
1 
 

 

รายช่ือนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิตและศูนย์ล าปาง) 

 
หน่วยงาน จ านวน ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียน ศูนย์ โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 

กลุ่มท่ี 1 ภาคเหนือ  
(101) ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูง  
130 หมู่ 12  ต.ป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000  
ผู้ประสานงาน: นางสาวกรพินธุ์ วงษ์พานิช 
ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 
โทร 087-842-1704 
Email: korapin_001 @hotmail.com  

20 1 นางสาวพรปวีณ์ เกียรติกุล  5805610176 ศูนย์รังสิต 082-0708641 อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม 
ร่วมกับ อ.ชลธิชา พันธุ์พานิช 2 นางสาวอรวรรยา สุอางคะวาทิน 5805610507 ศูนย์รังสิต 087-5343429 

3 นางสาวฐิตาภรณ์ หนูชู 5805680955 ศูนย์รังสิต 088-7614967 
4 นางสาวเสาวลักษณ์ แคนเสาร์ 5805680740 ศูนย์รังสิต 097-1830591 

5 นางสาววรัญญา กลยนีย์ 5805681250 ศูนย์รังสิต 082-8381797 
6 นางสาวณัฐนารี ทองงาม 5805680799 ศูนย์รังสิต 090-2481644 
7 นางสาวสรรสิริ ภรินทนันท์ 5805680120 ศูนย์รังสิต 084-5545741 
8 นางสาวณัฐชา รุ่งเรือง 5805681136 ศูนย์รังสิต 091-4319324 
9 นางสาว ณัฐนันท์ ใจกลม 5805700639 ศูนย์ล าปาง 097-329-6567 
10 นางสาว มธุรดา เทียมศักด์ิ 5805615175 ศูนย์ล าปาง 099-275-3209 
11 นางสาว ภัทราพร เล่าพานิช 5805700464 ศูนย์ล าปาง 084-486-9204 
12 นางสาว กาญจนา เจือจาน 5805615282 ศูนย์ล าปาง 083-165-4695 
13 นางสาว จุไรลักษณ์ ศรีโชค 5805700555 ศูนย์ล าปาง 084-687-9515 

14 นางสาว กัณธิกา  โอ่งวัน 5805700522 ศูนย์ล าปาง 084-382-3618 
15 นางสาว สุนันทา อินตา 5805700787 ศูนย์ล าปาง 088-146-5236 
16 นางสาว นัทรียา  อินต๊ะ 5805700142 ศูนย์ล าปาง 080-492-6867 
17 นางสาว จันทร์วดี ป้อมหิน 5805700530 ศูนย์ล าปาง 087-910-5617 
18 นาย เนติ ภูริทัตสิริ 5805615050 ศูนย์ล าปาง 098-238-3233 
19 นางสาว ขนิษฐา วนากรรเพชร 5805700894 ศูนย์ล าปาง 098-791-0171 
20 นาย สุวิจักขณ์ บูรณจารุพันธ์  5805700746  ศูนย์ล าปาง 080-853-9098  

(102) เทศบาลเมืองแม่เหียะ  
194 หมู่ที่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50100  
ผู้ประสานงาน: นายเกียรติศักด์ิ วีระวงค์  
โทร : 053-276491 ต่อ 610 

8 1 นางสาวณัฐธิดา นิลเพชร 5805680716 ศูนย์รังสิต 099-0131246 อ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 
นิเทศร่วมกับ อบต.ดอนแก้ว 
 

2 นางสาวเกวลิน รสสุคนธ์ 5805610960 ศูนย์รังสิต 086-3921384 
3 นางสาวธารารัตน์ ขวัญใจ 5805450011 ศูนย์รังสิต 083-1906060 
4 นางสาวศุภวรรณ  กันยาประสิทธิ ์ 5805680062 ศูนย์รังสิต 094-5477926 
5 นายฐานพัฒน์ รักเผ่า 5805680088 ศูนย์รังสิต 097-2905857 
6 นางสาวรัตน์ใจ วรรณศรี 5805680245 ศูนย์รังสิต 092-2506458 
7 นางสาวจินต์จุฑา มุนทาเย็น 5805680922 ศูนย์รังสิต 083-6403798 
8 นางสาวกานต์ทิตา ศรีอาชวนนท์ 5805680096 ศูนย์รังสิต 096-7131325 

(103) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว    4 1 นางสาวศศิพิมพ์ ไชยอรรถ  5805680963 ศูนย์รังสิต 098-2810912 อ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร 
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หน่วยงาน จ านวน ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียน ศูนย์ โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 
200 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180  
ผู้ประสานงาน : ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย  
โทร : 053-121585 053-121585/053-121574 

2 นายสุเมธ  นามนุช 5805680302 ศูนย์รังสิต 086-4426919 นิเทศร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ  
 3 นายศิวัชพัศ ขาวแพร 5805610820 ศูนย์รังสิต 085-0878445 

4 นางสาวจิรัชญา พวงประเสริฐ 5805680997 ศูนย์รังสิต 083-0165026 
(104) มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา  
129/1 หมู่ที่ 4 ซ. 4 บ้านป่าง้ิว ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 57000  
คุณจุฑามาศ ราชประสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการ 086-
795-044/091-141-6841 

15 1 นางสาวชญานันท์ แก้วลา 5805520029 ศูนย์รังสิต 088-7333260 ผศ.สิริพรรณ  ศรีมีชัย 
อ.ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ 2 นางสาวกมลวรรณ  อ่อนมาก 5805520060 ศูนย์รังสิต 094-7820124 

3 นางสาวศศิณี สายฟ้า 5805610648 ศูนย์รังสิต 081-3966017 
4 นางสาวทิสากุศล เมืองเลน 5805520037 ศูนย์รังสิต 091-5010473 
5 นางสาวสุพิชญา ทวยหาญ 5805680872 ศูนย์รังสิต 091-3383747 
6 นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์อรินทร์ 5805520045 ศูนย์รังสิต 082-7870152 
7 นางสาวปาณิสรา เกิดกุลรัตน์ 5805610655 ศูนย์รังสิต 080-5240264 
8 นางสาววรารัตน์ เรืองบุญแก้ว 5805680807 ศูนย์รังสิต 080-5397093 
9 นางสาวคริสติยา เจียรวัติวงศ์ 5805610952 ศูนย์รังสิต 093-7595809 
10 นางสาวณัฐวดี ลุนส าโรง 5805610424 ศูนย์รังสิต 084-8302739 
11 นางสาวณัฐษร เฮ็งใต้ 5805610515 ศูนย์รังสิต 085-3306465 
12 นายจิรายุส มะลิซึ่ง 5805610200 ศูนย์รังสิต 098-2711802 
13 นายชานนท์ วงศ์ษา 5805680286 ศูนย์รังสิต 097-2715929 
14 นางสาวณัฐกานต์ สายสุวรรณ์ 5805680443 ศูนย์รังสิต 095-4211845 
15 นายอภิวัฒน์ ปลักปลา 5805680542 ศูนย์รังสิต 092-4890333 

(105) เทศบาลต าบลวังดิน  
540 ถ.บุญยจิต ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน 51110  
ผู้ประสานงาน : 1.นายเอกชัย ในทนนท์  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โทร 086-185-2423 

9 1 นายจิรายุทธ ศรีปัญจากุล 5805680567 ศูนย์รังสิต 097-0025471 อ.ดร.ปิ่นหทัย  หนูนวล 
 
 

