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ภาคผนวก  ง 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 

กระทรวงวัฒนธรรม 666 ช้ัน 15-23 ถ.บรมราชชนนี 
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 
กทม. 10700  

0-2422-8888 

ศูนยบริการขอมูล
ประชาชน (Call Center) 

 0-2246-6700 
กด 1 ขอมูลทั่วไป

เกี่ยวกับกระทรวง
วัฒนธรรมและ
หนวยงานในสังกัด 

กด 2 ขอมูลดานศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

กด 3 กฎหมายเกี่ยวกับ
กระทรวง
วัฒนธรรม 

กด 4 ขาวประชาสัมพันธ
โครงการ และ
กิจกรรมตางๆ 

กด 5 แสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ 
รองเรียน 

กด 0 ติดตอเจาหนาที ่
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สํานักงานวัฒนธรรม 

หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ 

ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 

0-2247-0013 

เลขาธิการคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ 

 0-2248-5838-9, 
0-2247-0013 ตอ 1301, 
1303-4 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ 

 0-2248-5837, 
0-2247-0013 ตอ 1205 

ผูอํานวยการสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษา 

 0-2645-2282, 
0-2247-0013 ตอ 1316 
แฟกซ 0-2645-2283 

ผูอํานวยการกองกลาง  0-2645-3054, 
0-2247-0013 ตอ 1102-3 
แฟกซ 0-2645-3054 

ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมและเผยแพร
วัฒนธรรม 

 0-2247-0013 ตอ 1122 
 
 
 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 

  

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดักระบี ่

ถ.เจาคุณ อ.เมอืง 
จ.กระบี ่81000 

0-7562-3966 
แฟกซ 0-7562-3967 
krabi@m-culture.go.th 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดักาญจนบุรี 

ศาลากลางจังหวัดหลังเกา 
ถ.แสงชูโต อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 

0-3451-8797 
แฟกซ 0-3451-8434 
kanchanaburi@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดักาฬสนิธุ 

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ช้ัน 2          
(ซีกซาย) 
ถ.กาฬสินธุ ต.กาฬสินธุ 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 4600 

0-4381-5805 
แฟกซ 0-4381-5806 
kalasin@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดักําแพงเพชร 

ศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร (ช้ัน 3) 
ถ.กําแพงเพชร – สุโขทัย ต.หนองปลิง 
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 

0-5571-0379 
แฟกซ 0-5571-0380 
kamphaengphet@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัขอนแกน 

ศาลากลางจังหวัดขอนแกน 
ถ.ศูนยราชการ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

0-4324-5013 
แฟกซ 0-4324-5014 
khonkaen@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัจันทบรีุ 

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี                  
(อาคารซายมือ) 
ถ.เลียบเนิน อ.เมือง 
จ.จันทบุรี 22000 

0-3930-3298 
แฟกซ 0-3930-3289 
chanthaburi@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัฉะเชิงเทรา 

410/1 ถ.มรุพงษ ต.หนาเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

0-3853-5892 
แฟกซ 0-3853-5891 
chachoengsao@m-
culture.go.th 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัชลบุรี 

ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสรอย 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

0-3827-6407 
แฟกซ 0-3827-7407 
chonburi@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัชัยนาท 

ศาลากลางจังหวัดชยันาท (ช้ัน 5) 
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเขต 
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 

0-5641-6575 
แฟกซ 0-5641-6576 
chainat@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัชัยภูม ิ

ศาลากลางจังหวัด(หลังเกา) 
ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ชัยภมูิ 36000 

0-4481-2964 
แฟกซ 0-4481-2984 
chaiyaphum@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัชุมพร 

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ช้ัน 4 
ถ.อาภากร อ.เมือง 
จ.ชุมพร 86000 

0-7750-7753 
แฟกซ 0-7750-7776 
chumphon@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัเชยีงราย 

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเกา) 
ถ.สิงหไกล อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57000 

0-5371-7420 
แฟกซ 0-5371-7454 
chiangrai@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัเชยีงใหม 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 

0-5321-6371 
แฟกซ 0-5321-6393 
chiangmai@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัตรัง 

ศาลากลางจังหวัดตรัง                        
(อาคารใหม ช้ัน 1) ถ.พัทลุง                
อ.เมือง  จ.ตรัง 92000 

0-7521-7586 
แฟกซ 0-7521-7585 
trang@m-culture.go.th 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัตราด 

ศาลากลางจังหวัดตราด 
ถ.ราษฎรนิยม ต.บางพระ 
อ.เมือง จ.ตราด 23000 

0-3952-3948 
แฟกซ 0-3952-3970 
mailto:trat@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัตาก 

ศาลากลางจังหวัดตาก ช้ัน 2 
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง 
จ.ตาก 63000 

0-5551-7722 
แฟกซ 0-5551-7646 
tak@m-culture.go.th   

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดันครนายก 

ศาลากลางจังหวัดนครนายก ช้ัน 3 
ถ.สุวรรณศร อ.เมือง 
จ.นครนายก 26000 

0-3731-5050 
แฟกซ 0-3731-5050 
nakhonnayok@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดันครปฐม 

พระราชวังสนามจันทร 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

0-3424-3043 
แฟกซ 0-3424-3187 
nakhonpathom@m-
culture.go.th 
 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดันครพนม 

