
     
โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
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ครัวเรือน 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบโครงกำร เบอร์โทร ก ำหนดกำรลงพื้นที ่

1 เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 11 คลองหมากนัด 338 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ 
บริการวิชาการ 

นางสาววิไลลักษณ์  การุญวงค์ 063-7696186 24–27 ธ.ค. 61 

2 เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 16 คลองอาราง 89 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว อาจารย์ฉัตรเกษม  ดาศรี 095-5745102 17–18 , 24–25 พ.ย. 61 
8–9 , 15–16 ธ.ค. 61 
12–13 ม.ค. 61 

3 เมืองสระแก้ว ท่าแยก 7 คลองน  าเขียว 161 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว อาจารย์ฉัตรชัย  เสนขวัญแก้ว 087-1762392 17–19 , 24–30 พ.ย. 61 
15–18 ธ.ค. 61 

4 เมืองสระแก้ว ท่าแยก 15 บ้านปางสีดา 124 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว อาจารย์กีรฉัตร  วันช่วย 092-3429696 16–18 พ.ย. 61  
17-22 , 25 -26 ธ.ค. 61 

5 อรัญประเทศ คลองน  าใส 1 คลองน  าใส 126 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาจารย์ชนัญชิตา  อรุณแข 063-9359556 11–13 ธ.ค. 61 
6 อรัญประเทศ ทับพริก 6 ทับพริก 118 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาจารย์ ดร.ประภาพร  ชุลีลัง 087-0229519 12–13 พ.ย. 61 
7 อรัญประเทศ คลองน  าใส 6 อพป.คลองน  าใส 114 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาจารย์ ดร.ผมหอม  เชิดโกทา 089-2442530 14–15 , 21 – 22 พ.ย.61 

12–13 ธ.ค. 61 
8 อรัญประเทศ เมืองไผ่ 2 เนินสะอาด 149 คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ดวงมณี  ชักน า 089-0023839 15–16 และ 22–23 พ.ย. 61 
9 วัฒนานคร หนองหมากฝ้าย 8 ภักดีแผ่นดิน 205 คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ภุชงค์  อินทร์ชัย 081-2641875 2–4 ธ.ค. 61 
10 วัฒนานคร หนองตะเคียนบอน 6 ใหมไ่ทยพัฒนา 217 คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ 099-0414661 19 – 20 พ.ย. 61, 

5- 6 ธ.ค. 61, 9 -10 ม.ค. 62 
11 วัฒนานคร ช่องกุ่ม 3 ห้วยชัน 212 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว อาจารย์พรรณี  พิมพโ์พธิ ์ 081-4255798 26–30 พ.ย.61 ,17 – 21 ธ.ค.61 
12 คลองหาด คลองไก่เถื่อน 10 ทับทมิสยาม 05 163 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ธนัง  ชาญกิจชัญโญ 080-0595149  
13 ตาพระยา ทัพราช 3 หนองปรือ 332 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ 

บริการวิชาการ 
น.ส.วิไลลักษณ์  การุญวงค์ 063-7696186 19 – 21 ธ.ค. 61 

14 ตาพระยา ทัพราช 12 คลองยาง 242 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว อาจารย์คณิต  เรืองขจร 081-0003997 17-21 ,24 -28 ธ.ค. 61 
15 ตาพระยา ทัพเสด็จ 2 แสง์ 134 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว อาจารย์ ดร.พิมพรรณ  พมิลรัตน์ 092-4206684 17-21 ,24 -28 ธ.ค. 61 
16 วังน  าเย็น คลองหินปนู 3 วังยาว 230 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว อาจารย์วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ 062-9153639 17-21 ,24 -28 ธ.ค. 61 
17 วังน  าเย็น ทุ่งมหาเจริญ 4 แก่งสะเดา 189 คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ดร.พิษณุ  แก้วตะพาน 080-5146965 14,22-23 ธ.ค.61 และ 1,11,20 ธ.ค.61 
18 วังน  าเย็น ตาหลังใน 7 ทัพหลวง 204 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.เบญจางค์  อัจฉริยะโพธา 086-6511524  
19 วังสมบูรณ ์ วังสมบูรณ ์ 3 ไร่สามส ี 141 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชื่น 063-6653599 15,23 พ.ย. 61, 10 – 16 ธ.ค. 61  

19 – 20 ม.ค. 62  
20 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 8 พรสวรรค ์ 95 คณะครุศาสตร ์ อาจารย์วิกานดา  เกียรติมาโนชญ์ 089-6423954 19-21 ธ.ค. 61 
21 เขาฉกรรจ์ เขาสามสิบ 3 คลองสิบสาม 205 งานวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ ดร.โกมล  จันทวงษ์ 064-9498392 16,23,30 พ.ย.61และ 7,14 ธ.ค. 61 

22 เขาฉกรรจ์ เขาสามสิบ 7 หนองโกวิทย์ 86 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว อาจารย์รังสรรค์  ลีเบี ยว 087-8202383 18,21, 28-30 พ.ย. 61 
23 โคกสูง หนองม่วง 13 ถาวรสามัคค ี 169 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว อาจารย์ปณัท  สุขสร้อย 083-3565131 17-19,24-26 พ.ย.61 และ 1-4 ธ.ค. 61 
24 โคกสูง หนองม่วง 6 โคกสามัคค ี 172 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว อาจารย์นิตยา  ทองทิพย์ 091-0603045 20-22,27-30 พ.ย.61 และ 11-15 ธ.ค.61 
25 โคกสูง โนนหมากมุ่น 2 บ้านโนนสูง 112 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว อาจารย์ ดร.เจนจิรา  นามี 063-2147368 15-18,22-26,29-30 พ.ย.61 และ 1-3 ธ.ค.61 



 


