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ข้อมูลโรงเรียนเฉพาะความพิการ

1 เศรษฐเสถียร  ในพระราชปูถัมภ์ โทรศพัท์ 02-2414738, 02-2418924 นางสาวปนดัดา        วงค์จนัตา   นายสนุทร   เพชรวงศ์ 081- 7203812

137 ถนนพระราม 5 โทรศพัท์  02-2414455 นางสายใจ   สงัขพนัธ์ 081-3761827

แขวงถนนนครไชยศรี โทรสาร  02-2418982 นายประกิต  อญัชลีเวช

เขตดสุิต กรุงเทพ ฯ 10300 E - mail  Setsatian@hotmail.com

2 โสตศกึษาทุ่งมหาเมฆ โทรศพัท์ 02-2855618 นายส าเริง  กิปัญญา นางปานแก้ว   ป่ินพยงค์   089-4484728

55/1 ถนนอาคารสงเคราะห์  สาย  2 โทรศพัท์ 02-2860733

แขวงทุ่งมหาเมฆ โทรสาร  02-2866129

เขตสาทร กรุงเทพ ฯ  10120 E - mail  sotthung bkk1@hotmail.com

3 โสตศกึษาจงัหวดันนทบรีุ โทรศพัท์ 02-5717052, 02-5710336 นายศภุชาติ ค าวฒัน์ นายสรัุตน์   ชยธวชั 083-9981226

17/20  หมู่ 2  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย โทรศพัท์เคลี่อนที่ 086-3354789

ต.โสนลอย โทรสาร  02-5714193

อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110 E - mail  ssnonburi@obec.go.th

4 โสตศกึษาจงัหวดันครปฐม โทรศพัท์ 034-332309 , 034-227669 นายสมนกึ เหลืองอ่อน น.ส.อณุาวรรณ  มั่นใจ  089-8166066

69 ต าบลวดัแค อ.นครชยัศรี โทรศพัท์เคลื่อนที่ของโรงเรียน 087-5316660 นางสาววราภรณ์   กลดัเจริญ

จ.นครปฐม   73120 โทรสาร  034-227670

E-mail  ss.np@hotmail.com

5 ศกึษาพิเศษเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โทรสาร  073-201049, 073-201052 นายเกษมสขุ พสนุธราธรรม (รก.)

หมู่ที่ 7   ต.บดุี โทรศพัท์   073-201052

อ.เมือง E-mail special02@hotmail.com

จ.ยะลา   95000 www.sec01.com

089-8580886

098-6515464

 085-3063358

086-3442801

081-5980079

086-64916316

ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

081-9653899

http://www.sec01.com/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

6 โสตศกึษาจงัหวดัสงขลา โทรศพัท์ 074-212516 นางเพ็ญศรี    นิสโร   086-2887258

11  ถนนกาญจนวนิช โทรสาร 074-218301 นางพรทพิย์  ศรีจนัทร์

ต.หาดใหญ่     อ.หาดใหญ่ E - mail  sodsongkhlaschool@hotmail.ci,th

จ.สงขลา  90110 www.sodsongkhla.com

7 โสตศกึษาจงัหวดันครศรีธรรมราช โทรศพัท์  075-302197 นายอทุติร น้อยใจ นางพริม้เพรา   ธงไชย   081-8936448

37 ถนนทุ่งสง-นาบอน โทรสาร 075- 302197 นายรณยทุธ   จิรังนิมิตสกุล

ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง E - mail sotnakhon@hotmail.com

จ.นครศรีธรรมราช 80110

8 โรงเรียนส าหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โทรศทัพ์ 075-355815 นายกฤษฏา    แก้วประดบั

ของจงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรสาร  075-355815

20  หมู่ที่  8  ต าบลหนองหงส์ E - mail special953@outlook.com

อ าเภอทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช    80110

9 สอนคนตาบอดภาคใต้  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โทรศพัท์  077-279720 นางสาวสขุใจ ไชยมาตย์ นางจิตรา  เรืองมณี     081-5386991

224 หมู4่ ถนนสรุาษฎร์-นาสาร โทรสาร 077-279721

ต.ขนุทะเล อ.เมือง E - mail sr.blind761@gmail.com

จ.สรุาษฎร์ธานี 84100
10 ชมุพรปัญญานกุูล โทรศพัท์/ โทรสาร  077-622784 นายนพรัตน์ มะโนอ่ิม นายสมิุตร  นิธิศภุฤกษ์  086-7474658

57  หมู่ 1   ต าบลสะพลี    อ.ปะทวิ โทรศพัท์ห้อง ผอ. 089-8737261

จ.ชมุพร   86230 โทรสาร  077-520005

E - mail  chpanyanukul@hotmail.com

www.chumphonpanyanukul.com

-

081-2701339

นายสมศกัดิ์           รัตนบรีุ      

 089-7316013

086-5332234

http://www.sodsongkhla.com/#
http://www.chumphonpanyanukul.com/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

11 สงขลาพฒันาปัญญา โทรศพัท์ 074-330147 นางสมุาลี   มเหสกัขกุล      086-4816116

439/9 หมู่  2  โทรสาร 074-330294

ต าบลพะวง อ าเภอเมือง E - mail  skpp-school@hotmail.com

จงัหวดัสงขลา 90100

12 นครศรีธรรมราชปัญญานกุูล  โทรศพัท์ 075-302198 นางสาวเพียงใจ  หงษ์ทอง นางสริุนญา   แสงศรี   081-8924713

147 ถนนทุ่งสง-นาบอน โทรสาร  075-302196 นายอ าพล   จ่าพนัธุ์

ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง E - mail  nakhonpanya@hotmail.co.th

จ.นครศรีธรรมราช  80110

13 ภเูก็ตปัญญานกุูล  โทรศพัท์   076-529578 นางประกาทพิย์ ผาสขุ นางนภาพร   พรหมสร   087-4638594

133 ต าบลป่าคลอก โทรศพัท์ห้อง ผอ. 076-260211

อ.ถลาง จ.ภเูก็ต  83110 โทรสาร  076-529579

E - mail ssphuket@obec.go.th

14 โรงเรียนโสตศกึษาจงัหวดัพงังา โทรศพัท์  095-5693162, 076-490842 นายปรณต คหะวงษ์ นางสาวนิภา  แก้วประคอง

