
ลําดับ จังหวัด สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4 ผูประสานงานประจําจังหวัด
1 กระบี่ ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยกระบี่    

วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดกระบี่   ถ.ทาเรือ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่
คุณอภินัน ลีลาการ 081-4764837,075-611797

2 กาญจนบุรี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยกาญจนบุรี           
ร.ร.กาญจนานุเคราะห ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

น.ส.อัจฉราวรรณ  ประกิตธรรังษี 086-5451643

3 กาฬสินธุ ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยกาฬสินธุ     
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ 144 ถ.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ

ผอ.ประโยชน มารไสว 085-0110959

4 กําแพงเพชร ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยกําแพงเพชร         
 ม.ราชภัฏกาํแพงเพชร ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

คุณวิไลพร แขงขัน 081-8239738

5 ขอนแกน ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยขอนแกน     
โรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ  9/99 ถ. กสิกรทุงสราง ต. ในเมือง อ. เมือง     
จ. ขอนแกน

คุณธานี ออนละออ 086-6411199

ศูนยการศึกษาและศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4

ระดับปริญญาตรี
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6 จันทบุรี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยจันทบุรี        
โรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 41 หมูที่ 5 ตําบลทาชาง       
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ผศ.ดร.สายตา ประเสริฐภักดี 081-9456350

7 ฉะเชิงเทรา ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรอาคารสัมมนาอาคารปางปะกาปารค               
422 ถ.มรุพงษ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

น.ส.ปรีดาพร อารักษสมบูรณ 081-7756486

8 ชลบุรี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยชลบุรี                  
ร.ร.เทคโนโลยีชลบุรี 80/90 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

นางวันวิสาข  น้ําผึ้ง 081-9408620

9 ชัยนาท ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยชัยนาท        
โรงแรมมนตรี 309/30 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ชัยนาท

คุณอารีรัตน อยูเดช 084-6494293

10 ชัยภูมิ ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยชัยภูมิ             
สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ 107/118 ถนน ชัยประสิทธิ อ.เมือง จ. ชัยภูมิ

คุณจิรัชญา คงชาติไทย 081-9179597
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11 ชุมพร ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยชุมพร           
โรงแรมจันทรสม จังหวัดชุมพร 188/138 ถ.ทาทาโพ อ.เมือง จ.ชุมพร

นายกิติพันธ กาญจนมุสิก 084-0077302

12 เชียงราย ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย

นายไผทเทพ ตุทานนท 085-8643977

13 เชียงใหม ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยเชียงใหม  
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม71ถนนหวยแกว อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม

คุณจรรยา ชัยมณี081-9605004

14 ตรัง ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยตรัง             
(โรงเรียนบูรณะรําลึกเกา) 139 ตําบลทับเที่ยงอ.เมือง จ.ตรัง

อ.เสาธาร สมานิตย 075-221212-3,081-4318615

15 ตราด ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยตราด           
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 4   ถ.ตัดใหม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

นายชัยวัฒน สมรส 081-8703542
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16 ตาก ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยตาก                      
 ม.ราชภัฏกําแพงเพชร ศูนยอุดมศึกษาแมสอด 222 ม.7 ต.แมปะ อ.แมสอด       
จ.ตาก

คุณศิริพงศ วรรธนะภูติ 089-4448796

17 นครนายก ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยนครนายก                               
ร.ร.เทคโนโลยีวีรพัฒน  ข/4-389 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก

อ.จิระ จิตสุภา 081-3002594

18 นครปฐม ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยนครปฐม         
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 17/2 ถ.เทศา ต. พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม

คุณนภชัย สิทธิชัย 087-0499966

19 นครพนม ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยนครพนม  
โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ)อ.เมือง จ.นครพนม

คุณบุณชวย นิยมสัตย 085-3091216

20 นครราชสีมา ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยนครราชสีมา             
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 508 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา

คุณดํารงค แวนแกว 086-7271671
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21 นครศรีธรรมราช ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยนครศรีธรรมราช
เทคนิคนครศรีธรรมราช263 ถ.ราชดําเนิน ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

อ.คํารณ(หัวหนาฝายอาคาร) 086-5966286

22 นครสวรรค ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยนครสวรรค                           
อาคาร เลขที่ 910/2 ม.9 นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค

คุณนันทธิญา ศฤงคสวัสดิ์ 081-8074228

23 นนทบรุี ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยพงษสวัสดิ์                               
เลขที่ 14/5 ถ.พิบูลยสงครามต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ผศ.ดร.อรวรรณ ชมชัยยา 081-4824745

24      นราธิวาส       
(รวมปตตานี)

ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยปตตานี        
โรงแรมเซารเทิรนวิว 399 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี

อ.ยงยุทธ เจริญรัตน 081-7102185

25 นาน ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยนาน               
โรงเรียนสตรีศรีนาน224/46 ถ.มะโน อ.เมือง จ.นาน

นายไผทเทพ ตุทานนท 085-8643977
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26 บุรีรัมย ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยบุรีรัมย         
โรงแรมเทพนคร 139 ถ.จิระ ต.อีสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย

คุณจิรัชญา คงชาติไทย 081-9179597

27 ปทุมธานี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยปทุมธานี            
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 2      
 ถ.พหลโยธิน87 ซอย 2 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

น.ส.ลลิตา พูลทรัพย 086-65656032,02-2445352

28 ประจวบคีรีขันธ
(รวมเพชรบุรี)

ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยเพชรบุรี           
(หอพักชวนชม) อาคารชวนชม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

คุณจุฑารัตน ทองพูล 086-7528094

29 ปราจีนบุรี ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยปราจีนบุรี                              
(โรงเรียนพาณิชยการปราจีนบุรี) 97 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 อ.ธมลวรรณ เปรมศรี 081-6363974

30 ปตตานี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยปตตานี        
โรงแรมเซารเทิรนวิว 399 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี

อ.ยงยุทธ เจริญรัตน 081-7102185
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สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4

ระดับปริญญาตรี

31 พระนครศรีอยุธยา ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยพระนครศรีอยุธยา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา อาคาร 4 ชั้น 4 หองรัตนมงคล

คุณธีรพล รุผักชี 085-4020839

32 พะเยา ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยพะเยา          
โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) อ.เมือง จ.พะเยา

คุณสันติภาพ ซอมแกว 085-8657363

33            พังงา         
   (รวมกระบี่)

ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ศูนยกระบี่    
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดกระบี่   ถ.ทาเรือ  ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่

คุณอภินัน ลีลาการ 081-4764837,075-611797

34 พัทลุง ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยพัทลุง        
โรงเรียนสตรีพัทลุง ถนนราเมศวร ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

คุณนิติ อินมาก 086 -6981957

35 พิจิตร ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยพิจิตร             
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 33 ถ.พิจิตร-กําแพงเพชร อ.เมือง จ.พิจิตร

คุณสุปราณี มุยแกว 089-6426578 คุณชวนชม เอี่ยมสอาด 089-9965911
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ลําดับ จังหวัด สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4 ผูประสานงานประจําจังหวัด

ศูนยการศึกษาและศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4

ระดับปริญญาตรี

36 พิษณุโลก ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยพิษณุโลก                                 
 ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนยพิษณุโลก 103/8 (บริเวณโรงแรมลาพาโลมา)               
 อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

คุณ ภัญฐิญากร แกนทอง 081-0403403

37 เพชรบุรี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยเพชรบุรี           
(หอพักชวนชม) อาคารชวนชม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

คุณจุฑารัตน ทองพูล 086-7528094

38 เพชรบูรณ ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยเพชรบูรณ   
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 331/4 ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ

คุณภคพร กระจาดทอง 089-6912629

39 แพร ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยแพร               
วิทยาลัยอาชีวศึกษา  อ.เมือง จ.แพร

อ.นพพร แพทยรัตน 089-5544344

40             ภูเก็ต         
   (รวมกระบี่)

ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยกระบี่    
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดกระบี่   ถ.ทาเรือ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่

คุณอภินัน ลีลาการ 081-4764837,075-611797
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ลําดับ จังหวัด สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4 ผูประสานงานประจําจังหวัด

ศูนยการศึกษาและศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4

ระดับปริญญาตรี

41 มหาสารคาม ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อ.เมือง        
 จ.มหาสารคาม

ผศ.สิทธิชัย บุตรมั่น089-8631620 คุณเดือนเพ็ญ ภานุรักษ 089-9443141

42 มุกดาหาร ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยมุกดาหาร      
โรงเรียน TOA วิทยา (เทศบาล 1 วัดคําสายทอง) ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.มกุดาหาร