2 นางสาวกัญญาพัชร  จ๋ีคีรี 5805680310 ศูนย์รังสิต 089-4390873 
3 นายก้องภพ สุดประเสริฐ 5805610994 ศูนย์รังสิต 098-2896292 
4 นางสาวศศิกานต์ ชูขาว 5805680401 ศูนย์รังสิต 086-5411312 
5 นางสาวจิรัชยา ทองมาก 5805610986 ศูนย์รังสิต 098-5896949 
6 นายอชิรณัฐ ภิรมณ์ชม 5805620068 ศูนย์รังสิต 084-5329707 
7 นายภูวนาถ ภูมิต้ัง 5805680930 ศูนย์รังสิต 064-2833738 
8 นางสาวอวิกา เจริญค้า 5805680906 ศูนย์รังสิต 085-3292379 
9 นางสาวมนต์นภา บุญสิทธิ์ 5805680518 ศูนย์รังสิต 096-8949456 

(106) เทศบาลต าบลแม่ปูคา  
239 ม.3 ต.แม่ปูคา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
ผู้ประสานงาน:นายวัชรพงศ์ ส าเหนียก  
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน โทร 087-660-7634 
mail:noom.accbg46@gmail.com 

8 1 นางสาวอภิกษณา จิตรเกาะ 5805680815 ศูนย์รังสิต 089-8457974  อ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน 
2 นางสาวพิมพ์มาตร คงชื่นสิน 5805680757 ศูนย์รังสิต 091-3029580 
3 นางสาวทัศณีย์วรรณ กังวะโร 5805680765 ศูนย์รังสิต 063-6294953 
4 นางสาวพิชญ์สินี ลินดาวรรณ 5805680948 ศูนย์รังสิต 084-9584170 
5 นายธีรภัทร โตะมะ 5805680781 ศูนย์รังสิต 063-4266302 
6 นางสาวมนต์วลี รตนไชยวรรณ์ 5805680252 ศูนย์รังสิต 081-9514044 
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หน่วยงาน จ านวน ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียน ศูนย์ โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 
7 นางสาวนภนภัสร์ อรรถวิทยากุล 5805611182 ศูนย์รังสิต 082-8765009 
8 นางสาวติณณฌา ดีทองหลาง 5805611067 ศูนย์รังสิต 080-1530414 

(107) องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าดิบ  
7 หมู่ที่ 7 บ้านน้ าดิบหลวง ต าบลน้ าดิบ อ าเภอป่า
ซาง จังหวัดล าพูน 51120  
ผู้ประสานงาน : นางระวีวรรณ  เทพน้อย  
นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  
โทร 089-8482391 sw_numdib@hotmail.com 

3 1 นางสาวชนิสรา กัณหา 5805520011 ศูนย์รังสิต 090-3973055 อ.วิไลลักษณ์ อยู่ส าราญ 
นิเทศร่วมกับ เทศบาลต าบลเกาะคา 
 
   

2 นางสาวดลพร พิมลพันธุ์ 5805610762 ศูนย์รังสิต 091-1548333 
3 นางสาวนิสารัตน์ กุสุมายุทธ 5805610929 ศูนย์รังสิต 087-7430467 

(108)เทศบาลต าบลเกาะคา   
399 ม. 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130  
ผู้ประสานงาน นางภาณุกุล ฉัตรแก้ว 093-135-
3152 

3 1 นางสาวกรกนก ถุงอนันติกานนท์ 5805520102 ศูนย์รังสิต 089-7044304 อ.วิไลลักษณ์ อยู่ส าราญ 
นิเทศร่วมกับ อบต.น้ าดิบ   
 

2 นางสาวอุทุมพร เพิ่มพร 5805520052 ศูนย์รังสิต 096-6280850 
3 นางสาวชิวาพร กาญจนคช 5805510012 ศูนย์รังสิต 093-7792596 

(109) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา  
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  
ผู้ประสาน นางสาวกุสุมา โปธาสุ  
โทร 088-2592654 

8 1 นางสาว มุทิตา จันทราวดี 5805700357 ศูนย์ล าปาง 098-959-5745 อาจารย์อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์ 
2 นางสาว ศกุลตลา เสนาบุตร 5805615092 ศูนย์ล าปาง 097-970-3707 
3 นางสาว ฐิติภัค ต้นวรรณา 5805700480 ศูนย์ล าปาง 065-536-6258 
4 นางสาว จีราพร ศรีบุญมา 5805700944 ศูนย์ล าปาง 093-259-4442 
5 นางสาว ธราธาร อินใจ 5805700795 ศูนย์ล าปาง 080-851-3261 
6 นางสาว ชนิดาภา มหายศ 5805700050 ศูนย์ล าปาง 080-133-1315 
7 นางสาว นภัสสร มหาวงศ์ 5805700118 ศูนย์ล าปาง 088-233-4088 
8 นางสาว ณัฐนรี แก้วสีนวล 5805700472 ศูนย์ล าปาง 080-673-7565 

(110) เทศบาลนครล าปาง  
อ.เมือง จ.ล าปาง ผู้ประสาน 
นายอิสรารัฐต์ ไสยวงศ์ 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
โทร.089-1484380  

6 1 นางสาว ปภาภัสสร์ ผิวแดง 5805700076 ศูนย์ล าปาง 093-930-8703 อาจารย์กรุณา  ใจใส  
อาจารย์ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์  2 นาย พชร ค าภีระ 5805700720 ศูนย์ล าปาง 093-252-2036 

3 นางสาว นาถฉัตร มาดี 5805700647 ศูนย์ล าปาง 086-188-1421 
4 นางสาว แพรวพรรณ ทิพวงค์ 5705700283 ศูนย์ล าปาง 064-342-1417 
5 นางสาว ชรัญดา วงศ์บูรพาชาติ 5805700910 ศูนย์ล าปาง 082-482-5958 
6 นางสาว พัชรมัย พอใจ 5805700233 ศูนย์ล าปาง 094-745-9884 

(111) เทศบาลต าบลแม่ทะ  
อ.แม่ทะ จ.ล าปาง ผู้ประสาน 
นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใยมูล  
ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  
โทร.086-9854194 

9 1 นางสาว อัครชา มาพะเนาว์ 5805615746 ศูนย์ล าปาง 095-839-8464 อาจารย์กรุณา  ใจใส 
อาจารย์ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์ 
  

2 นางสาว อาริตา  ข่ายแก้ว 5805700084 ศูนย์ล าปาง 087-188-5465 
3 นางสาว ศรัณญา ผดุงพันธุ์ 5805700092 ศูนย์ล าปาง 082-227-8254 
4 นางสาว เสาวคนธ์ ประทิศ 5805700290 ศูนย์ล าปาง 081-163-1359 
5 นางสาว ชญาภา มิ่งศักด์ิศรี 5805700324 ศูนย์ล าปาง 091-856-4646 
6 นางสาว นวลรัตน์ นุ่นโฉม 5805700571 ศูนย์ล าปาง 088-272-9846 
7 นางสาว ณัตตยา วนพฤกษ์ 5805700589 ศูนย์ล าปาง 062-040-5454 
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หน่วยงาน จ านวน ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียน ศูนย์ โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 
8 นางสาว นิตย์ประภา คิดชอบ 5805700688 ศูนย์ล าปาง 090-052-2884 
9 นางสาว โสภิดา บริภารักษ์ 5805700837 ศูนย์ล าปาง 085-627-2954  

(112) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมือปาน  
อ.เมืองปาน จ.ล าปาง  
ผู้ประสาน 
นายจรัญ ขันสุธรรม  
ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
 โทร.088-5476259  
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 054-276071 
 FAX 054-276071 
 อีเมล์ support@cdd.go.th 

