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ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ตาราง สรุปการแบ่งพ้ืนที่บริการวิชาการของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
ที ่ ศูนย์แม่ข่ายฯ/ศูนย์ประสานงานฯ วิทยาเขต ภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ  

1
  
  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร   กรุงเทพมหานคร 
(จ านวน 17 เขต) 
กรุงเทพเหนือ 
กรุงเทพใต้  
 

พื้นที่บริการกรุงเทพมหานคร ได้แก่  
กรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตดอนเมือง เขตลาดพร้าว 
เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตบางซื่อ 
กรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา 
เขตสาทร เขตคลองเตย เขตบางรัก เขตพระโขนง เขตวัฒนา 
เขตบางนา เขตสวนหลวง เขตปทุมวัน 

ภาคกลางตอนบน สระบุรี  
 

พื้นที่บริการจังหวัดสระบุรี ได้แก่ เมืองสระบุรี แก่งคอย 
เฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด บ้านหมอ วิหารแดง หนองแซง 
พระพุทธบาท มวกเหล็ก วังม่วง เสาไห้ หนองแค หนองโดน 

ลพบุรี  
 

พื้นที่บริการจังหวัดลพบุรี ได้แก่ เมืองลพบุรี พัฒนานิคม 
โคกส าโรง ท่าวุ้ง โคกเจริญ ชัยบาดาล ท่าหลวง บ้านหมี่ 
สระโบสถ์ หนองม่วง ล าสนธิ 

ภาคตะวันออก นครนายก  
 

พื้นที่บริการจังหวัดนครนายก ได้แก่ เมืองนครนายก  
บ้านนา ปากพลี องครักษ์ 

2
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

ภาคกลางตอนบน  พระนครศรีอยุธยา 
(16 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ เมือง
พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ นครหลวง บางซ้าย บางไทร ภาช ี
บางปะหัน บางบาล บางปะอิน บ้านแพรก มหาราช ลาดบัว
หลวง วังน้อย เสนา อุทัย ผักไห่ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
วาสุกรี   



ระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. 2565 
 

  ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 
 

 
  

ตาราง สรุปการแบ่งพ้ืนที่บริการวิชาการของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
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2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

ศูนย์นนทบุรี เหนือ
จังหวัดนนทบุรี   

 ภาคกลาง ปริมณฑล  นนทบุรี 
 

พื้นที่บริการนนทบุรี ได้แก่ เมืองนนทบุรี บางบัวทอง  
ไทรน้อย บางกรวย บางใหญ่ ปากเกร็ด 

ศูนย์นนทบุรี ใต้ 
จังหวัดนนทบุรี   
ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 1  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ภาคกลางตอนล่าง  สุพรรณบุรี 
 

พื้นที่บริการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เมืองสุพรรณบุรี  
บางปลาม้า ดอนเจดีย์ ศรีประจันต์ เดิมบางนางบวช อู่ทอง 
สามชุก หนองหญ้าไซ สองพ่ีน้อง ด่านช้าง 

ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2 ภาคกลางตอนล่าง อ่างทอง พื้นที่บริการจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ เมืองอ่างทอง แสวงหา
วิเศษชัยชาญ โพธิ์ทอง ไชโย ป่าโมก สามโก้ 

สิงห์บุรี พื้นที่บริการจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ เมืองสิงห์บุรี บางระจัน 
พรหมบุรี ค่ายบางระจัน อินทร์บุรี ท่าช้าง 

ชัยนาท พื้นที่บริการจังหวัดชัยนาท ได้แก่ เมืองชัยนาท มโนรมย์ 
สรรพยา วัดสิงห์ สรรคบุรี หันค่า หนองมะโมง เนินขาม 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  
จังหวัดปทุมธานี 

ปทุมธานี  ภาคกลาง 
ปริมณฑล 

ปทุมธานี 
 

พื้นที่บริการจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เมืองปทุมธานี ธัญบุรี 
คลองหลวง สามโคก ลาดหลุมแก้ว ล าลูกกา หนองเสือ 
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ตาราง สรุปการแบ่งพ้ืนที่บริการวิชาการของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
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4 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ศาลายา  กรุงเทพมหานคร 
(จ านวน 15 เขต) 
เขตกรุงธนเหนือ 
เขตกรุงธนใต้  

พื้นที่บริการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขต
บางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตธนบุรี เขตจอมทอง เขตคลองสาน เขตตลิ่ง
ชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางพลัด  
เขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตทุ่งคร ุเขตบางบอน เขตบางแค 
เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ  

