808217 

 

 

 

 



ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา ลำปาง 
สถานที่อบรม จ.ลำปาง 

สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทร 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ นายประดิฐพงษ์  อภิรัชติกุล 
183/2 ถนนวัวลาย ตำบลหาย
ยา   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50200                                

081-9615109 
086-1832482 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางสาวกัลยกร  คำหล้า   
202/2 หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50100               

081-8837298 

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นายวุฒิศักดิ ์ พรมสาร 
32 หมู่ 9 ตำบลแม่ถอด 
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
52160               

082-8807165 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางนันทนา   เห็นคุณความดี 
69/5 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
50140               

089-6735501 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นายเอกกมล  ทิลาวงค์   
76 หมู่ 4 ตำบลชมพู 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
52100          

081-7161375 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต นางอมรรัตน์  ทิลาวงค ์ 
76 หมู่ 4 ตำบลชมพู 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
52100               

054-827118 

ศึกษาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

นายเนติ  ณ นคร 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ลำปาง 
หมู่ 2 ตำบลปงยางคก    อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง 
52190   

086 4203711 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางณัฎพร  ท้วมเพิ่มทรัพย์ 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ลำปาง 
หมู่ 2 ตำบลปงยางคก        อำเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดลำปาง 
52190          

089-8064943 

นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ นางมาลี  วรรณกูล 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.ลำปาง 
หมู่ 2 ตำบลปงยางคก   อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง 
52190          

089-9516867 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายสมชาย  ฟูไฟติ๊บ   
76/1 หมู่ 14 ตำบลบ้านหลวง             
อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
50160               

085-6882110 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายพูนทรัยพ์  เรืองอินทร์ 

บ.FETL จำกัด                   
68/1 หมู่ 4 ตำบลบ้าน
กลาง        อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
60000 

080 6209904 



สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทร 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

นายสุชาต ิ จันต๊ะวงศ์       
604 หมู่ 4 ตำบลชมพู 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง    
52100          

083-5659897 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นางสาววิรัฐิรัติกาล   พรหมสิทธิ์ 
24 ถนนหมู่บ้านทองประเสริฐ 
ตำบลชมพู อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง  52100 

081-8505352 

ส่งเสริมการเกษตร
และ       สหกรณ ์

ส่งเสริมการเกษตร  นายเกษม  ริญญา 
39 หมู่ 2 ตำบลสง่าบ้าน 
อำเภอดอยสะเก็ด   
จังหวัดเชียงใหม่ 50220       

086-9188437 

วิทยาการจัดการ    การตลาด นางสาวศุภลักษณ์  ไชยกันยา 
76 หมู่ 2 ตำบลเวียงตาล 
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
52190 

086-1941974 

  

วิทยาการจัดการ 
รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาววชิรญา  วงษ์โสมะ 

28/39 หมู่ 15 ถนนเลี่ยงเมือง 
ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน 51000          

081-5945737 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นายสุเมธี  สุดา 
300/111  หมู่ 21 ตำบลมะเขือแจ้
อำเภอเมือง    จังหวัดลำพูน 51000 

           - 

ศิลปศาสตร์ สารสนเทศสำนักงาน นางรุ่งทิพย์  สายปัญญา   
156/1 หมู่ 9 ตำบลน้ำโว้ 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
52150          

081-5314891 

วิทยาการจัดการ การจัดการงานก่อสร้าง นายสุรศักดิ์  นิลเขต 
38 ซอย 2 ถนนวัดม่อนจำศิล 
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 52000 

086-1890506 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นายพงศธร  หน่อทอง       
345 หมู่ 3 ตำบลต้นธงชัย 
อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง          52000          

086-1838936 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายจีระนิรันดร์  ปัญญาคง 

86 หมู่ 10 ซอย 2  
ถนนเชียงราย-เทิง 
ตำบลเชียงเคียน อำเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 57230 

086-1835906 

วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป นางจันทนา  จิตวิริยานันท์ 
266/109 หมู่  15  ถนนลำปาง-งาว 
ตำบลพชิัย อำเภอเมือง   
จังหวัดลำปาง 52000          

081-8825233 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ นางบุศรา  ความหมั่น 

95 หมู่ 17 ถนนเลียบคลองชลประทาน 
ตำบลพิชัย 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
52000          

