เอกสารแนบทายประกาศ
1
เรื่องการรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2563
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ศูนยการเรียนรูเพื่อปวงชน (ศรป.) และจังหวัดที่เปดรับสมัครนักศึกษา
ภาคเรียน 1/2563 ป.การศึกษา 2563
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน
คณะศิลปศาสตร สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน
ที่
1

จังหวัด
สมุทรสงคราม

พื้นที่รับสมัคร
อ.เมือง อ.อัมพวา และ อ.บางคนที

2
3

ราชบุรี
กรุงเทพฯ

4

สมุทรปราการ

อ.เมือง และ อ.จอมบึง
กองทัพอากาศดอนเมือง
และพื้นที่ใกลเคียง
อ.บางพลี และพื้นที่ใกลเคียง

5
6

ชลบุรี
ชัยนาท

อ.บางละมุง และพื้นที่ใกลเคียง
อ.หนองมะโมง และพื้นที่ใกลเคียง

ที่
1

จังหวัด
สุโขทัย

2
3

พะเยา
แพร(

4

อุตรดิตถ0

5

ตาก

6

กําแพงเพชร

ผูรับการติดต9อ
อ.ชมพูนุท แยมสรวล
อ.ภูมิใจ ไร(ดี
อ.จีรภัทร ป./นประสงค0
น.อ.ไตรสิทธิ์ ธรรมภาสุวรรณ0
ศูนย0การทหารอากาศโยธิน
ผศ.ดร.บุญเลิศ ไทยทัตกุล
ศูนย0การเรียนรูภูมิป.ญญาไทย
นายธีรยุทธ ช(อมาลา
อ.ชูชีพ สุพบุตร
ดร.สุธน อินทรกําเนิด

ศูนยการเรียนรูเพื่อปวงชนสุโขทัย
พื้นที่รับสมัคร
ผูรับการติดต9อ
อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง
อ.สมบูรณ0 คงชู
ผอ.สมมาตร คงเรือง
นางบําเพ็ญ อิสระไพจิตร0
อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง
อ.มโนชญ0 เทศอินทร0
อ.สูงเม(น และพื้นที่ใกลเคียง
อ.เพ็ญ ก(อกอง
อ.จีระพันธ0 วงค0ระแหง
อ.ตรอน และพื้นที่ใกลเคียง
อ.อภิชาติ คําทวม
อ.ธนาพัชญ0 พิมพ0จันทร0
อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง
ผอ.วิเชียร ป./นม(วง
อ.ชนิดาภา อัศวินิกุล
อ.พบพระ และพื้นที่ใกลเคียง
นางอนงค0 ทารินสุ
อ.วังเจา และพื้นที่ใกลเคียง
สจ.รังสิมันต0 มูลเมือง
อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง
อ.ศุภกฤต อ(อนสิงห0

เบอรโทร
083-6557158
092-8956951
081-5720072
080-9751133
089-1136389
099-6189594
081-0390660
091-7700882
เบอรโทร
095-7712492
081-9729414
095-4519226
081-7963650
081-9515176
088-5699891
064-3562826
085-6050487
081-9538653
065-4866922
091-0282975
081-9624554
093-2710999

2

ที่
1

จังหวัด
อุดรธานี

ศูนยการเรียนรูเพื่อปวงชนอุดรธานี
พื้นที่รับสมัคร
ผูรับการติดต9อ
อ.บานผือ
อ.ชูศิริ เสนจันทร0ฒิชัย
อ.เมือง
อ.ลําดวน อ(อนละมุล
อ.หนองหาน
อ.ทองพูน รอดขันเมือง
อ.กุดจับ
อ.อุทัย ประทีป
อ.เพ็ญ
อ.วันที ศรีวิชัย

2

เลย

3
4

หนองบัวลําภู
หนองคาย

อ.โนนสะอาด
อ.บานดุง
อ.วังสะพุง และพื้นที่ใกลเคียง
อ.เชียงคาน และพื้นที่ใกลเคียง
อ.นากลาง และพื้นที่ใกลเคียง
จ.หนองคาย และ จ.หนองบัวลําภู

