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เรื่อง การส่งผลงานเข้ารบัการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึง่นวัตกรรม” ประจําปี ๒๕๕๗ 
***************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การคัดสรรผลงาน “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ของคุรุสภา เป็นกิจกรรมหน่ึงที่ส่งเสริมและ     
กระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี
ของรัฐและเอกชนได้ให้ความสําคัญ และต่ืนตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม                 
กับบริบท เป้าหมายการพัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยใช้กระบวนการ            
มีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
 สํานักงานเลขาธิการครุสภา ได้ดําเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมเป็นประจําทุกปี  
ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้ผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมต้นแบบที่เป็นผลงานคุณภาพมีคุณค่าทางวิชาการ และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลจากการดําเนินงานที่ผ่านมา มีผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม
ต้นแบบที่ผ่านการคัดสรรกว่า จํานวน ๑,๐๐๐ เรื่อง มีการถอดบทเรียนความสําเร็จ และเผยแพร่ผลงาน 
หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย   

   

๒. วัตถุประสงค์ 
 การคัดสรรผลงาน“หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม” มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ๑. เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องในสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือเผยแพร่ผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 
 ๓. เพ่ือยกย่องสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล “หน่ึงโรงเรียน             
หน่ึงนวัตกรรม” 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้เข้าร่วมเวทีทางวิชาการในระดับอาเซียน 
 

 

๓. ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
 สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถส่งผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง             
จากจํานวน ๗ ด้าน ดังน้ี 

๓.๑  ด้านหลักสูตร 
    การจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เช่ือมโยงกับการอนุรักษ์

และพัฒนาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ความรู้ใหม่ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามบริบทของ
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละบุคคล            
พัฒนาเต็มศักยภาพของตน โดยแสดงองค์ประกอบของหลักสูตรที่นําเสนอการจัดประสบการณ์ ที่ผู้เรียน         
นําความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบความสําเร็จและมีความสุข 
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๓.๒  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    การจัดการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา หรือศึกษา              
ค้นคว้า สามารถสร้างองค์ความรู้ที่มีความหมายแก่ตนเองตามสิ่งที่ชอบและสนใจ เกิดการค้นพบความรู้               
ด้วยตนเอง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้เรียน                
มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรม ตลอดจนจัดประสบการณ์อย่างมีความหมายและเป็นระบบ มุ่งประโยชน์
สูงสุดให้เกิดแก่ผู้เรียน เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาเป็นอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓.๓  ด้านแหล่งเรียนรู้ 
      กระบวนการใช้แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง 
เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้         
ร่วมคิดร่วมพัฒนาเพ่ือคงคุณค่าในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ย่ังยืน 

๓.๔  ด้านสิ่งประดิษฐ์ สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
       เป็นช้ินงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีร่องรอย หลักฐานการนําไปทดลองหรือ                  

ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์จริงกับผู้เรียน “สิ่งประดิษฐ์” ได้แก่ เครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์เคร่ืองใช้หรืออ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเป็นผลงานที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นจากผู้ประดิษฐ์  
“สื่อสิ่งพิมพ์” ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ หนังสือ ตํารา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน จดหมายเหตุ บันทึก 
วิทยานิพนธ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ“สื่อเทคโนโลยี” เป็นสื่อวัสดุ (Software) ที่ผลิตใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ 
Hardware) ได้แก่ วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน ชุดฝึก
บทเรียนทางไกล มัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ และ“สื่ออ่ืน ๆ” ที่เป็นสื่อเด่ียว หรือสื่อเสริม เช่น สื่อบุคคล สื่อจาก
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (Resource Center) สื่อการเรียนรู้ (Learning Resource) สื่อกิจกรรม เกมท่ีเห็นถึง
กระบวนการเรียนรู้ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 

  สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา 

๓.๕  ด้านการวัดและการประเมินผล 
     กระบวนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เป็นการประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการและเคร่ืองมืออย่างหลากหลาย โดยมุ่งประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และ
ผลการประเมินสะท้อนการเรียนรู้ พฤติกรรม และการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน (Real World) ของ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่พร้อมใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

๓.๖  ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
      รูปแบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่เป็นระบบ กระจายอํานาจให้ผู้ที่เก่ียวข้อง                

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั้งการตัดสินใจ และบริหารจัดการร่วมกับคณะผู้บริหารของสถานศึกษาในด้านการพัฒนา
ระบบงบประมาณ บุคลากร งานวิชาการ (โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้) และแผนการพัฒนาตามความต้องการ               
ของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีการมอบหมายงานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การปรับปรุงสถานศึกษา                
และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ 

๓.๗  ด้านจิตวิทยา 
      การนําความรู้ทางด้านจิตวิทยา การแนะแนวการศึกษา มาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเรียนรู้ได้ดี เช่น การดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน การศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี รายกลุ่ม การพัฒนาผู้เรียนกลุ่มพิเศษ และการจัดการช้ันเรียน เป็นต้น  
 



 ๓

๔. เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
 การประเมินคุณภาพผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมใช้การประเมินแบบอิงเกณฑ์ ประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
          การดําเนินงานคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ผลงานเป็นมิติคุณภาพ นํ้าหนักคะแนน และตัวบ่งช้ี ซ่ึงผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมแต่ละเรื่อง  
มีคะแนนเต็มเท่ากับ ๓๖ คะแนน โดยพิจารณาจาก 
 ๔.๑  คุณค่าทางวิชาการ (๙ คะแนน) นํ้าหนักคะแนน ๓ มีจํานวน ๒ ตัวบ่งช้ี คือ กระบวนการ
คิดและการพัฒนา และผลที่เกิดขึ้น  
 ๔.๒ ประโยชน์ของนวัตกรรม (๑๒ คะแนน) นํ้าหนักคะแนน ๔ มีจํานวน ๒ ตัวบ่งช้ี คือ 
ความสําคัญต่อวิชาชีพ และการนําไปใช้ 
 ๔.๓  ลักษณะของผลงาน (๓ คะแนน) นํ้าหนักคะแนน ๑ มีจํานวน ๑ ตัวบ่งช้ี คือ ความแปลก
ใหม่ที่โดดเด่น 
 ๔.๔  การมีส่วนร่วม (๖ คะแนน) นํ้าหนักคะแนน ๒ มีจํานวน ๓ ตัวบ่งช้ี คือ ความหลากหลายของ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง พฤติกรรมการมีส่วนร่วม และระยะเวลา 
 ๔.๕  การนําเสนอผลงานตามแบบ นร.๑ (๖ คะแนน) นํ้าหนักคะแนน ๒ มีจํานวน ๓ ตัวบ่งช้ี 
คือ เทคนิคการนําเสนอ รายละเอียดของข้อมูล และหลักฐานร่องรอย 

๕. วิธีการประเมินคุณภาพผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
 การประเมินคุณภาพผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม จําแนกเป็นระดับการประเมิน ดังน้ี 
 

 ๕.๑ ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” 
 ๕.๑.๑ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง ๑๘๕ เขต ประเมินผลงานหน่ึงโรงเรียน 
หน่ึงนวัตกรรมจากเอกสาร และ CD ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่คุรุสภากําหนด ในข้อ ๔ เพ่ือเป็น
ผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม “ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา”  

 ๕.๑.๒ ผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการคุรุสภา 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีคะแนนต้ังแต่ ๒๔ คะแนนข้ึนไป จะได้รับรางวัลผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม 
“ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา”  

       ๕.๑.๓ คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการจัดส่งผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม 
“ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา” ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเพ่ือรับการประเมินเป็นผลงานหน่ึงโรงเรียน  
หน่ึงนวัตกรรม “ระดับประเทศ”ต่อไป 
   ๕.๑.๔ การคัดค้าน 
     ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้าน ให้ย่ืนคําคัดค้านภายใน ๑๐ วันทําการ นับแต่วันที่มีการ
ประกาศผลการคัดสรรผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม “ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา” ณ คุรุสภาเขตพ้ืนที่
การศึกษา น้ัน 
     (๑) การคัดค้านให้ทําเป็นหนังสือ ระบุเหตุของการคัดค้านว่าสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม “ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา”ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขข้อใด 
อย่างไร ให้ย่ืนต่อประธานกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    (๒) คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาการคัดค้านฯ และประกาศ
ผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐  วันทําการ และแจ้งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาทราบทันที 
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 ๕.๒ ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ”   
 คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม “ระดับประเทศ”ตรวจและ
ประเมินผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม จํานวน ๒ รอบ ดังน้ี 

๕.๒.๑ การประเมินผลงานรอบแรก คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงาน ฯ จะ
ดําเนินการตรวจและประเมินผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมจากเอกสาร และ CD ของสถานศึกษาที่เป็น
ผลงานหนึ่งโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม “ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา” ซึ่งมีคะแนนต้ังแต่ ๒๗ คะแนน ขึ้นไป เพ่ือรับ
การตรวจและประเมินผลงานฯ ในรอบตัดสินต่อไป 

๕.๒.๒ การประเมินผลงานรอบตัดสิน ผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมที่ผ่านการ
ประเมิน ในรอบแรกตามข้อ ๕.๒.๑ จะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานฯ  
อีกครั้ง โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานหนึ่งโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมของสถานศึกษานั้นในเวทีประชุม 
ทางวิชาการของคุรุสภา ซึ่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงาน ฯ จะตัดสินผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม 
ที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางวิชาการท่ีสมควรได้รับรางวัล ผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม 
“ระดับประเทศ”ประจําปี ๒๕๕๗ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานที่คุรุสภากําหนด ๓ ระดับ คือ 
ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง ดังน้ี 
  - รางวัลระดับเหรียญทอง  ระดับคะแนน  ๓๔ – ๓๖  คะแนน 
  - รางวัลระดับเหรียญเงิน  ระดับคะแนน  ๓๐ – ๓๓  คะแนน   
    - รางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับคะแนน  ๒๗ – ๒๙  คะแนน   
 

๖. เงื่อนไขการส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
  ๖.๑  เอกสารที่ส่งเข้ารับการคัดสรรผลงาน “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม” ประจําปี ๒๕๕๗ 
ตามข้อ ๗ คุรุสภาสงวนสิทธ์ิไม่จัดส่งคืน 

