
ล ำดบั ชื่อองค์กร/ชื่อ-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ชอ่งทำงกำรตดิตอ่อ่ืนๆ ประเภทกำรตดิตอ่

1 ส ำนักรพะรำชวัง 0-2220-7200 achariya@royaloffice.th งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร

2 ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

0-2039-5618 suparatpor@hotmail.com งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ

mailto:achariya@royaloffice.th
mailto:suparatpor@hotmail.com


ล ำดบั ชื่อองค์กร/ชื่อ-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ชอ่งทำงกำรตดิตอ่อ่ืนๆ ประเภทกำรตดิตอ่

1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 0-2831-3131 กำรจัดส่งไปรษณีย์ภัณฑ์

2 ธีรวัฒน์ ผลำสิทธิ์ 0-2831-3573 teerawat.pa@thailandpost.co.th บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด

3 ปัญจำภรณ์  แสงทอง 0-2831-3573 punjaporn.sa@thailandpost.co.th บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด

4 สุวิภำรัตน์  สุทัตตำนุกูล 0-2831-3816 suwiparat.su@thailandpost.co.th บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด

5 วริยำ  สุบิน 0-2071-1144 wariyasu@cpall.co.th บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด จ ำหน่ำยระเบียบกำรสมัคร

6 มนตรี  คล้ำยนคร 0-2976-1679 klaynakorn@hotmail.com ติดต่อเช่ำรถขนส่งระเบียบกำรสมัคร

ชื่อหน่วยงำน : ศูนย์บริกำรกำรสอนทำงไปรษณีย์ ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

mailto:punjaporn.sa@thailandpost.co.th
mailto:suwiparat.su@thailandpost.co.th
mailto:wariyasu@cpall.co.th
mailto:klaynakorn@hotmail.com


ล ำดบั ชื่อองค์กร/ชื่อ-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ ประเภทกำรตดิตอ่

1
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์

 วิจัยและนวัตกรรม

0-2039-5618

2
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กระทรวงกำร

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

0-2354-3388

3 สมำคมคนพิกำรแห่งประเทศไทย 0-2951-0445

4 มูลนิธิคนตำบอดไทย 0-2354-8365

5 มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทย 0-2354-8365

6 มูลนิธิออทิสติกไทย 9-9454-5395

7 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย(TTRS) 0-2434-0208 ล่ำมภำษำมือ

8
มูลนิธิพระมหำไถ่เพือ่กำรพัฒนำคนพิกำร The 

Redemptorist Foundation for PWDs

0-2572-4042

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

ชื่อหน่วยงำน : ศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ



ล ำดบั ชือ่องค์กร/ชือ่-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ ประเภทกำรตดิตอ่

1 ส ำนักนำมัยกรุงเทพมหำนคร 022457597
ขอหน่วยงำนในสังกัดร่วมเป็นศูนย์เฉพำะกิจ

ฝึกตำมมอบหมำย

2 กรมรำชทัณฑ์ 029672222 ขออนุญำตส่งกิจกรรมให้นักศึกษำในเรือนจ ำ

3 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นไม้เสียบ 075-493172

4 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขวัญ 081-6524437

5 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลลำงำ 073-337691

6 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลย่ำนซ่ือ

7 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่สุ 088-5933783

8 ศูนย์สุขภำพชุมชนมังกรทอง 02-3341112

9 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นพังสิงห์ 086-476113

10 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลฝำยหลวง 055-450389

11 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหว้ยกะปิ 038-385646

12 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นต๋อม 054-458752

13 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปำ่อ้อดอนชัย 053-673298

14 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นถิ่น 054-645207

15 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรูสะมิแล

16 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสันทรำย 053-433735

17 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นน  ำผุด 075-574635

18 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเตรียม

19 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นท้องคุ้ง 038-441951

20 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลพระลับ 043-336881

ขอ้มูลผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภำยนอก

ชื่อหน่วยงำน : ศูนย์บริกำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำค ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ

ศูนย์ฝึกปฎิบัติตำมมบหมำย ชุดวชิำ 52310 

กำรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะสำธำรณสุขในชุมชน



ล ำดบั ชือ่องค์กร/ชือ่-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ ประเภทกำรตดิตอ่

21 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหมู ่10 คลองข่อย 02-1596227

22 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นสวน 074-843530

23 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นท ำนบ 073-283094

24 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตลำด 02-5831314

25 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชียงรำกนอ้ย  -

26 สถำนอีนำมัยเฉลิมพระเกียรติฯ บำ้นดอนไร่ 035-470433

27 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงพูด 02-5838502

28 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเกำะแต้ว 074-467427

29 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดปำกสมุทร 034-771526

30 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นลำดปลำเค้ำ 035-463716

31 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงตะไนย์ 02-5017216

32 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวัดประดู่ 077-437246

33 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นผือ  -

34 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นปำ่แดง 053-457287

35 โรงพยำบำลพระนัง่เกล้ำ(ศูนย์สุขภำพชุมชนวัดแคนอก)  -

36 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลต ำบลวังน  ำเขียว  -

37 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำงขุนกอง 02-4472581

38 ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองวัดจีนประชำสโมสร 081-4298557

39
ศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม 

โรงพยำบำลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ
077-501606

40 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลละมอ  -

41 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลธำตุทอง 082-8388936

42 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นบำโงยบำแด 091-4615974

43 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำอิบญุ

ศูนย์ฝึกปฎิบัติตำมมบหมำย ชุดวชิำ 52310 

กำรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะสำธำรณสุขในชุมชน



ล ำดบั ชือ่องค์กร/ชือ่-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ ประเภทกำรตดิตอ่

44 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นใหม่ 02-5839066

45 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งแค้ว 054-647265, 054-647278