ศาลากลางจังหวัดนครพนม  
(หลังใหม ช้ัน 1) 
ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครพนม 48000 

0-4252-1255 
แฟกซ 0-4251-6187 
nakhonphanom@m-
culture.go.th 
 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดันครราชสีมา 

(วัดพระนารายณมหาราช) 
ถ.จอมพล ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

0-4425-7754 
แฟกซ 0-4425-5216 
nakhonratchasima@m-
culture.go.th 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดันครศรธีรรมราช 

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถ.ราชดําเนิน อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

0-7535-8336 
แฟกซ 0-7534-7811 
nakhonsithammarat@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดันครสวรรค 

ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค (ช้ัน 4) 
ถ.สวรรควิถี อ.เมือง 
จ.นครสวรรค 60000 

0-5622-7164 
แฟกซ 0-5622-7415 
nakhonsawan@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดันนทบรีุ 

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ช้ัน 3 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

0-2580-1348 
แฟกซ 0-2950-4270 
nonthaburi@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดันราธิวาส 

ถ.นราภิรมย ต.บางนาค 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

0-7351-2833 
แฟกซ 0-7351-1650 
narathiwat@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดันาน 

ถ.หนอดํา ต.ในเวยีง 
อ.เมือง จ.นาน 55000 

0-5471-1651 
แฟกซ 0-5471-1650 
nan@m-culture.go.th   

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดับุรีรัมย 

ถ.นิวาศ อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย 31000 

0-4461-1244 
แฟกซ 0-4461-3607 
burirum@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัปทุมธานี 

ศาลากลางจังหวัดปทุมธาน ี(หลังเกา) 
ถ.เทศปทุม ต.บางปลอก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

0-2593-4406 
แฟกซ 0-2593-4270 
pathumthani@m-
culture.go.th 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ถ.สละชีพ อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ 77000 

0-3260-4307 
แฟกซ 0-3260-4308 
prachuapkhirikhan@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัปราจีนบุรี 

ถ.ปราจีนอนุสรณ อ.เมือง 
จ.ปราจีนบุรี 25000 

0-3745-2125 
แฟกซ 0-3745-2126 
phrachinburi@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัปตตานี 

ศาลากลางจังหวัดปตตานีหลังใหม 
ช้ัน 4 
ถ.เดชา อ.เมือง 
จ.ปตตานี 94000 

0-7332-3195-6 
แฟกซ 0-7332-3197 
pattani@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

ศูนยราชการจงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา 
อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

0-3533-6881-3 
แฟกซ 0-3533-6881 
ayutthaya@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัพะเยา 

(ขางที่วาการอ.เกา) 
ต.เวียง อ.เมือง 
จ.พะเยา 56000 

0-5448-5781-2 
แฟกซ 0-5448-5783 
phayao@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัพังงา 

อาคารศูนยศิลปหัตถกรรมพืน้บาน
จังหวดัพังงา 
ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง 
อ.เมือง จ.พังงา 82000 

0-7641-4177-8 
แฟกซ 0-7641-4177 
phangnga@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัพัทลุง 

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเกา) 
ถ.ราเมศวร ต.คูหาสวรรค 
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 

0-7461-7958 
แฟกซ 0-7461-7959 
patthalung@m-
culture.go.th 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัพิจิตร 

ศาลาประชาคม (ศาลากลางหลังเกา) 
ถ.บุษบา ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 

0-5661-2675 
แฟกซ 0-5661-2676 
phichit@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัพิษณุโลก 

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  
(หลังเกา ช้ัน 3) 
ถ.วังจันทร ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

0-5523-5056 
แฟกซ 0-5523-5057 
phitsanulok@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัเพชรบรีุ 

โรงเรียนวัดดอนไกเตีย้ (เดมิ) 
ถ.ดําเนินเกษม ต.คลองกระแชง 
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 

0-3242-4324 
แฟกซ 0-3242-4325 
petchaburi@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัเพชรบรูณ 

อาคารราญรอนอริราช วัดเพชรวราราม 
ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง 
จ.เพชรบูรณ 67000 

0-5671-2825 
แฟกซ 0-5671-2826 
phetchabun@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัแพร 

อาคารสํานักงานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
เลขที่ 2 ถ.สองแคว อ.เมือง 
จ.แพร 54000 

0-5462-5496 
แฟกซ 0-5462-5873 
phrae@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัภเูก็ต 

อาคารที่วาการอ.เมืองภูเก็ต 
ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ 
อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000 

0-7622-3617 
แฟกซ 0-7622-3654 
phuket@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัมหาสารคาม 

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
ถ.เล่ียงเมืองมหาสารคาม – รอยเอ็ด 
จ.มหาสารคาม 44000 

0-4372-3715 
แฟกซ 0-4372-1207 
mahasarakham@m-
culture.go.th 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัมุกดาหาร 

ศาลากลางจังหวัดมกุดาหาร 
ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

0-4261-3684 
แฟกซ 0-4261-4823 
mukdahan@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัแมฮองสอน 

ศาลากลางจังหวัดแมฮองสอน  
(หลังเกา) 
ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมือง 
จ.แมฮองสอน 58000 

