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ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
ล าปาง หมวดตรีอภิวัชร์         

กลีบจ าปา 
37 หมู่ 5 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม      
จ. ล าปาง  52120 

093-1369889 

แพร่ สุชาดา   ค าสอน 52/1 หมู่ 9  ต.แม่พุ่ง อ.วังชิ้น               
จ.แพร่ 54160 

097-9870469 

น่าน ณัฐพันธ์  พลห่วง 87/1 หมู่ 7 ต.น้ าปั้ว อ.เวียงสา            
จ.น่าน 55110 

063-6652142 

ล าพูน นิรุตต์  ปละอุตม์ 
  

17/2 หมู่ 13 ต.สบเส้า อ.แม่ทา  
จ.ล าพูน 51140 

086-1903434 

เชียงใหม่ ณัฐพงค์ ภูมิกระจาย 13/2 ซอย 2ก ถนนป่าพร้าว  
ต. ป่าแดด อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000 

061-1042197 

แม่ฮ่องสอน สุเมธ กิจภัทรภาคิน  10/3 หมู่ 8  ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า       
จ.แม่ฮ่องสอน  58150 

063-7343871 

เชียงราย เบญจพล ศักรภพน์ 209 ซอยบ้านป่าตึง ถนนพหลโยธิน
สายใน หมู่ 13 ต.รอบวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000  

088-4950733 

พะเยา ดนุพล  ค าดี 28 หมู่ 9 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ  
จ.พะเยา  56130 

092-2482770 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 



 

 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย 

 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
สุโขทัย พิศณุ สารพิษ 17 หมู่ 2 ต.โตนด  อ.คีรีมาศ           

จ.สุโขทัย  64160 
081-0402577 
083-1653427 

พิษณุโลก อ านาจ  สิงนวล 66/8 หมู่ 12 ต.หัวรอ 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 

089-4617783 
 

อุตรดิตถ์ ณัททยารัตน์ 
 กาเย็นทรีย์ 

131/3 หมู่ 13 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล  
จ.อุตรดิตถ์ 53130 

098-4362959 

ตาก วุฒิภัทร  ราชโยธิน 75/5  หมู่ 2  ต.ตลุกกลางทุ่ง  อ.เมือง 
จ.ตาก  63000 

080-9456817 

ก าแพงเพชร วิชริณี  บุญนิยม 819/2 หมู่1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง  
จ.ก าแพงเพชร  62120                           

096-3812620 
062-6393666 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
นครสวรรค์ วิชิต  ศรีใชยวาน 199/85 หมู่ 1  ต.นครสวรรค์ตก     

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
081-9625271 
063-1062450 

ชัยนาท ไพบูลย์  จันทร์ลา 52 หมู่ 1  ต.ชัยนาท  อ.เมือง  
จ.ชัยนาท 17000 

081-7716421 

อุทัยธานี โกเมศ  เสลารัตน์ 241/3  หมู่ 2 ต.ไผ่เขียว  
อ.สว่างอารมณ์  
จ.อุทัยธานี 61150 

093-2181419 
 

สิงห์บุรี ศุภวัฒน์   จันสถาพร 12 หมุ่ 8 ต.สิงห์ อ.บางระจัน         
จ.สิงห์บุรี 16130 

085-3834394 

อ่างทอง ชลิดาภรณ์       
ช านาญผล 

โรงเรียนวัดวังน้ าเย็น     
ต.วังน้ าเย็น อ.แสวงหา      
จ.อ่างทอง 14150  

082-2392277 

ลพบุรี เทอดศักดิ์ ศรีสวัสดิ์    29/14 หมู่ 2 ต าบลศาลา  อ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

080-8889360 

พิจิตร สุชานันท์  สนามทอง 114/2 หมู่ 2 ต.วังทรายพูน          
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 

062-6922525 

เพชรบูรณ์ ไพฑูรย์ ค าฤทธิ์ 11 หมู่ 7  ต.ตาดกลอย 
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  67160  

092-4158851 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
อุดรธานี สนทชัย  นามวิชา 116 หมู่ 8   ต.สร้างก่อ              

อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี 41250 
090-2344951 
 

หนองบัวล าภู รัศมี  สายแสน 28/หมู่ 1 ต.กุดจิก อ.เมือง               
จ.หนองบัวล าภู 39000 

090-3378724 

เลย เฉลิมศักดิ์  น้อยศรี 
 

261 หมู่ 1 บ้านนาดินด า            
ต.นาดินด า อ.เมือง   จ.เลย  
42000 

042-0724444 
090-0273799 

ขอนแก่น ปัฎฐมาภรณ์  สวัสดี 267/1-10 หมู ่12 ต. เมืองเก่า        
อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 

083-4163241 

มหาสารคาม บุญญฤทธิ์ สีพลลา 12 หมู่ 5 ต.ท่าตูม อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม  44000 