081 1808217 

 

 

 



ทำเนียบบัณฑิตอาสาช่วยสอนประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รุ่นที่ 2 ศูนย์วิทยพัฒนา สุโขทัย 
สถานที่อบรม จ.สุโขทัย 

สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

วิทยาการจัดการ การบัญชี 
นางทารา  พยอมหอม 

419/35  หมู่ 13 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 089 9602644 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 
วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป,การบัญชี 

นางพินรัฎ  สีตลวรางค์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
108 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี    อำเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 64000 

086 7372669 
ศึกษาศาสตร์ 

การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ นางอัจฉรา  สุวรรณศิลป์ 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน 
1 ถนนเทศบาล 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 64220 

080 6835811 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นายชัชวาลย์  จันทรทิพย์ 
75 หมู่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม 
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย       64150 084 9284408 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 4 ปี ว่าทีร่้อยตรีนที  เขียวปั้น 
222/11 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลุม   อำเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 64000 

081 9534616 

ส่งเสริมการเกษตร
และ      สหกรณ์ 

ส่งเสริมเกษตร 4 ปี นายทรงพล  พูลลาภ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า   สุโขทัย 
หมู่ 10 ถนนทุ่งทะเลหลวง  
ตำบลบ้านกล้วยปากแคว 
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 

086 2149361 

บริหารธุรกิจ    การจัดการทั่วไป,บัญช ี
นางสาววัลลีย์  เทพทอง 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย 
330 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย    อำเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 64000 

081 0371513 
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

นายวิภาส เตชะชัย 
300 หมู่ 8 ถนนสวรรคโลก-เถิน 
ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัด
สุโขทัย 64150 

084 0489467 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นายมาโนช  โทนทอง  
114 หมู่ 8 ตำบลนาเชิงคีรี 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160 

087 3123783 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 4 ปี นายกฤษกร เสลาคุณ 
68 หมู่ 1 ตำบลทับผึ้ง 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย   64120 081 8128984 

มนุษยนิเวศศาสตร์ โภชนาการชุมชน นางสาวน้ำเพชร  จันทร์เทศ 
โรงพยาบาลคีรีมาศ 
61 หมู่ 7 ตำบลโตนด 
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  64160 

081 5347558 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทยบัณฑิต นางประภัสสรา  ทองอยู่ 
221 หมู่  1 ตำบลหนองกระดิ่ง    อำเภอคีรี
มาศ  จังหวดัสุโขทัย     64160 

089 6407875 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวจารุณี  โสพรมมา 

ร้านประทีปสูท 
180/19  หมู่ 1 ตำบลลายหอย อำเภอบ้าน
ด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทยั 64140 

084 6256373 

นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นางอนัญญา ปัญญาสุขเจิรญ 
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย   
ตู้ ป.ณ. 10  ตำบลบ้านแก่ง 087 9789802 



สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

อำเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย 64130 

ศึกษาศาสตร์ แนะแนว 

นางสาวลำพรวน  บัวเผียน 

44/1 หมู่  3 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอ
พรานกระต่าย  
จังหวัดสุโขทัย 62110 081 7064325 

ศึกษาศาสตร ์ ภาษาไทย 

ศึกษาศาสตร ์ 
วัดและประเมินผล
การศึกษา 

ศึกษาศาสตร ์  ประถมศึกษา 
วิทยาการจัดการ  บริหารรัฐกิจ 

นางสาวกรรณภา  สุต๋าคำ 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
104/80 ตำบลในเมือง 
อำเภอในเมือง  จังหวัดพิษณุโลก       65000 

081 3797889 
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 

นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ นายประเสริฐ  นุดา 
16/164 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง 
อำเภอเเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

089 4388265 

นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ จ.ส.ต.จักรินทร์  ภูเขียว 

จังหวัดทหารบกพิษณุโลก 
1 หมู่ 1 ซอยค่ายสมเด็จ 
พระณเรศวรมหาราช 
ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

081 7300859 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ 

นายวรชัย  สุธาพจน์ 

ตู้ ป.ณ. 56 ปณจ.พิษณุโลก 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

084 8158700 
นิติศาสตร์            นิติศาสตร์ 

รัฐศาสตร์      
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

ศิลปศาสตร์          สารสนเทศทั่วไป 
นายวิรัลพัชร  บางปลากด 

11 หมู่ 8 ตำบลบ้านไร่ 
อำเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก 65110 