0-5361-4393 
แฟกซ 0-5361-4303 
maehongson@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัยโสธร 

ศาลากลางจังหวัดยโสธร  
(หลังใหม ช้ัน 5) 
ถ.แจงสนิท อ.เมือง 
จ.ยโสธร 35000 

0-4571-5137 
แฟกซ 0-4571-5138 
yasothon@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัยะลา 

ศาลากลางจังหวัดยะลา 
ถ.สุขยางค อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000 

0-7322-8272-3 
แฟกซ 0-7322-8272 
yala@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัรอยเอด็ 

ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000 

0-4352-7814 
แฟกซ 0-4351-2596 
roiet@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัระนอง 

วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง 
ถ.ชาติเฉลิม ต.เขานิเวศน 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

0-7781-3382 
แฟกซ 0-7781-3383 
ranong@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัระยอง 

ศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเกา) 
อาคารหลวงปูค่ํา ถ.ตากสินมหาราช 
ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

0-3862-3926 
แฟกซ 0-3862-3925 
rayong@m-culture.go.th 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

อาคารเขตตรวจราชการพื้นที่ 4 (ช้ัน 6)
ถ.ไกรเพชร อ.เมือง 
จ.ราชบุรี 70000 

0-3232-2786 
แฟกซ 0-3232-2862 
ratchaburi@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี 

ที่วาการ อ.เมืองลพบุรี (อาคารหลังเกา) 
ถ.นารายณมหาราช อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15000 

0-3641-4258 
แฟกซ 0-3641-2928 
lopburi@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลําปาง 

อาคารสาํนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
(เดิม ช้ัน 2)  ถ.พระเจาทันใจ อ.เมือง 
จ.ลําปาง 52000 

0-5422-8763 
แฟกซ 0-5422-8762 
lampang@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน 

ศาลากลางจังหวัดลําพูน 
ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ลําพูน 51000 

0-5351-0243 
แฟกซ 0-5351-0244 
lamphun@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเลย 

ถ.เจริญรัฐ ต.กุดปอง 
อ.เมือง จ.เลย 42000 
 

0-4286-1319 
แฟกซ 0-4286-1320 
loei@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ 

อาคารสาํนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ถ.วันลูกเสือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 

0-4561-7811 
แฟกซ 0-4561-7812 
sisaket@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร 

อาคารพิพิธภัณฑ บริเวณศูนยราชการ 
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

0-4271-6247 
แฟกซ 0-4271-6214 
sakonnakhon@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสงขลา 

หลังที่วาการอําเภอเมืองสงขลา 
ถ.ราชดําเนิน อ.เมือง 
จ.สงขลา 90000 

0-7432-6147 
แฟกซ 0-7432-6823 
songkhla@m-culture.go.th 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัสตูล 

ถ.สตูลธานี ต.พิมาน 
อ.เมือง จ.สตูล 91000 

0-7472-5056 
แฟกซ 0-7472-5102 
satun@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัสมุทรปราการ 

อาคาร 3 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ที่1 (ช้ัน 2)ถ.สุขุมวิท อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270 

0-2756-3326 
แฟกซ 0-2756-3006 
samutprakan@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัสมุทรสงคราม 

หลังอาคารที่วาการอ.เมือง
สมุทรสงคราม 
ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ 
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 

0-3471-8138 
แฟกซ 0-3471-8138 
samutsonghram@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัสมุทรสาคร 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

0-3441-1326 
แฟกซ 0-3441-1325 
samutsakhon@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัสระแกว 

ศาลากลางจังหวัดสระแกว ช้ัน 2 
ถ.สุวรรณศรี ต.ทาเกษม 
อ.เมือง จ.สระแกว 27000 

0-3742-5030 
แฟกซ 0-3742-5127 
sakaeo@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัสระบุรี 

หลังที่วาการอาํเภอเมืองสระบุรี 
ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว 
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 

0-3622-0464 
แฟกซ 0-3623-1372 
saraburi@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัสิงหบรีุ 

อาคารสํานักงานศึกษาธิการจังหวดั
สิงหบุรี 
ถ.สิงหบุรี - บางบาน ต.บางบัญ 
อ.เมือง จ.สิงหบุรี 16000 
 

0-3652-4590 
แฟกซ 0-3652-4591 
singburi@m-culture.go.th 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัสุโขทัย 

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง 
จ.สุโขทัย 64000 

0-5561-6130-1 
แฟกซ 0-5561-6130 
sukhothai@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัสุพรรณบุรี 

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบรีุ 
ถ.สุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 

0-3553-6045 
แฟกซ 0-3553-6045 
suphanburi@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัสุราษฎรธานี 

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี 
ถ.ดอนนก ต.ตลาด 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 

0-7727-5464 
แฟกซ 0-7727-5465 
suratthani@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัสุรินทร 

อาคารสํานักงานศึกษาธิการจังหวดั 
ถ.กรุงศรีนอก อ.เมือง 
จ.สุรินทร 32000 

0-4471-3316 
แฟกซ 0-4471-3310 
surin@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัหนองคาย 

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ช้ัน 2 
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 

0-4241-3247 
แฟกซ 0-4241-3248 
nongkhai@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัหนองบัวลําภ ู