18 1 นางสาว จรรยารักษ์ กาญจนรักษ์ 5805700597 ศูนย์ล าปาง 096-697-5381 อ.วรลักษณ์  เจริญศรี 
อาจารย์สุกัญญา  มีสกุลทอง 2 นางสาว กชมน ต๊ะตุ้ย 5805700456 ศูนย์ล าปาง 083-765-7703 

3 นางสาว ทอฝัน พลอยขุนทด 5805700928 ศูนย์ล าปาง 085-520-5284 
4 นางสาว พิชยา อรุณพงษ์ 5805700332 ศูนย์ล าปาง 099-291-2030 
5 นางสาว พิมพ์พิชฎา นิพนธ์สวัสด์ิ 5805700100 ศูนย์ล าปาง 095-638-0920 
6 นางสาว ปุณยนุช นิลชนิภรณ์ 5805615134 ศูนย์ล าปาง 085-829-2403 
7 นางสาว พรรณราย วงศ์ค ามา 5805700753 ศูนย์ล าปาง 083-009-4674 
8 นางสาว วริษฐา สิริชูทรัพย์ 5805615027 ศูนย์ล าปาง 061-796-1708 
9 นางสาว ปิยธิดา หลักมิยา 5805525069 ศูนย์ล าปาง 098-746-4368 
10 นางสาว เสาวลักษณ์ จ าปีเรือง 5805700316 ศูนย์ล าปาง 090-319-7012 
11 นาย พงศธร ศรีธาตุ 5805615084 ศูนย์ล าปาง 086-876-6009 
12 นางสาว ณัฐญา ทิพย์คงคา 5805700852 ศูนย์ล าปาง 093-515-1969 
13 นางสาว อรวรรณ อยู่หนูสิงห์ 5805615381 ศูนย์ล าปาง 065-694-1505 
14 นางสาว รัตติยา มาสาย 5805700548 ศูนย์ล าปาง 098-781-1339 
15 นางสาว ธัญญลักษณ์ ไชยทะนุ 5805700126 ศูนย์ล าปาง 082-617-2118 
16 นางสาว ณัฏธณิชา  ภมร 5805615076 ศูนย์ล าปาง 087-752-1216 
17 นางสาวธัญญ์ธิชา ธนะภิเษกสิทธิ์ 5805615126 ศูนย์ล าปาง 087-366-4306 
18 นาย ปกป้อง สายทอง 5805700761  ศูนย์ล าปาง 082-496-0532 

(113) เทศบาลต าบลศาลา  
อ.เกาะคา จ.ล าปาง  
ผู้ประสาน นางมาลินี ทีรฆวณิช  
ต าแหน่ง: นักจัดการทั่วไป (ภารกิจ:ดูแลพัฒนา
ชุมชน/สวัสดิการในชุมชน) 
โทร. 063-5959991  
E-mail: au_pingpor@hotmail.com 

8 1 นางสาว กชกร แสงจ่า 5805700902 ศูนย์ล าปาง 093-917-3907 อ.วรลักษณ์  เจริญศรี 
อาจารย์สุกัญญา  มีสกุลทอง 2 นางสาว กัญญาวีร์ อินต๊ะวงค์ 5805700886 ศูนย์ล าปาง 080-673-5381 

3 นางสาว วิมลทิพย ์กลางบุรัมย์ 5805615316 ศูนย์ล าปาง 094-635-6560 
4 นางสาว วิรัลพัชร ยี่สุ่น 5805615258 ศูนย์ล าปาง 093-290-2191 
5 นางสาว นิติพร มธุพจน์ 5805700431 ศูนย์ล าปาง 088-293-9987 
6 นางสาว อิงกมล ก าเนิดศรี 5805700803 ศูนย์ล าปาง 090-060-6881 
7 นาย ณัฐพงส์ ถาวงศ์ 5705700135 ศูนย์ล าปาง 098-960-0968 

8 นาย ยุทธพิชัย เหล่าแช่ม  5705700630   ศูนย์ล าปาง 095-172-0461 
(114)  องค์บริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่  
จ.แม่ฮ่องสอน  

10 1 นางสาว นันทนา วุฒิ 5805700225 ศูนย์ล าปาง 062-294-9556 อาจารย์ ดร. ปรินดา  ตาสี 
2 นางสาว เจนจีรา จันทร์เจริญ 5805700613 ศูนย์ล าปาง 091-073-0513 
3 นางสาว ขนิษฐา เเจ่มกระจ่าง 5805615670 ศูนย์ล าปาง 092-631-6460 
4 นางสาว ชุติกาญจน์ พุทธเสนา 5805525028 ศูนย์ล าปาง 095-658-1251 
5 นางสาว อุษาระวี ทองประเสริฐ 5805615555 ศูนย์ล าปาง 091-068-3258 
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6 นางสาว อรทัย บุญธรรม 5805525051 ศูนย์ล าปาง 094-170-1920 
7 นางสาว เกศรินทร์ ปริญญา 5805615233 ศูนย์ล าปาง 063-643-1326 
8 นางสาว ธนาภา กาทู 5805700134 ศูนย์ล าปาง 088-433-1695 
9 นางสาว ศศิวิมล บ้านนาพิริยะ 5805525044 ศูนย์ล าปาง 062-424-6824 
10 นางสาว เจนจิรา พิชิตยอมพนม  5805525010 ศูนย์ล าปาง 098-526-6028 

(115) องค์บริหารส่วนต าบลผาบ่อง 
 จ.แม่ฮ่องสอน  

12 1 นางสาว ปิยะธิดา แก้วตุ้ย 5805700282 ศูนย์ล าปาง 084-480-6286 อาจารย์ ดร.สุขุมา อรุณจิต 
2 นางสาว สาศิณี  สุขเกษม 5805700654 ศูนย์ล าปาง 089-842-5806 
3 นางสาว สุทธิดา ม้าเจริญตระกูล 5805700779 ศูนย์ล าปาง 090-679-3447 
4 นาย ณัฐพล ธิโนชัย 5805700266 ศูนย์ล าปาง 097-971-1307 
5 นางสาว วรรณกานต์ วันน า 5805615373 ศูนย์ล าปาง 088-415-4827 
6 นางสาว สุวรรณี คีรีพิพัฒน์ 5805525036 ศูนย์ล าปาง 097-956-9860 
7 นางสาว เจนจิรา กิจประเทือง 5805615183 ศูนย์ล าปาง 087-745-4443 
8 นางสาว ปาริฉัตร โพโส 5805615472 ศูนย์ล าปาง 093-624-1497 
9 นางสาว อารียา  เฟื่องฟอง 5805615530 ศูนย์ล าปาง 088-153-0688 
10 นางสาว ธัญลักษณ์ สิทธิโอด 5805615456 ศูนย์ล าปาง 095-134-5665 
11 นางสาว จีรวรรณ ไชยชนะ 5805700506 ศูนย์ล าปาง 085-035-9989 
12 นางสาว ณัฐกาญจน์ ปรีชาสุชาติ 5805615449  ศูนย์ล าปาง 087-717-7508 

กลุ่มท่ี 2 กรุงเทพและปริมณฑล 
(201) ส านักงานเขตวังทองหลาง  
ผู้ประสานงาน : นางสาวภิยะพรรณี วัฒนยากร 
ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน  
โทร 02-538-5350 ต่อ 6992 

2 1 นางสาวอัญชลี อัญชัญ 5705681301 ศูนย์รังสิต 064-6323564 อ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 
นิเทศร่วมกับ ส านักงานเขตดอนเมือง 
 