16/2  หมู่  4   ต.ทบัปดุ โทรสาร 076-490842

อ.ทบัปดุ

จ.พงังา     82180

15 โสตศกึษาเทพรัตน์         โทรศพัท์      032-817128-9 นายนริศร นชุถาวร

2 หมู่ 9 ต.พงศ์ประศาสน์       โทรสาร    032-817128

อ.บางสะพาน E-mail  School_thepparat@obec.go.th

จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77140

-

096-6368966

081-7238140

081-8918287
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

16 สพุรรณบรีุปัญญานกุูล  โทรศพัท์ 035-454099 นายสถาพร วิสามารถ

75 หมู่ 4 ต าบลทบัตีเหล็ก ฝ่ายบริหารทัว่ไป  081-5710829

อ.เมือง จ.สพุรรณบรีุ  72000 โทรสาร 035-454078

E - mail Suphanpanya@hotmail.com

17 โสตศกึษาจงัหวดักาญจนบรีุ โทรศพัท์ 034-602551 นางสาวฐิติมา กลัน่บศุย์ นางนฤมล    นามเอ่ียม   081-7568340

130 หมู่  1  ถนนลิน้ช้าง-เขาปนู ต.ปากแพรก โทรสาร  034-602631 นางสาวพนิดา   ธนานนัท์  091-0051760

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ  71000 E - mail Kan_ schooldeaf@hotmail.com

18 เพชรบรีุปัญญานกุูล   โทรศพัท์ 032-772873 นายวีระ ก่ิงแก้ว นางองัคณา     พลงักูร        089-1583425

154  หมู่  3   ต.สามพระยา โทรสาร 032-772874

อ.ชะอ า  จ.เพชรบรีุ  76120 E - mail pbpspecial@gmail.com

www.pbpschool.ac.th

19 ลพบรีุปัญญานกุูล   โทรศพัท์ 036-776259 นายสจิุนต์ สวา่งศรี นายสมชาย  ค านวนศกัดิ์  084-1479882

เลขที่  110  หมู่ที่  1   ถนนพระปิยะ  ต.ป่าตาล โทรสาร 036-776260

อ.เมือง  จ.ลพบรีุ  15000 โทรศพัท์เคลื่อนที่  081-3558011

E - mail  sslopburi@obec.go.th

20 โสตศกึษาปานเลิศ โทรศพัท์/โทรสาร   036-700101-2 นายประเวศ ทัง่จนัทร์แดง นางสาวสรีุภรณ์   ไตรธรรม  089-8071092

ต.บางกระพี ้    อ.บ้านหม่ี โทรศพัท์ห้อง ผอ. 036-440732

จ.ลพบรีุ  15110 E - mail  PanlertSchool@gmail.com

wittayakloytan@gmail.com

089-9223608

081-8309160

081-9464319

081-9472652

081-8678387

http://www.pbpschool.ac.th/#


 5

ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

21 โสตศกึษาจงัหวดัตาก โทรศพัท์ 055-894196 นายพีรวสั นาคประสงค์ น.ส.นิภา   เกิดแพร่     087-2048733

60/18  ถนนเจดีย์ยทุธหตัถี โทรสาร 055-894149

ต.ป่ามะมว่ง   อ.เมือง E - mail  deaftak@hotmail.com

จ.ตาก  63000

22 นครสวรรค์ปัญญานกุูล   โทรศพัท์ 056-245124 นายปกรณ์ อาจมิตร นายประยทุธ์  พกุทอง      081-2837318

280  หมู่  8   โทรสาร 056-245124  ตอ่ 33 นางเพ็ญศรี  ค าสิงห์   081-2842184

ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง E - mail  ssnakhonsawan@obec.go.th นายนรินทร์    สขุอินทร์    081-9537706

จ.นครสวรรค์  60000 นางสาวชมพนูทุ  สนสกุล  081-5367484

23 พิษณโุลกปัญญานกุูล  โทรศัพท์  055-299260 ต่อ 200 นายศกัดา เรืองเดช นางวีระดี  กองแก้ว   089-7030613

79 หมู่ 3 ต.มะขามสงู โทรสาร  055-299260 ต่อ 413 นายอรรถพล   บวัชมุ 087-1959527 

อ.เมือง   จ.พิษณโุลก  65000 E-mail : pl_panyanukul@windowslive..com นางสาวสพุรรณี   เทพอินทร์

www.plpanya.org

24 พิจิตรปัญญานกุูล   โทรศพัท์/โทรสาร 056-685143-4 นางอนงค์ เนตรทพิย์ นายอรรถพงษ์   พลนิกร

โรงเรียนพิจิตรปัญญานกุูล  จงัหวดัพิจิตร E-mail :phichitpanya@hotmail.com

ต.บ้านบุง่  อ.เมือง

จ.พิจิตร    66000

25 โรงเรียนศกึษาพิเศษชยันาท โทรศพัท์ 056-405622 นางภทัริยาวรรณ    พนัธุ์น้อย  (รก.)

ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัชยันาท (ส ำนกังำนชัว่ครำว)  โทรสาร  056-405622

316 หมู่ 6  E-mail psecchainat1@hotmail.com

ต าบลชยันาท

อ าเภอเมือง   จงัหวดัชยันาท     17000

099-4549118

089-1649586

081-8879945

081-9730197

081-9194756

http://www.plpanya.org/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

26 โสตศกึษาจงัหวดัเพชรบรูณ์ โทรศพัท์  056-718320 นายประจวบ ลงักาวงศ์ นำงวนิดำ     จิตรอำษำ   081-4404106

ถนนอ าเภอเมือง-บ้านนายม โทรศพัท์เคลื่อนที่ของโรงเรียน  085-0527677 นายวีระพนัธ์   สมบรูณ์ชยั  093-2242836

ต.บ้านโตก  อ.เมือง โทรสาร  056-718320

จ.เพชรบรูณ์  67000 E - mail  sotphetchabun@hotmail.com

http://www.sotphet.com

27 โสตศกึษาอนสุารสนุทร  จงัหวดัเชียงใหม่  โทรศพัท์ 053-222475 นางยพิุน ค าปัน นางสาวดวงเดือน   ค ามลูสขุ

6  ถนนโสตศกึษา  ต.ช้างเผือก โทรสาร 053-357177

อ.เมือง  จ.เชียงใหม ่ 50300 E - mail :  anusarnsunthorn_cm@hotmail.com

WWW.anusan-deaf.ac.th

28 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินปูถมัภ์ จงัหวดัเชียงใหม่ โทรศพัท์  053-278009 นายประมวล พลอยกมลชณุห์ นายองอาจ  แก้วจา  089-1049202