ศาลากลางจังหวัดหนองบวัลําภู ช้ัน 2 
ถ.อุดร - เลย ต.ลําภู 
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 

0-4231-2354 
แฟกซ 0-4231-2354 
nongbualamphu@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัอางทอง 

ศาลากลางจังหวัดอางทอง (อาคารเกา 
ช้ัน 2)อ.เมือง จ.อางทอง 14000 

0-3561-5914-6 
แฟกซ 0-3561-5916 
angthong@m-
culture.go.th 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัอํานาจเจริญ 

ศูนยราชการอาํนาจเจริญ ช้ัน 3 
ถ.ชยางกูร ต.โพนหนามแทง 
อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 

0-4545-2800 
แฟกซ 0-4545-2801 
amnatcharoen@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัอุดรธานี 

อาคารราชินูทิศ ถ.โพศรี 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

0-4221-2538 
แฟกซ 0-4221-2538 
udonthani@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัอุตรดิตถ 

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ ช้ัน 1 
ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ 53000 

0-5540-3092 
แฟกซ 0-5540-3093 
uttaradit@m-culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัอุทัยธานี 

ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม 
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 

0-5651-3866 
แฟกซ 0-5651-3866 
uthaithani@m-
culture.go.th 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวดัอุบลราชธานี 

ถ.นครบาล อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 34000 

0-4524-4531-2 
แฟกซ 0-4524-4533 
ubonratchathani@m-
culture.go.th 
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สภาวัฒนธรรมเขต 50 เขต (กรุงเทพมหานคร) 
หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 

คลองเตย มูลนิธิความหวังของชาวไทย 
เลขที่ 1200 ถ.พระรามสี่ 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 

0-2671 0596 
แฟกซ 0-2240-2881 

คลองสาน 1128 ถนนเจรญินคร แขวงบางลําภูลาง 
เขตคลองสาน กทม. 10600 

0-2437 9856-7, 
แฟกซ 0-2437 7168 
 

คลองสามวา 69/703 บานสวนชัยพัฒน 
ซ.คายลูกเสือโสมาภา แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กทม. 10510 

0-2519 5771-5 
แฟกซ 0-2510-3430 

คันนายาว มูลนิธิทรงวิทย-บุญชูไตรรัตนรังษ ี
เลขที่ 5/1 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กทม. 10230 

0-2906 0753 
แฟกซ 0-2919-9536 

จตุจักร 63/3 ซอยเสนานิคม 1 หมู 11  
ถ.พหลโยธิน แขวงลาดพราว 
เขตลาดพราว กทม. 10230 

0-2570-1533, 
แฟกซ 0-2570-0558 

จอมทอง มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนปญญาวิทยา 
เลขที่ 3 หมู 2 ถ.เอกชัย ซ.15 
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 
10150 

0-2416 2052, 
แฟกซ 0-2893 8729 

ดอนเมือง วัดพรหมรังษ ีแขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กทม.10210 

0-2565 2329, 
แฟกซ 0-2565-2575 

ดินแดง 13 ซอยอินทามระ 30 ประชาสุข 
เขตดินแดง กทม. 10400 

0-2277-1811, 
แฟกซ 0-2275-5387, 
0-2247-6358 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ดุสิต 701 ถ.นครชัยศรี แขวงถนนนครชัยศรี 

เขตดุสิต กทม. 10300 
0-2243-1805, 
แฟกซ 0-0241-4131 

ตล่ิงชัน โรงเรียนอยูเยน็วิทยา 
เลขที่ 19/3 หมู 15 ซ.จรัลสนิทวงศ 35 
ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางพรม 
เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 

0-2448-6950, 
แฟกซ 0-2418-5057 

ทวีวัฒนา 1 หมู 3 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา 
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 
กทม. 10170 

0-2889-0723 

ทุงครุ 1032/1 หมู 1 ถ.ประชาอุทิศ ซ. 59 
แขวงบางมด เขตทุงครุ กทม. 10140 

0-2427-9346 

ธนบุรี 51/1 ถ.ตากสิน ซ. 29 แขวงบุคคโล 
เขตธนบุรี กทม. 10600 

0-2476-4440, 
0-2460-0123 
แฟกซ 0-2476-2404 

บางกอกนอย โรงเรียนจรัลสนิทวงศบริหารธุรกิจ 
เลขที่ 18 ถ.จรัลสนิทวงศ ซอย 41 
แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย 
กทม. 10700 

0-2434-6157-8 
แฟกซ 0-2433-3647 

บางกอกใหญ บริษัท วัฒนวนา จํากัด 
หางสรรพสินคาฟวเจอรพารค-บางแค 
เลขที่ 110 หมู 9 ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

0-2454-8606 
แฟกซ 0-2454-8811 

บางกะป 499/39 หมูบานเฟองฟา ถ.นวมินทร 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กทม. 10240 

0-2375-2908 

บางขุนเทียน 131/1218 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 

0-2451-4343 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
บางเขน 10/73 จรรยานเิวศน ถ.แจงวฒันะ 

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

0-2552-6677 ตอ 2062, 
แฟกซ 0-2986-1258 

บางคอแหลม ชุมชนวัดไผเงนิ 
เลขที่ 942/1 ถ.วัดไผเงนิ ซ.วัดไผเงิน 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 
กทม. 10120 