2 นายกิตติพงศ์ วิชิตวาที 5805681094 ศูนย์รังสิต 082-5284216 

(202)ส านักงานเขตดอนเมือง  
999 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 
กทม. 10210 ผู้ประสานงาน นายธเนศ โทนสุวรรณ 
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ โทร 02-565-9411 

6 1 นายสหรัฐ ประทุมเพ็ชร 5805611133 ศูนย์รังสิต 089-1410088 อ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข 
นิเทศร่วมกับ ส านักงานเขตวังทองหลาง 
 

2 นางสาวเจนจิรา แพฟืน 5805680591 ศูนย์รังสิต 061-7746010 
3 นายพชรพล ไกรฤทธิราญ 5805610226 ศูนย์รังสิต 086-3962312 
4 นางสาวเพชรนิภา โชติชินเชาวน์ 5805681268 ศูนย์รังสิต 084-9415395 
5 นางสาวฉันทิสา กลิ่นจันทร์ 5805681037 ศูนย์รังสิต 085-5049124 
6 นายยศกร วัชรคงศักด์ิ 5805620035 ศูนย์รังสิต 091-5214466 

(203) ส านักงานเขตหลักสี่ 
999 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กทม. 10210  
ผู้ประสานงาน นางสาวพรทิพย์ ต๊ินา นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติการ เบอร์ 02-982-2092 

3 1 นางสาววิศรุตา พุ่มทรัพย์ 5805680112 ศูนย์รังสิต 061-8200024 ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช 
นิเทศร่วมกับ องค์กร Asylum Access Thailand 
 

2 นางสาวดาริน บุญประดิษฐ์ 5805610804 ศูนย์รังสิต 080-9969214 
3 นางสาวเนตรนภา วรรณุวาส 5805680641 ศูนย์รังสิต 083-9147144 
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(204) ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจ่ัน  
ซ.นวมินทร์ 8 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจ่ัน เขตบาง
กะปิ กทม. 10240   
ผู้ประสานงาน:นางสาวขนิษฐา จ านงค์อาษา  
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา โทร 086-558-6201 
tung_7822@hotmail.com 

11 1 นางสาวศิระกาญจน์ เพ็ญพิมล 5805610671 ศูนย์รังสิต 089-9272667 ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ 
2 นายจิรัฏฐ์ ตรีภัทรรังษิกุล 5805680153 ศูนย์รังสิต 083-9931771 
3 นายฐิติพัฒน์ พิกุลทอง 5805680674 ศูนย์รังสิต 091-8042946 
4 นางสาวกนกภรณ์ อินมี 5805681086 ศูนย์รังสิต 083-0730443 
5 นางสาวอังสุนี ไว้เกียรติ 5805610861 ศูนย์รังสิต 837006226 
6 นางสาววิมลรัตน์ เหล่าค า 5805610044 ศูนย์รังสิต 094-9091331 
7 นายธรรมรัตน์  ทิมนิกาย 5805610531 ศูนย์รังสิต 089-8116992 
8 นางสาวทยาภา วิวิธวร 5805681193 ศูนย์รังสิต 083-0124752 
9 นายพีรยุทธ์ ช านาญนฤมาณ 5805610085 ศูนย์รังสิต 085-6484509 
10 นางสาวเจนจิรา บ ารุงศิลป์ 5805681078 ศูนย์รังสิต 094-3515351 
11 นางสาวเบญจมาศ ศิริธัญญะรัตน์ 5805680849 ศูนย์รังสิต 099-7985752 

(205)เทศบาลนครนนทบุรี  
1, 3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบล
บางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
ผู้ประสานงาน:นางสาวมัณฑณี ดิษฐขัมภะ  
ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ โทร 099-808-3022 
mail:pinit74@hotmail.com 

2 1 นายภาณุวัฒน์ เขียวข า 5805680070 ศูนย์รังสิต 095-8495493 รศ.เล็ก สมบัติ 
นิเทศงานร่วมกับ เทศบาลต าบลก าแพงแสน 
 

2 นางสาวกมลชนก แย้มสรวล 5805680229 ศูนย์รังสิต 097-9245939 

(206) เทศบาลเมืองท่าโขลง  
1 หมู่ 10 ถ.สีขาว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 12120  
ผู้ประสานงาน :นางนงนุช เครือเอม นักพัฒนาสังคม 
062-594-6387 

8 1 นางสาวณัฐริกา อดทน 5805520086 ศูนย์รังสิต 082-7531619   
ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ 2 นางสาว ธนัชพร แซ่ลิ้ม 5805610770 ศูนย์รังสิต 087-4071782 

3 นางสาวชลธิชา  บุณยเนตร 5805680336 ศูนย์รังสิต 083-3388554 
4 นางสาวสุจิตรา กลับศรี 5805681110 ศูนย์รังสิต 091-8210517 
5 นางสาวนิชานาถ พหุพันธ์ 5805681029 ศูนย์รังสิต 095-4521130 
6 นางสาวสรชา สุวรรณโมลี 5805610309 ศูนย์รังสิต 063-4156282 
7 นางสาวดวงกมล สัมฤทธิ์วงศ์ 5805680898 ศูนย์รังสิต 098-2724163 
8 นายศรราม สาลี 5705530060 ศูนย์รังสิต 081-788-8783 

(207) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  
1 หมู่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 3 ต าบล บึง
ยี่โถ อ าเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130  
นายนาวีกร บุญตาระวะ ต าแหน่งปลัดเทศบาลเมือง
ยี่โถ โทร : 084-0007151 fax:0 2991 6636-8 ต่อ 
205 

18 1 นางสาวศศิประภา สุขศิริ 5805610465 ศูนย์รังสิต 086-3843383 ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร 
อ.ธัญญาภรณ์ จันทรเวช 2 นายธีรเดช จ้อยประดิษฐ 5805680666 ศูนย์รังสิต 081-7774027 

3 นางสาววิลาวัณย ์พรหมจรัส 5805530010 ศูนย์รังสิต 098-0561394 
4 นางสาววารีรัตน์ ศรีบุญ 5805530036 ศูนย์รังสิต 090-0239853 
5 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์ 5805490025 ศูนย์รังสิต 087-4990229 
6 นางสาวชนัญชิดา กองแก้ว 5805490017 ศูนย์รังสิต 062-7302999 
7 นางสาวนวรัตน์ จรูญเมธา 5805610606 ศูนย์รังสิต 089-1126110 
8 นางสาววรมล อัฑฒพงศ์ 5805610838 ศูนย์รังสิต 097-2359669 
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9 นายมาวิน ต้นเกตุ 5805680864 ศูนย์รังสิต 092-2650471 
10 นางสาวสิริกาญจนา ไชยวาส 5805681219 ศูนย์รังสิต 061-4141916 
11 นางสาวนิชานันท์ จันทร 5805610663 ศูนย์รังสิต 087-6621174 
12 นางสาวชลิตา ยังปากน้ า 5805680682 ศูนย์รังสิต 098-0855703 
13 นางสาวอภิสรา เจริญรักษา 5805681334 ศูนย์รังสิต  084-697-8911 
14 นางสาวพีรดา ล าใย 5805610523 ศูนย์รังสิต 085-9004678 
15 นางสาวภาวิดา อัฐพร 5805680492 ศูนย์รังสิต 095-9583814 
16 นางสาวรษา แก้วประพันธ์ 5805610390 ศูนย์รังสิต 099-4813638 
17 นางสาวนิรชา แก้วงาม 5805680971 ศูนย์รังสิต 094-4878572 
18 นายกฤติน ประเสริฐศรี 5805680914 ศูนย์รังสิต 099-7469051 

