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ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

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

 
 ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม ่

(12 อ าเภอ) 
พื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง แม่วาง ฮอด
ดอยหล่อ จอมทอง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา สะเมิง อมก๋อย 

ล าพูน 
(8 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดล าพูน ได้แก่ เมืองล าพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง 
บ้านธิ เวียงหนองล่อง 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

 ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ 
(7 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ แม่ริม แม่แตง เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ 
ฝาง แม่อาย 

แม่ฮ่องสอน พื้นที่บริการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ แม่สะเรียง เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม สบเมย 
ปางมะผ้า ปาย แม่ลาน้อย  

3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

 ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่  
(6 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สันก าแพง สารภี สันทราย แม่ออน ดอยสะเก็ด 
พร้าว 

4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่  
เฉลิมพระเกียรติ 

 ภาคเหนือตอนบน 2 แพร่ พืน้ที่บริการจังหวัดแพร่ ได้แก่ เมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง สูงเม่น เด่นชัย สอง วังชิ้น 
หนองม่วงไข ่

น่าน 
(4 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดน่าน ได้แก่ แม่จริม เวียงสา นาน้อย นาหมื่น 

5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

 ภาคเหนือตอนบน 2 
 

เชียงราย พื้นที่บริการจังหวัดเชียงราย ได้แก่ เมืองเชียงราย เวียงชัย เชียงของ ป่าแดด เทิง 
พาน แม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่สรวย เวียงป่าเป้า พญาเม็งราย เวียงแก่น ขุนตาล 
แม่ฟ้าหลวง เวียงเชียงรุ้ง ดอยหลวง แม่ลาว 

น่าน 
(8 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดน่าน จ านวน 8 อ าเภอ ได้แก่ เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง สองแคว 
เชียงกลาง ท่าวังผา ปัว บ่อเกลือ สันติสุข 
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ตาราง สรุปการแบ่งพ้ืนที่บริการวิชาการของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. (ต่อ) 
ที ่ ศูนย์แม่ข่ายฯ/ศูนย์ประสานงานฯ วิทยาเขต ภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ 
6 มหาวิทยาลัยพะเยา  ภาคเหนือตอนบน 2 พะเยา พื้นที่บริการจังหวัดพะเยา ได้แก่ เมืองพะเยา จุน เชียงค า เชียงม่วน แม่ใจ 

ปง ดอกค าใต้ ภูซาง ภูกามยาว 
น่าน (3 อ าเภอ) พื้นที่บริการจังหวัดน่าน ได้แก่ เมืองน่าน ภูเพียง บ้านหลวง 

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา 

 ภาคเหนือตอนบน 1 
 

ล าปาง 
(13 อ าเภอ) 

พื้นที่บริการจังหวัดล าปาง ได้แก่ เมืองล าปาง เมืองปาน เถิน แจ้ห่ม แม่ทะ 
ห้างฉัตร สบปราบ แม่เมาะ เสริมงาม เกาะคา แม่พริก วังเหนือ งาว 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ภาคเหนือตอนล่าง 1 อุตรดิตถ์ พื้นที่บริการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ เมืองอุตรดิตถ์ ตรอน ทองแสนขัน พิชัย
บ้านโคก ท่าปลา น้ าปาด ฟากท่า ลับแล  

สุโขทัย พื้นที่บริการจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ เมืองสุโขทัย สวรรคโลก ศรีนคร คีรีมาศ 
ศรีสัชนาลัย ศรีส าโรง ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย กงไกรลาศ 

ตาก พื้นที่บริการจังหวัดตาก ได้แก่ เมืองตาก บ้านตาก สามเงา พบพระ วังเจ้า 
อุ้มผาง แม่ระมาด แม่สอด ท่าสองยาง 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 ก าแพงเพชร พื้นที่บริการจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ เมืองก าแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 
คลองขลุง ไทรงาม โกสัมพีนคร ขาณุวรลักษบุรี ปางศิลาทอง พรานกระต่าย 
บึงสามัคคี ลานกระบือ คลองลาน 

9 มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก พื้นที่บริการจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ เมืองพิษณุโลก บางระก า ชาติตระการ 
วังทอง บางกระทุ่ม นครไทย พรหมพิราม เนินมะปราง วัดโบสถ์ 

เพชรบูรณ์ พื้นที่บริการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วิเชียรบุรี 
หล่มสัก หล่มเก่า ศรีเทพ เขาค้อ หนองไผ่ บึงสามพัน น้ าหนาว วังโป่ง  
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ตาราง สรุปการแบ่งพ้ืนที่บริการวิชาการของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. (ต่อ) 
ที ่ ศูนย์แม่ข่ายฯ/ศูนย์ประสานงานฯ วิทยาเขต ภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ 

 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ต่อ)  ภาคเหนือตอนล่าง 2 พิจิตร พื้นที่บริการจังหวัดพิจิตร ได้แก่ เมืองพิจิตร วังทรายพูน โพธิ์ประทับช้าง 
ตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเล สามง่าม สากเหล็ก วชิรบารมี บึงนาราง 
ทับคล้อ ดงเจริญ  

นครสวรรค์ พื้นที่บริการจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ เมืองนครสวรรค์ โกรกพระ ชุมแสง 
หนองบัว บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว ตาคลี ท่าตะโก ไพศาลี พยุหะคีรี ลาดยาว 
ตากฟ้า แม่วงก์ แม่เปิน ชุมตาบง 

อุทัยธานี พื้นที่บริการจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ เมืองอุทัยธานี ทัพทัน สว่างอารมณ์ 
หนองฉาง หนองขาหย่าง บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต 

 

 

 


