
ที� สถาบัน ที�อยู่ 1 ที�อยู่ 2 ที�อยู่ 3 โทรศัพท์ โทรสาร

1 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110  -  -

2 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 13/1 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 056-334-236, 334-714 056-334-719

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 053-729-600-1  -

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก 41 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 055-515-900  -

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน 59 ถ.มหายศ ต.ฝายแก้ว กิ�งอ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 054-710-259 054-771-398

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-298-438, 262-789 055-298-440

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-221-576, 892-780  -

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลําปาง 200 หมู่ 11 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 054-342-547-8 054-342-549

9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศลําปาง ศาลากลางหลังเดิม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 054-228-405  -

10 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99/9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ� อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055-261-080-1, 261-000-4 ต่อ
1321, 1310

055-261-079
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11 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศกําแพงเพชร  - อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000   -   -

12 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต.แม่คะ จ.พะเยา 56000   -   -

13 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบูรณ์ ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190   -   -

14 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053-427-310-1, 311-139 053-427-441

15 มหาวิทยาลัยพายัพ 3182/2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50000 053-304-805   -

16 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-201-800   -

17 มหาวิทยาลัยภาคกลาง ตู้ป.ณ.15 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-223-578-9 056-221-690

18 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตสารสนเทศนครสวรรค์  - จ.นครสวรรค์ 60000   -   -

19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 053-878-146 053-873-028

20 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตสารสนเทศแพร่  - อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 054-648-593-5 054-648-596

21 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053-916-000   -

22 มหาวิทยาลัยโยนก 444 ถ.ลําปาง-เด่นชัย ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 50200 054-226-950-6   -

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ถ.นครชุม-วังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 055-799-932   -

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053-776-019, 776-046 053-776-019
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25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-412-544  -

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-219-100 056-221-554

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-257-056 055-267-056

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.เสดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-711-758  -

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ถ.ลําปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 054-217-539  -

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
055-411-096, 416-601,       411-
626

055-411-296, 055-416-020

31 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก 653 หมู่ 8 ถ.พิษณุโลก-วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 055-311-177 ต่อ110 055-311-992

32 วิทยาลัยชุมชน จังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000 055-517-844 055-517-843

33 วิทยาลัยชุมชน จังหวัดพิจิตร 150/6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 60000 056-659-180 ต่อ116 056-659-180 ต่อ107

34 วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน   - อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000   -   -

35 วิทยาลัยชุมชน จังหวัดอุทัยธานี   - อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000   -   -

36 วิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่   - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000   -   -

37 วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย   - อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 055-611-820 055-611-820 ต่อ200

38 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขลางค์นคร   - จ.ลําปาง 52000   -   -

39 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053-236-000-1 053-236-004
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40 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง 268 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 054-226-254   -

41 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-483-869   -

42 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 90/6 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-258-815   -

43 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 45 ถ.อรรถกวี ต.ปากนํ�าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 054-224-386 056-213-254 ต่อ200

44 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 157/1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-256-549   -

45 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 38/40 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-411-172-4 055-414-436

46 วิทยาลัยลุ่มนํ�าปิง 290 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000   -   -

47 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่   - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 053-223-270   -

48 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์   - อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-721-614   -

49 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลําปาง   ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 054-221-544, 218-311 054-221-456

50 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย   - อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 055-611-512, 611-514 055-611-513
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