ภาคตะวันตก  นครปฐม  
 

พื้นที่บริการจังหวัดนครปฐม ได้แก่ เมืองนครปฐม ดอนตูม สามพราน บางเลน 
ก าแพงแสน พุทธมณฑล นครชัยศรี  

ราชบุรี  
 

พื้นที่บริการจังหวัดราชบุรี ได้แก่ เมืองราชบุรี ด าเนินสะดวก วัดเพลง จอมบึง 
สวนผึ้ง บางแพ บ้านโป่ง บ้านคา ปากท่อ โพธาราม 

สมุทรสาคร  พื้นที่บริการจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว  

สมุทรสงคราม พื้นที่บริการจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่ เมืองสมุทรสงคราม อัมพวา บางคนที  

สมุทรปราการ 
 

พื้นที่บริการจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ เมืองสมุทรปราการ บางบ่อ บางพลี 
บางเสาธง พระประแดง พระสมุทรเจดีย์  

ภาคตะวันตก  กาญจนบุรี 
 

พื้นที่บริการจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ เมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ท่าม่วง 
ท่ามะกา พนมทวน ไทรโยค บ่อพลอย ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ เลาขวัญ สังขละบุรี 
หนองปรือ ห้วยกระเจา 
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5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  
 

กรุงเทพมหานคร  
พ้ืนที่บพิตรพิมุข  
วิทยาลัยเพาะช่าง 

 กรุงเทพมหานคร  
(จ านวน 18 เขต) 
เขตกรุงเทพกลาง 
เขตกรุงเทพตะวันออก 

พื้นที่บริการกรุงเทพมหานคร ได้แก่   
เขตกรุงเทพกลาง เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตพระนคร 
เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง   
เขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตประเวศ เขตบึงกุ่ม 
เขตมีนบุรี เขตสะพานสูง เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง 
เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตบางกะปิ 

วังไกลกังวล ภาคตะวันตก ประจวบครีีขันธ์ พื้นที่บริ การจั งห วัดประจวบคิ ริ ขันธ์   ได้ แก่  เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหัน ปราณบุรี กุยบุรี สามร้อยยอด บาง
สะพาน บางสะพานน้อย ทับสะแก  

เพชรบุรี พื้นที่บริการจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ เมืองเพชรบุรี เขาย้อย 
หนองหญ้าปล้อง บ้านแหลม แก่งกระจาน ท่ายาง ชะอ า 
บ้านลาด 

6 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 

จังหวัดชลบุร ี
 
 
 
 

ภาคตะวันออก ชลบุร ี พื้นที่บริการจังหวัดชลบุรี จ านวน 11 อ าเภอ ได้แก่ เมือง
ชลบุรี พนัสนิคม พานทอง บ้านบึง ศรีราชา บ่อทอง เกาะ
จันทร์ หนองใหญ่ บางละมุง สัตหีบ เกาะสีชัง 

ระยอง พื้นที่บริการจังหวัดระยอง จ านวน 8 อ าเภอ ได้แก่ เมือง
ระยอง วังจันทร์ บ้านค่าย ปลวกแดง นิคมพัฒนาบ้านฉาง 
แกลง เขาชะเมา  
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  6 มหาวิทยาลัยบูรพา (ต่อ) 
 

จังหวัดชลบุร ี ภาคตะวันออก จันทบุรี 
 

พื้นที่บริการจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เมืองจันทบุรี โป่งน้ าร้อน นายายอาม 
ท่าใหม่ ขลุง มะขาม แหลมสิงห์ สอยดาว แก่งหางแมว คิชฌกูฏ 

ตราด พื้นที่บริการจังหวัดตราด ได้แก่ เมืองตราด เขาสมิง เกาะกูด เกาะช้าง 
แหลมงอบ บ่อไร่ คลองใหญ่  

สระแก้ว พื้นที่บริการจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ เมืองสระแก้ว วังน้ าเย็น วัฒนานคร 
โคกสูง ตาพระยา เขาฉกรรจ์ วังสมบูรณ์ อรัญประเทศ คลองหาด 

ฉะเชิงเทรา พื้นที่บริการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ เมืองฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 
สนามชัยเขต แปลงยาว บางปะกง บางน้ าเปรี้ยว ราชสาส์น ท่าตะเกียบ 
บ้านโพธิ์ กิ่งคลองเขื่อน บางคล้า 

ปราจีนบุรี พื้นที่บริการจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 7 อ าเภอ ได้แก่ เมืองปราจีนบุรี 
ประจันตคาม บ้านสร้าง ศรีมหาโพธิ ศรีมโหสถ กบินทร์บุรี นาดี 

 