(208) ส านักงานเขตบางซื่อ 
ผู้ประสานงาน: นายสมชาย ชุ่มเมืองเย็น นักพัฒนา
สังคมช านาญการ โทร 081-870-7923 mail: 
somchai_enurm@yahoo.co.th  

12 1 นางสาววณิชยา แคล่วคล่อง 5805620027 ศูนย์รังสิต 091-8879538 ศ.ระพีพรรณ ค าหอม 
 2 นายคริษฐ์ สมุทรกลิน 5805681151 ศูนย์รังสิต 080-2716020 

3 นายกฤตภาส สุทธิพันธ์ตระกูล 5805610010 ศูนย์รังสิต 061-6515108 
4 นายสุรวิชญ์ เด่นจารุกูล 5805610051 ศูนย์รังสิต 081-6185487 
5 นางสาวศุภัทธา กิตติเยาวมาลย์ 5805681045 ศูนย์รังสิต 081-9288282 
6 นายศศิณ  สุวภาพไพบูลย์กุล 5504611947 ศูนย์รังสิต 086-3693246 
7 นางสาววริศรา วัฒนวงศ์ 5805680526 ศูนย์รังสิต 083-0038522 
8 นางสาวณิชารีย์ หวังวรวุฒิ 5805681128 ศูนย์รังสิต 096-6346291 
9 นางสาวภัทรา วรินทรเวช 5805610408 ศูนย์รังสิต 098-0595184 
10 นางสาวธนาภรณ์ บูรณะบัญญัติ 5805681300 ศูนย์รังสิต 088-5822766 
11 นางสาวณิชารีย์ รื่นพานิช 5805610127 ศูนย์รังสิต 094-9958588 
12 นางสาวนทรจิรา เทวกุล 5805681359 ศูนย์รังสิต 081-7778786 

(209) องค์กร Asylum Access Thailand  
1111/151 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจักร กทม.10900  
ผู้ประสานงาน: นางสาวณัฐรดา ยนยุบล  
062-698-1776  

5 1 นายวรนนท์ สุวรรณถาวร 5805611059 ศูนย์รังสิต 095-9041835 ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช 
นิเทศร่วมกับ ส านักงานเขตหลักสี่ 2 นางสาวปานชลิตา ฉันทานนท์ 5805610440 ศูนย์รังสิต 085-9892493 

3 นางสาวอกนิษฐ์ ต๊ะดิ 5705680014 ศูนย์รังสิต 093-9561452 
4 นางสาวฐิติมา ลิ้มสุวรรณ 5805610218 ศูนย์รังสิต 099-2465628 
5 นางสาวชัญญา คหินทพงษ์ 5805680013 ศูนย์รังสิต 090-9892457 

(210) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
ถนนปทุมธานี – สามโคก ต าบลบางปรอก อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  นางสาวอารีรัตน์ นฤ
ดมพงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ โทร 087-
102-4240 mail: fon4240@gmail.com  

12 1 นางสาวกัลยกร รายณะสุข 5805610713 ศูนย์รังสิต 095-6198191 ศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล 
 2 นางสาวกมลชนก นาคช านาญ 5805680419 ศูนย์รังสิต 091-0359388 

3 นางสาวสุธาสินี อิ่มสมบัติ 5805610598 ศูนย์รังสิต 081-4536074 
4 นางสาวคัณธมาส เพ่งสุวรรณ 5805610796 ศูนย์รังสิต 091-4361933 
5 นางสาวกรกช ศรีถัทธ์ 5805681201 ศูนย์รังสิต 092-9297529 
6 นางสาวรวิกานต์ ศิริธานันท์ 5805520078 ศูนย์รังสิต 085-8438012 
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หน่วยงาน จ านวน ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียน ศูนย์ โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 
7 นายวริทธิ์ สู่ทรัพย ์ 5805680708 ศูนย์รังสิต 086-3684134 
8 นางสาวปัณฑ์ชนิต ลาภะนาวิน 5805680146 ศูนย์รังสิต 089-0734724 
9 นางสาวนาดียา หลีขาว 5805680237 ศูนย์รังสิต 080-5443827 
10 นางสาวสุชานันท์ ฟังเสนาะ 5805610341 ศูนย์รังสิต 097-2470902 
11 นายอัฟนาน จรัลศาส์น 5805620050 ศูนย์รังสิต 098-0140153 
12 นายดนุเดช ตรีมงคลโชค 5805620084 ศูนย์รังสิต 097-0037795 

(211) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดปทุมธานี 
1/130  หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
นางกมลรัตน์ หิรัญวงษ์ ต าแหน่งนักพัฒนาสังคม E-
mail :pathumthani_pcd@dsdw.go.th 

8 1 นางสาวสโรชา ทิมเชียงราก 5805611018 ศูนย์รังสิต 094-5590156 อ.ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์ 
2 นางสาวปริชมนณ์ นนศิริ 5805680583 ศูนย์รังสิต 094-6340832 
3 นางสาวรัชนก อนุรักษ์ขจร 5805610192 ศูนย์รังสิต 096-1566149 
4 นางสาวนิรัตน์ชา กลิ่นบุญ 5805610259 ศูนย์รังสิต 084-2082577 
5 นางสาวภัคษวรรณ มุขดี 5805611026 ศูนย์รังสิต 091-8392097 
6 นางสาวจุฑาธิป มันยานนท์ 5805610358 ศูนย์รังสิต 097-2518303 
7 นางสาวรัตนภรณ์ ศรีประเสริฐ 5805680534 ศูนย์รังสิต 091-0353692 
8 นางสาวโชติกา เพ็ชรสุวรรณ 5805680500 ศูนย์รังสิต 091-0195277 

(212) มูลนิธิพุทธฉือจ้ีไต้หวันในประเทศไทย  
3/6 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 9 แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ จังหวัด กรุงเทพ 10250 นางนฤมล คุณธร 
นักสังคมสงเคราะห์ 091-797-1991 
mail:narumul2507@gmail.com 

2 1 นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เลิศ 5805610614 ศูนย์รังสิต 086-313-6372 อ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์ 
นิเทศงานร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา 
 

2 นางสาวกมลนันท์ ผนวกสุข 5805681011 ศูนย์รังสิต 089-791-7182 

(213) มูลนิธิกระจกเงา  
191 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพฯ 
10210 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ เจาหน้าที่ปะ
สานงาน โทร 092-267-6292 
mail:intern@mirror.or.th 

5 1 นางสาวนิชาภา ปานประทีป 5705610466 ศูนย์รังสิต 083-0620702 อ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์ 
นิเทศงานร่วมกับมูลนิธิพุทธฉือจ้ีไต้หวัน 
ในประเทศไทย 
 

2 นายนาคินทร์ โคตรชารี 5805680054 ศูนย์รังสิต 097-0400384 

3 นางสาวจุฬาลักษณ์ จิตเนียม 5805680690 ศูนย์รังสิต 063-9187694 

4 นางสาวมณีรัตน์ ประสพบัว 5805530051 ศูนย์รังสิต 091-1966642 

5 นางสาวศิรดา เพชรโยธิน 5805610374 ศูนย์รังสิต 086-3721094 

(214)สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี  
7 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 น.ส.
ขวัญนภา ตูดด า นักพัฒนาสังคมช านาญการ 097-
237-3959 

6 1 นางสาวปณิชฌาณ ปัณยาลักษณ 5805680039 ศูนย์รังสิต 095-4628793 นิเทศร่วมกับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 
รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล 