 ๖.๒  ข้อกําหนดการพิจารณาคัดสรรผลงาน “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”ประจําปี ๒๕๕๗  
 ๖.๒.๑ ต้องไม่เป็นผลงานฯ ที่เป็นความร่วมมือ ร่วมวิจัย หรือเป็นความคิดที่ริเริ่มที่มาจาก

หน่วยงานอ่ืนทั้งของรัฐและเอกชน 
  ๖.๒.๒ ผลงานฯ ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบ นร. ๑ แนบท้ายประกาศที่กําหนด 

หากเกิดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลของสถานศึกษาที่ส่งผลงานฯ และทําให้สถานศึกษานั้นเสียสิทธ์ิ
ที่จะได้รับรางวัลใด ๆ ถือเป็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของสถานศึกษานั้น คุรุสภาสงวนสิทธ์ิ 
ในการรับผิดชอบ 

 ๖.๒.๓ สถานศึกษาสามารถส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมเข้ารับการคัดสรร 
ได้เพียง  ๑ ผลงาน และให้ส่งผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมไปยังคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่สถานศึกษาสังกัดโดยตรงเท่าน้ัน 
  ๖.๒.๔ การตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการตรวจ
และประเมินผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ถือเป็นที่สุด 
 ๖.๓ ผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ที่ส่งเข้ารับการคัดสรร ต้องไม่เป็นผลงานที่ทําซ้ํา หรือ
ดัดแปลง หรือนําผลงานส่วนใดส่วนหน่ึงของผู้ที่มีลิขสิทธ์ิไว้แล้วมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากมี 
ผู้ร้องเรียนหรือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบภายหลังก็ดี ผลงานฯ น้ันจะไม่ได้รับการคัดสรร 
หรือหากได้รับรางวัลไปแล้ว รางวัลน้ันเป็นอันตกไป 
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๗. เอกสารที่ส่ง 
 ๗.๑  รูปเล่มผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ตามแบบ นร.๑ ให้ครบทุกรายการ จํานวน ๓ เล่ม
เย็บเล่มปิดสันกาว โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt ความยาวรวมไม่เกิน 
จํานวน ๓๐ หน้ากระดาษ A4 (นับรวมจํานวนหน้าต้ังแต่ปกหน้าถึงปกหลัง)  
 ๗.๒  CD หรือ DVD ประกอบการนําเสนอผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ไม่เกิน ๑ แผ่น  
จํานวน ๓ ชุด บรรจุลงในซองใส่ CD ภายในแบ่งออกเป็นโฟลเดอร์ (Folder) ดังน้ี 

 ๑) ไฟล์เอกสารรูปเล่มผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมตาม แบบ นร.๑ ที่กําหนด 
  ๒) รูปภาพผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมและภาพกิจกรรมการดําเนินการที่มีความคมชัด 

และมีขนาดความละเอียด ไม่ตํ่ากว่า ๑๖๐๐ x ๑๒๐๐ พิกเซล รูปแบบไฟล์ .jpg  
  ๓) ภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

๗.๓  เอกสารประกอบการนําเสนอ (ถ้ามี) ไม่เกิน ๑ เล่ม จํานวน ๓ ชุด เย็บเล่มปิดสันกาว โดยใช้
ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt ความยาวรวมไม่เกิน จํานวน ๒๐ หน้ากระดาษ 
A4   

 ๗.๔ เอกสารที่จัดส่งต้องมีรายละเอียดของข้อมูล และจํานวนเอกสารตามที่ระบุในข้อ ๗.๑ - ๗.๓  
มิเช่นน้ันจะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม “ระดับประเทศ”                                               
 

๘. สถานที่และระยะเวลาการส่งผลงาน 
 ๘.๑ สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถส่งรูปเล่มผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมด้วยตนเอง หรือ                     

ทางไปรษณีย์ ได้ที่ คุ รุ สภาเขตพื้นที่ การศึกษาท่ีสถานศึกษาสั งกัด ที่ปรากฏแนบท้ายประกาศ  
หมดเขตส่งผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมภายในวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ 
       (หน้าซองเอกสารโปรดระบุข้อความว่า “ส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจําปี 
๒๕๕๗) 

 ๘.๒ คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งรูปเล่มผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง รายช่ือผลงาน 
หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ที่ผ่านการคัดสรรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

   ๘.๓ ตรวจสอบรายช่ือผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมท่ีผ่านการคัดสรร“ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา”ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ และผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมที่ผ่านการคัดสรร
“ระดับประเทศ” ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ในหัวข้อ “หน่ึงโรงเรียน 
หน่ึงนวัตกรรม” 
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                                                                                                   เอกสารแนบท้ายประกาศ  

 
แบบ นร. ๑ 

 
การนําเสนอผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึง่นวัตกรรม” ประจําปี ๒๕๕๗ 

     ๑.  หน้าปก 
๑)  ชื่อผลงานหน่ึงโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ............................................................................................... 
๒)  การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  ( กรุณาระบุ √ ลงใน � ที่ตรงกับผลงาน )    

  �   เป็นผลงานท่ีไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 
  �   เป็นผลงานท่ีเคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา แต่ไม่ได้รับรางวัลของคุรุสภา 
  �   เป็นผลงานท่ีได้รับรางวัลของคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 

๓) ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ( กรุณาระบุ √ ลงใน � ที่ตรงกับผลงาน  
(เลือกได้เพียง ๑ ด้านเท่าน้ัน)  

  �   ด้านหลักสูตร                  �   ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้                              
  �   ด้านจิตวิทยา                  �   ด้านส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา         
  �   ด้านการวัดและประเมินผล          �   ด้านแหล่งเรียนรู้    
  �   ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา ( กรุณาระบุด้านย่อยลงใน  ) 
    การบริหารงานวิชาการ            การพัฒนาบุคลากร             
    การบริหารงบประมาณ            การนิเทศการศึกษา          
    การจัดการด้านอาคารสถานท่ี             การพัฒนาระบบกิจกรรมผู้เรียน  

๔)  ผู้เสนอผลงานนวัตกรรม 
                    ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)........................... นามสกุล .................................... 

           ตําแหน่ง.......................................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี............................................................. 
๕)  คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม ( ครู /ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวนตามจริง ) 

          (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)........................................ นามสกุล .......................................................... 
               ตําแหน่ง.......................................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี........................................................... 
           (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)........................................ นามสกุล ......................................................... 
               ตําแหน่ง.......................................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี........................................................... 
           (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)........................................ นามสกุล ......................................................... 
              ตําแหน่ง.......................................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี...........................................................       

๖)  ข้อมูลสถานศึกษา 
           ชื่อสถานศึกษา...............................................เลขที่…........................ถนน.............................................             
          ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต .........................จังหวัด........................................... 
          รหัสไปรษณีย์..……….…………..…….…..โทรศัพท์ ..............................โทรสาร.......................................... 
          web site.....................................................E – mail address........................................................... 
          สังกัด   � สพป. ..................................เขต...........      � สพม. เขต ........... จังหวัด..........................     
         � สอศ.    � สช.     � กทม.     � อปท. .....  � ตชด.   � อื่น ๆ (โปรดระบุ)................ 
 ๗)  ศึกษานิเทศก์ผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรม 
   (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)............................................ นามสกุล .................................................... 
              ตําแหน่ง.......................................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี........................................................       
 



 ๗

๘)  ข้อมูลคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา (ที่จัดส่งผลงานเพื่อรับการประเมินระดับเขต) 
       คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ระบุจังหวัด)....................................................เขต......................................... 
   ๒. บทสรุป   

 - นําเสนอเน้ือหามีความยาว ๑-๒ หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK            
ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt โดยเสนอจุดเด่นของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างได้ 

๓. ความเป็นมาและความสําคัญ  
  - กล่าวถึงปัญหาและความจําเป็นที่ต้องพัฒนาผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรมน้ัน 

๔. วัตถุประสงค์   
  - ระบุวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับผลงานนวัตกรรม 

๕. กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
 - นําเสนอข้อมูลพร้อมรูปภาพ /แผนภาพ /สื่อ ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการพัฒนา               

ผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม การนําไปใช้จริง และผลที่เกิดขึ้นจริง ในหัวข้อต่อไปน้ี 
    ๑)  สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา   
                    -  สภาพปัญหาที่ต้องแก้ไข เช่น พฤติกรรมผู้เรียน ครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คุณภาพผู้เรียนในด้าน              

ที่ต้องการพัฒนา ความพร้อม หรือข้อจํากัดของสถานศึกษา  
 ๒)  การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  

-  กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างปัญหา แนวคิด                
หลักการและทฤษฎีที่ใช้ วิธีการพัฒนา และผลสําเร็จที่พึงประสงค์ 

๓)  ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา 
-  ลําดับขั้นตอนการดําเนินการพัฒนา และหาคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการพัฒนา               

นําสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
๔)  ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน   

-  ผลงานที่เป็นชิ้นงานนวัตกรรม และผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านพฤติกรรม พัฒนาการหรือ การเรียนรู้  

๕)  สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น   
- ข้อคิด ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา รวมทั้งปัญหาที่เกิดและการแก้ไข ปรับปรุง

พัฒนาผลงานนวัตกรรมให้ดีขึ้น 
๖)  การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา   

- นํารูปแบบ วิธีการพัฒนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ภายใต้บริบทเดียวกัน เผยแพร่ผลการพัฒนา
ในรูปแบบต่าง ๆ สู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ วิธีการ และผลการเผยแพร่นวัตกรรม 

 ๖. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  - ระบุข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาที่เป็นผลสืบเน่ืองจากข้อค้นพบ ผลกระทบที่เกิดจาก
การคิดค้น หรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมในคร้ังน้ี 
 ๗.  จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 

- ระบุรายละเอียดที่แสดงถึงจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานหน่ึงโรงเรียน  
หน่ึงนวัตกรรมที่ส่งเข้ารับการคัดสรร เช่น ความแตกต่าง หรือความแปลกใหม่จากผลงานอ่ืนๆ รางวัลต่าง ๆ 
ที่เคยได้รับ หรือความโดดเด่นที่มี การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมน้ัน เป็นต้น  

 
 
 