คุณเบญญาภา จงเกษม 086-3844738

43 แมฮองสอน ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยแมฮองสอน   
โรงเรียนฮองสอนศึกษา ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน

คุณนพพร แพทยรัตน 089-5544344

44 ยโสธร ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยยโสธร      
โรงเรียนพรเพชรบริหารธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 209 ถ.แจงสนิท          
ต.บานตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

คุณปทมวรรณ  รุงโรจน  02-2445948 087-0801136

45             ยะลา        
    (รวมปตตานี)

ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยปตตานี        
โรงแรมเซารเทิรนวิว 399 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี

อ.ยงยุทธ เจริญรัตน 081-7102185
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ลําดับ จังหวัด สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4 ผูประสานงานประจําจังหวัด

ศูนยการศึกษาและศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4

ระดับปริญญาตรี

46 รอยเอ็ด ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยรอยเอ็ด         
โรงเรียนพาณิชยการพลาญชัยรอยเอ็ด 44 ม.1 ถ.รอยเอ็ดวาปปทุม ต.ขอนแกน     
 อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

คุณวิไลวรรณ อนันตะบุศย 089-8620785

47          ระนอง        
 (รวมกระบี่)

ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยกระบี่    
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดกระบี่   ถ.ทาเรือ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่

คุณอภินัน ลีลาการ 081-4764837,075-611797

48 ระยอง ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยระยอง       
โรงเรียนวัดบานฉาง หมู 5 อ.บานฉาง จ.ระยอง

นายชัยวัฒน สมรส 081-8703542

49 ราชบุรี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยราชบุรี        
โรงเรียนสุริยวงศ จ.ราชบุรี โรงเรียนสุริยวงศ  ถนนไกลเพชร  อ.เมือง จ.ราชบุรี

นางวันดี 085-7049201

50 ลพบุรี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยลพบุรี                
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ถ.นารายณมหาราช                        
 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

คุณนันทธิญา ศฤงคสวัสดิ์ 081-8074228
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ลําดับ จังหวัด สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4 ผูประสานงานประจําจังหวัด

ศูนยการศึกษาและศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4

ระดับปริญญาตรี

51 ลําปาง ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยลําปาง             
โรงเรียนมัธยมราษฏรวิทยาลัย 113 ถนนพหลโยธิน ตําบลสวนดอก               
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

อ.ขวัญนภา สุขนคร  081-1114467 คุณจรัสศรี พุทธวงค  089-9971511

52 ลําพูน ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยลําพูน              
โรงเรียนสวนบุญโยปถัมภ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

อ.นพพร แพทยรัตน 089-5544344

53 เลย ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยเลย              
องคการบริหารสวนจังหวัดเลย องคการบริหารสวนจังหวัดเลย อ. เมือง จ.เลย

คุณดิษพล 081-5451853 คุณวุฒิกุล ศรีเมือง 087-9495862

54 ศรีสะเกษ ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยศรีสะเกษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เลขที่ 319 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง                
 จ.ศรีสะเกษ

คุณจุฑาทิพย อิทธิชินบุญชร 081-5495613

55 สกลนคร ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสกลนคร         
โรงเรียนเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ 410/1-2 .สกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม        
 อ.เมือง จ.สกลนคร

อ.ดรุณี พรหมสาขา ณ สกลนคร 089-576-1196 คุณมรกต บุญจู 081-3807978
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ลําดับ จังหวัด สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4 ผูประสานงานประจําจังหวัด

ศูนยการศึกษาและศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4

ระดับปริญญาตรี

56 สงขลา ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง อ.เมือง         
 จ.สงขลา

อ.สุมาลี ฉายปญญา 081-5847782

57             สตูล         
  (รวมสงขลา)

ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชาง อ.เมือง         
 จ.สงขลา

อ.สุมาลี ฉายปญญา 081-5847782

58 สมุทรปราการ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยบุษยมาส                               
อาคารบุษยมาสคอมเพล็กซ 555/15 ถ.ปูเจาสมิงพราย ต.สําโรงใต                       
 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นายสาโรจ พวงพลับ 081-5739558

59 สมุทรสงคราม 
(รวมสมุทรสาคร)

ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสมุทรสาคร    
อบต.คลองมะเดื่อ อบต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน                    
จ.สมุทรสาคร