46 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นคำนรูด 039-493110

47 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นตำกแดด 080-0099376

48 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเนนิพระ 038-610459

49 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบำ้นปลำขำว 045-616515

ศูนย์ฝึกปฎิบัติตำมมบหมำย ชุดวชิำ 52310 

กำรฝึกปฏิบัติเสริมทักษะสำธำรณสุขในชุมชน



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกลุ 
ล าปาง หมวดตรีอภิวัชร์   กลีบจ ำปำ 
แพร ่ สุชำดำ   ค ำสอน 
น่าน ณัฐพันธ์   พลห่วง 

ล าพูน นิรุตต์   ปละอุตม์  
เชียงใหม่ ณัฐพงค์   ภมูิกระจำย 
แม่ฮ่องสอน สุเมธ   กิจภัทรภำคิน  

เชียงราย เบญจพล   ศักรภพน ์
พะเยา ดนุพล   ค ำด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกลุ 
สุโขทัย พิศณ ุ  สำรพิษ 

พิษณุโลก อ ำนำจ   สิงนวล 
อุตรดติถ ์ ณัททยำรัตน์   กำเย็นทรีย ์

ตาก วุฒิภัทร   รำชโยธิน 
ก าแพงเพชร วิชริณี   บุญนิยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกลุ 
นครสวรรค์ วิชิต   ศรีใชยวำน 

ชัยนาท ไพบูลย์   จันทร์ลำ 
อุทัยธานี มำโนช   ซิบเข 

สิงห์บุรี ศุภวัฒน์   จันสถำพร 
อ่างทอง ชลิดำภรณ์   ช ำนำญผล 
ลพบุร ี สมบูรณ์   โชติเนตร 

พิจิตร สุชำนันท์   สนำมทอง 
เพชรบูรณ ์ ไพฑูรย์   ค ำฤทธิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกลุ 
อุดรธาน ี สนทชัย   นำมวิชำ 

หนองบัวล าภู รัศมี   สำยแสน 
เลย เฉลิมศักดิ ์  น้อยศร ี

ขอนแก่น ปัฎฐมำภรณ์  สวัสด ี
มหาสารคาม บุญญฤทธิ์ สีพลลำ 

กาฬสินธุ์ ชำญชัย  ดอนภิรมย ์

หนองคาย จิรพล  อ ำรุงแครีน 
บึงกาฬ จักรกฤษ  จ ำปำศรี 
สกลนคร นรินทร์  ผำนะวงค ์
ชัยภูมิ เสริมศำสตร์ ล ำเลยีง 

นครราชสีมา จตุรงค์  สินภำษำ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกลุ 
อุบลราชธาน ี ปฐมำภรณ์   กฤตยำวรกุล 

ยโสธร อ ำนำจ   ค ำทอง 
ร้อยเอ็ด สัมภำษณ์   หำญโยธำ 

อ านาจเจริญ กำนต์รวี   จันใด 
มุกดาหาร วีระศักดิ ์  สุดโต 
นครพนม วัฒนำ   แสงสุวรรณ ์

บุรีรัมย ์ นิรุฬห์   จันทร์ประโคน 
สุรินทร ์ ธีรนุช   มือขุนทด 

ศรีสะเกษ จิรำวรรณ   ธำตุทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกลุ 
นครนายก ธัญพสิิษฐ์   พรำ้วงษ ์
ปราจีนบุรี วุฒิไกร   ไชยกูล 
ฉะเชิงเทรา นิตยำ   เดวิเลำะ 

กรุงเทพมหานคร พัฒนกำร   ตะริจันทร ์
นนทบุร ี อัครพัฒน์   เอี่ยมสมบญุ 

สมุทรปราการ วิสุทธิ์   ยิ้มเนยีม 

พระนครศรีอยุธยา กมลพร   ธรรมวะสำ 
สระบุร ี นวลฉวี   เสพสุข 

ปทุมธาน ี ฐิติมำ   ทองค ำ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกลุ 
จันทบุรี สิริกร   ฉำยำ 
ตราด ณฐวรรณ   เนตรสว่ำง 
ระยอง สำทิตย์   แม้นพว่ง 

สระแก้ว อัมพร   ขันทวีชัย 
ชลบุรี ธนกร   ปำวะกะนันท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกลุ 
เพชรบุรี ทองดี   สัมพันธ ์
ราชบุรี เกรียงศักด์ิ   ใสไหม 

ประจวบคีรีขันธ์ ธัชพัจน ์  ด ำรงสกุล 

นครปฐม อุกฤษ   พิพัฒนร์ัตนมณี 
สมุทรสงคราม เพชรรัตน์   สีเหมือน 
สมุทรสาคร วรณัน   สยุะกอ๋ง 

กาญจนบุรี ชำคริสต์   สมกุล 
สุพรรณบุรี ฤชำนนท์   สมงำม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกลุ 
นครศรีธรรมราช พศกฤษณ์   คงภักด ี

สุราษฎร์ธาน ี โกวิท   กลั่นหีต 

ชุมพร ดำวเรือง   เทพประสทิธิ์ 

ระนอง ชลธิชำ   ค ำพรชัยสิร ิ
พังงา ขวัญจิต   ด ำข ำ 
กระบี ่ วิไลวรรณ   หมัดซำและ 
ภูเก็ต นิภำพร   ชนะณรงค ์

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 
 

จังหวัด ชื่อ-นามสกลุ 
ยะลา อุสมำน   สำแม 

ปัตตาน ี ซูไรดำ   ดอเลำะ 
นราธวิาส เอำตัด   มะแซ 
สงขลา หวำนใจ   วีรจินดำพงษ ์

สตูล ฝำตีม๊ะ   อำด ำ 
พัทลุง ปิยะณัฐ   หนูคง 
ตรัง ภักติยะ   บุญธะรำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