063-8581474 

กาฬสินธุ์ นุจรี  ชินบุตร 
 

9 หมู่ 7  ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ ์      
จ.กาฬสินธุ์ 46140 

0876447121 

หนองคาย รัฐติพาภรณ์       
โคตรสุโน 
 

14 หมู่ 9  
ต.กองนาง  
อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43120 

082-8503145 

บึงกาฬ จักรกฤษ  จ าปาศรี 140 หมู่ 14 ต.หอค า อ.เมือง 
จ.บึงกาฬ 38000 

063-9876249 
 

สกลนคร ลินดา  นามไพร 
 

133 หมู่ 5 ต.คูสะคาม   
อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร   

093-4715915 

ชัยภูมิ กฤตเมธ  นิติวัฒนะ 
 

281/10 หมู่ 3 บ้านชยบุรี           
ถ.ชัยภูม-ิตาดโตน ต. นาฝาย            
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000 

081-5447644 

นครราชสีมา จตุรงค์  สินภาษา 908 หมู่ 13  ต.จอหอ  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา  30130 

080-4832929 

 
 
 
 



 

 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
อุบลราชธานี ปฐมาภรณ์  

   กฤตยาวรกุล 
97/222 ร.1125  บ้านพัก
ราชการกองบิน21           
ต. ไร่น้อย อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 34000 

064-6363949 

ยโสธร อ านาจ  ค าทอง 216 หมู่ 3 ต.ทรายมูล 
อ.ทรายมูล จ.ยโสธร  
35170 

089-6288191 
 

ร้อยเอ็ด สัมภาษณ์     
หาญโยธา 

2 หมู ่1 บ้านอุ่มเม่า         
ต.เหล่าหลวง  
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
45150 

086-2572838 

อ านาจเจริญ กานต์รวี  จันใด 114  หมู่ 2 ต.เขมราฐ  
อ.เขมราฐ 
จ.อุบลราชธานี  34170 

062-5574887     

มุกดาหาร วีระศักดิ์  สุดโต 49 ถ. ชยางกูร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

081-7086995 

นครพนม วัฒนา            
แสงสุวรรณ์ 

19  หมู่ 11 บ้านโนนสังข์   
ต.น้ าก่ า  อ.ธาตุพนม 
จ.นครพนม 48110 

088-3248670 

บุรีรัมย์ มณไท ทะนารี 149 ม.7 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์  

0830814002 

สุรินทร์ ธีรนุช  มือขุนทด 517/33  หมู่ 18  
ต. นอกเมือง  
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
32000 

084-9367740 

ศรีสะเกษ จิราวรรณ        
ธาตุทอง 

86 หมู่ 7 ต.เขิน อ.น้ าเกลี้ยง 
จ.ศรีสะเกษ 33130 

090-6125242 

 



 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 

 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
นครนายก ธ ัญพิสิษฐ์        

พร้าวงษ์ 
22 หมู่ 4 ต. พรหมณ ีอ.เมือง 
จ.นครนายก 26000 

092-4835946 

ปราจีนบุรี วุฒิไกร  ไชยกูล 144 หมู่ 8 ต.ไม้เคล็ด อ.เมือง  
จ.ปราจีนบุรี 25230 

098-2593891 

ฉะเชิงเทรา นิตยา            
เดวิเลาะ 

51/8 หมู่ 7   ต.ดอนฉิมพลี                
อ.บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 

094-2411749 
081-3727365 

กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย  สิงห์ทา 
 

69/43 หมู่ 1  
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
11120 

063-4166223 

นนทบุรี อัครพัฒน์      
เอ่ียมสมบุญ 
 

290/73  ถ.สวนผัก แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170 

089-9859818 

สมุทรปราการ วิสุทธิ์  ยิ้มเนียม 77/80 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 7 หมู่ 8  
ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์           
จ.สมุทรปราการ 10290 

081-69497293 

พระนครศรีอยุธยา กมลพร         
ธรรมวะสา 

111 หมู่ 4  ต.ไผ่ลิง   
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

086-5251679 

สระบุรี นวลฉวี  เสพสุข 91 หมู่ 10 ต.หนองยาว อ.เมือง 
จ.สระบุรี 18000 

099-0208800 

ปทุมธานี ฐิติมา  ทองค า          516 หมู่ 3 ซอยรังสิต-นครนายก 2    
ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญญบุรี  
จ.ปทุมธานี 12130 

091-7740445 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
จันทบุรี สิริกร  ฉายา 10/7  หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ 

อ.โป่งน้ าร้อน  จ.จันทบุรี 22140 
085-0753369 

ตราด 
 

ณฐวรรณ  เนตรสว่าง
  

123/6 หมู่ 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง 
จ.ตราด 23000 

098-8879459 

ระยอง สาทิตย์  แม้นพ่วง 69/12 หมู่ 4 ต.เนินพระ   
อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