5

สกลนคร

อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง

อ.นิรันดร กองแสน
อ.สุรสิทธิ์ ฆารเจริญ
ดร.พรนิภา รัตนคณาทรัพย0
อ.ถาวร เศษยาง
น.ส.ปรัชญาวรรณ สาระบัน
อ.ธัญญา ตันตระกุล
อ.ทศพร เสนาวัง

เบอรโทร
081-3804228
065-8493193
091-8635177
086-9716652
095-1601739
089-7127277
098-1570059
081-0494998
081-7256079
085-4608521
062-4614668
081-9656254
098-7789583
095-6633503

ศูนย0ประสานงานภาคประชาสังคม
สภาวัฒนธรรมอําเภอเมือง

อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง

อ.พิพัฒน0 หาญมนตรี

081-0495834

ศูนย0เรียนรูบานโพธิ์ศรี ต.งิ้วดอน

อ.กุดบาก และพื้นที่ใกลเคียง
6
7

นครพนม
ขอนแก(น

อ.ท(าอุเทน และพื้นที่ใกลเคียง
อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง

อ.ธวัชชัย กุณวงษ0
ศูนย0อินแปง ต.กุดบาก
อ.สมบรูณ0 เสนาสี
อ.ทินกร จันทร0มณี

094-3803855
093-3798656
061-4169899

3

ที่
1

จังหวัด
ชัยภูมิ

2
3

เพชรบูรณ0
สระบุรี

ศูนยการเรียนรูเพื่อปวงชนชัยภูมิ
พื้นที่รับสมัคร
ผูรับการติดต9อ
อ.เทพสถิต และพื้นที่ใกลเคียง
อ.สนั่น โคศิลา
อ.ไชยรัตน0 ศรีชัย
อ.วีนาวรรณ เงินวิจิตรไพศาล
อ.ซับใหญ( และพื้นที่ใกลเคียง
อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง
อ.วีระพงษ0 แสงจันทร0
อ.รุ(งรัตน0 อุดมรักษ0
อ.คอนสาร และพื้นที่ใกลเคียง
อ.บดินทร0เดชา ชูคลาย
อ.ศรีเทพ และพื้นที่ใกลเคียง
อ.นารถลดา ตะกรุดสงฆ0
อ.เฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่ใกลเคียง
อ.สหัส อมรรัตนานนท0
อ.ทิสาปาโมกข0 บุญส(งประสิทธิ์

4

5

นครราชสีมา

บุรีรัมย0

อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง
อ.ปากช(อง และพื้นที่ใกลเคียง
อ.โนนไทย และพื้นที่ใกลเคียง
อ.ป.กธงชัย อ.วังน้ําเขียว และ อ.ครบุรี
อ.โนนสุวรรณ และ อ.บานกรวด
อ.พุทธไธสง และ อ.ลําปลายมาศ

ดร.จุฬารัตน0 เพ็ชรจันทึก
อ.มานพ แดงจันทึก
น.ส.อรพิน จุติรักษ0
ร.ท.ดร.บัญญัติ ปLกสันเทียะ
อ.สมาพล พิลาธิวัฒน0
ร.ต.ถนอม ยางหงษ0
อ.บรรจง พรหมจิตร
นายเจริญ สุขวิบูลย0

เบอรโทร
081-8786573
089-5406973
063-1382536
084-4740766
098-5869678
094-2518171
086-3446203
081-4344934
096-9294686
094-2909290
081-9664179
080-6277187
062-1381988
081-7097944
089-7174156
083-3721614
063-7491649