 ๘

 ๘. บรรณานุกรม 
  - ระบุรายการอ้างอิงที่ปรากฏอยู่ในเล่มรายงานผลงานนวัตกรรม และที่ใช้ในการศึกษา 
ทั้งภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ   
 
หมายเหตุ 
  ผลงานหน่ึงโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่ส่งเข้ารับการคัดสรร ต้องไม่เป็นผลงานที่ทําซํ้า 
หรือดัดแปลง หรือนําผลงานส่วนใดส่วนหน่ึงของผู้ที่มีลิขสิทธิ์ไว้แล้วมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
หากมีผู้ร้องเรียนหรือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบพบภายหลังก็ดี ผลงานนั้นจะไม่ได้
รับการคัดสรร หรือหากได้รับรางวัลไปแล้ว รางวัลนั้นเป็นอันตกไป 
 
 
 
 



                                                                                 ๙
 

สถานทีต้ั่งของคุรสุภาเขตพืน้ที่การศึกษาในการจัดส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
 
 

กรุงเทพมหานคร 
๑.  คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัด ยกเว้น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา  และสังกัดสํานักงานบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้องท่ีเขตพญาไท บางซ่ือ ดุสิต  สัมพันธวงศ์  ปทุมวัน  
ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ  จอมทอง  คลองสาน  ธนบุรี  
ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑ อาคารหอประชุมพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

  เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๐-๒๐๔๔-๕ 
 
๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัด ยกเว้น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา  และสังกัดสํานักงานบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท้องที่เขตบางรัก วัฒนา   สาทร  พระโขนง  บางนา  
คลองเตย  บางคอแหลม  ยานนาวา ดินแดง ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน  สายไหม  บึงกุ่ม  บางกะปิ  วังทองหลาง  
ดอนเมือง  หลักสี่   ลาดกระบัง สะพานสูง  คันนายาว  มีนบุรี  คลองสามวา  หนองจอก ประเวศ  และสวนหลวง              
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒ เลขท่ี ๑๑๒๖  ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร   ๑๐๓๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๙๓๐-๔๔๙๐-๒ 
 
๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๓   ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา  และสังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน   ท่ีอยู่ในท้องท่ีทุกเขตในกรุงเทพมหานคร  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๓สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครอาคาร ๔ พญาไท ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๒-๕๒๕๒ 
 

จังหวัดกระบี่ 
 ๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบี่ ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ท่ีอยู่ในท้องท่ี
ทุกอําเภอ จังหวัดกระบี่  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบี่  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบี่   ถนนอุตรกิจ   อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่   ๘๑๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๑๑-๑๘๒ 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 ๑๐
จังหวัดกาญจนบุรี 

 ๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่
ในท้องท่ี  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  ท่าม่วง ด่านมะขามเต้ีย  และศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑เลขท่ี ๘/๒  หมู่ ๑๒  ถนนแม่น้ําแม่กลอง ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง                 
จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๖๔-๓๓๐ 
 

๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่
ในท้องท่ี อําเภอพนมทวน ท่ามะกา และห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสารผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๒ ตําบลหนองโรง  อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๔๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๓๐-๓๒๕๑ 

 
๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต ๓  ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอทองผาภูมิ  ไทรโยค  และสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสารผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๓ หมู่ ๑  ตําบลลุ่มสุ่ม  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๑-๑๑๑ 
 
๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต  ๔  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี   อําเภอบ่อพลอย  เลาขวัญ  และหนองปรือ   จังหวัดกาญจนบุรี  ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๔   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี  เขต ๔ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๔ ตําบลบ่อพลอย  อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๖๐  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๘๑-๕๘๘-๙ 
 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต  ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ กมลาไสย ร่องคํา สหัสขันธ์  ดอนจาน และสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต  ๑   เป็นท่ีต้ังคุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต ๑สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต๑เลขท่ี ๙๙/๗ ถนนสนามบิน ตําบลกาฬสินธ์ุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ๔๖๐๐๐  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๒-๑๒๑ 

 
๑๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอห้วยเม็ก  หนองกุงศรี   ท่าคันโท  ยางตลาด  และฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต ๒ ถนนกระนวนฮ่องฮี  อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ๔๖๑๗๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๘๙-๕๔๖-๙ 

 



                                                                                 ๑๑
๑๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสงักดั

ท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอห้วยผึ้ง  เขาวง  คําม่วง  กุฉินารายณ์  สมเด็จ  นามน  และนาคู  จังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๓   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต ๓ อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ   ๔๖๒๔๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๖๙-๑๐๔ 
 

จังหวัดกําแพงเพชร 
 
 ๑๒. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อําเภอเมืองกําแพงเพชร พรานกระต่าย ไทรงาม ลานกระบือ และโกสัมพีนคร  จังหวัด
กําแพงเพชร  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต ๑ ถนนกําแพงเพชร - สุโขทัย  ตําบลหนองปลิง  อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  
๖๒๐๐๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๐๕๑-๒๓๘ ต่อ ๐,๑๒๙ 

 ๑๓. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร  เขต ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอคลองขลุง  ทรายทองวัฒนา ขาณุวรลักษบุรี  คลองลาน บึงสามัคคี และ ปางศิลาทอง  จังหวัด
กําแพงเพชร  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต ๒ หมู่ ๑๐  ตําบลคลองขลุง  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร ๖๒๑๒๐  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๘๑-๘๙๒ 
 

จังหวัดขอนแก่น 
๑๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองขอนแก่น  บ้านฝาง  และพระยืน  จังหวัดขอนแก่น ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ เลขท่ี ๒๖๔   หมู่ ๑๓  ถนนศูนย์ราชการ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองขอนแก่น   
จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖-๖๖๓-๕ 

 

๑๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่
ในท้องท่ี อําเภอบ้านไผ่  ชนบท มัญจาคีรี เปือยน้อย บ้านแฮด และโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๒ ถนนมิตรภาพ  ตําบลบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๗๒-๘๑๘ 

 

๑๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต ๓   ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่
ในท้องท่ี  อําเภอพล  หนองสองห้อง แวงน้อย  แวงใหญ่  และโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ถนนเมืองพล - ชัยภูมิ ตําบลลอมคอม อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕-๑๐๔ 

 



                                                                                 ๑๒
๑๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต  ๔  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด

ท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอน้ําพอง   เขาสวนกวาง  กระนวน อุบลรัตน์   และซําสูง  จังหวัดขอนแก่น ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๔   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต ๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เลขท่ี ๘๕  หมู่ ๕  ตําบลน้ําพอง  อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๔๑-๘๑๗ ต่อ ๓๔ 

 
๑๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต  ๕  ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอชุมแพ สีชมพู หนองเรือ ภูผาม่าน ภูเวียง และหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต ๕ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๕ เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ ๙ ถนนมะลิวรรณ ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๑๒-๕๐๕ 
 

จังหวัดจันทบุรี 
๑๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองจันทบุรี  ท่าใหม่  นายายอาม  และแก่งหางแมว   จังหวัดจันทบุรี ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  เขต ๑ เลขท่ี ๑ ถนนตากสิน  ตําบลตลาด   อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๒๑-๐๘๘ 

 
 ๒๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน
ท้องท่ี  อําเภอมะขาม  ขลุง  แหลมสิงห์  โป่งน้ําร้อน  สอยดาว  และคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เลขท่ี๑๐๕๑/๓ ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๑๑๑๑๗,๓๐๒-๑๑๒ 
 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว บางปะกง  และบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ หมู่ท่ี ๑ ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบางตีนเป็ด  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๙๘๑-๔๓๑ 

 
๒๒. คุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต   ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอพนมสารคาม  บางคล้า  สนามชัยเขต  ราชสาส์น  แปลงยาว  ท่าตะเกียบ  และคลองเข่ือน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต   ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เลขท่ี ๒๐๙/๑ หมู่ ๓ ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   ๒๔๑๒๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๕๑-๔๕๖ 

 
 



                                                                                 ๑๓
จังหวัดชลบุรี 

๒๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่
ในท้องท่ี  อําเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง และหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 
เป็นท่ีต้ังคุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๑เลขท่ี ๑๖๒/๖   หมู่ท่ี ๒ ถนนพระยาสัจจา  ตําบลบ้านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   ๒๐๐๐๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๗๔-๔๑๒๐,๒๗๒-๐๖๒ 

 
๒๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอพนัสนิคม บ่อทอง พานทอง และเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๒  เป็นท่ีต้ังครุุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๒หมู่ ๗  ถนนพนัสนิคม - ทุ่งเหียง  ตําบลบ้านช้าง  อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   ๒๐๑๔๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๗๔-๖๓๐-๘ ต่อ ๑๐๒ 

 
๒๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอบางละมุง  สัตหีบ  ศรีราชา   และเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๓ เลขท่ี ๑๔/๔๒   หมู่ ๔  ถนนสุขุมวิท   ตําบลบางละมุง    อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   ๒๐๑๕๐ 
 เบอร์โทรศัพท์  ๐๓๘-๒๓๔-๒๑๘-๒๐ 
 

จังหวัดชัยนาท 
๒๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท   ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี

ทุกอําเภอ  จังหวัดชัยนาท ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท เลขท่ี ๑  ถนนวิเชียรปราการ  ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท   ๑๗๐๐๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๒-๕๒๖ 
 

จังหวัดชัยภูมิ 
๒๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต  ๑  ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า หนองบัวแดง และภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ให้สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๑ ถนนสนามบิน  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๐๐๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๑๑-๖๕๒,๘๑๑-๖๕๘ 

 
๒๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอภูเขียว  แก้งคร้อ  บ้านแท่น  คอนสาร  และเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๒ ถนนภูเขียว - ชุมแพ  ตําบลผักปัง อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๖๑-๙๓๐ ต่อ๑๕ 

 
 



                                                                                 ๑๔
๒๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี   อําเภอจัตุรัส   เนินสง่า  บําเหน็จณรงค์  เทพสถิต  หนองบัวระเหว   และซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ ให้
สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  ๓  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต ๓ ถนนโกสีย์  ตําบลบ้านกอก   อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๓๐ 
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๕๒-๐๐๐ ต่อ ๐ 
 