41 ถนนอารักษ์   ต าบลพระสิงห์ โทรสาร 053-815137

อ.เมือง   จ.เชียงใหม ่ 50200 E-mail  Cmblind@hotmail.com

29 กาวิละอนกุูล โทรศพัท์  053-240062 นายสมศกัดิ์ สขุนิยม  นางมาลินี     วรรณวงศ์   086-1979236

2/2 ถนนสนันาลงุ ต.วดัเกต โทรสาร 053-240063 นายณรงค์      นาตา 088-5478031

อ.เมือง   จ.เชียงใหม ่ 50000 E-mail  info@kawilaanukul.com

30 ศรีสงัวาลย์เชียงใหม่ โทรศพัท์ 053-498145 นางพวงทอง ศรีวิลยั นางเสมอจิต  ชหูอยทอง  089-7007724

เลขที่ 50  หมู่ 10  ต าบลหนองหาร โทรสาร 053-498146

อ.สนัทราย   จ.เชียงใหม ่   50290 E-mail  sssrisawan@obec.go.th

www.swcm.ac.th

081-5950146

081-1632019 นายอดิศร   แดงเรือน

081-9936536

089-8507196

081-9731603

http://www.sotphet.com/#
http://www.swcm.ac.th/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

31 นา่นปัญญานกุูล   โทรศพัท์  054-601075 นายสมพงษ์    อุ่นใจ นายเจตน์   ชุ่มวงศ์    089-4311673

103  หมู่ที่  15  ต.ฝายแก้ว    อ.ภเูพียง โทรสาร 054-601023 นางนงคราญ  ดวงตา  081-2871303

จ.นา่น   55000 E-mail  Nanpanyanukul@yahoo.com

32 เชียงรายปัญญานกุูล   โทรศพัท์ 052-020351 นายกมล ดาระสวุรรณ์

210 หมู่  20   ต.ป่าอ้อดอนชยั โทรศพัท์เคลื่อนที่ 081-8828550 

อ.เมือง จ.เชียงราย  57000  โทรสาร 052-020352

ตู้  ปณ. 175  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย  57000 E-mail chiangraipanya@hotmail.com

E-mail chiangraipanya@yahoo.co.th

www.crp.ac.th

33 แพร่ปัญญานกุูล   โทรศพัท์  054-653276, 653277 นายพลูศกัดิ์ ตลุะวิภาค 

444  ถนนภเูก็ต    ต.นาจกัร โทรสาร 054-653276

อ.เมือง   จ.แพร่    54000 E-mail : phraepunyanukul@hotmail.com

34 โสตศกึษาจงัหวดัขอนแก่น โทรศพัท์  043-221751 นายชนะ โนนทนวงษ์ นางวิชดุา   โชคภเูขียว 086-8791078

93  ถนนเหลา่นาดี   ซ. ปัญญา  ต.ในเมือง  โทรสาร 043-222962

อ.เมือง   จ.ขอนแก่น   40000 E-mail   sskhonkaen@obec.go.th,   

             sskhonkaen@hotmail.com

Website   www.skkd.net

35 โสตศกึษาจงัหวดัอดุรธานี โทรศพัท์  042-323682 นายเรืองเวช  ผาสขุ นางกัลยาณี   ธนาสวุรรณ  087-4720028

ถนนรอบเมือง  ต.หนองบวั โทรสาร 042-323683

อ.เมือง   จ.อดุรธานี  41000 E-mail  sodudonthani@hotmail.com

087-4374747

086-2262866

085-0345499

089-8454920

089-2025452

082-8620573

http://www.crp.ac.th/#
mailto:sskhonkaen@obec.go.th#
mailto:sskhonkaen@hotmail.com#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

36 ศรีสงัวาลย์ขอนแก่น โทรศพัท์  043-246493 นายอทุยั เพชรอยู่ นายเทวฤทธ์ิ  สิทธินอก

680 หมู่  14  ถ.มิตรภาพ  ต.ศิลา โทรสาร 043-241188

อ.เมือง    จ.ขอนแก่น  40000 E-mail  swkk@Srisangwankhonkaen.ac.th

www.Srisangwankhonkaen.ac.th

37 อบุลปัญญานกุูล โทรศพัท์  045-312764 นายมีเกียรติ นาสมตรึก นางพรสวรรค์  วงศ์บตุรดี  081-8786576

500  หมู่ 24 ถนนคลงัอาวธุ ต.ขามใหญ่ โทรสาร  045-312764 น.ส.กชพร   พทุธจกัร  081-8779468

อ.เมือง    จ.อบุลราชธานี  34000 E-mail   ubonpanya@obec.go.th นางกัลยารัตน์  ภงูามทอง  083-4670899

38 โสตศกึษาจงัหวดัมกุดาหาร โทรศพัท์ 042-672126 นายเรือง สพุร

เลขที่  107   ถนนเลี่ยงเมือง โทรสาร  042-672055

ต าบลมกุดาหาร  อ าเภอเมือง E-mail  sod_muk@yahoo.com

จงัหวดัมกุดาหาร  49000

39 กาฬสินธุ์ปัญญานกุูล   โทรศพัท์  043-60107 นายสนัติ ฤาไชย นายสเุชาว์   ช่วยหาร

169  หมู่ที่ 13   ถนนชลประทาน  ติดตอ่-โทรสาร 043-601048

ต.ดอนสมบรูณ์  อ.ยางตลาด E-mail  sskalasin@obec.go.th

จ.กาฬสินธุ์    46120 E-mail  sskalasin@thaimail.com

081-8768028 อ.สมร  ฝ่ำยวิชำกร

40 โสตศกึษาจงัหวดัร้อยเอ็ด โทรศพัท์ 043-569278 นายวชัรพล มนตรีภกัดี นายเจษฎา    เวียงพล     082-7357745

204  หมู่ 14  ถนนแจ้งสนิท  ต.นิเวศน์ โทรสาร 043-569278

อ.ธวชับรีุ   จ.ร้อยเอ็ด  45170 E-mail sotroiet_spe@hotmail.co.th

089-8618063 

088-5368432

081-8616657

081-2618381

081-3807993

http://www.srisangwankhonkaen.ac.th/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