คุณนรเศรฐ แกมทอง 086-6441661

60 สมุทรสาคร ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสมุทรสาคร    
อบต.คลองมะเดื่อ อบต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน                    
จ.สมุทรสาคร

คุณนรเศรฐ แกมทอง 086-6441661
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ลําดับ จังหวัด สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4 ผูประสานงานประจําจังหวัด

ศูนยการศึกษาและศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4

ระดับปริญญาตรี

61 สระแกว ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสระแกว       
โรงเรียนทาเกษมพิทยา ถ.สุวรรณศร ต.ทาเกษม อ.เมือง จ.สระแกว

คุณชลธิชา เพชรสิงห 089-4212575

62 สระบุรี ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสระบุรี                                     
 ร.ร.เทคโนโลยี บริหารสากล (ไอ-แมท) ต.เขาดินพัฒนา เลขที่ 99 ม.1 กม.9        
 ถ.พหลโยธิน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

นาง ดิสราภรณ คงสุโข 036-3694453

63 สิงหบุรี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสิงหบุรี          
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา                            
อ.เมือง จ.สิงหบุรี

คุณอารีรัตน อยูเดช 084-6494293

64 สุโขทัย ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสุโขทัย            
อาคารสํานักงานเทศบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

คุณยุวเรศ สีชอรค 081-5334313

65 สุพรรณบุรี ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี                               
เลขที่ 57 ถ.ปาโมก-สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

คุณสุนทร ทัพทองดี 081-5704343 คุณปริญญา หนุนรัตน 086-7997277

13/15

Contact Center 02-2445555สํานักงานกลาง02-2445925-7 



ลําดับ จังหวัด สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4 ผูประสานงานประจําจังหวัด

ศูนยการศึกษาและศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4

ระดับปริญญาตรี

66 สุราษฎรธานี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสุราษฎรธานี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 143 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี

อ.อดิศักดิ์ รองผล 089-4893205

67 สุรินทร ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสุรินทร                              
โรงเรียนสิรินธร  ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.สุรินทร

น.ส.พรพนา พันธสีมา 089-9286802

68 หนองคาย ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหนองคาย                         
(โรงเรียน เทศบาลสวางวิทยา) 1191/10 หมู 2 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง                
อ.เมืองจ.หนองคาย

คุณจุฑามาศ นิลตะพัฒน 081-7990460

69 หนองบัวลําภู ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหนองบัวลําภู
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลําภู ถนนมิตรมงคล ต.ลําภู อ.เมือง                         
 จ.หนองบัวลําภู

อ.จุฬารัตน ฤทธิ์นันตะวัฒน 081-8726324

70 อางทอง ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยอางทอง         
โรงเรียนเทศบาล3 วัดไชยมงคลต. โรงเรียนเทศบาล3 วัดไชยมงคลต.ตลาดหลวง
   อ.เมือง  จ.อางทอง

คุณธีรพล รุผักชี 085-4020839
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ลําดับ จังหวัด สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4 ผูประสานงานประจําจังหวัด

ศูนยการศึกษาและศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สถานที่การเรียนการสอนและสถานที่รายงานตัว รุนที่ 4

ระดับปริญญาตรี

71 อํานาจเจริญ ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยอํานาจเจริญ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจอํานาจเจริญ A-Tech เลขที่ 199 ถ.อรุณประเสริฐ    
ต.บุง อ.เมืองอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ

อ. ปทมวรรณ  รุงโรจน 02-2445948 087-0801136

72 อุดรธานี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกอุดรธานี กม.18 ถ.อุดรธานี-ขอนแกน ต.หนองไผ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี

น.ส. วณิฌญา จันทพันธ 081-7994222 คุณเจษฏา ดวงพรหมโพธิ์ 081-3694750

73 อุตรดิตถ ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยอุตรดิตถ               
อาคารโรงแรม เรือนตนสัก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ 27 ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

คุณอุมาภรณ เพชรรัตน 081-7856665

74 อุทัยธานี ศูนยประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยอุทัยธานี         
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ถ.ทาชาง ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

คุณนันทธิญา ศฤงคสวัสดิ์ 081-8074228

75 อุบลราชธานี ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยอุบลราชธานี                         
207/1-2 ถ.สุขาอุปถัมภ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

น.ส.คเณศพร ศรีทัพทิม 045-313429 089-2816260
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กําหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการความรวมมือทางวิชาการ 
หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต(ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย)   รุนที่ 4 ปการศึกษา 2550 

ระหวาง “กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” กับ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 
วันเสารที่ 1 ธนัวาคม 2550 เวลา  8.00 – 17.00  น.  