จังหวัดชุมพร 
๓๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอเมืองชุมพร ปะทิว และท่าแซะ จังหวัดชุมพร ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เป็น
ท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร  เขต ๑ เลขท่ี ๖๐ หมู่ท่ี ๕ ถนนเอเชีย (ซอยดุสิตบัญชา) ตําบลขุนกระทิง อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร   
๘๖๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๗๖-๒๕๒ 
 
๓๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต ๒ ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอหลังสวน  พะโต๊ะ สวี  ละแม และทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร  เขต ๒ ถนนประชาราษฏร์  ตําบลขันเงิน  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ๘๖๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๔๑-๒๒๒ 
 

จังหวัดเชียงราย 
๓๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองเชียงราย  เวียงชัย  และเวียงชัยรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย  เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร  ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต ๑ เลขท่ี ๑๐๗๐  ถนนสนามบิน ตําบลรอบเวียง  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ๕๗๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๑-๑๔๐  ต่อ ๑๑๘ 
 
๓๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอแม่ลาว พาน แม่สรวย  ป่าแดด  และเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต ๒ ตําบลดงมะดะ  อําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย  ๕๗๒๕๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๒๙-๙๖๕๑ 
 
๓๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต ๓  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอแม่จัน  แม่สาย  ชียงแสน แม่ฟ้าหลวง  และดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ บ้านศาลา หมู่ ๘ ถนนแม่จัน-เชียงแสน ตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   ๕๗๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๕๓-๕๑๕ ต่อ ๒๑๒ 
 



                                                                                 ๑๕
๓๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต ๔  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสงักดั

ท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอเทิง  เชียงของ  ขุนตาล พญาเม็งราย และเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เป็นท่ีต้ังคุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย  เขต ๔  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต ๔ เลขท่ี ๑๗  หมู่ท่ี ๒๐  ตําบลเอียง  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๖๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๗๙-๕๔๓๑ 
 

จังหวัดเชียงใหม่ 
๓๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๔ ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่  ๕๐๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒-๓๓๓ ต่อ ๑๐๗ 
 
๓๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอแม่ริม อําเภอพร้าว อําเภอสันทราย อําเภอสะเมิง  และอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒ หมู่ท่ี ๑   ถนนโชตนา   ตําบลสันโป่ง   อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๘๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๖๕-๕๕๖ 
 
 ๓๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอฝาง อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอแม่อาย  และอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ให้สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๓ เลขท่ี ๓๕๙/๗  หมู่ ๕  ตําบลเวียง   อําเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๕๒-๐๒๑ ต่อ ๒๑ 
 
๓๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๔ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอสันป่าตอง  แม่วาง  สารภี  หางดง   และดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต ๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เลขท่ี ๑๓๔ หมู่ ๘ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตําบลสันกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๒๓-๒๒๒ 
 
 ๔๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอฮอด ดอยเต่า และออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕ เลขท่ี ๔๐๔  หมู่ ๑๐   ตําบลหางดง  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๔๐ 

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๕๓-๔๖๑-๐๘๙ ต่อ ๑๐๑ 
 
 
 



                                                                                 ๑๖
๔๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสงักดั

ท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอจอมทอง  และแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ เลขท่ี ๒๗๑  หมู่  ๔  ตําบลบ้านหลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๖๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๖๒-๑๗๒ 
 

จังหวัดตรัง 
๔๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต ๑ ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอเมืองตรัง  นาโยง  ปะเหลียน  ย่านตาขาว  และหาดสําราญ  จังหวัดตรัง  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง  เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง  เขต ๑ เลขท่ี ๑๙๓  หมู่ท่ี ๑๒   ถนนตรัง-ปะเหลียน ตําบลโคกหล่อ   อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   ๙๒๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๕-๕๗๒-๐๒๗-๓๒ 
 
๔๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี   อําเภอห้วยยอด  กันตัง  วังวิเศษ  สิเกา และรัษฎา จังหวัดตรัง  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตรัง  เขต ๒ เลขท่ี ๓๕๙  ถนนเพชรเกษม  ตําบลห้วยยอด   อําเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง  ๙๒๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๓๓-๓๗๘ 
 

จังหวัดตราด 
๔๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ท่ีอยู่ในท้องท่ี

ทุกอําเภอ  จังหวัดตราด ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด เลขท่ี ๓๕๖   หมู่ ๒   ถนนสุขุมวิท  ตําบลวังกระแจะ   อําเภอเมือง จังหวัดตราด  ๒๓๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๑๑-๒๗๔ 
 

จังหวัดตาก 
๔๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี   อําเภอเมืองตาก  บ้านตากสามเงา  และวังเจ้า  จังหวัดตาก ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 
เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก  เขต ๑สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๑ บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก เลขที่ ๑๐/๑ ถนนพหลโยธิน ตําบลหนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก  
๖๓๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๓-๒๕๕ ต่อ ๑๑๓ 
 
๔๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต ๒  ประกอบด้วย   หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอแม่สอด  แม่ระมาด  ท่าสองยาง  อุ้มผาง  และพบพระ  จังหวัดตาก ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก  เขต ๒เลขท่ี ๓๕/๔  ถนนประสาทวิถี  ตําบลแม่สอด   อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   ๖๓๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๓๖-๕๔๘-๙ ต่อ ๑๑๒ 
 



                                                                                 ๑๗
จังหวัดนครนายก 

  ๔๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน
ท้องท่ีทุกอําเภอ  จังหวัดนครนายก ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก  เลขท่ี ๑๘๒/๘๙  หมู่ ๑   ถนนสุวรรณศร  ตําบลท่าช้าง   อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก    ๒๖๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๑๓-๖๒๘ 
 

จังหวัดนครปฐม 
๔๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองนครปฐม  กําแพงแสน และดอนตูม จังหวัดนครปฐม ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม  เขต ๑  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต ๑ เลขท่ี ๑๖๑/๔  ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๕๒-๙๓๑ 
 

๔๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต  ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน
ท้องท่ี  อําเภอนครชัยศรี  สามพราน  พุทธมณฑล  และบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต  ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม  เขต ๒อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม   ๗๓๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๓๑-๑๒๓ 
 

จังหวัดนครพนม 
๕๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอเมืองนครพนม นาแก ปลาปาก เรณูนคร ธาตุพนม และวังยาง จังหวัดนครพนม ให้สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม  เขต ๑ เลขท่ี ๓๕  ถนนกลางเมือง  ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ๔๘๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๑๑-๑๒๕ 
 
๕๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอศรีสงคราม บ้านแพง นาทม นาหว้า โพนสวรรค์ และท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม  เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม  เขต ๒เลขท่ี ๒๓๒   หมู่ ๗  ตําบลศรีสงคราม  อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม   ๔๘๑๕๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๙๙-๒๖๕ 
 

จังหวัดนคราชสีมา 
๕๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองนครราชสีมา  และโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑ อาคารค้ําคูณการศึกษา  ถนนเพชรมาตุคลา ตําบลหัวทะเล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
๓๐๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๒๐-๙๗๕ 



                                                                                 ๑๘
 
๕๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอจักราช  เฉลิมพระเกียรติ  โชคชัย  ห้วยแถลง  และหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๒ถนนเพชรมาตุคลา  ตําบลจักราช อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๙๙-๐๕๕ 
 
๕๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๓  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอครบุรี ปักธงชัย เสิงสาง และวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๓ถนนสุขาภิบาล ๑๔  ตําบลแชะ อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๔๔-๖๑๕ ต่อ ๒๑๘ 
 
๕๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต ๔  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสงักดัท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอสีคิ้ว ปากช่อง สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 
เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๔ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๔หมู่  ๕  บ้านคลองตะแบก  ตําบลลาดบัวขาว   อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๑๔๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๑๖-๙๙๑-๔ 
 
๕๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต ๕ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอด่านขุนทด  ขามทะเลสอ โนนไทย ขามสะแกแสง พระทองคํา และเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา            
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๕ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๕บริเวณโรงเรียนด่านขุนทด  หมู่ท่ี ๒  ถนนสี้คิ้ว-ชัยภูมิ ตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด             
จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๔-๒๐๘-๑๕๔ 
 
๕๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี อําเภอบัวใหญ่ คง บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง บัวลาย  และสีดา  จังหวัดนครราชสีมา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๖ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๖ อาคารรัตตไพฑูรย์   ถนนรถไฟ  ตําบลบัวใหญ่    อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๖๑-๖๗๒ 
 
๕๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต  ๗  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอชุมพวง พิมาย ประทาย โนนแดง ลําทะเมนชัย และเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต ๗ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๗ เลขท่ี ๕๑๙  หมู่ ๑  ถนนพิมาย - ชุมพวง  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๗๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๘๗-๖๐๓ 
 
 
 



                                                                                 ๑๙
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  พระพรหม  ลานสกา  และเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช                
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เลขท่ี ๑๓๘  หมู่ ๑  ถนนศรีธรรมราช  ตําบลโพธิ์เสด็จ  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   ๘๐๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๔๕-๑๔๔ 
 
๖๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางขัน นาบอน ฉวาง ถํ้าพรรณรา พิปูน และช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช              
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒ เลขท่ี ๑๐๑  ถนนชัยชุมพล   ตําบลปากแพรก  อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๑๐  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๑๑-๖๗๐ 

 
๖๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอเชียรใหญ่ ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ หัวไทร ชะอวด และจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๓ ถนนนครศรี - สงขลา  ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว  อําเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๙๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๖๒-๗๐๑-๖ 
 
๖๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๔  ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา

ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอท่าศาลา สิชล ขนอม  พรหมคีรี  และนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔ เลขท่ี ๑๖๐/๔  หมู่ท่ี ๑   ตําบลท่าศาลา  อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๑๖๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๕-๕๒๑-๒๙๘ 
 

จังหวัดนครนครสวรรค์ 
๖๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา               

ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอเมืองนครสวรรค์ เก้าเลี้ยว โกรกพระ พยุหะคีรี และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ให้สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๑ เลขท่ี ๓๔๗/๑   ถนนสวรรค์วิถี  ตําบลปากน้ําโพ  อําเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์   ๖๐๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๒๒-๕๓๐-๙ ต่อ ๑๐๑ 
 
๖๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต  ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอลาดยาว บรรพตพิสัย  แม่วงก์  ชุมตาบง  และแม่เปิน  จังหวัดนครสวรรค์ ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร  ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๒ เลขท่ี  ๒๘๙  ตําบลสระแก้ว   อําเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๑๕๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๗๑-๙๐๙ 
 