41 โสตศกึษาจงัหวดัสริุนทร์ โทรศพัท์   044-042551 นายวิจิตร พิมพกรรณ

107 หมู่ 7 ถนนสริุนทร์-ปราสาท โทรสาร 044-042592 นายธนบรูณ์ชยั   ทองดีนอก  089-8640204

ต.เชือ้เพลิง  อ.ปราสาท  E-mail   deafsurin@hotmail.com

จ.สริุนทร์     32140 http://www.deafsurin.com

42 นครราชสีมาปัญญานกุูล   โทรศพัท์  044-214983 นายสิทธิชยั พฒุกลาง

70 ถนนมิตรภาพ 19   ต.ในเมือง โทรสาร 044-214984

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 E-mail  nmp_korat@hotmail.co.th

www.nmpschool.net

43 โสตศกึษาจงัหวดัชยัภมิู โทรศพัท์  044-854307 ตอ่ 107 นายเสถียร เตชสิทธ์ิตรัย นายสมบตัิ   คุ้มไข่น า้ 091-3306577

294 ต.บ้านเลา่  อ.เมือง โทรสาร 044-056166

จ.ชยัภมิู    36000 E-mail  sschaiyaphum@hotmail.com

www.deafchaiyaphum.ac.th

44 โสตศกึษาจงัหวดัชลบรีุ โทรศพัท์  038-382638 นางสาววลัภา ประสานสิน

90  ถนนบางแสนลา่ง ต.แสนสขุ โทรสาร 038-382029

อ.เมือง  จ.ชลบรีุ   20130 E-mail  chondeaf@gmail.com

www.chondeaf.com

45 ศกึษาพิเศษชลบรีุ โทรศพัท์  038-202000 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ (รก.)

701  หมู่  3   ต.หนองชาก โทรสาร  038-202000  ตอ่  103

อ.บ้านบงึ โทรศพัท์เคลื่อนที่ส านกังาน 081-5890717,

จ.ชลบรีุ        20170 080-6469002

081-9760254

089-8454590

081-5839885

089-8341477

089-8402234

นางอาภาภรณ์  มุ่งสขุ

081 - 8784258

นางแสงจนัทร์  เพ็ญจภาค  093-3952445

http://www.nmpschool.net/#
http://www.deafchaiyaphum.ac.th/#
http://www.chondeaf.com/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

46 ระยองปัญญานกุูล   โทรศพัท์  038-948605, 038-948606 นายอรุณ ชมุทอง นายสาโรจน์  สิทธิมงัค์  081-5767763
114  หมู1่   ต.บ้านแลง โทรสาร 038-802359 น.ส.สกุัญญา วฒิุรัตน์  081-6871644

อ.เมือง    จ.ระยอง    21000 E-mail  rayongpanya@hotmail.com นางสาววราภรณ์   อารีชินรักษ์  089-9246391

www.rayongpanya.ac.th

47 โสตศกึษาจงัหวดัปราจีนบรีุ โทรศพัท์  037-210934, 096-8167598 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร

120 หมู่ 17 โทรสาร 037-210935

ต.เนินหอม  อ.เมือง E-mail  sodprachin09@hotmail.com

จ.ปราจีนบรีุ   25230 www.sodprachin.net

facebook/sodprachin@hotmail.com

48 ฉะเชิงเทราปัญญานกุูล   โทรศพัท์  038-578195 นางเงาแข เดือดขนุทด นางเสาวภา   ตรีสกุลวงษ์

หมู่ 3  ต.ลาดขวาง  อ.บ้านโพธ์ิ โทรสาร 038-578194 นางสาวสวุรรณา   ชมุภแูก้ว

จ.ฉะเชิงเทรา    24140 โทรศพัท์เคลื่อนที่ 087-9388715

E-mail  panyanukool@hotmail.com

Website :  http://panyanukool-cha.ac.th

081-8781788

080-0907985

087-1507649

http://www.rayongpanya.ac.th/#
http://www.sodprachin.net/#
mailto:facebook/sodprachin@hotmail.com#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา

1 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  สว่นกลาง โทรศพัท์  02-2474685-6 นางสมพร หวานเสร็จ  นางสาวภทัรียา   คชหรัิญ

 4645  ถนนดินแดง    แขวงดินแดง โทรสาร 02- 2474686 กด 6 นางส าอาง   รัตนเจริญ

เขตดินแดง E-mail spedubkk@gmail.com

กทม.   10400 E-mail spedubkk@hotmail.com
www.spedubkk.com

2 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา  1 โทรศพัท์  02-4297159-60 นายอมร เผ่าเมือง นางดรุณี   สขุสวสัดิ์    082-8210824

55/23   หมู่ 2   ซอยไร่ขิง 16 (บ้านไร่-หมอศรี)  ต. ไร่ขิง โทรสาร 02-4297158

อ.สามพราน E-mail  :  sp.edu01@hotmail.com

จ.นครปฐม       73210 www.sec01.com

3 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 2 โทรสาร  073-201049, 073-201052 นายเกษมสขุ พสนุธราธรรม

หมู่ที่ 7   ต.บดุี โทรศพัท์   073-201052

อ.เมือง E-mail special02@hotmail.com

จ.ยะลา   95000 www.sec01.com

4 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 3 โทรศพัท์ 074-802144 นางศิริวรรณ  ถ า้เสือ

81/2  ถนนสงขลา-นาทวี โทรสาร 074-802144 นางสาวประทปี  เลง่น้อย 086-9652396

ต.จะโหนง    อ.จะนะ E-mail :special3_songkhal@hotmail.com

จ.สงขลา  90130

-

081-5935909

097-1288999

081-5980079

http://www.spedubkk.com/#
http://www.sec01.com/#
http://www.sec01.com/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

5 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 4 โทรศพัท์  075-501191-2 นายสพุล บญุธรรม นางมนตรี  รัตนมณี

23 หมู่ 4  ต.นาบนิหลา โทรสาร 075-501191 นางสาวองัสนา  มากมลู

อ.เมือง โทรศพัท์เคลื่อนที่ของศนูย์ฯ 081-4640462

จ.ตรัง         92000  E-mail  specialedu4trg@hotmail.com

website : http://school.obec.go.th/speced4/

6 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 5        โทรศพัท์  035-454082 นายสวุิทย์ อินต๊ะวิกุล

