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ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

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

   
  

จังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง 

ขอนแก่น 
(15 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ เมืองขอนแก่น หนองนาค า 
อุบลรัตน์ บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู ภูเวียง มัญจา
คีร ีชนบท ภูผาม่าน โคกโพธิ์ชัย โนนศิลา เวียงเก่า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง 

ร้อยเอ็ด 
(9 อ าเภอ) 
 

พื้นที่บริการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ จตุรพักตรพิมาน อาจสามารถ 
หนองฮี ปทุมรัตต์ เมืองสรวง พนมไพร สุวรรณภูมิ โพนทราย 
เกษตรวิสัย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง 

มหาสารคาม 
(4 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ เมืองมหาสารคาม นาเชือก 
พยัคฆภูมิพิสัย โกสุมพิสัย 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 

อุดรธานี พ้ืนที่บริการจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เมืองอุดรธานี หนองหาน กุดจับ 
หนองวัวซอ กุมภวาปี โนนสะอาด วังสามหมอ ทุ่งฝน น้ าโสม เพ็ญ 
ประจักษ์ศิลปาคม หนองแสง ไชยวาน กู่แก้ว บ้านดุง บ้านผือ นายูง 
พิบูลย์รักษ์ สร้างคอม ศรีธาตุ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 

เลย พื้นที่บริการจังหวัดเลย ได้แก่ เมืองเลย นาด้วง เชียงคาน ปากชม 
ด่านซ้าย นาแห้ว ภูเรือ ท่าลี่ วังสะพุง ภูกระดึง ภูหลวง ผาขาว 
เอราวัณ หนองหิน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 

หนองบัวล าภู พื้นที่บริการจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ เมืองหนองบัวล าภู นาวัง
นากลาง โนนสัง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา  

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2 

สกลนคร 
(9 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดสกลนคร ได้แก่ เมืองสกลนคร อากาศอ านวย 
โพนนาแก้ว กุสุมาลย์ โคกศรีสุพรรณ กุดบาก เต่างอย ภูพาน
พรรณนานิคม 
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ตาราง สรุปการแบ่งพ้ืนที่บริการวิชาการของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. (ต่อ) 
ที ่ ศูนย์แม่ข่ายฯ/ศูนย์ประสานงานฯ วิทยาเขต ภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

(ต่อ)  
จังหวัดสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 
นครพนม พื้นที่บริการจังหวัดนครพนม ได้แก่ เมืองนครพนม  ศรีสงคราม วังยา

ปลาปาก ท่าอุเทน บ้านแพง ธาตุพนม เรณูนคร นาแก นาหว้า นาทม 
โพนสวรรค์  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2 

มุกดาหาร พื้นที่บริการจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ เมืองมุกดาหาร นิคมค าสร้อย 
ดอนตาล ดงหลวง ค าชะอี หว้านใหญ่ หนองสูง 

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง 

ขอนแก่น 
(11 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ น้ าพอง กระนวน บ้านไผ่ แวงใหญ่ 
พล เปือยน้อย หนองสองห้อง เขาสวนกวาง บ้านแฮด แวงน้อย ช าสูง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง 

มหาสารคาม 
(9 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ แกด า กันทรวิชัย ยางสีสุราช 
เชียงยืน บรบือ วาปีปทุม นาดูน กุดรัง ชื่นชม 

วิทยาเขตสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2 

สกลนคร 
(9 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดสกลนคร ได้แก่ พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส 
วาริชภูมิ ส่องดาว คาตากล้า เจริญศิลป์ บ้านม่วง นิคมน้ าอูน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 

หนองคาย พื้นที่บริการหนองคาย ได้แก่ เมืองหนองคาย ท่าบ่อ โพนพิสัย สระใคร 
รัตนวาปี ศรีเชียงใหม่ สังคม เฝ้าไร่ โพธิ์ตาก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 

บึงกาฬ พื้นที่บริการจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ เมืองบึงกาฬ พรเจริญ โซ่พิสัย เซกา 
ปากคาด บึงโขงหลง ศรีวิไล บุ่งคล้า 

5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง 

กาฬสินธุ์ 
 
 

พื้นที่บริการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ เมืองกาฬสินธุ์ นามน กมลาไสย 
ร่องค า กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ ค าม่วง ท่าคัน
โท หนองกุงศรี สมเด็จ ห้วยผึ้ง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆ้องชัย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง 

ร้อยเอ็ด 
(11 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เมืองร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ หนองพอก 
เชียงขวัญ ธวัชบุรี โพนทอง โพธิ์ชัย เสลภูมิ เมยวดี จังหาร ทุ่งเขาหลวง 

 