                                                                                 ๒๐
 
๖๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์  เขต  ๓  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอไพศาลี  ท่าตะโก หนองบัว  ตากฟ้า  และตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์  เขต ๓สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๓เลขท่ี ๕๐๔/๑  หมู่ ๘  ตําบลไพศาลี   อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   ๖๐๒๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๕๙-๖๐๘ ต่อ ๑๖ 
 

จังหวัดนนทบุรี 
๖๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี อําเภอเมืองนนทบุรี และบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑  เป็น
ท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี  เขต ๑ เลขท่ี ๙  ถนนรัตนาธิเบศร์   ตําบลบางกระสอ   อําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๑-๑๓๐๑-๔ 
 
๖๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต  ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอบางใหญ่  ไทรน้อย  บางบัวทอง  และปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต  ๒สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี  เขต  ๒ เลขท่ี ๗๙/๔  หมู่ ๖  ถนนกาญจนาภิเษก  ตําบลเสาธงหิน   อําเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๑๔๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๕-๐๕๓๑-๔ ต่อ ๓๐ 
 

จังหวัดนราธิวาส 
๖๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี   เมืองนราธิวาส บาเจาะ ย่ีงอ รือเสาะ และศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรสุภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๑ เลขท่ี ๒๒๒  หมู่ท่ี ๑๐  ตําบลลําภู  อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   ๙๖๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๒-๑๕๔ 
 
๖๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต  ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี   อําเภอสุไหงโก-ลก  สุคิริน  แว้ง  ตากใบ สุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒ ถนนทรายทอง ๒  ตําบลสุไหง-โกลก  อําเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓-๖๑๑-๕๗๖ 
 
๗๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี   อําเภอระแงะ  อําเภอจะแนะ  และเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๓  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร  ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๓ ถนนระแงะมรรคา  ตําบลตันหยงมัส  อําเภอระแงะ   จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓-๖๗๒-๑๘๐ 
 



                                                                                 ๒๑
 

จังหวัดน่าน 
๗๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี 

อําเภอเมืองน่าน  แม่จริม  บ้านหลวง นาน้อย  นาหมื่น  เวียงสา  สันติสุข  และภูเพียง  จังหวัดน่าน ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต ๑   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน่าน  เขต ๑ เลขท่ี ๕๐๖  ถนนสุมนเทวราช   ตําบลในเวียง   อําเภอเมือง จังหวัดนา่น   ๕๕๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๐๐๒๙ ต่อ ๑๑ 
 
๗๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอปัว  ท่าวังผา  ทุ่งช้าง   เชียงกลาง  สองแคว  บ่อเกลือ  และเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดน่าน 
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน  เขต  ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน่าน  เขต  ๒ เลขท่ี ๔๑๘   หมู่  ๘   ตําบลปัว   อําเภอปัว  จังหวัดน่าน   ๕๕๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๙๑-๕๑๐ ต่อ ๑๒๓ 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอเมืองบุรีรัมย์  ชํานิ  ลําปลายมาศ และบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑ เลขท่ี ๕๐  ถนนอิสาณ   ตําบลในเมือง    อําเภอเมือง จงัหวัดบุรีรัมย์    ๓๑๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๒-๗๖๐ 
 
๗๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอประโคนชัย   กระสัง  ห้วยราช   บ้านกรวด  และพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๒ หมู่ ๒  ถนนอํานวยกิจ   อําเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๔๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๗๑-๐๙๔ 
 
๗๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอนางรอง  ปะคํา  ละหานทราย   หนองกี่   โนนสุวรรณ   เฉลิมพระเกียรติ  หนองหงส์   และโนนดินแดง    
จังหวัดบรีุรัมย์  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๓ เลขท่ี ๑๑๐   ถนนปะคํา - นางรอง   อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๔-๖๓๓-๖๙๐,๖๓๑๐๗๒ 
 
๗๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอพุทไธสง สตึก  คูเมือง  นาโพธ์ิ  บ้านใหม่ไชยพจน์ และแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๔ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๔ บริเวณโรงเรียนดงศิริราษฎร์อนุสรณ์  ถนนอภัยราษฎร์  อําเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๘๙-๔๔๕ 
 



                                                                                 ๒๒
 

จังหวัดบึงกาฬ 
๗๗. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี อําเภอบึงกาฬ   ศรีวิไล  เซกา  พรเจริญ   บึงโขงหลง   และบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบึงกาฬ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ  เลขท่ี ๕๕๑ หมู่ ๗  ถนนชาญสินธ์ุ  อําเภอบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ  ๓๘๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๑-๒๔๗ 
 

จังหวัดปทุมธานี 
๗๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอเมืองปทุมธานี  ลาดหลุมแก้ว  สามโคก  และคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑ถนนปทุมสัมพันธ์   ตําบลบางปรอก  อําเภอเมือง    จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๓-๔๔๑๓ 
 
๗๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอลําลูกกา  ธัญบุรี  และหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต ๒   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  เขต ๒สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๒เลขท่ี ๙๙   ถนนวิภาวดีรังสิต  ตําบลคูคต  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  
๑๒๑๕๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๓-๓๓๔๘ ต่อ ๑๐๖ 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๘๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา

ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์             
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต ๑เลขท่ี ๓๒๙/๑ หมู่ ๒  ถนนประจวบ - หว้ากอ  ตําบลคลองวาฬ   อําเภอเมือง               
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ๗๗๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๓๒-๖๖๒-๐๓๑-๔ 
 
๘๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอปราณบุรี  หัวหิน  กุยบุรี  และสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร  ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต ๒เลขท่ี ๙/๑ หมู่ ๑๒  ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๒๑-๔๔๕ 
 
 
 
 



                                                                                 ๒๓
 

จังหวัดปราจีนบุรี 
๘๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  เขต  ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอเมืองปราจีนบุรี ประจันตคาม ศรีมหาโพธ์ิ ศรีมโหสถ  และบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต ๑   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  เขต ๑สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต ๑เลขท่ี ๘๑๔  ถนนปราจีนอนุสรณ์  ตําบลหน้าเมือง    อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   ๒๕๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๑-๓๖๒ 
 

๘๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี   เขต  ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่
ในท้องท่ี อําเภอกบินทร์บุรี และนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒         
เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต ๒ เลขท่ี ๙๙๘  หมู่  ๒  ตําบลกบินทร์  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   ๒๕๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๘๘-๓๓๗-๘ 
 

จังหวัดปัตตานี 
๘๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี  เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอเมืองปัตตานี  ยะหริ่ง ปะนาเระ  และหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี  เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี  เขต ๑ ถนนปากน้ํา  ตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  ๙๔๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓-๔๖๐-๐๗๗ 
 

๘๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน
ท้องท่ี   อําเภอยะรัง   มายอ   โคกโพธิ์ และแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต ๒   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี  เขต ๒ เลขท่ี ๒๑   ถนนสฤษด์ิ  ตําบลสะบารัง  อําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี   ๙๔๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓-๓๓๑-๘๘๑ 
 

๘๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต ๓ ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่
ในท้องท่ี อําเภอสายบุรี อําเภอไม้แก่น อําเภอกะพ้อ และอําเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ ถนนสายบุรี  ตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี   จังหวัดปัตตานี   ๙๔๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๗๓-๔๑๒-๑๙๕ 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๘๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา

ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอพระนครศรีอยุธยา  ท่าเรือ  นครหลวง  บางปะหัน บ้านแพรก อุทัย วังน้อย   ภาชี และมหาราช  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เลขท่ี ๒๒๒/๒  ถนนอยุธยา - อ่างทอง  ตําบลลุมพลี  อําเภอเมือง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ๑๓๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๗๐๔-๘๐๔-๗ 
 



                                                                                 ๒๔
 
๘๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา

ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอเสนา  บางซ้าย  บางไทร  บางปะอิน  ลาดบัวหลวง  บางบาล  และผักไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒   เป็นท่ีต้ังครุุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เลขท่ี ๔๒/๒๐ หมู่ ๒ ถนนกิตติขจร ตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   ๑๓๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๐๑-๓๒๕ 
 

จังหวัดพะเยา 
๘๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอเมืองพะเยา  ดอกคําใต้  แม่ใจ  และภูกามยาว  จังหวัดพะเยา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เลขท่ี ๕๙๘  ถนนสนามกีฬา   ตําบลบ้านต๋อม   อําเภอเมือง   จังหวัดพะเยา   ๕๖๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๘๘๗-๒๐๔ ต่อ ๑๐๑ 
 
๙๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา  เขต  ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอจุน   เชียงคํา  เชียงม่วน  ปง   และ ภูซาง จังหวัดพะเยา  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา  เขต ๒   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ หมู่ ๑๗   ถนนจุน-ปง  ตําบลจุน  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา   ๕๖๑๕๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๒๑-๑๕๑ 
 

จังหวัดพังงา 
๙๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ท่ีอยู่ในท้องท่ี

ทุกอําเภอ  จังหวัดพังงา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาเป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงา เลขท่ี ๑๔  ซอยชุมนุมราษฎร์   ถนนเพชรเกษม ตําบลท้ายช้าง    อําเภอเมืองพังงา   จังหวัดพังงา  ๘๒๐๐๐   

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๑๒-๑๘๐ 
 

จังหวัดพัทลุง 
๙๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง   เขต  ๑   ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ี

อยู่ในท้องท่ี อําเภอเมืองพัทลุง  ควนขนุน ศรีนครินทร์  ศรีบรรพต และป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ เลขท่ี ๑๔  หมู่ ๑   ถนนเอเชีย  ตําบลเขาเจียก   อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง    ๙๓๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๗๑-๖๕๖ 
 
๙๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง  เขต  ๒ ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอตะโหมด  กงหรา  เขาชัยสน  บางแก้ว  ป่าบอน  และปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง ให้สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ อาคารหลังท่ีว่าการอําเภอตะโหมด ตําบลแม่ขรี  อําเภอตะโหมด   จังหวัดพัทลุง   ๙๓๑๖๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๙๕-๙๑๑ 