0-2211 0730 
แฟกซ 0-2674-9024 

บางแค 114 หมู 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 
แขวงบางไผ เขตบางแค 
กทม. 10160 

0-2454 0949 
แฟกซ 0-2454 7507 

บางซื่อ ภัตตาคารวิเศษไกยาง 
เลขที่ 309 ถ.ประชาราษฎร 1 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 

0-2585-0233 

บางนา 66/62 ซ.อุดมสุข ถ.สุขุมวิท 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 

แฟกซ 0-2393-0976 

บางบอน 1/9 ม.6 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กทม.10150 

0-2415-3567 
แฟกซ 0-2415-2928 

บางพลัด โรงเรียนไทยอาชีวศึกษา 
เลขที่ 40 ซ.จรัลสนิทวงศ 71 
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 
กทม.10700 

0-2435-6402 
แฟกซ 0-2435-6391 

บางรัก รานอาหารตะลิงปลิง 
ถ.ปน แขวงสลีม 
เขตบางรัก กทม. 10500 

0-2236-4826 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
บึงกุม 20/40 ซ.สุวรรณประสิทธิ์ 32 

ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กทม. 10240 

0-2374-3009 
แฟกซ 0-2375-4661 

ปทุมวัน 186 ซ.ตรอกธรรมา ถ.กรุงเกษม 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 

0-2223-0147-8 
แฟกซ 0-2215 0475 

ประเวศ 1/5 ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ซี 2 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กทม. 10250 

0-2368-2934, 
0-2736-2273 

ปอมปราบศัตรูพาย ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคม 
สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย 
50 ถ.ศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส  
เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100 

0-2282-4196 
แฟกซ 0-2282-5826 
ตอ 6435 

พญาไท ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคม 
สํานักงานเขตพญาไท 
13 ซ.อารีย 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กทม. 10400 

0-2270-1395 
แฟกซ 0-2270-1395 

พระโขนง 5 ถ.สุขุมวิท ซ.93 แยกพึ่งมี 46  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10250 

0-2331-2972  

พระนคร โรงน้ําแข็งสยาม 
เลขที่ 84/1 ถ.ลําพู แขวงวัดสามพระยา 
เขตพระนคร กทม. 10200 

0-2282-1482 

ภาษีเจริญ บริษัท ไฮวาอนิเตอรแพค จํากัด 
เลขที่ 127 หมู 7 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ 
ฝงเหนือ ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน 
จ.สมุทรสาคร 74110 

0-2420-2871-2 
แฟกซ 0-2420-3028, 
0-2420-2875 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
มีนบุรี สํานักงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

เลขที่ 12/3 หมู 13 ถ.สุวินทวงศ 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510 

0-2917-3838 
แฟกซ 0-2917-3843 

ยานนาวา วัดดาน (ยานนาวา) 
เลขที่ 872 ถ.พระราม 3 ซ.34 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กทม.10120 

แฟกซ 0-2294-2586 

ราชเทว ี ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคม 
สํานักงานเขตราชเทว ี
10 ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กทม. 10400 

0-2354-4202 
0-2354-4200-1  
ตอ 6785-6 
แฟกซ 0-2354-4202 

ราษฎรบูรณะ โรงเรียนอนุบาลปญญาศักดิ์ 
57 หมู 8 ถ.ประชาอุทิศ ซ.7 
เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140 

0-2427-5558 

ลาดกระบัง 30 หมู 2 แขวงลาดกระบัง 
เขตลาดกระบงั กทม. 10520 

0-2739-1333 
แฟกซ 0-2326-9221 

ลาดพราว โรงเรียนสันตสุิขวิทยา 
99 หมู 11 ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน 
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230 

0-2570-1405 
แฟกซ 0-2570-1036 

วังทองหลาง โรงเรียนอุดมศึกษา 
229 ซ.ลาดพราว 94 แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

0-2538-2954 

วัฒนา 87/110 อาคารโมเดิรนทาวน ช้ัน 14 
ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กทม. 10110 

0-2382-1560-4 
แฟกซ 0-2381-2717 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สวนหลวง 7/105 ซ.ออนนุช 30 ถ.สุขุมวิท 77 

เขตสวนหลวง กทม. 10250 
0-2331-4332-3 
แฟกซ 0-2742-0278 

สะพานสูง 99/494 ซ.ซี 4 พาคเวยโฮม ซ.รามคําแหง 
ถ.รามคําแหง เขตสะพานสูง 
กทม. 10240 

 

สัมพันธวงศ ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคม 
สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 
37 ถ.โยธา แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ 
กทม. 10100 

0-2235-9127 
แฟกซ 0-2235-9127 
 

สาทร 161 อาคารสงเคราะห ทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กทม. 10120 

0-2286-0837 
แฟกซ 0-2287-1113 

สายไหม 55/88 หมู 2 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน 
เขตสายไหม กทม. 10220 

แฟกซ 0-2992-4891 

หนองแขม 51/409 หมูบานนิสา ถ.เพชรเกษม 69 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กทม. 10160 