2 นางสาวพันธิตรา สวัสดิผล 5805681318 ศูนย์รังสิต 091-8765673 

3 นางสาวสุพิชญา ธาราพรหม 5805680617 ศูนย์รังสิต 098-2771204 

4 นางสาวเขมิกา ชัยค าภา 5805680179 ศูนย์รังสิต 089-1844204 

5 นางสาวศุภนิดา ค าใส 5805681326 ศูนย์รังสิต 083-6199427 

6 นางสาวเจนจิรา มะอินทร์ 5805681243 ศูนย์รังสิต 083-4231669 

(215) สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งชายธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 

3 1 นางสาวกมลลักษณ์ ผงทวี 5805450029 ศูนย์รังสิต 093-9631380 รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล 
นิเทศร่วมกับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี  2 นางสาวเมธิตา นามบุตร 5805620019 ศูนย์รังสิต 062-1835655 
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หน่วยงาน จ านวน ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียน ศูนย์ โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 
7 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 นางสาว
อามีร่า หะมี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 094-
593-5414 

3 นางสาวกัญญาภัทร อุลูโคตร 5805620043 ศูนย์รังสิต 093-3707501 จังหวัดปทุมธานี 
 

(216) สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งนนทบุรีจังหวัด
นนทบุรี 78/12 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด             
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
นายธีรพศ์ เชี่ยงเชิงศึก  
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ไทร 095-501-0356 
mail:teerapong.ch@hotmail,.com 

3 1 นางสาวภาตะวัน ภากรศิลป์ 5805680880 ศูนย์รังสิต 090-9829260 อ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต 
นิเทศร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 
 

2 นางสาวจักษณา ดอกไม้ 5805610853 ศูนย์รังสิต 087-7637821 
3 นางสาวธนัชชา จันคณา 5805680203 ศูนย์รังสิต 063-1515393 

(217)ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งนนทบุรีจังหวัด
นนทบุรี  

3 1 นายวิศรุต วิเชียรมณี 5805610101 ศูนย์รังสิต 098-1013958 อ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต 
นิเทศร่วมกับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 
 

2 นางสาววัชโรทัย เสวตวงษ์ 5805680278 ศูนย์รังสิต 086-388-6802 
3 นางสาวธัญญลักษณ์ เตโชวิจักชัยกุล 5805680187 ศูนย์รังสิต 091-8713324 

(218) trawell (ทราเวลล์)  
22 ซ.ส าราญราษฎร์ แขวงส าราญราฎร์ เขตพระนคร 
กทม.10200  
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ (founder) 
โทร 092-506-6598 email: 
sanon@satarana.com 

6 1 นางสาวอัจฉรา ชัยสุระ 5805680633 ศูนย์รังสิต 094-0253704 รศ.ดร.นฤมล นิราทร 
นิเทศร่วมกับ ส านักงานเขตพระนคร 
 

2 นายปิยะวัฒน์ เจริญศักด์ิ 5805680450 ศูนย์รังสิต 092-3920298 
3 นางสาวอิสรีย์ วงษ์พานิช 5805610366 ศูนย์รังสิต 085-2784378 
4 นางสวพิมพ์พิชญา กิจสมัย 5805619150 ศูนย์รังสิต 092-8368620 
5 นางสาวอาทิตย์ตยา ทองบาง 5805610325 ศูนย์รังสิต 088-8945164 
6 นางสาวกุวิสรา สีหะไตร 5805680476 ศูนย์รังสิต 082-4961237 

(219) ส านักงานเขตพระนคร 
78 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท์ 0-2281-5370 , 022818125 
โทรสาร 0-2281-5579 
E-Mail : pranakorn_bkk@hotmail.com 

3 1 นายธนณัฏฐ์ เภตราวนิชย์ 5805611075 ศูนย์รังสิต 097-9715247 รศ.ดร.นฤมล นิราทร 
นิเทศร่วมกับ trawell (ทราเวลล์) 
 
 

2 นางสาวอรยา อดิศัยสัมพันธ์ 5805610549 ศูนย์รังสิต 083-0166351 
3 นายอินทัช ประดิษฐอาชีพ 5805610267 ศูนย์รังสิต 086-3833939 

กลุ่มท่ี 3 ภาคกลาง 
(301)เทศบาลต าบลเขาพระงาม  
103 หมู่ที่ 3 ถพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี 15160  
นางภทริตา สุวรรณโน โทร : 081-9470597  
Fax 036487-372 

7 1 นางสาวณัฐชยา บวรศักด์ิสิริกุล 5805680724 ศูนย์รังสิต 092-6247294  ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด 

2 นายปวริศ พิทักษ์ 5805610143 ศูนย์รังสิต 089-6554517 

3 นางสาวศุภกานต์ เมปริญญา 5805680104 ศูนย์รังสิต 099-6909083 

4 นางสาวภิรมณ์รุจน์ ชัยรุ่งปัญญา 5805680658 ศูนย์รังสิต 081-3627435 

5 นางสาวกชกร  ชอบรวย 5805610887 ศูนย์รังสิต 094-9505615 

6 นายพีรดนย์ จันทร์แสงสว่าง 5805680823 ศูนย์รังสิต 091-6947894 

7 นางสาวธันยพร  เพ็ชร์สุขุม 5805610937 ศูนย์รังสิต 085-9888454 

(302) เทศบาลต าบลก าแพงแสน 5 1 นางสาวชนกกานต์ ล่องลอย 5805680351 ศูนย์รังสิต 090-1424384 รศ.เล็ก สมบัติ 
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หน่วยงาน จ านวน ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียน ศูนย์ โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 
23 ม. 1 ต. ทุ่งกระพังโหม อ. ก าแพงแสน จ.
นครปฐม 73140 นางสาวอุดมศรี สุขภา หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชน 086-341-4086 

2 นางสาววริศรา มาลาวงศ์กุล 5805610093 ศูนย์รังสิต 083-8322751 นิเทศงานร่วมกับ เทศบาลนครนนทบรุี 
 3 นางสาวกนกวรรณ  ไกรเลิศ 5805680435 ศูนย์รังสิต 062-1895522 

4 นางสาวกัลยรัตน์ คงอนันต์ทรัพย์  5805611000 ศูนย์รังสิต 089-9608086 

5 นางสาวณัฐมน ทิพย์ทอง 5805680138 ศูนย์รังสิต 081-1732478 

กลุ่มท่ี 4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(401) เทศบาลนครขอนแก่น  
ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น 1 ถ.ประชาส าราญ    
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
ประสานงานหลัก คุณโก 064-604-9607 
นางนุชนภา  ขันธ์เครือ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและกระจายอ านาจ โทร 089-620-2951 

8 1 นางสาวฐานิต  วรศักด์ิมหาศาล 5805610069 ศูนย์รังสิต 081-4702405 รศ.พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ 
2 นายธศรุต มิ่งบุญ 5805610630 ศูนย์รังสิต 083-0183931 
3 นางสาวรัตนภรณ์ พันธุ์สุวรรณ 5805680195 ศูนย์รังสิต 095-6136771 
4 นางสาวสิตางศุ์ จ่ันบ ารุง 5805680989 ศูนย์รังสิต 081-4891151 
5 นางสาวณิชากร แก้วประเสริฐ 5805540019 ศูนย์รังสิต 063-8427676 
6 นางสาวนวพร เกตุคง 5805680393 ศูนย์รังสิต 080-6223462 
7 นางสาวชลธิชา พรหมพิมพ์ 5805681060 ศูนย์รังสิต 095-4816109 
8 นางสาวมิลตรา โมทอง 5805681177 ศูนย์รังสิต 087-2177157 