                                                                                 ๒๕
 

จังหวัดพิจิตร 
๙๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองพิจิตร  สามง่าม โพธ์ิประทับช้าง  วชิรบารมี  วังทรายพูน  และสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  ให้สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑เลขท่ี ๓๑/๒๖  ถนนคลองคะเชนทร์  ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร   ๖๖๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๑๕-๗๑๕ 
 
 ๙๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร  เขต  ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอตะพานหิน  ทับคล้อ บางมูลนาก โพทะเล ดงเจริญ และบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ถนนตะพานหิน - บางมูลนาก  ตําบลห้วยเกตุ  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  ๖๖๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๒๓-๘๕๘ 
 

จังหวัดพิษณุโลก 
๙๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี อําเภอเมืองพิษณุโลก  และบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑   
เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ถนนพุทธบูชา  ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก    ๖๕๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๒๓-๘๕๘ ต่อ ๑๐๓ 
 
๙๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก   เขต  ๒   ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอวังทอง   บางกระทุ่ม  และเนินมะปราง   จังหวัดพิษณุโลก  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ถนนพิษณุโลก - เขาทราย   ตําบลดินทอง   อําเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๔๔-๖๓๓ ต่อ ๑๐๐ 
 
๙๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๓   ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอวัดโบสถ์  พรหมพิราม  ชาติตระการ  และนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เลขท่ี ๑๙๐  หมู่ ๔  ถนนวัดโบสถ์   ตําบลวัดโบสถ์   อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๑๖๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๓๖๑-๓๑๒-๑๔ 
 

จังหวัดเพชรบุรี 
๙๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี  เขต  ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสงักดัท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองเพชรบุรี  บ้านแหลม  เขาย้อย  และหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต ๑ เลขท่ี ๒๖๔   ถนนคีรีรัถยา  ตําบลธงชัย  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   ๗๖๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๒๕-๓๓๘ 



                                                                                 ๒๖
 
๑๐๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอท่ายาง   ชะอํา   บ้านลาด   และแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๒   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต ๒ ถนนเพชรเกษม  ตําบลท่ายาง อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี   ๗๖๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๓๗-๑๗๒ ต่อ ๒๐๒ 
 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๐๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ี

อยู่ในท้องท่ี  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์   ชนแดน   และวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑  เปน็ท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๑ เลขท่ี ๖๙  หมู่ท่ี ๑๑  ถนนสระบุรี-หล่มสัก   ตําบลสะเดียง   อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   
๖๗๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๓๗๐๗๗-๘ ต่อ ๑๖ 
 
๑๐๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอหล่มสัก   หล่มเก่า  น้ําหนาว  และเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๒ ถนนคชเสนีย์  ตําบลหล่มสัก  อําเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๐๔-๘๐๘ ต่อ ๑๐ 
 
๑๐๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอบึงสามพัน  วิเชียรบุรี   หนองไผ่   และศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๓ ถนนสระบุรี - หล่มสัก  ตําบลบึงสามพัน  อําเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ ์ ๖๗๑๖๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๓๑-๒๕๖ ต่อ ๑๑๔ 
 

จังหวัดแพร่ 
๑๐๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอเมืองแพร่   สอง   หนองม่วงไข่   และร้องกวาง  จังหวัดแพร่ ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่  เขต ๑ เลขท่ี ๕๒  หมู่ ๖  ถนนยันตรกิจโกศล   ตําบลทุ่งกวาว  อําเภอเมือง จังหวัดแพร่  ๕๔๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๕๑๑-๖๐๕ ต่อ ๑๐๓ 
 
๑๐๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่ เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอลอง  สูงเม่น  เด่นชัย   และวังชิ้น   จังหวัดแพร่ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ เป็น
ท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแพร่  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแพร่  เขต ๒ ถนนจรูญลองรัฐ  ตําบลห้วยอ้อ  อําเภอลอง   จังหวัดแพร่   ๕๔๑๕๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๕๘๔-๑๓๐-๒ ต่อ ๑๐๘ 



                                                                                 ๒๗
 

จังหวัดภูเก็ต 
๑๐๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ท่ีอยู่ในท้องท่ี

ทุกอําเภอ  จังหวัดภูเก็ต ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภูเก็ต  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต เลขท่ี ๔/๔  ถนนแม่หลวน  ตําบลตลาดใหญ่   อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   ๘๓๐๐๐            

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑-๕๙๑, ๐๗๖-๒๑๑-๔๓๐ 
 

จังหวัดมหาสารคาม 
๑๐๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอเมืองมหาสารคาม  แกดํา  กันทรวิชัย  และบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๑ เลขท่ี ๕๓  ถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน   ตําบลตลาด  อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   ๔๔๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๓-๕๑๗ 
 
๑๐๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอวาปีปทุม นาเชือก นาดูน  พยัคฆภูมิพิสัย และยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  ให้สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๒ เลขท่ี ๔๑๗   ถนนเสมารักษ์  ตําบลหนองแสง   อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๙๘-๔๓๖ 
 
๑๐๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต  ๓  ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอโกสุมพิสัย  เชียงยืน กุดรัง และชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๓ เลขท่ี ๓๕๔ หมู่  ๒  ถนนศรีโกสุม   ตําบลหัวขวาง  อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๖๒-๓๖๓ 
 

จังหวัดมุกดาหาร 
๑๑๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ีทุกอําเภอ  จังหวัดมุกดาหาร  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร เลขท่ี ๑๗   ถนนวิวิธสุรการ   ตําบลมุกดาหาร  อําเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  ๔๙๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๑๓-๐๔๐ 
 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๑๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  

ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  ปางมะผ้า  ปาย   และขุนยวม   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต ๑ เลขท่ี ๙๘   ถนนขุนลุมประพาส   ตําบลจองคํา  อําเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ๕๘๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๑-๒๘๒,๐๕๓-๖๑๑-๙๙๖ 



                                                                                 ๒๘
 

๑๑๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่
ในท้องท่ี  อําเภอแม่สะเรียง  แม่ลาน้อย  และสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต ๒ เลขท่ี  ๑๗๘  ถนนเวียงใหม่ อําเภอแม่สะเรียง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๘๒-๖๓๙ ต่อ ๒๐ 
 

จังหวัดยโสธร 
๑๑๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร  เขต  ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอเมืองยโสธร  คําเข่ือนแก้ว  มหาชนะชัย   และค้อวัง   จังหวัดยโสธร  ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร  เขต ๑ ถนนแจ้งสนิท ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๒-๕๓๑ 
 
๑๑๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร  เขต  ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอกุดชุม ป่าต้ิว เลิงนกทา ทรายมูล และไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายโสธร  เขต ๒ เลขท่ี ๓๘๒   หมู่ ๘ ถนนวารีราชเดช   ตําบลกุดชุม   อําเภอกุดชุม   จังหวัดยโสธร   ๓๕๑๔๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๘๙-๔๗๗ 
 

จังหวัดยะลา 
๑๑๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอเมืองยะลา รามัน และกรงปินัง   จังหวัดยะลา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑             
เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา  เขต ๑ เลขท่ี ๑๒  ถนนสุขยางค์   ตําบลสะเตง   อําเภอเมือง จังหวัดยะลา   ๙๕๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๑๔-๕๖๙ 
 
๑๑๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอบันนังสตา   ยะหาและ  กาบัง  จังหวัดยะลา ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒   
เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา  เขต ๒ ตําบลบันนังสตา  อําเภอบันนังสตา   จังหวัดยะลา  ๙๕๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๘๙-๔๑๒ 
 
๑๑๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอธารโต และเบตง จังหวัดยะลา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษายะลา  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา  เขต ๓ เลขท่ี ๓๔  ถนนรัตนกิจ   ตําบลยะรม  อําเภอเบตง   จังหวัดยะลา  ๙๕๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๓๒-๔๔๓ 
 



                                                                                 ๒๙
 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๑๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองร้อยเอ็ด  จตุรพักตรพิมาน  จังหาร  ศรีสมเด็จ  ธวัชบุรี  ทุ่งเขาหลวง และเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด      
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต ๑ ถนนณชัยชาญยุทธ  ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๑๓-๓๘๘ 
 
๑๑๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด   เขต  ๒   ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอสุวรรณภูมิ  อาจสามารถ  ปทุมรัตต์  พนมไพร  โพนทราย  เมืองสรวง เกษตรวิสัย  และหนองฮี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด  เขต ๒สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต ๒ถนนปัทมานนท์  ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๘๑-๓๘๙ 
 
๑๒๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี   อําเภอโพนทอง   เมยวดี  หนองพอก   โพธ์ิชัย   และเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด  เขต ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต ๓ ถนนกําเนิดเพชร  ตําบลแวง   อําเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๗๑-๙๐๐ 
 

จังหวัดระนอง 
๑๒๑. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง   ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ีทุกอําเภอ  จังหวัดระนอง ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง เลขท่ี   ๒/๑๐   หมู่ท่ี ๓  ถนนเพชรเกษม  ตําบลบางร้ิน  อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  ๘๕๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๑๒-๗๑๙ 
 

จังหวัดระยอง 
๑๒๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง  เขต  ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี   อําเภอเมืองระยอง บ้านฉาง  บ้านค่าย  ปลวกแดง และนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง  เขต ๑   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง  เขต ๑ เลขท่ี ๑/๒๔  ถนนบางจาก   ตําบลเชิงเนิน   อําเภอเมือง จังหวัดระยอง   ๒๑๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๕๖ 
 
๑๒๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง  เขต  ๒   ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอแกลง วังจันทร์  และเขาชะเมา จังหวัดระยอง ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต ๒   
เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง  เขต ๒ เลขท่ี ๙๙/๑  หมู่ ๓ อาคารหลวงปู่ครํ่า  ถนนสุขุมวิท  ตําบลวังหว้า  อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  ๒๑๑๑๐
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๗๑-๑๘๐ ต่อ ๑๑๓ 

 



                                                                                 ๓๐
 

จังหวัดราชบุรี 
๑๒๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต  ๑   ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ี

อยู่ในท้องท่ี  อําเภอเมืองราชบุรี   ปากท่อ  วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง  และบ้านคา จังหวัดราชบุรี  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี  เขต ๑ อาคารเฉลิมพระเกียติ ๖๐ พรรษา เลขท่ี ๗ ถนนไกรเพชร ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ๗๐๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๒๑-๙๑๔ 
 