0-2807-8682 
แฟกซ 0-2807-7274 

หนองจอก 64 หมู 9 แขวงหนองจอก 
เขตหนองจอก กทม. 10530 

0-2553-1475 

หลักสี่ 1/360 หมู 5 ซ.ชินเขต 1/55 ถ.ามวงศวาน 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210 

0-2580-9740 
แฟกซ 0-2954-5015 

หวยขวาง โรงเรียนสิริเทพ 
เลขที่ 88/2 ซ.วัฒนานเิวศน 
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 
กทม. 10320 

0-2275-8306 
แฟกซ 0-2693-4661 
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ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด 
หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
กระบี ่

วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดกระบี ่
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

0-7563-2628, 
0-7563-2627, 
0-7561-1155 
แฟกซ 0-7561-1938 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
กาญจนบุรี 

สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

0-3463-3227-30 ตอ 560 
แฟกซ 0-3463-3224 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
กาฬสินธุ 

โรงเรียนอนุกลูนารี 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000 

0-4381-1271 
แฟกซ 0-4381-2523 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
กําแพงเพชร 

สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 

0-5579-9932 
แฟกซ 0-5579-9933 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ขอนแกน 

โรงเรียนกัลยาณวัตร 
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

0-4322-1511 
แฟกซ 0-4322-4175 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
จันทบุรี 

สถาบันราชภัฏรําไพพรรณ ี
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

0-3933-5408-9 
แฟกซ 0-3932-7175 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ฉะเชิงเทรา 

สถาบันราชภัฏราชนครินทร 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

0-3851-6626, 
0-3851-1010 
แฟกซ 0-3851-5830 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ชลบุรี 

โรงเรียนชลกนัยานกุูล 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

0-3828-5369, 
0-3827-8581 
แฟกซ 0-3829-7122 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ชัยนาท 

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  
อ.เมือง จ.ชัยนาท 73000 
 

0-5641-1645 
แฟกซ 0-5641-1507 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ชัยภูม ิ

โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ
อ.เมือง จ.ชัยภมูิ 36000 

0-4481-1162, 
0-4481-6288 
แฟกซ 0-4481-1455 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ชุมพร 

วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชุมพร 
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

0-7753-4277, 
0-7753-4279 
แฟกซ 0-7753-4277 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
เชียงราย 

สถาบันราชภัฏเชียงราย 
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

0-5377-6000-1, 
0-5377-6002, 
0-5377-6003 
แฟกซ 0-5377-6001 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
เชียงใหม 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 

0-5335-8466, 
0-5341-2528, 
0-5341-2526 
แฟกซ 0-5335-8104 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ตรัง 

วิทยาลัยสภาราชินี 
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 

0-7521-8792, 
0-7551-5621 
แฟกซ 0-7521-0792 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ตราด 

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป 
อ.เมือง จ.ตราด 23000 

0-3951-1209, 
0-3951-1649 
แฟกซ 0-3953-1986 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ตาก 

โรงเรียนตากพิทยาคม 
อ.เมือง จ.ตาก 63000 

0-5551-1134, 
0-5550-5723 
แฟกซ 0-5554-0248 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
นครนายก 

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
อ.เมือง จ.นครนายก 26000 

0-3731-1254, 
0-3731-1255, 
0-3731-1667 
แฟกซ 0-3731-1255, 
0-3731-1222 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
นครปฐม 

สถาบันราชภัฏนครปฐม  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

0-3426-1059, 
0-3426-1037 
แฟกซ 0-3426-1048 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
นครพนม 

โรงเรียนปยะมหาราชาลัย 
อ.เมือง จ.นครพนม 48000 

0-4251-1188 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
นครราชสีมา 

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

0-4425-5939, 
0-4425-5321 
แฟกซ 0-4424-4739 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
นครศรีธรรมราช 

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

0-7537-7712, 
0-7537-7432, 
0-7537-7435-6, 
0-7539-6089 
แฟกซ 0-7537-7440, 
0-7539-6017 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
นครสวรรค 

สถาบันราชภัฏนครสวรรค 
อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 

0-5622-7200-9, 
0-5621-9100 
แฟกซ 0-5622-1237 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
นนทบุรี 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

0-2525-3229 กด 2 
แฟกซ 0-2525-3171 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
นราธิวาส 

โรงเรียนนราสิกาขาลัย 
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

0-7351-1115 
แฟกซ 0-7351-1592 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
นาน 

โรงเรียนสตรีศรีนาน 
อ.เมือง จ.นาน 55000 

0-5471-0373 
แฟกซ 0-5477-3079 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
บุรีรัมย 

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000 

0-4460-1618 
แฟกซ 0-4461-1221 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ปทุมธานี 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12180 

0-2529-0674-7, 
0-2525-3229 
แฟกซ 0-2529-2580 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ 

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000 

0-3261-1103 
แฟกซ 0-3260-3576 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ปราจีนบุรี 

โรงเรียนปราจนีบุรีกัลยาณ ี
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 

0-3721-3390 
0-3721-1071 
แฟกซ 0-3721-3902 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ปตตาน ี

โรงเรียนเดชะปตตนยานกุูล 
อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 

0-7333-6182, 
0-7333-6627 
แฟกซ 0-7333-6638 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

0-3532-2078, 
0-3532-2076, 
0-3532-2077 
แฟกซ 0-3524-2708 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
พะเยา 