402 องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่   
อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 267 หมู่ที่ 1 บ.นาพู่   
ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150  
ผู้ประสาน นายอ านวย อินทรธิราช นายก อบต. 
โทร 089-841-2244 

14 1 นางสาว ณัฐรัตน์ เร่ทา 5805615605 ศูนย์ล าปาง 095-619-0625  รศ.ดร.พเยาว์  ศรีแสงทอง 
2 นางสาว ภัทร์นฤน นามเสน 5805615399 ศูนย์ล าปาง 087-899-8904 
3 นางสาว วรวี พันธ์พิจิตร 5805615779 ศูนย์ล าปาง 095-226-4915 
4 นางสาว จินต์จุฑา แท่นบัติ 5805615514 ศูนย์ล าปาง 087-863-6623 

5 นางสาว ธนภรณ์ สุขทัน 5805700704 ศูนย์ล าปาง 083-001-8656 
6 นางสาว ปาริฉัตร ธนบัตร 5805700027 ศูนย์ล าปาง 083-877-2731 
7 นางสาว สิรินยา ม้าแก้ว 5805700936 ศูนย์ล าปาง 091-478-2126 
8 นางสาว กัญญารัตน์  พรวญหาญ 5805700407 ศูนย์ล าปาง 094-439-2331 
9 นางสาว วชิราภรณ์ ขจรจิรพันธ์ 5805700415 ศูนย์ล าปาง 087-789-9927 
10 นางสาว มานิตา วันนันตา 5805700365 ศูนย์ล าปาง 088-766-6853 
11 นางสาว ไอริณ เนาประดิษฐ์ 5805700373 ศูนย์ล าปาง 084-409-6078 
12 นางสาว เบญจภา เติมพรเลิศ 5805700514 ศูนย์ล าปาง 082-877-2653 
13 นางสาวพัชราภรณ์ เทียนสุวรรณ 5805615407 ศูนย์ล าปาง 098-825-5425 

14 นางสาว ณัฐพิมล แสงภักดี    5805700712    ศูนย์ล าปาง 080-668-8915  
กลุ่มท่ี 5 ภาคตะวันออก 
(501) องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
153/29 ม.12 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
นายธนทิพย์ เถาเมืองใจ นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ โทร 061-949-9363 

4 1 นางสาวธนัชพร แพทย์จรัส 5805680211 ศูนย์รังสิต 080-1181532 อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว  
อ.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ 
อ.รณรงค์ จันใด 
นิเทศงานร่วมกับ เทศบาลต าบลชากไทย  
และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2 นางสาวณัฐณิชา คงมณี 5805611034 ศูนย์รังสิต 080-4355221 
3 นางสาวกานติมา นันค า 5805490033 ศูนย์รังสิต 095-1895218 
4 นางสาวพรรณวดี จูเกษม 5805520110 ศูนย์รังสิต 090-9524753 
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หน่วยงาน จ านวน ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียน ศูนย์ โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 
 

(502) เทศบาลต าบลชากไทย  
20/1 ม. 3 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 
22210 นายดนัย ลิ้มบุญยประเสริฐ  
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ โทร 087-582-1427  

10 1 นาย สุวิจักขณ์ ศรีชิษณวนนท์ 5805680377 ศูนย์รังสิต 082-9064148 อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว  
อ.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ 
อ.รณรงค์ จันใด 
นิเทศงานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2 นายจิรายุ ไทยสวัสด์ิ 5805680484 ศูนย์รังสิต 099-189-2265 
3 นางสาวรัตนาพร คนร า 5805680385 ศูนย์รังสิต 095-4908558 
4 นายธนาธิป เทียมราษฎร์ 5805680732 ศูนย์รังสิต 097-243-7188 
5 นายนพคุณ บุญพระบาง 5805680831 ศูนย์รังสิต 095-3904674 
6 นายนิติกรานต์ บาลชน 5805610788 ศูนย์รังสิต 087-329-7225 
7 นายเมธา สมบุญ 5805681235 ศูนย์รังสิต 063-0592907 
8 นายจิรวัฒน์ ไพรศานติ 5805681185 ศูนย์รังสิต 091-0989539 
9 นางสาวณัฐพร เบญจาธิกุล 5805610754 ศูนย์รังสิต 090-0403335 
10 นางสาวฐานรัตน์ ลออเลิศ 5805680021 ศูนย์รังสิต 086-3129856 

503  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(ส านักงาน จ.ตราด)  
86 ซ.ลาดพร้าว110 แยก2 แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-935-3560-
2 fac : 02-935-2721  

12 1 นาย สุริยะพรหม พูลอาด 5805700241 ศูนย์ล าปาง 092-691-5362 อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว  
อ.พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ 
อ.รณรงค์ จันใด 
นิเทศงานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
และ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
 

2 นางสาว สโรชา เรียนมั่น 5805700563 ศูนย์ล าปาง 083-154-0549 
3 นางสาว ผกาภรณ์ ไฝปวง 5805700696 ศูนย์ล าปาง 082-762-4123 
4 นางสาว จินตนา ดิษกร 5805700175 ศูนย์ล าปาง 081-607-1782 
5 นาย ธีรภัทร  เนรมิตร 5805700621 ศูนย์ล าปาง 084-617-9191 
6 นางสาว สุภาวดี   สุขเกษม 5805615159 ศูนย์ล าปาง 094-496-8183 
7 นาย สพลพิสิษฐ์ ไชยรุ่งเรือง 5805700191 ศูนย์ล าปาง 094-763-2678 
8 นางสาว ลักขณา ทองค า 5805615167 ศูนย์ล าปาง 093-287-6755 
9 นางสาว แสงมณี เจียรพันธุ์ 5805615290 ศูนย์ล าปาง 095-187-6832 
10 นางสาว วารุณี โรจนสมศักด์ิ 5805700449 ศูนย์ล าปาง 091-479-9370 
11 นางสาว จุฑามาศ นาลัย 5805700738 ศูนย์ล าปาง 086-373-4436  

091-305-3301 
12 นางสาว พิริยาพร พันธ์ไธสงฆ์ 5805615068 ศูนย์ล าปาง 088-561-5181 

กลุ่มท่ี 6 ภาคตะวันตก 
(601) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
(ส านักงาน จ.เพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี)   
86 ซ.ลาดพร้าว110 แยก2 แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-935-
3560-2 fax : 02-935-2721  

16 1 นางสาวสุจิรา   อุปพงษ์ 5805610481 ศูนย์รังสิต 085-3644784 ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง 
อ.เคท ครั้งพิบูลย์ 
นิเทศงานร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 
 

2 นางสาวณิชา เศรษฐสกล 5805680161 ศูนย์รังสิต 096-8148821 

3 นางสาวโอบเอื้อ วิรัชศิลป์ 5805680468 ศูนย์รังสิต 081-0809933 

4 นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ ภวภูรีนนท์ 5805681144 ศูนย์รังสิต 080-3350928 

5 นางสาวภานุมาศ อุทัยกัน 5805681284 ศูนย์รังสิต 085-2601034 

6 นางสาวร่มพิชา คล่องแคล่ว 5805610697 ศูนย์รังสิต 063-1914962 

7 นางสาวกุลธิดา คู่ธรรมจักร 5805681102 ศูนย์รังสิต 082-8852625 
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หน่วยงาน จ านวน ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียน ศูนย์ โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 
8 นางสาวศสิญานันท์  แก้วพูลศรี 5705680329 ศูนย์รังสิต 085-1977975 