๑๒๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอโพธาราม  บ้านโป่ง  บางแพ  และดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๒ เลขท่ี ๕๖ หมู่ ๔  ตําบลบ้านเลือก อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๓๒-๒๑๑ 
 

จังหวัดลพบุรี 
๑๒๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอเมืองลพบุรี  ท่าวุ้ง  บ้านหมี่  และโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี  เขต ๑ เลขท่ี ๑๑๑  ถนนพระปิยะ   ตําบลป่าตาล   อําเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี   ๑๕๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๓๖-๔๑๑-๗๓๐ 
 
๑๒๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอชัยบาดาล ท่าหลวง ลําสนธิ สระโบสถ์ โคกเจริญ หนองม่วง  และพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ให้สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต ๒   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต ๒  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี  เขต ๒  เลขท่ี ๒๕๙  หมู่ ๓  ถนนสุรนารายณ์  ตําบลลํานารายณ์   อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ๑๕๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๖๑-๓๓๘ ต่อ ๑๐๖ 
 

จังหวัดลําปาง 
๑๒๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองลําปาง งาว ห้างฉัตร และแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง   
เขต ๑   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง  เขต ๑ หมู่ท่ี ๑๒  ถนนลําปาง-งาว   ตําบลพิชัย   อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง   ๕๒๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๘๒๔-๒๗๑ 
 
๑๒๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเกาะคา  เถิน  แม่พริก สบปราบ  เสริมงาม และแม่ทะ จังหวัดลําปาง ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง  เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง  เขต ๒ เลขท่ี ๓๗๖  ถนนพหลโยธิน   ตําบลศาลา  อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง   ๕๒๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๘๔-๗๙๒ ต่อ ๑๐๖ 



                                                                                 ๓๑
 
๑๓๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอแจ้ห่ม วังเหนือ และเมืองปาน จังหวัดลําปาง  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๓   
เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง  เขต ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง  เขต ๓ เลขท่ี ๓๕๙  ถนนวิเชตวัฒนา   ตําบลแจ้ห่ม  อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง   ๕๒๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๗๑-๒๑๗ , ๐๕๔-๒๗๑-๙๓๙ 
 

จังหวัดลําพูน 
๑๓๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ี

อยู่ในท้องท่ี อําเภอเมืองลําพูน   แม่ทา   บ้านธิ   และป่าซาง  จังหวัดลําพูน ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน  เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน  เขต ๑ เลขท่ี ๖๕/๒   หมู่ ๔  ถนนลําพูน - ป่าชาง  ตําบลต้นธง  อําเภอเมือง  จงัหวัดลําพูน  ๕๑๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๓๕-๒๔๑,๐๕๓-๐๐๓-๕๔๘,๐๕๓-๐๐๓-๕๕๑ 
 
๑๓๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอบ้านโฮ่ง  ลี้  ทุ่งหัวช้าง และเวียงหนองล่อง  จังหวัดลําพูน ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน 
เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน  เขต ๒ เลขท่ี ๑๖๕  หมู่ ๖  บ้านดอยก้อม   ตําบลบ้านโฮ่ง  อําเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลําพูน   ๕๑๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๙๑-๓๕๓ ต่อ ๑๐๑ 
 

จังหวัดเลย 
๑๓๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย  เขต  ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ี

อยู่ในท้องท่ี   อําเภอเมืองเลย   ปากชม  นาด้วง  เชียงคาน และท่าลี่  จังหวัดเลย  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต ๑ ถนนพิพัฒน์มงคล  ตําบลกุดป่อง   อําเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย  ๔๒๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๖๑-๔๘๘ 
 
๑๓๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย  เขต ๒  ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี   อําเภอวังสะพุง   อําเภอผาขาว อําเภอภูกระดึง   อําเภอภูหลวง  อําเภอเอราวัณ  และอําเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต ๒ เลขท่ี ๒๕๖  หมู่ท่ี ๓ ตําบลศรีสงคราม  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๘๑-๔๓๕ 
 
๑๓๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย  เขต  ๓  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ี

อยู่ในท้องท่ี   อําเภอด่านซ้าย   อําเภอภูเรือ และอําเภอนาแห้ว   จังหวัดเลย  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย  เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย  เขต ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต ๓ ถนนแก้วอาสา  ตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  ๔๒๑๒๐    

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๙๑-๙๑๓ 
 



                                                                                 ๓๒
 

จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๓๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอเมืองศรีสะเกษ  กันทรารมย์  น้ําเกล้ียง  โนนคูณ พยุห์ วังหิน และยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ ให้สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๑ เลขท่ี ๓๖๐ หมู่ ๕  ถนนรัตนวงษา   ตําบลหนองครก   อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๕-๖๑๒-๓๙๑ 
 
๑๓๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๒   ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภออุทุมพรพิสัย  อําเภอบึงบูรพ์ อําเภอห้วยทับทัน อําเภอเมืองจันทร์ อําเภอราษีไศ อําเภอโพธ์ิศรี
สุวรรณ และอําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรสะเกษ  เขต ๒  เป็นท่ีต้ัง            
คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร  ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๒ ถนนศรอุีทุมพร  ตําบลกําแพง   อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๙๑-๕๓๓ 
 
๑๓๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอขุขันธ์  ภูสิงห์  ไพรบึง  และปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา            
ศรีสะเกษ  เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓ เลขท่ี ๖๙ หมู่ท่ี ๘  ถนนขุขันธ์-ศรีสะเกษ  ตําบลหนองฉลอง อําเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๔๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๗๑-๒๕๙ ต่อ ๑๑๑ 
 
๑๓๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี   อําเภอกันทรลักษ์   ขุนหาญ ศรีรัตนะ และเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ  เขต ๔ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๔ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๔ หมู่ท่ี ๕  ถนนวีระเทพ  ตําบลน้ําอ้อม  อําเภอกัณทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๖๑-๔๓๒ 
 

จังหวัดสกลนคร 
๑๔๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์  โคกศรีสุพรรณ  โพนนาแก้ว เต่างอย ภูพาน และกุดบาก จังหวัดสกลนคร ให้สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๑ ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   ๔๗๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๙๗๐-๑๓๐-๕ 
 
๑๔๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต ๒ ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี   อําเภอสว่างแดนดิน   ส่องดาว   นิคมน้ําอูน    พรรณนานิคม   พังโคน วาริชภูมิ  และเจริญศิลป์   
จังหวัดสกลนคร  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ เลขท่ี ๙๑๗  หมู่ ๑๑ ถนนส่วนราชการ ตําบลสว่างแดนดิน อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๒๒-๓๒๓-๔ 



                                                                                 ๓๓
 

๑๔๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่
ในท้องท่ี อําเภอวานรนิวาส  บ้านม่วง  คําตากล้า  และอากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๓ เลขท่ี ๕๓๐  หมู่ ๓ ถนนเด่ือเจริญ   อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๙๒-๑๓๔ 
 

จังหวัดสงขลา 
๑๔๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองสงขลา ระโนด สทิงพระ กระแสสินธ์ุ นาหม่อม และสิงหนคร จังหวัดสงขลา ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา  เขต ๑ เลขท่ี ๑๗๖  หมูท่ี ๔  ถนนสงขลา-นาทวี  ตําบลเขารูปช้าง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   ๙๐๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๓๗-๓๔๑ 
 
๑๔๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอหาดใหญ่   รัตภูมิ  ควนเนียง  บางกล่ํา  และคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา  เขต ๒ ถนนสาครมงคล  ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๕๘-๒๑๖ 
 
๑๔๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอนาทวี  จะนะ  อําเภอเทพา สะเดา  และสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา  เขต ๓ เลขท่ี ๑๐๐  หมูท่ี ๒  ตําบลคลองทราย   อําเภอนาทวี   จังหวัดสงขลา   ๙๐๑๖๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๗๓-๐๓๕ 
 

จังหวัดสตูล 
๑๔๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี

ทุกอําเภอ   จังหวัดสตูล ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
เลขท่ี ๘๘๔  ถนนยนตรการกําธร  ตําบลคลองขุด   อําเภอเมือง   จังหวัดสตูล   ๙๑๐๐๐๐        

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๒๑-๓๘๐ 
 

จังหวัดสมุทรปราการ 
๑๔๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  พระประแดง   และพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ ให้สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๑ เลขท่ี ๓๔/๒  ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากน้ํา  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   ๑๐๒๗๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๓๘๔-๘๐๘๘-๙๒ 
 



                                                                                 ๓๔
 
๑๔๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต  ๒  ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา

ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอบางพลี  บางบ่อ และบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ เลขท่ี ๑/๓  หมู่ ๘  ตําบลบางพลีใหญ่   อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๕๔๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๓๓๐-๐๑๔๑ 
 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
๑๔๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ีทุกอําเภอ จังหวัดสมุทรสงคราม  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม เลขท่ี ๑๔๐  หมู่ ๓  ถนนเอกชัย   ตําบลลาดใหญ่  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๓๔-๗๑๑-๐๑๓,๐๓๔-๗๑๕-๗๗๖ 
 

จังหวัดสมุทรสาคร 
๑๕๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ท่ีอยู่

ในท้องท่ีทุกอําเภอ  จังหวัดสมุทรสาคร ให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร เลขท่ี ๒/๓  หมู่ ๘  ถนนเศรษฐกิจ ๑  ตําบลท่าทราย  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   ๗๔๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔-๘๒๖-๒๕๔-๕ 
 

จังหวัดสระแก้ว 
๑๕๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ คลองหาด วังน้ําเย็น และวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว  เขต ๑ ถนนสุวรรณศร  ตําบลท่าเกษม  อําเภอเมือง   จังหวัดสระแก้ว   ๒๗๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๗-๔๒๕-๔๖๔-๘ 
 

๑๕๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต  ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่
ในท้องท่ี  อําเภออรัญประเทศ ตาพระยา วัฒนานคร และโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว  เขต ๒ ถนนสุวรรณศร  ตําบลอรัญประเทศ  อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว   ๒๗๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๓๒-๒๖๓ 
 