85  หมู่ 4  บ้านโพธ์ิเขียว โทรสาร 0-3545-408

ต.ทบัตีเหล็ก   อ.เมือง E-mail special_ed5@outlook.com

จ.สพุรรณบรีุ      72000 website  www.specialcenter5.org

7 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  เขตการศกึษา 6 โทรศพัท์  036-776259 นายชยัพร พนัธุ์น้อย

เลขที่ 41  หมู่ 7        โทรสาร  036-776260

ต.ป่าตาล E-mail Special_6lopburi@hotmail.com

อ.เมือง

จ.ลพบรีุ     15000

8 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 7 โทรศพัท์/โทรสาร 055-906074

268  หมู่ 8  ต.ทา่ทอง ห้องหวัหน้าศนูย์ 055-906074

อ.เมือง E-mail  secr7phitsanulok@hotmail.com

จ.พิษณโุลก     65000

- นางสาวรอยพิมพ์  เจ็กอร่าม  083-2123886

081-9561637

084-7219953

086-6670149
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

9 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 8 โทรศพัท์  053-112235 นายเอนก ไชยวงค์ นางอไุร        กุศล 081-5307988

353 หมู่ 8  ถ.คลองชลประทาน  ต.ดอนแก้ว โทรสาร 053-112234 นายสิทธิชยั   โขนงนชุ    089-1916890

อ.แมริ่ม E-mail : special08_cm@hotmail.com
จ.เชียงใหม ่     50180             special08.cm@gmail.com

website : http://special08.com
10 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 9 โทรศพัท์  043-239055 นายนพดล ธุลีจนัทร์ นางสาวดรุณี   มลูค าภา   084-8163719

761 หมู่  14  ถนนมิตรภาพ  ซอยปัญญา โทรสาร  043-239073

ต.ศิลา E-mail  rseckhonkaen@obec.go.th

อ.เมือง    E-mail  kksped9@kksped9.org

จ.ขอนแก่น     40000 www.kksped9.com

11 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 10 โทรศพัท์  045-281308 นายสรุพล เสนบญุ นายมนสั   สขุนา          086-7267999

เลขที่ 501  หมู่ที่ 24 โทรสาร  045-281308   , 093-524116 นางธณฐัชนก   ฉิมพลี  081-2650677

ต.ขามใหญ่ E-mail  Rsecubonratchathani@obec.go.th

อ.เมือง E-mail  ubonspecial10@hotmail.com

จ.อบุลราชธานี    34000 www.ubonspecial.com

12 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 11 โทรศพัท์  044-952078 นายรังสิสวฒิุ สวุรรณ์โรจน นางทวีทรัพย์   นามเกียรติ

214  หมู่ 2  ถนนเลี่ยงเมือง โทรสาร  044-952041

ต.จอหอ E-mail koratsped-11@hotmail.com

อ.เมือง   www.koratsped-11.com

จ.นครราชสีมา    30310

 084-8248885

081-7832126

080-0076699

081-8895159

http://www.kksped9.com/#
http://www.ubonspecial.com/#
http://www.koratsped-11.com/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

13 ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 12 โทรศพัท์  038-202000 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ

701  หมู่  3   ต.หนองชาก โทรสาร  038-202000  ตอ่  103

อ.บ้านบงึ โทรศพัท์เคลื่อนที่ส านกังาน 081-5890717,

จ.ชลบรีุ        20170 080-6469002

e-mail. choncenter12@hotmail.com

www.secchonburi.go.th

089-8341477

mailto:choncenter12@hotmail.com#
http://www.secchonburi.go.th/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด 
1 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดันนทบรีุ โทรศพัท์  0 2147 5244 นายวิรัตน์ชยั ยงวณิชย์

111 หมู่ที่ 1 ต.บางรักใหญ่ โทรสาร  0 2147 5244

อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ   11110 E-mail :  Sec_nonthaburi@obecmail.obecmail.obec.go.th

http://school.obec.go.th/nbpsec/page1.html

2 ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปทมุธานี โทรศพัท์/โทรสาร 02-5933848 น.ส.อดุมลกัษณ์ หมีสมทุร

อาคารส านกังานการประถมศกึษาอ าเภอเมือง (เดิม) https://www.secpt.go.th

ถ.เทศปทมุ  ต.บางปรอก  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000

3 ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสมทุรปราการ โทรศพัท์ 02 - 1744013 นางสาวชนญัภรณ์ จนัทะวนั

เลชที่ 111 หมู่บ้านพนาสนธ์ิ  ซอยพนาสนธ์ิ 1/5  โทรสาร 02 - 1744013 

ต.บางเมือง  อ.เมือง    จ.สมทุรปราการ 10270

4 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสมทุรสาคร โทรศพัท์/โทรสาร 034-406740, 034-406741 นายเจริญ แจ่มใส

60/6  หมู่ 8  ถนนประมง   ต าบลโคกขาม E-mail   psecmahachai@gmail.com

อ.เมือง    จ.สมทุรสาคร  74000 www.psecmahachai.com

5 ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธิวาส โทรศพัท์  073-513515 นายไพโรจน์ ศรีนิล

28/1 ถนนประชาสงเคราะห์   ต าบลบางนาค โทรสาร 073-513515

อ.เมือง  http://www.210.246.188.54/specialnarathiwat

จ.นราธิวาส    96000

081-9064421

081-8933599

089-7902526

084-1028175

http://school.obec.go.th/nbpsec/page1.html#
https://www.secpt.go.th/#
http://www.psecmahachai.com/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

6 ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปัตตานี โทรศพัท์  073-460083 นายสรัุตน์ บญุฤทธ์ิ

หมู่  6  ถนนปากน า้   ต าบลรูสะมิแล โทรสาร 073-460240

อ าเภอเมือง   จงัหวดัปัตตานี     94000 โทรศพัท์เคลื่อนที่  086-4801682

E-mail  suksapisedtani@hotmail.co.th

www.suksapisedtani.com

7 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสตลู โทรศพัท์ 074-730901 นายสญัญา ศรีสยัยาสน์

318 หมู4่ ต าบลคลองขดุ โทรสาร 074-730902

อ าเภอเมือง จงัหวดัสตลู 91000 E-mail  :  satunSEC@gmail.com

Website  :  http://www.satunsec.com

8 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัชมุพร   โทรศพัท์ 077-643541 นางเสาวลกัษฌ์ สวสัดิโกมล

8/4  หมู่ที่ 5 (บ้านบางเปง้)   โทรสาร 077-643542

ต.ตากแดด    อ.เมือง e-mail: spechumphon@hotmail.com

จ.ชมุพร     86000 www.specp.go.th

9 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช โทรศทัพ์/โทรสาร  075-378915 นางสวุรรณา  นกุูลกิจ    081-4761286