087 3073312 
วิทยาการจัดการ    รัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาการจัดการ  รัฐประศาสนศาสตร์ 
นายมณฑล  อักษรนิตย์ 

38/4 หมู่ 4 ถนนศรีถมอรัตน์ 
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง   จังหวัด
พิษณุโลก 65000 

081 2840919 
วิทยาการจัดการ 

บริหารธุรกิจระดับปริญญา
โท 

วิทยาการจัดการ การจัดการงานก่อสร้าง ส.อ.พิพิศร  ดีแจ้ง 
ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ 
258/2 หมู่ 2 ตำบลสมอแพ 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

083 9528169 

วิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ นางสาววิมลรัตน์  สมอนาค 
86 หมู่ 4 ตำบลท่าไม้ 
อำเภอพรานกระต่าย  
จังหวัดกำแพงเพชร 62110 

086 0183661 
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วิทยาการจัดการ การบัญชี นางชนิดา   หาญยิ่ง 
13 หมู่ 2 ตำบลเพี้ยราม 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์     32000 089 2857287 

คหกรรมศาสตร์ โภชนาการชุมชน นางสาวประมิตตา ตั้งศักดิ์สมหวัง  

18-20 หมู่บ้านหลักเมือง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

086 6431127 

วิทยาการจัดการ การตลาด นางสาวพิศมัย  พิมพ์ลัย 
22  หมู่ 2 ตำบลบ้านแร่ 
อำเภอเขวาสินรินทร์    
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

089 6282380 

มนุษยนิเวศศาสตร์ โภชนาการชุมชน นางจำปี  เพียรกลาง 
104 หมู่ 5 ตำบลหนองใหญ่ 
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
32140         

081 6698790 

ศึกษาศาสตร์ 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

นางประไพศรี  คุ้มโศรก 
131  หมู่ 2 ตำบลบ้านแร่ 
อำเภอเขวาสินรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

087 2514277 

ส่งเสริมการเกษตร การผลิตพืช นางสาวปลั่งศรี  ชูวา 
76  หมู่ 10 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอ
เขวาสินรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

082 1527471 

ศึกษาศาสตร์             
            
                            
 นิติศาสตร์ 

ภาษาไทย 
                                   
            - 

นายดุสิต  โองอินทร์ 

60 หมู่ 17 ตำบลแตล 
อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัด
สุรินทร์     32110          

087 2590970 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

พ.ท.ชุมพล  ลึกสกุล 
22 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง   
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 083 1012422 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

จ.ส.อ.ชัยณรงค์ อยา่เสียสัตย์  

1/57 ซอยสุขพูน ถนนเทศบาล 3 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

087 2405350 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีแลเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

จ.ส.อ.ฐิติวัจน์  เงางาม 

สำนักงานสัสดีจังหวัดสุรินทร์  
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

086 8771494 

รัฐศาสตร์ 
ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ จิตหนักแน่น  

สำนักงานสัสดีจังหวัดสุรินทร์  
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  32000 

089 9105645 

นิติศาสตร์ - จ.ส.อ.เดวิทย์   จำลอง 
หน่วยสัสดีอำเภอเมืองสุรินทร์ 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

087 8766163 

ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ 

ส่งเสริมการเกษตรเกษตร นายสุทธ ิ ขิมทอง 
34  หมู่ 1 ตำบลเฉนียง            
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 081 7187644 



สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ- สกุล ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายมนตรี   ศรีวงศ์ 

โรงเรียนนาดีวิทยา             
209 หมู่ 12 ถนนนาด-ีตลอ 
ตำบลนาดี อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 32000         

086 2518678 

ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ 

ส่งเสริมการเกษตร นางสาวบุญชื่น   จันทร์งาม 
94/3  หมู่  14 ตำบลบะ 
อำเภอท่าาตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 081 0725316 

ศึกษาศาสตร ์            
                             
ศึกษาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์,  บริหาร
การศึกษา       
หลักสูตรและการ
สอน  คณิตศาสตร์ 

นายยุทธชัย  รัตนพงษ์เพียร 

โรงเรียนสุรวิทยาคาร 
ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 

089 7190095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