4

ที่
1

จังหวัด
ศรีสะเกษ

2
3

สุรินทร0
รอยเอ็ด

4

กาฬสินธุ0

5

อุบลราชธานี

6

ยโสธร

ที่
1
2

3

ศูนยการเรียนรูเพื่อปวงชนศรีสะเกษ
พื้นที่รับสมัคร
ผูรับการติดต9อ
อ.เมือง อ.อุทุมพรพิสัย อ.ขุขันธ0
นายจรูญ คําผาง
และ อ.กันทรลักษณ0
จ.ส.ท.ณรงค0ศักดิ์ วงศตาผา
อ.เมือง และพื้นที่ใกลเคียง
ดร.วิทยา ลิ้มจิตรกร
อ.สุวรรณภูมิ
พระครูสุวรรณโชติวัฒน0
อ.นิต อารีเอื้อ
อ.เกษตรวิสัย (ทุ(งกุลารองไห)
ดร.เสน(ห0 เสาวพันธ0
อ.ปทุมรัตน0
อ.ปOติพงศ0 ธงไชย
อ.เสกสรรค0 ละสามา
อ.โพธิ์ชัย
อ.รัศมี สังวิเศษ
กุฉินารายณ0 และ อ.เขาวง
อ.วิญญาณ0 เถาว0ชาลี
ดร.เสนอชัย เถาว0ชาลี
อ.เดชอุดม และ อ.น้ํายืน
อ.สุริยันต0 บุญธรรม
นายป.ญญา สะนัย
อ.เลิงนกทา
อ.ชูตระกูล สว(างวงศ0
อ.เมือง และ อ.มหาชนะชัย
อ.ณัฐวิชย0 ณุวงษ0ศรี

ศูนยการเรียนรูเพื่อปวงชนสุราษฎรธานี
จังหวัด
พื้นที่รับสมัคร
ผูรับการติดต9อ
สุราษฎร0ธานี
อ.บานนาสาร และพื้นที่ใกลเคียง
อ.ปรีชา รักษ0เมือง
ชุมพร
อ.ปะทิว และพื้นที่ใกลเคียง
อ.ไอศูรย0 ภาษยะวรรณ0
อ.สมคิด ทองรักษา
อ.หลังสวน และพื้นที่ใกลเคียง
อ.สิริรัตนา ชูวัจนะ
นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อ.ลานสกา
อ.เบญจรัตน0 ศรีเทพ
และพรหมคีรี
อ.ธีรัศมิ์ พูลนวล
อ.พิปูน อ.ทุ(งใหญ( อ.ฉวาง อ.ชางกลาง
อ.สมคิด ทับทิม
และ อ.ถ้ําพรรณรา
อ.สิชล ขนอม อ.ท(าศาลา
อ.รุ(งฤดี ขนอม
และ อ.นบพิตํา

เบอรโทร
099-2634165
093-3216271
093-3564359
089-2119775
081-2635327
098-4327545
082-3153500
086-1269018
093-2566752
098-7867116
093-5372969
092-5822996
085-4150717
063-9982396
091-0316136
เบอรโทร
086-9446342
089-7290463
099-4061071
065-0514636
081-2717522
081-9793703
091-8218793
089-7406773

5

ที่
1

จังหวัด
สงขลา

2

พัทลุง

ศูนยการเรียนรูเพื่อปวงชนสงขลา
พื้นที่รับสมัคร
ผูรับการติดต9อ
อ.นาทวี และพื้นที่ใกลเคียง
อ.ดํารง สีทอง
อ.พินิต จันทน0เสนะ
อ.กระแสสินธุ0 และพื้นที่ใกลเคียง
อ.ป.ญญา แกวทอง
อ.หาดใหญ( และพื้นที่ใกลเคียง
ดร.ปราโมทย0 แกววงศ0ศรี
นายกสินธพ อินทรัตน0
อ.เมืองพัทลุง อ.เขาชัยสน อ.ปQาบอน
อ.อํานวย ดําช(วย
และพื้นที่ใกลเคียง
อ.วิพลรัตน0 คงยงค0
อ.ควนขนุน อ.ศรีบรรพต อ.ปQาพะยอม
และพื้นที่ใกลเคียง

เบอรโทร
089-8693163
081-0953174
081-4796552
081-5410270
081-9593291
089-8695964
089-6554882