132  หมู่ 3  ต าบลนาสาร E-mail    nakhonsisec@hotmail.com

อ าเภอพระพรหม www.school.obec.go.th2nakhonsisec

จ.นครศรีธรรมราช    80000

10 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัพทัลงุ โทรศพัท์  074-843532 นายวิสนั สคุะมะโน  นางสมศรี  เมฆมสูิก   081-3680902

228  หมู่ 1  ต าบลควนมะพร้าว โทรสาร  074-843532

(ตรงข้ามโรงเรียนพทัลงุพิทยาคม) โทรศพัท์ห้อง ผอ. 074-843531

อ าเภอเมือง    จงัหวดัพทัลงุ    93000 E-mail   centerpl@hotmail.com

นายจาตรุนต์  รัตนา

081-5982533

086-4766965

086-9509882

081-6986696

088-7884549

http://www.suksapisedtani.com/#
http://www.school.obec.go.th2nakhonsisec/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

11 ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โทรศพัท์  077-227700 นายณฐัพงศ์ บ ารุง นางสาวลีลาวดี    บตุรครุธ

เลขที่ 73/5   หมู่  2 โทรสาร   077-227142
ต.ทุ่งกง       อ.กาญจนดิษฐ์ www.specialsurat.go.th    

จ.สรุาษฎร์ธานี     84290 E-mail  specialsurat@hotmail.com

12 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัภเูก็ต โทรศพัท์  076-319062, 0864765861 นางวนิดา สรุบรรณ์ นายณฎัฐ์ศศ ิ  เวกวนิย์
หมู ่6  ถนนวชิิตสงคราม  ต าบลกะทู้ โทรสาร  076-319062  โทร.เคลื่อนที ่086-4765861
อ าเภอกะทู้   จงัหวดัภเูก็ต     83120 E-mail  phuket.center@hotmail.com

https://sites.google.com/site/centerphuket/

13 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดักระบี่ โทรศพัท์   075-611905 นางสาวนงลกัษณ์ กุลพิพฒัน์

เลขที่  264  หมู่ที่  7  ถนนกระบี่ - ทา่เรือ  โทรสาร   075-611970

ต.ไสไทย    อ.เมือง  จ.กระบี่   81000 E-mail   pseckrabi@obec.go.th

14 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัพงังา โทรศพัท์/โทรสาร 076-455104 นายสนอง เสลาคณุ

หมู่ 3  ต.บางไทร โทรศพัท์มือถือส านกังาน 098-7032659

อ.ตะกั่วป่า E-mail   spec@hotmail.com

จ.พงังา     82110

15 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัระนอง โทรศพัท์  077-862030, 077-862152 นางนิภา อตุรา

อาคารร่มเย็น โทรสาร  077-862174, 077-862030

(ศนูย์สาธิตและจ าหนว่ยผลิตภณัฑ์กลุม่แมบ้่านเกษตร) E-mail gp_ranong@hotmail.com

ตรงข้ามโรงแรมไอเฟลอินนท์   ต.บางริน้  อ.เมือง   จ.ระนอง    85000 http://210.246.188.56/ranong/

081-9585907

081-1251947

086-6853470

081-3962289

http://www.specialsurat.go.th/#
mailto:specialsurat@hotmail.com#
https://sites.google.com/site/centerphuket/#
mailto:gp_ranong@hotmail.com#
http://210.246.188.56/ranong/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

16 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัราชบรีุ โทรศพัท์ 032-325537 092-5739292 นางกัญยา เคหารมย์

275  หมู่  3  ถนนราชบรีุ - บางป่า  โทรสาร 032-321279

อ.พงสวาย Email: ratchaburispecial@gmaill.com

อ.เมือง     จ.ราชบรีุ      70000 http://www.Ratchaburispecial.com

17 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   โทรศพัท์ 032-510427, 032-510376 น.ส.วฒันาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ

เลขที่  980  หมู่ที่  8  บ้านนาทอง   ถนนเพชรเกษม โทรสาร 032-510376

ต าบลคลองวาฬ        E-mail : pkk980@gmail.com

อ.เมือง    จ.ประจวบคีรีขนัธ์      77000 ทัว่ไป 089-0811577

18 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสมทุรสงคราม โทรศพัท์/โทรสาร  034-753027 นางสาวพนารัตน์ วสวุฒันศรี

โรงเรียนวดับางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานสุรณ์) โทรศพัท์ศนูย์ 094-9647004

ต.อมัพวา    อ.อมัพวา     จ.สมทุรสงคราม  75110 E-mail: psecskm@hotmail.com

19 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดักาญจนบรีุ โทรศพัท์/โทรสาร  034-521492 นางสาวอรวรรณ เจือจาน

8/4  ถนนแสงชโูต   ต.บ้านเหนือ E-mail  pseckanchanaburi@obec.go.th

อ.เมือง  จ.กาญจนบรีุ   71000 E-mail  specialkanchanaburi@hotmail.com

www.specialkan.com

20 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัเพชรบรีุ โทรศพัท์  032-410453,   032-411203 นายวีระ แก้วกัลยา

รร.วดัดอนไก่เตีย้ (เก่า) โทรสาร 032-411717

ถนนด าเนินเกษม  ต.คลองกระแซง E-mail  psecphetchaburi@obec.go.th

อ.เมือง   จ.เพชรบรีุ     76000 www.Phetburispecial.com

081-3784478

081-9093534

086-3849341

087-1521198

098-3949951

089-9971661

081-9438730

http://www.ratchaburispecial.com/#
mailto:psecskm@hotmail.com#
mailto:psecskm@hotmail.com#
http://www.specialkan.com/#
http://www.phetburispecial.com/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

21 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โทรศพัท์  035-360209 นายชนะ สุม่มาตย์

หมู่  1  ต าบลนครหลวง โทรสาร 035-360208

อ าเภอนครหลวง E-mail  Special-ay@thaimail.com

จ.พระนครศรีอยธุยา   13260 www.special-ay.com

22 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสิงห์บรีุ   โทรศพัท์  036-551105 นายวรทศัน์ รุ่งเรือง