 
      

 
 

08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียนและยื่นเอกสารวุฒิการศึกษา 
09.30 – 09.40 น. แนะนําขั้นตอนการปฐมนิเทศ 
09.40 – 10.00 น. กลาวตอนรับและเปดการปฐมนิเทศ  

โดย  ผูแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
10.00 – 10.30 น. ชมวีดีทัศนโครงการความรวมมือฯ และกลาวแสดงความยินดีพรอมทั้งใหโอวาท  โดย  

   - นายสมพร  ใชบางยาง  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 - รศ.ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

10.30 – 11.00 น. กลาวแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม  
โดย ทองถ่ินจังหวัด   ผูแทนของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

11.00 – 11.15 น. ชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัยฯ และแผนการการเรียนการสอน โดย 
   - รศ.ดร. ประกฤติ พูลพัฒน คณบดีคณะครุศาสตร 
   - อาจารยสวงค บุญปลูก ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

- ดร.พรรณี สวนเพลง  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11.15 – 12.00 น. ช้ีแจงขอมลูเพ่ิมเติม/ตอบขอซักถาม  

โดย ผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต       
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.00 น. เปดสอนตามตารางเรียน และ รับคูมือนักศึกษา 

       
  หมายเหตุ  
1. การแตงกายสาํหรับนักศึกษาเครื่องแบบปฏิบัติราชการหรือชุดสุภาพ  
2. สถานที่ในการปฐมนิเทศ ณ ศูนยการศกึษา/ศูนยประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

(สถานท่ีเรียนของนักศึกษา) 
 
 
 



ขั้นตอนการรายงานตัว – มอบตัวนักศึกษา รุน 4 ณ วันปฐมนิเทศ 
ตามโครงการความรวมมอืทางวชิาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ณ ศูนยการศกึษา/ศูนยประสานงานวชิาการ 

ณ วันที่ 1 ธนัวาคม  2550 

ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษากรอกรายละเอยีดในแบบรายงานตัว-มอบตัว  โดยขอรับแบบรายงานตวัได 
ณ ศูนยการศกึษา / ศูนยประสานงาน ในวันปฐมนิเทศ 

ขั้นตอนที่ 2  จัดเตรยีมเอกสารประกอบการรายงานตวั   ดังน้ี 

- แบบรายงานตัว – มอบตัวเขาศึกษา 
- สําเนาหลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษา ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวง 
   ศึกษาธิการหรือ กพ. และใบแสดงผลการเรยีน อยางละ  2  ฉบบั 

    - หนังสือรับรองจากผูบังคบับัญชา (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/ 
       นายกเทศมนตร/ีนายกองคการบรหิารสวนตําบล)  

   กรณีหากผูมีสิทธ์ิเขาศึกษายังไมไดนําสง  ขอใหนําสงในวันปฐมนิเทศ 
- รูปถายหนาตรงขนาด 1 น้ิวครึ่ง (3 x 4 ซม.) ถายไวไมเกิน 6 เดือน  
   จํานวน 4  รูป 
 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 2 ฉบับ 
- สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน 2  ฉบับ 
- สําเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล(กรณทีี่ชือ่ตัว 
   หรือชื่อสกลุไมตรงกัน) 
- สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของธนาคารกรุงไทย  
   จํานวน 1 ฉบับ 

   โดยขอใหลงชื่อและรบัรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกฉบับที่จะนําสง  และ
ขอใหถายสําเนาเอกสารโดยใชกระดาษขนาด A4 เทานั้น 

ขั้นตอนที่ 3  นําสงเอกสารดังกลาว เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  ณ จดุรับรายงานตัว 
   ประจําศูนยการศึกษาของแตละจังหวดั ในวันที่จัดปฐมนิเทศ  

ขั้นตอนที่ 4  ในกรณทีี่ นักศึกษาจะชาํระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ในวันปฐมนิเทศใหชาํระเปน 
   ตั๋วแลกเงินหรอืเงินสดเทานั้น โดยสั่งจายในนาม 

“มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต(พอส.ป.ตรี)” 

ขั้นตอนที่ 5  เขารับการปฐมนิเทศ 