091-2455669 

สระแก้ว อัมพร  ขันทวีชัย 52  หมู่ 3 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว 27120 

089-9346159 
 

ชลบุรี ธนกร  ปาวะกะนันท์ บริษัทเจเทคโตะ ออโตโมทีฟ      
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
107 หมู่ 4  ต. ปลวกแดง 
อ.ปลวกแดง  จ. ระยอง 21140 

087-3597525 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
เพชรบุรี ทองดี  สัมพันธ์ 88/54 หมู่ 1 ต.หนองชุมพลเหนือ  

อ.เขาย้อย  
จ.เพชรบุรี 76140 

089-5061172 

ราชบุร ี สาวิตรี  วิสารทการณ์ 
 

217 หมู่ 2  ต.สามเรือน  
อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 

086-0346429 

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

สุกัญญา  พุกเทศ 244 หมู่ 8 ต.ทับใต ้อ.หัวหิน          
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 

095-7965482 

นครปฐม อุกฤษ             
พิพัฒน์รัตนมณี 

59  หมู่ 11 ต.บางระก า  อ.บางเลน  
จ.นครปฐม 73130 

081-3570796 

สมุทรสงคราม ปรียานุช  เถื่อนบุญ 141 หมู่ 10 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง      
จ.สมุทรสงคราม 75000  

064-9936824 

สมุทรสาคร วรณัน  สุยะก๋อง 199/257  หมู่ 5 ซอย 10             
ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน         
จ.สมุทรสาคร 74110                 

062-6276502 

กาญจนบุรี ชาคริสต์  สมกุล 1/12 หมู่ 6  ต.ดอนชะเอม           
อ.ท่ามะกา   จ.กาญจนบุรี  71130 

095-8100656 
 

สุพรรณบุรี ฤชานนท์ สมงาม  46  ถ.สมภารมี ต.รั้วใหญ่  อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 72000   

084-4143264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช 

 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

นครศรีธรรมราช ชัยวัฒน์     
เกื้อพิทักษ์ 

19/1 หมู่ 1 ต.นาทราย  
อ.มือง  
จ.ครศรีธรรมราช  80000 

090-1808019 
chaiwat.zax@gmail.com 

สุราษฎร์ธาน ี โกวิท  กลั่นหีต 94 หมู่ 4 ต.ทุ่ง อ.ไชยา          
จ.สุราษฎร์ธานี 84110 

088-4445234 

ชุมพร รพีพร หมื่นสุข 112/23  หมู่ 1 ต.นาชะอัง  
อ.เมือง จ.ชุมพร   86000 

063-0799381 
 

ระนอง กฤช  
วีระพลพล 
   แก้วกลาง 

160/3 หมู่ 5 ต.ปากน้ า   
อ.เมือง จ.ระนอง  85000 

093-7425240 
  

พังงา ปฎษฎี   
 กอบบุญเกษม 

17/4 หมู่ 9 ต.โคกกลอย      
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  82130 

095-2573199 

กระบี่ อดิศักดิ์      
แสงศรีจันทร์ 

246 หมู่ 2 ต.พรุเตียว 
อ.เขาพนม จ.กระบี่  81140   

091-0108249 
adisak_19991@hotmail.com 

ภูเก็ต นิภาพร 
ชนะณรงค์ 

192 หมู่ 3 ต.ไม้ขาว          
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  83110 

0812776127 
Neon.spm05@gmail.com 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 

 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

ยะลา อุสมาน สาแม ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองยะลา  
ถ.สุขยางค์ อ.เมือง  จ.ยะลา 
95000 

086-2919265 

ปัตตานี คอดาฟี เจะมิง 132 หมู่ 4  ต.ท่าก าช า             
อ.หนองจิก  
จ.ปัตตานี 94170 

080-6573484 

นราธิวาส 
 

เอาตัด  มะแซ 
 

129/1 หมู่ 9 ต.บางบ่อ  อ.เมือง 
จ.นราธิวาส 96000 

080-1393439 

สงขลา หวานใจ  จรัลพิพัศพงษ์ 313 ถ.ประชายินดี   ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 

081-5999822 

สตูล กนกพิชญ์  ปัจฉิมศิริ 
 

9 ถ.ภูมินารถภักดี ต.พิมาน        
อ.เมือง จ.สตูล 91000 

088-7630575 

พัทลุง วนินทร  เจ้ยจู 84 ถ.ราเมศวร์ ซ.25 อ.เมือง        
จ.พัทลุง 93000 

081-7524942 

ตรัง ทิพวรรณ  สายวารี 49/4 หมู่ 3 ต.บ้าหวี               
อ.หาดส าราญ  
จ.ตรัง 92120 

097-2744559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