เลขที่  55/1  หมู่  4  Fax  036-551106

ต.มว่งหมู่     อ.เมือง     จ.สิงห์บรีุ    16000 E-mail  psecsingburi05@gmail.com

23 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัอทุยัธานี โทรศพัท์ 056-970109 นายสดุเขต สวยสม นางสาววราภรณ์   เรืองน้อย    087-3151010

399 หมู่ 3  ต.น า้ซึม โทรสาร  056-970108

อ.เมือง  จ.อทุยัธานี    61000 e-mail : spc-uthai@hotmail.com

website : http://school.obec.go.th/spc-uthai

24 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัชยันาท โทรศพัท์ 056-405622 นางภทัริยาวรรณ    พนัธุ์น้อย นางสมใจ   เพ็ชร์สกุใส   089-9053208

316 หมู่ 6   โทรสาร  056-405622

ต าบลชยันาท E-mail psecchainat1@hotmail.com

อ าเภอเมือง   จงัหวดัชยันาท     17000 www.chainatspecial.com

25 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสระบรีุ โทรศพัท์ 036-275247 นายสรายทุธ ภคูสัมาส

เลขที่ 7/3  หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน  ต าบลห้วยบง  โทรสาร  036-275279

อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.สระบรีุ    18000  โทรเคลื่อนที่ของศนูย์   088-2790611

E-mail  saraburiedu@gmail.com

E-mail  psecsaraburi@obec.go.th

087-8570534

081-9194756

081-6807679

081-8269991

http://www.special-ay.com/#
mailto:spc-uthai@hotmail.com#
http://school.obec.go.th/spc-uthai#
http://www.chainatspecial.com/#
mailto:psecsaraburi@obec.go.th#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

26 ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่างทอง โทรศพัท์  035-865319 นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล

เลขที่  63/1 หมู่  5  ต าบลจ าปาหลอ่  โทรสาร  035-865319

อ าเภอเมือง E-mail  angthong.319@gmail.com

จ.อ่างทอง      14000 website : http://www.atspecial.net

27 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัก าแพงเพชร โทรศพัท์  055-714257 นายสมจิตร ประดิษฐ นางศรัญญา   ทบัน้อย   081-9720557

ถนนป่ินด าริห์   ต าบลในเมือง โทรสาร  055-713673

อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร   62000 http://school.obec.go.th/se_kp

http://speckpp.org 

28 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัตาก โทรศพัท์/โทรสาร 055-512824 นายเดช สธุรรมปวง นายไพฑรูย์   เรืองสวุรรณ   081-5337653

เลขที่ 203  หมู่ 7  ถนนเจดีย์ยทุธหตัถี โทรศพัท์ฝ่ายวิชาการ 055-512747

ต.ป่ามะมว่ง   อ.เมือง  จ.ตาก     63000 E-mail:  tak.sp.net@gmail.com

www.tak.sp.net

29 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ห้องธุรการ  056-255500  นางกาญจนา ฮวดศรี นางสาวน า้เพชร   คงเพชรศกัดิ์  086-9367273

เลขที่  62  หมู่  6   ต าบลนครสวรรค์ออก ห้อง ผอ.  056-255925

อ.เมือง โทรสาร  056-255507

จ.นครสวรรค์    60000 e-mail:nakhonsawan_9@hotmail.com

30 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัพิจิตร โทรศพัท์ 056-990413 นายวิทยา นุ่นโฉม

27/144  ถนนคลองคะเชนทร์   โทรสาร 056-990412

ต.ในเมือง    อ.เมือง E-mail  sec pc@hotmail.com

จ.พิจิตร    66000 www.spcial-pi.net

091-8397116

080-6709482

086-7048884

094-8349292

081-13245061

 099-8456267

http://school.obec.go.th/se_kp#
http://speckpp.org/#
http://www.tak.sp.net/#
http://www.spcial-pi.net/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

31 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัเพชรบรูณ์ โทรสาร/โทรสาร   056-713447 นายกานต์ สอนอยู่กลาง

หมู่ 9 ถนนเพชรบรูณ์ - นายม   โทรโทรศพัท์เคลื่อนที่ 091-8157749

ต.บ้านโตก   อ.เมือง e-mail : phetchabun_se@hotmail.com

จ.เพชรบรูณ์    67000 www.phetchabunse.com

32 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสโุขทยั โทรศพัท์   055-645297 นางพทัธยา ชนะพนัธ์ นายนคร   เถ่ือนโต 081-5328424

ที่อยู่ 39 หมู่ 5  ต าบลปากแคว โทรสาร  055-645297

อ.เมือง   จ.สโุขทยั     64000 E-mail  tawai999@hotmail.com

33 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัอตุรดิตถ์ โทรศพัท์ 055-427589-90 นางจินดา อุ่นทอง

130/5  หมู่  1      ต.ทุ่งยัง้ โทรสาร 055-427589

อ.ลบัแล  จ.อตุรดิตถ์  53210 โทรศพัท์มือถือ  089-8563228

Web site : spe-ut.net

34 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัแมฮ่่องสอน โทรศพัท์ 053-061075 นางปนดัดา จนัทวงศ์ 

เลขที่  202/5  หมู่  1  ต าบลปางหมู โทรสาร  053-061263

 อ.เมือง  จ.แมฮ่่องสอน   58000 E-mail  maehongson secm@hotmail.cm

E-mail  udomchaim@hotmail.com

35 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัล าพนู โทรศพัท์/โทรสาร  053-534509 นายอมัรินทร์ พนัธ์วิไล นางพิกุล   ทติยกุล   084-3681459

365  หมู่  2   ต.ต้นธง E-mail  pseclamphun@obec.go.th

อ.เมือง     จ.ล าพนู   51000

081-6813185

090-8787281

089-9491443

081-7272997

mailto:phetchabun_se@hotmail.com#
http://www.phetchabunse.com/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

36 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัเชียงราย โทรศพัท์ 053-152159 นางศิริพร ดาระสวุรรณ์ นางชญัญาภคั    บญุฤทธ์ิ

เลขที่   516  หมู่   6 โทรสาร 053-152129

ต.ริมกก   อ.เมือง   จ.เชียงราย    47000 email : specialchaingrai@hotmail.com

http://school.ogec.go.th/specialcr

37 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัพะเยา โทรศพัท์  054-412233, 086-4310187 นางอมัไพ อตุตาธรรม นายกมล   ผาค า   089-5599662