โรงเรียนพะเยาวิทยาคม 
อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

0-5448-3041, 
0-5443-1275 
แฟกซ 0-5443-1522 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
พังงา 

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
อ.เมือง จ.พังงา 82000 

0-7641-2065, 
0-7641-1579 
แฟกซ 0-7641-1579 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
พัทลุง 

โรงเรียนสตรีพัทลุง 
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 

0-7461-3023 
แฟกซ 0-7461-1163 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
พิจิตร 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 

0-5661-1265, 
0-5661-1711 
แฟกซ 0-5661-1711 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
พิษณุโลก 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

0-5525-8548, 
0-5525-1206 
แฟกซ 0-5523-0596 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
เพชรบุรี 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 

0-3249-3308 
แฟกซ 0-3249-3306 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
เพชรบูรณ 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ 
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000 

0-5671-1396 ตอ 1802 
แฟกซ 0-5672-2217 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
แพร 

โรงเรียนนารีรัตน 
อ.เมือง จ.แพร 54000 

0-5451-1124 
แฟกซ 0-5451-1500 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ภูเก็ต 

สถาบันราชภัฏภูเก็ต 
อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000 

0-7624-1130, 
0-7621-1959 
แฟกซ 0-7621-1778 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
มหาสารคาม 

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

0-4372-1839 
แฟกซ 0-4372-1839 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
มหาสารคาม 

สถาบันวิจัยศลิปะ และวัฒนธรรม 
มศว.มหาสารคาม 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

0-4372-1686 
แฟกซ 0-4372-1686 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
มุกดาหาร 

โรงเรียนมุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

0-4261-1087, 
0-4261-1590 
แฟกซ 0-4261-3590 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
แมฮองสอน 

โรงเรียนหองสอนศึกษา 
อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000 

0-5361-1349, 
0-5361-2079 
แฟกซ 0-5361-2074 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ยโสธร 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคมอิสาร 
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 

0-4571-1656 
แฟกซ 0-4571-1656 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ยะลา 

สถาบันราชภัฏยะลา 
อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

0-7321-6595, 
0-7321-6593, 
0-7321-2510 
แฟกซ 0-7321-2443, 
0-7321-2108 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
รอยเอ็ด 

โรงเรียนสตรีศึกษารอยเอด็ 
อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000 

0-4351-5410, 
0-4351-1410 
แฟกซ 0-4351-5410 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ระนอง 

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

0-7781-1078, 
0-7782-1530, 
0-7782-3051 
แฟกซ 0-7782-3052 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ระยอง 

โรงเรียนระยองวิทยาลัย 
อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

0-3866-1010, 
0-3861-4322 
แฟกซ 0-3861-4332 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ราชบุรี 

สถาบันราชภัฏ  
หมูบานจอมบงึ อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี 70150 

0-3226-1790-7, 
0-3226-1076, 
0-3226-1077-8 
แฟกซ 0-3226-1078 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ลพบุรี 

สถาบันราชภัฏเทพสตรี 
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

0-3641-3096, 
0-3642-2608 
แฟกซ 0-3642-2610 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ลําปาง 

สถาบันราชภัฏลําปาง 
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 

0-5424-1014, 
0-5424-1018 
แฟกซ 0-5424-1019 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ลําพูน 

โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภลําพูน 
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 

0-5353-5693, 
0-5353-5503, 
0-5351-1178 
แฟกซ 0-5351-1060 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
เลย 

สถาบันราชภัฏเลย 
อ.เมือง จ.เลย 42000 

0-4283-5223, 
0-4283-5224 
แฟกซ 0-4283-5233 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
ศรีสะเกษ 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 

0-4561-2611, 
0-4561-6177 
แฟกซ 0-4561-3088 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สกลนคร 

สถาบันราชภัฏสกลนคร 
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

0-4271-6396, 
0-4271-6394, 
0-4271-1375 ตอ 303 
แฟกซ 0-4271-6395 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สงขลา 

สถาบันราชภัฏสงขลา 
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

0-7432-5007, 
0-7431-4993, 
0-7433-1184-9 
แฟกซ 0-7431-1210, 
0-7433-2002 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สงขลา 

สถาบันทักษณิคดีศึกษาบานอาวทราย 
หมู 1 ต.เกาะยอ 
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

0-7433-1184, 
0-7433-1185, 
0-7433-1186 
แฟกซ 0-7433-2008 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สตูล 

โรงเรียนสตูลวิทยา 
อ.เมือง จ.สตูล 91000 

0-7471-1956, 
แฟกซ 0-7471-1955 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สมุทรปราการ 

โรงเรียนสมุทรปราการ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

0-2387-0307, 
0-2395-0016, 
0-2395-2344 
แฟกซ 0-2387-0308 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สมุทรสงคราม 

โรงเรียนถาวรานุกูล  
อ.เมือง จ.สุมุทรสงคราม 75000 

0-3471-1238, 
0-3471-1854 
แฟกซ 0-3471-3854 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สมุทรสาคร 

วิทยาลัยพลศึกษาสมุทรสาคร 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

0-3441-2310, 
0-3441-2309 
แฟกซ 0-3441-2309 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สระแกว 

โรงเรียนสระแกว 
อ.เมือง จ.สระแกว 27000 

0-3724-1091 ตอ 116 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สระบุรี 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 