9 นางสาว อริสรา คงธนานันท์ 5805615548 ศูนย์ล าปาง 085-929-8414 

10 นางสาว ณัฐธิดา บุญประเสริฐ 5805700183 ศูนย์ล าปาง 092-186-5146 

11 นางสาว ศศินา ผจญจิตร 5805615464 ศูนย์ล าปาง 092-489-2605 

12 นางสาว จรรยาศิริ วงศ์ธนเศรษฐ 5805615589 ศูนย์ล าปาง 085-689-9271 

13 นางสาว ดาหวัน สมสุข 5805615365 ศูนย์ล าปาง 094-745-8181 

14 นางสาว กานต์ธิดา ก้อนจันเทศ 5805700423 ศูนย์ล าปาง 087-729-4365 

15 นางสาว ศุภาพิชญ์ คงชื่น 5805615738 ศูนย์ล าปาง 099-420-8253 

16 นางสาว รัตติกา ยามะสัก  5805700829  ศูนย์ล าปาง 083-203-7204 

(602) สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งกุ่มสะแก  
จังหวัดเพชรบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 
41 ม.2 ถ.สูง ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
76000  
นางสาวเบญจมาภรณ์ ฉิมสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์  
โทร 063-350-1116 
mail:ambenja443@gmail.com 

4 1 นางสาวอารียา วินทะใชย 5805680369 ศูนย์รังสิต 084-6618590 ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล 

2 นายปิยะมงคล อนันตกูล 5805680047 ศูนย์รังสิต 083-2256767 

3 นางสาววรัชยา เหล็กเพ็ชร 5805681342 ศูนย์รังสิต 081-9383057 

4 นางสาวณัฐภรณ์ สุขรอด 5805681003 ศูนย์รังสิต 092-5902763 

กลุ่มท่ี 7  ภาคใต้ 
(701)  มูลนิธิอันดามัน (ปฏิบัติงานพื้นท่ีจังหวัด
ตรังและจังหวัดกระบี่) 35/1 หมู่ที่ 4 ต.ควรปริง  
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
ประสานงาน นางสาววิลินดา จ าหลา   
โทร 098-018-8114  
mail: Wilanda0032@gmail.com 

26 1 นางสาวสุรัชฌา สุขประเสริฐ 5805610416 ศูนย์รังสิต 098-3937836 ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก 
รศ.วรรณวดี พูลพอกสิน 
อ.ปรียานุช โชคธนวณิชย์ 
 

2 นางสาวสัจจกร วงศ์ตระกูลยนต์ 5805610168 ศูนย์รังสิต 080-5675151 
3 นางสาวพรรณวษา บัตรพรรธนะ 5805680773 ศูนย์รังสิต 080-3466246 
4 นางสาวนริศรา เรือนทอง 5805681227 ศูนย์รังสิต 065-4989442 
5 นายกาญจรัช แผนสนิท 5805610580 ศูนย์รังสิต 087-7860170 

6 นางสาวบุญขวัญ ยอดนางรอง 5805520094 ศูนย์รังสิต 092-3396219 
7 นางสาวรูรียะ ดอเลาะ 5805510020 ศูนย์รังสิต 061-1062894 
8 นางสาว ศจี เกสง่า 5805615563 ศูนย์ล าปาง 080-714-9744 
9 นาย สุขสันต์ เจริญสุวรรณ 5805615332 ศูนย์ล าปาง 095-783-1529 

10 นางสาว ญาริษา พรมอ้น 5805700019 ศูนย์ล าปาง 088-228-5668 
11 นางสาว บุญพิทักษ์ ชัยรังษี 5805700035 ศูนย์ล าปาง 094-636-3274 
12 นางสาว นภัสสร อินทนา 5805615100 ศูนย์ล าปาง 085-422-3185 
13 นางสาว ชุติกาญจน์ กุนาใจ 5805700217 ศูนย์ล าปาง 099-138-1777 
14 นางสาว วลาสินี   จุมพิศ 5805700498 ศูนย์ล าปาง 095-449-2526 
15 นางสาว วิมลประภา พรมทอง 5805700258 ศูนย์ล าปาง 061-669-0295 
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หน่วยงาน จ านวน ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียน ศูนย์ โทรศัพท์ อาจารย์นิเทศงานในคณะ 
16 นางสาว มีนา แข็งขยัน 5805615191 ศูนย์ล าปาง 085-501-9970 
17 นางสาว พีรดาณัฐ เงินงาม 5805700811 ศูนย์ล าปาง 088-266-9489 
18 นางสาว พรชนก จอมพิจิตร 5805700605 ศูนย์ล าปาง 089-265-6721 
19 นางสาว เจนจิรา บ ารุงศิลป์ 5805615506 ศูนย์ล าปาง 098-260-9306 
20 นางสาว ชลธิชา ธิปันแก้ว 5805700068 ศูนย์ล าปาง 090-134-0582 
21 นางสาว จันทนา ทรัพย์ทวีผล 5805700670 ศูนย์ล าปาง 096-871-8972 
22 นางสาว สิรีธร กุลสินธ์ 5805700167 ศูนย์ล าปาง 099-807-7621 
23 นางสาวคัมภีระพรรณ เขียวกายสิทธิ์ 5805700043 ศูนย์ล าปาง 089-634-9114 
24 นางสาว จรัสดาว ระวังกาย 5805700399 ศูนย์ล าปาง 087-360-4470 
25 นางสาว รุจยา มีทองค า 5805700308 ศูนย์ล าปาง 091-478-4203 
26 นางสาว ฐิตินันท์  หน่อแก้ว 5805700662  ศูนย์ล าปาง 083-154-4426 

(702) เทศบาลต าบลรัษฎา จ.ภูเก็ต  
17/58 หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
ผู้ประสานงาน:นางศิวนาถ ชัยพิสิษฐเจริญ  
โทร : 076-525779 ต่อ 108  

7 1 นางสาวกวินธิดา กุญชรเพชร 5805681292 ศูนย์รังสิต 086-4110806  อ.ดร.สิริยา รัตนช่วย 

2 นางสาวนิชา พันธ์คีรี 5805620076 ศูนย์รังสิต 084-6518031 

3 นางสาวอสมาภรณ์ พัฒน์สถิตย์ 5805680559 ศูนย์รังสิต 090-2209977 

4 นางสาวยมลพร บุ้งทอง 5805680625 ศูนย์รังสิต 086-3215349 

5 นางสาวณัฐนิชา ผกาแก้ว 5805680575 ศูนย์รังสิต 089-8845917 

6 นายธีรชัย อัคละ 5805681052 ศูนย์รังสิต 094-9210505 

7 นางสาวอาทิตยา คุ่ยเจริญ 

 

5805680609 ศูนย์รังสิต 088-6543031 

(703) สหทัยมูลนิธิ  
ส านักงานภาคใต้ 193, ถนนศรีธรรมราช ต.ในเมือง 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, 80000 
 ผู้ประสานงานซนางสาววาสนา สุทวิ   
ต าแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ 
 โทร 089-764-0929 
mail:puisutavi@hotmail.com  

4 1 นายฐานทัพ เพชรนิล 5805680427 ศูนย์รังสิต 083-3922204 อ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์  
 2 นางสาวกณิศ จันทขวัญ 5805681276 ศูนย์รังสิต 092-4579724 

3 นางสาวกุลสินี พัฒน์แฟง 5805680294 ศูนย์รังสิต 087-8944578 

4 นางสาวศริญภัทร สิทธี 5805680260 ศูนย์รังสิต 083-5021849 

 