จังหวัดสระบุรี 
๑๕๓. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอเมืองสระบุรี บ้านหมอ หนองโดน  ดอนพุด หนองแซง พระพุทธบาท  เสาไห้  และเฉลิมพระเกียรติ   
จังหวัดสระบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๑ ถนนมิตรภาพ  ตําบลปากเพรียว  อําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  ๑๘๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๑๒๒๓๕ 



                                                                                 ๓๕
 
๑๕๔. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี   อําเภอแก่งคอย  วังม่วง  หนองแค วิหารแดง และมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  เปน็ท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๒ เลขท่ี ๓๑๓  หมู่ ๑๑   ตําบลบ้านป่า  อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ๑๘๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๔๔-๖๓๘ 
 

จังหวัดสิงห์บุรี 
๑๕๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ีทุกอําเภอ   จังหวัดสิงห์บุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงห์บุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี - อ่างทอง   ตําบลบางพุทรา   อําเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี    ๑๖๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๑-๔๑๗ 
 

จังหวัดสุโขทัย 
๑๕๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย  เขต ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองสุโขทัย   กงไกรลาศ  คีรีมาศ   และบ้านด่านลานหอย   จังหวัดสุโขทัย  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ เปน็ท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๑ ถนนจรดวิถีถ่อง  ตําบลบ้านกล้วย  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖-๑๘๐-๑ 
 
๑๕๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย  เขต  ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอสวรรคโลก ศรีสําโรง ทุ่งเสลี่ยม  ศรีสัชนาลัย  และศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย  เขต ๒  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๒ เลขท่ี ๑๒๖/๑  ถนนจรดวิถีถ่อง   ตําบลเมืองสวรรคโลก  อําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๔๔-๑๔๙ 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๕๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด ท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๑ ถนนมาลัยแมน  ตําบลรั้วใหญ่  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๒๑-๘๓๒ 
 
๑๕๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี   อําเภออู่ทอง   สองพี่น้อง และดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๒ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  ตําบลสนามชัย  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๐๕-๖๘๔ 
  



                                                                                 ๓๖
 
๑๖๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเดิมบางนางบวช   สามชุก  ด่านช้าง  และหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรรบรุี เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต ๓ หมู่ ๘  ตําบลเขาพระ  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๑๕-๙๖๒ 
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ๑๖๑. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะพะงัน และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี            
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๑ เลขท่ี ๒๘๙/๕  หมู่ท่ี ๓  ถนนดอนนก   ตําบลมะขามเตี้ย   อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
๘๔๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๘๗-๙๙๘ 
 

๑๖๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๒  ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ทุกสังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอพุนพิน  คีรีรัฐนิคม  ไชยา  ท่าฉาง  ท่าชนะ  บ้านตาขุน  พนม  และวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๒ เลขท่ี ๑๐๙/๑   ถนนนราธิบดี   ตําบลท่าข้าม  อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ๘๔๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๑๕-๔๐๑-๒ 
 
๑๖๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  ๓  ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอเวียงสระ บ้านนาสาร พระแสง  เคียนซา  บ้านนาเดิม  และชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๓ หมูท่ี ๘  ตําบลเวียงสระ    อําเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๑๙๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๖๑-๖๕๘ 
 

จังหวัดสุรินทร์ 
๑๖๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์  เขต ๑ ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองสุรินทร์  จอมพระ  ลําดวน ศรีขรภูมิ  สําโรงทาบ และเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ให้สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ หมู่ท่ี ๒๐ บ้านหนองโตงพัฒนา ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   ๓๒๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๑๓-๒๔๕ 
 
๑๖๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอรัตนบุรี  สนม  ชุมพลบุรี  ท่าตูม  และโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๒ เลขท่ี ๒๑๙  หมู่ ๑ ตําบลรัตนบุรี  อําเภอรัตนบุรี  จงัหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๙๘-๘๙๔ 



                                                                                 ๓๗
 
๑๖๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์  เขต  ๓  ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอปราสาท  กาบเชิง  สังขะ  บัวเชด   พนมดงรัก   และศรีณรงค์   จังหวัดสุรินทร์ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ตําบลกังแอน  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๕๑-๓๗๔ 
 

จังหวัดหนองคาย 
๑๖๗. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต  ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองหนองคาย   ท่าบ่อ  ศรีเชียงใหม่  สังคม   โพธ์ิตาก   และสระใคร   จังหวัดหนองคาย ให้สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร  ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๑ ถนนมิตรภาพ  ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๒-๖๙๑ 
 
๑๖๘. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอโพนพิสัย  โซ่พิสัย  ปากคาด   เฝ้าไร่   และรัตนวาปี   จังหวัดหนองคาย ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต ๒  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ เลขท่ี ๔๔๔  หมู่  ๒  ตําบลจุมพล  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๗๑-๓๑๐ 
 

จังหวัดหนองบัวลําภู 
๑๖๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู  เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่ใน

ท้องท่ี  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  โนนสัง   และศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑เลขท่ี ๑๑๓/๕  ถนนอุดร - เลย  ตําบลลําภู   อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   ๓๙๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๖๐-๖๕๙-๖๑ 
 
๑๗๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอนากลาง  สุวรรณคูหา และนาวัง  จังหวัดหนองบัวลําภู ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต ๒  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวคําแสน ถนนอุดร-เลย  ตําบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู  
๓๙๑๗๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๕๙-๖๕๔ 
 

จังหวัดอ่างทอง 
๑๗๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง   ประกอบด้วย   หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ีทุกอําเภอ   จังหวัดอ่างทอง ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ถนนเทศบาล ๔  ตําบลบางแก้ว  อําเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง   ๑๔๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๑-๓๗๑ 



                                                                                 ๓๘
 

จังหวัดอํานาจเจริญ 
๑๗๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ีทุกอําเภอ   จังหวัดอํานาจเจริญ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอํานาจเจริญ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญ เลขท่ี ๒๓๐  ถนนสุขาภิบาล ๑  ตําบลบุ่ง   อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ   ๓๗๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๕๑๑-๙๘๔ 
 

จังหวัดอุดรธานี 
๑๗๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  ๑  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองอุดรธานี เพ็ญ สร้างคอม  และหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๑ เลขท่ี ๗/๗  ถนนโพศรี   ตําบลหมากแข้ง   อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี    ๔๑๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒-๐๔๑ 
 
๑๗๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอกุมภวาปี  ศรีธาตุ  หนองแสง โนนสะอาด  วังสามหมอ และประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ให้สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒ เลขท่ี ๕๐๕/๑  หมู่ ๙  ถนนอุ่นจาม  อําเภอกุมวาปี  จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   ๔๑๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๓๔-๗๕๗ ต่อ ๒๒ 
 
๑๗๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  ๓  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี อําเภอหนองหาน บ้านดุง  พิบูลย์รักษ์  ไชยวาน ทุ่งฝน และกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๓   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต ๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๓ เลขท่ี ๒๖๕ หมู่ ๑๑ ตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๖๑-๑๕๖ ต่อ ๑๐๒ 
 
๑๗๖. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต ๔  ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอบ้านผือ   น้ําโสม  นายูง  และกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต ๔ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต ๔  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๔ เลขท่ี ๒๕  ถนนชนบทบํารุง  ตําบลบ้านผือ  อําเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   ๔๑๑๖๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๘๑-๒๙๙,๒๘๒๗๖๘ 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๗๗. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์  เขต ๑  ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดที่อยู่ในท้องที่ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน พิชัย และทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต ๑ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ เลขท่ี ๙๑/๗   หมู่ ๓  ถนนพาดวารี   ตําบลปา่เซ่า  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์   ๕๓๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๘๑๗-๗๕๓-๔ 



                                                                                 ๓๙
 
๑๗๘. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์  เขต ๒  ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอน้ําปาด  ท่าปลา ฟากท่า และบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เลขท่ี ๓๔๖  ถนนเพชรานุรักษ์   ตําบลแสนตอ  อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๘๑-๑๒๕ 
 

จังหวัดอุทัยธานี 
๑๗๙. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอเมืองอุทัยธานี  หนองขาหย่าง  ทัพทัน  และสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เลขท่ี ๘๗  หมู่ ๒  ถนนพหลโยธิน   ตําบลสะแกกรัง   อําเภอเมือง   จังหวัดอุทัยธานี   ๖๑๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๑-๒๐๓ 
 
๑๘๐. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีอยู่

ในท้องท่ี  อําเภอหนองฉาง  ลานสัก ห้วยคต  และบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี  เขต ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต ๒ เลขท่ี ๕๐๕  หมู่  ๕   ตําบลหนองฉาง   อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  ๖๑๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๓๑-๓๕๖ 
 

จังหวัดอุบลราชธานี 
๑๘๑. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  เข่ืองใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง  และเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี         
ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๑  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๑  เลขท่ี ๑๙๙   ถนนสุรศักด์ิ   ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   ๓๔๐๐๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๔๒-๓๒๓ 
 
๑๘๒. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒  ประกอบด้วย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอตระการพืชผล  เขมราฐ  โพธ์ิไทร กุดข้าวปุ้น  และอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี  ให้สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๒ ถนนตระการ-พนา  ตําบลขุหลุ  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๓๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๔๘๒-๔๑๑-๓ 
 
๑๘๓. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอพิบูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม่  สิรินธร  โขงเจียม  และตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี ให้สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓  เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๓ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๓ เลขท่ี ๗๙ หมู่ ๑๖  ถนนสถิตนิมานกาล  ตําบลโพธิ์ไทร   อําเภอพิบูลมังสารหาร  จังหวัด
อุบลราชธานี  ๓๔๑๑๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๔๒๖-๕๔๖-๗ 



                                                                                 ๔๐
 
๑๘๔. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอวารินชําราบ สําโรง สว่างวีระวงศ์  และนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๔  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๔ ถนนคําน้ําแซบ  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ 

 เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๒๑-๑๔๔ 
 
๑๘๕. คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุก

สังกัดท่ีอยู่ในท้องท่ี อําเภอเดชอุดม  บุณฑริก น้ํายืน นาจะหลวย  ทุ่งศรีอุดม  และน้ําขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี ให้สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕   เป็นท่ีต้ังคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร ผู้อํานวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๕ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๕ ถนนสถลมาร์ค  อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี   ๓๔๑๖๐ 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๖๘-๑๙๓๑, ๐๘๖-๔๖๘-๑๙๓๖ 
 

  
      