0-3622-0292, 
0-3621-1206, 
0-3621-1199 
แฟกซ 0-3623-0669 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สิงหบุรี 

โรงเรียนสิงหบุรี  
อ.เมือง จ.สิงหบุรี 16000 

0-3651-1521 
แฟกซ 0-3651-1987 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สุโขทัย 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 

0-5561-1786 
แฟกซ 0-5561-2848 
 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สุพรรณบุรี 

โรงเรียนสงวนหญิง 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 

0-3552-1659 
แฟกซ 0-3552-1659  
ตอ 101 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สุราษฎรธานี 

สถาบันราชภัฏสุราษฏรธานี 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 

0-7735-5466, 
0-7735-5642, 
0-7735-5474 
แฟกซ 0-7735-5642 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
สุรินทร 

สถาบันราชภัฏสุรินทร 
อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 

0-4451-1604 
แฟกซ 0-4452-1387, 
0-4451-1631 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
หนองคาย 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 

0-4241-1203 
แฟกซ 0-4241-2485 
 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
หนองบัวลําภ ู

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภ ู39000 

0-4231-2547, 
0-4231-2548 
แฟกซ 0-4231-2548 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
อางทอง 

โรงเรียนสตรีอางทอง 
อ.เมือง จ.อางทอง 14000 

0-3560-3902 
0-3561-1511 
แฟกซ 0-3562-6338 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
อํานาจเจริญ 

โรงเรียนอํานาจเจริญ  
อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 

0-4551-1959, 
0-4551-1960, 
0-4551-1538 
แฟกซ 0-4551-1960 



มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 

222 ภาคผนวก ง  ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 

หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
อุดรธานี 

สถาบันราชภัฏอุดรธานี 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 34000 

0-4221-1051, 
0-4221-1050 
แฟกซ 0-4224-1418 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
อุตรดิตถ 

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000  

0-5541-6601, 
0-5541-1096 
แฟกซ 0-5541-6020 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
อุทัยธาน ี

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 

0-5651-1334, 
0-5651-2540 
แฟกซ 0-5651-4471 

ศูนยวฒันธรรมจังหวดั
อุบลราชธานี 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

0-4526-2425, 
0-4526-2424, 
0-4526-2423 
แฟกซ 0-4531-1465 

ศูนยมานุษยวทิยาสิรินธร (องคการมหาชน) 
หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 

ศูนยมานษุยวทิยาสิริธร 
(องคการมหาชน) 

20 ถนนบรมราชชนน ีเขตตลิ่งชัน 
กทม. 10170 

 

ที่ปรึกษาศูนยมานุษยวิทยา 
สิรินธร 

 0-2880-9429 

ผูอํานวยการศูนย
มานุษยวิทยาสริินธร 

 0-2880-9429 
แฟกซ 0-2880-9332 

รองผูอํานวยการศูนย
มานุษยวิทยาสริินธร 

 0-2880-9429 
แฟกซ 0-2880-9332 

 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก ง  ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 223 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
อาคารธนาลงกรณ ช้ัน 15-16 
เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทร. 0 2422 - 8771 - 8799 และ 0 2422 8800 – 8818 
E - mail   dra@m-culture.go.th  

ตําแหนง โทรศัพท โทรสาร 
อธิบดี 0-2422-8791, 0-2446-8181  
เลขานุการอธิบดี 0-2422-8789, 0-2422-8790 0-2422-8788 
รองอธิบดี 0-2446-8182,  0-2422-8788  
ที่ปรึกษาอธิบดี 0-2422-8786  
เลขานุการกรม 0-2446-8183,  0-2422-8784  
หัวหนากลุมพฒันาระบบฯ 0-2422-8784  
หัวหนางานแผนงาน 0-2422-8781 0-2422-8782 
หัวหนางานบริหารทั่วไป 0-2422-8779 0-2422-8777 
ผอ.กองศาสนูปถัมภ 0-2446-8185, 0-2422-8809  
หัวหนาฝายศาสนสัมพันธ 0-2422-8798-9  
หัวหนาฝายประสานงานกิจการศาสนาอิสลาม 0-2422-8795-6,  

0-2422-8798 
 

ผอ.สํานักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 0-2446-8184, 0-2422-8818  
ผอ.กลุมสงเสริมศีลธรรมในเด็กและเยาวชน 0-2422-8811  
ผอ.กลุมสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพร
หลักธรรม 

0-2422-8812  

ผอ.กลุมสงเสริมการปฏิบัติศีลธรรมใน
ประชาชน 

0-2422-8813  

ผอ.กลุมสนับสนุนเครือขายปฏิบัติศีลธรรม 0-2422-8814  



มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 

224 ภาคผนวก ง  ฐานขอมูลหนวยงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 

กรมศิลปากร 
หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 

กรมศิลปากร ถนนหนาพระธาตุ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

 

อธิบดีกรมศิลปากร  0-2225-1807 
รองอธิบดีกรมศิลปากร  0-2222-3831, 

0-2222-5535, 
0-2221-6882 

เลขานุการกรมศิลปากร  0-2225-1227 
กลุมนิติการ  0-2226-1751 
อธิการสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป 

 0-2224-4704 

 


