




 
โครงการความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 

สถานที่สัมภาษณปริญญาโท  รุน 2  (จํานวน 12 ศูนย) ดังนี ้
 
 1 เชียงใหม  

สถานที่สัมภาษณ  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(ABP Business Centre) Airport Business Centre Chiang Mai 
ชั้น 2 , Airport Business Park , อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50100 

โทรศัพท 053-203-456  
  โทรสาร  053-203-460 
  ผูสัมภาษณโดย ผศ.เชิดชาย   แววเที่ยงธรรม  

ดร.สมพล ธีรวงศ 
  โทรศัพทเคล่ือนที่  081-6261318 
  E – mail : cherdchaiey_wae@dusit.ac.th 
 
 2 พิษณุโลก 

สถานที่สัมภาษณ  ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยพิษณุโลก 
 (บริเวณโรงแรม ลาพาโลมา) เลขที่ 103/8 ถนนศรีธรรมไตรปฎก 
ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทรศัพท   055-258-445 
โทรสาร  055-258-460  
ผูสัมภาษณโดย ผศ.ดร.พิทักษ  จันทรเจริญ  

อ.ภาสกร วัฒายุ 
โทรศัพทเคล่ือนที่  089-811608 
E – mail  pitauk_cha@dusit.ac.th 

  
3 นครสวรรค   

สถานที่สัมภาษณ  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดนครสวรรค   
เลขที่  910/2  ม.9  นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค  

 โทรศัพท    
 โทรสาร  
 ผูสัมภาษณโดย  ผศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย    

โทรศัพทเคล่ือนที่  081-939469 
 E – mail  sukhum_cha@dusit.ac.th 
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4 นครราชสีมา  

สถานที่สัมภาษณ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เลขที่ 508 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา (อาคารอํานวยการชั้น 2) 

  โทรศัพท 044-242-002 
  โทรสาร  044-254-950 
  ผูสัมภาษณโดย ดร.ภวนา เผานอย 
    ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท 
  โทรศัพทเคล่ือนที่  081-9394693 
  E – mail :  chai1191@yahoo.com 
 
 

5  อุดรธานี   
สถานที่สัมภาษณ  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดอุดรธานี  

(วิทยาลัยสันตพล, อาคารเฉลิมพระเกียรติ, หองกุลวนิชย ชั้น 4 ) 
เลขที่ 299/1 ถนนอุดร - สกล หมูที่ 4 ตําบลหนองบัว  
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000  

  โทรศัพท 042-323-464 
  โทรสาร  042-204-263 
  ผูสัมภาษณโดย ผศ.เสวี   เย็นเปยม (เพิ่มอีก 3 ทาน) 
  โทรศัพทเคล่ือนที่ 089-8918975 
  E – mail   
  
 6 อุบลราชธานี  

สถานที่สัมภาษณ  สํานักงานศูนยประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 เลขที่ 207/1 ถ.สุขาอุปถัมภ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ซอยอยูตรงขามกับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์  
โทรศัพท               

  โทรสาร   
  ผูสัมภาษณโดย ดร.ชัยชนะ    โพธิวาระ 

น.ส.ปทมวรรณ    รุงโรจน 
น.ส.เบญญาภา    จงเกษม 

  โทรศัพทเคล่ือนที ่ 081-9394693 
  E – mail  chai1191@yahoo.com 
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7 สุพรรณบุรี  
สถานที่สัมภาษณ  ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี  

(อาคารแฟชั่น, ชั้น2, ) 
เลขที่ 57 ถ.ปาโมก-สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  

  โทรศัพท 035-550-593 
  โทรสาร  035-550-595 
  ผูสัมภาษณโดย ผศ.นพรัตน  โพธิ์ศรีทอง 
    ดร.ชนินทร กุลเศรษฐัญชลี 

    ผศ.เเจมจันทร นิลพันธ 
  โทรศัพทเคล่ือนที ่ 081-1737773  
  E – mail   noparat_pos@dusit.ac.th 
 
 8 ปราจีนบุรี  

สถานที่สัมภาษณ  ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยปราจีนบุรี  
(โรงเรียนพาณิชยการปราจีนบุรี, อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) 
 97 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง   จ.ปราจีนบุรี  25000  

  โทรศัพท 037-200-691, 037-215-872 
  โทรสาร  037-200-901 
  ผูสัมภาษณโดย รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน   

รศ.อุดม พรประเสริฐ 
  โทรศัพทเคล่ือนที ่ 081-8251206 
  E – mail  chavanee@gmail.com 
 
 9 ชลบุรี  

สถานที่สัมภาษณ  ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยชลบุรี    
(โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี, อาคาร D )   
เลขที่ 80/90 ม.3  ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 

  โทรศัพท 038-274-364 
  โทรสาร  038-274-361 
  ผูสัมภาษณโดย รศ.ดร.ประกฤติ  พูลพัฒน    

อ.วรเวช ออนนอม   
  โทรศัพทเคล่ือนที ่081-6123051 
  E – mail 
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 10 ประจวบคีรีขันธ(หัวหิน)  

สถานที่สัมภาษณ  ศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน  
(สถาบันการบินพลเรือน) 
(อาคารเรียนหอพักชวนชม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)      
ต.บอฝาย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 

  โทรศัพท 032-522-506, 032-522510 
  โทรสาร  032-522-506 
  ผูสัมภาษณโดย อ.จามิกร กรพิทักษ 
    ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ 
  โทรศัพทเคล่ือนที ่ 081-6123051  
  E – mail  
   
 11 สุราษฎรธานี  

สถานที่สัมภาษณ  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
จังหวัดสุราษฎรธานี   (โรงแรมไดมอนดพลาซา ) 
83/27 ถ.ศรีวิชัย ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี   

โทรศัพท 077-205-333 -52 
  โทรสาร   
  ผูสัมภาษณโดย อาจารยวรานี  เวสสุนทรเทพ   

อ.พรสรวง เพ็งพริ้ง 
  โทรศัพทเคล่ือนที่  081-2439432 
  E – mail  waranee_ves@dusit.ac.th 
 
 12 สงขลา  

สถานที่สัมภาษณ  ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จังหวัดสงขลา 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ,อาคารศูนยวิทยาศาสตร ) 
อ.เมือง  จ.สงขลา  

โทรศัพท 074-336-933, 074-325-007 
  โทรสาร  074-324-221,   074-324-001 
  ผูสัมภาษณโดย ผศ.ดร.ผดุง  พรมมูล 
    ผศ.ไสว เรืองวิเศษ 
    ผศ.สรรเสริญ อินทรัตน 
  โทรศัพทเคล่ือนที ่ 081-6282677 
  E - mail   s_chaypanya@hotmail.com 
  



ศูนย................................................................................

การสื่อ การ สนใจ การ บุคลิก รวม

ขอความ วิเคราะห เหตุการณ แกปญหา

20 20 20 20 20 100

คะแนนการสอบสัมภาษณ

แบบบันทึกคะแนนสอบสัมภาษณ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
รุนที่ 2 ปการศึกษา 2549

โครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จังหวัดสังกัด (อปท.)ตําแหนงนามสกุลชื่อ
คํา

นําหนา
ลําดับที่

สมัครสอบ