262  หมู่ 1  ต าบลทา่วงัทอง โทรสาร 054-412233

อ.เมือง  จ.พะเยา  56000 E-mail  psecphayao@obec.go.th

E-mail  specialphayao@se-ed.net

38 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัแพร่ โทรศพัท์ 054-653280-2 นางบณุยรักษ์ ภู่พฒัน์

เลขที่ 444/6  หมู่ที่ 2   ต.นาจกัร  โทรสาร 054-653281

อ.เมือง  จ.แพร่    54000 E-mail  psecphrae_obec@hotmail.com

39 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดันา่น โทรศพัท์  054-775690 นายสมชาย ชนนัชนะ นายสวตัติ์  ศกัดิ์นิธินนท์  084-3666509

เลขที่  3  หมู่ 11   ถนนนา่น-พะเยา   ต.ไชยสถาน โทรสาร 054-775690

อ.เมือง   จ.นา่น    55000 E-mail  nanpunyanukul@hotmail.com

40 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัล าปาง โทรศพัท์  054-228574 นางสรัุญจิต วรรณนวล

เลขที่ 128/4  ถนนสขุสวสัดิ์ 1  ต าบลพระบาท โทรสาร 054-228575

อ.เมือง  E-mail   pseclampang@hotmail.com

จ.ล าปาง   52100

080-4936984

081-5686969

081-4730828

081-4730820

 081-5337743

081-6022377

http://school.ogec.go.th/specialcr#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

41 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัเลย โทรศพัท์  042-813240 นายนิรัติศยั ชิณกะธรรม

445  หมู่ 4  โทรสาร 042-813241

ต.นาอาน    อ.เมือง โทรศพัท์กลุม่บริหารทัว่ไป   086-4598202

จ.เลย    42000 e-mail: loeispecialloei@gmail.com

www.loeispecial.com

42 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัอดุรธานี โทรศพัท์  042-129671 นายพิชิต สนั่นเอือ้

เลขที่ 242 หมู่ 3  บ้านหนองบ ุ ถนนอดุร-สามพร้าว โทรสาร 042-129671

ต.สามพร้าว E-mail  kamonlakorn@thaimail.com

อ.เมือง   จ.อดุรธานี   41000

43 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสกลนคร โทรศพัท์   042-717003 น.ส.ปัทมา คดัทะจนัทร์ นางสาวพนารัตน์  มาลีลยั 084-7896100

เลขที่  887/7 ซอยเมรุมาศ    สทุธาวาส  1 โทรสาร 042-716351

ต าบลธาตเุชิงชมุ   อ.เมือง   E-mail speciallobec.go.th

จ.สกลนคร  47000 www.skksped.com

44 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัหนองคาย โทรศพัท์   042-422945 น.ส.อ าพร ราชติกา

ถนนพนงัชลประทาน    ต าบลมีชยั โทรสาร  042-422945

อ.เมือง   www.specialnongkhail.net

จ.หนองคาย   43000

086-8580909

085-7447978

089-8590194

081-9653805

081-2613739

http://www.loeispecial.com/#
http://www.skksped.com/#
http://www.specialnongkhail.net/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

45 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดับงึกาฬ โทรศพัท์  042-490649 นายดาวเทยีม บบัที

221 หมู่ 3  บ้านหนองแวง  ต าบวิศิษฐ์ โทรสาร  042-490650

อ าเภอเมือง    จงัหวดับงึกาฬ    38000 E-mail : buengkan_se@hotmail.com

(ที่ท าการชัว่คราว) www.bksped.com

Facebook : ศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจงัหวดับงึกาฬ

46 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัหนองบวัล าภู โทรศพัท์  042-378452 นายอนุ เหมือนอินทร์

ศนูย์ราชการจงัหวดัหนองบวัล าภู โทรศพัท์เคลื่อนที่  081-8734272
ถนนหนองบวัล าภ-ูเลย     อ.เมือง โทรสาร  042-378452

จ.หนองบวัล าภ ู  39000 E-mail : special_790@hotmail.com

http://www.nbpspecial.com

47 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัมหาสารคาม โทรศพัท์043-971036 นายชลิต วิพทันะพร

เลขที่ 268 หมู่ 6  ถนนสารคาม - วาปีปทมุ โทรศพัท์ 043-971001

ต าบลหนองปลิง   โทรศพัท์ 043-971036 ,086-4503817

อ.เมือง  โทรสาร     043-971036

จ.มหาสารคาม  44000 E-mail  special_510@hotmail.com

48 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัมกุดาหาร โทรศพัท์/โทรสาร  042-694035 น.ส.วชัราภรณ์ ผิวข า

244  หมู่ 5  บ้านหนองแอก  ถนนชยางกูร E-mail : psecmukdahan@obec.go.th

ต าบลบางทรายใหญ่   อ าเภอเมือง www.psecmukdahan.com

จ.มกุดาหาร   49000

089-6220200

086-8692646

081-8727809

081-5080991

mailto:nspecial_790@hotmail.com#
mailto:nspecial_790@hotmail.com#
http://www.pbpschool.ac.th/#
mailto:nspecial_790@hotmail.com#
http://www.nbpspecial.com/#
mailto:psecmukdahan@obec.go.th#
http://www.psecmukdahan.com/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

49 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัอ านาจเจริญ โทรศพัท์/โทรสาร 045-523043 นางสวุิมล ศรไชย นางสนธิยา   อารยาวิชานนท์  091-0160886

ภายในบริเวณศนูย์ราชการ  สว่นที่  1 E-mail  psecamnat@thai.com

ต าบลโนนหนามแทง่     อ าเภอเมือง  E-mail  psecamnatcharoen@obec.go.th

จงัหวดัอ านาจเจริญ         37000

50 ศนูย์การศกึษาพิเศษ   ประจ าจงัหวดักาฬสินธุ์ โทรศพัท์  043-891149 นายสวุรรณ บวัพนัธ์ นายภทัรนนัท์   อิงภู

400  หมู่ที่ 1  ถนนถีนานนท์ โทรสาร 043-891405

ต.ยางตลาด E-mail  SEKalasin@thaimail.com

อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120

51 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดันครพนม โทรศพัท์  042-530872 นายสพุจน์ ชะพินใจ นางสาวรุ่งรัตน์   วิโย

377  หมู่ 8  บ้านเนินสะอาด โทรสาร 042-530873

ต.นาราชควาย      อ.เมือง  Special_np@hotmail.com

จ.นครพนม     48000

52 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัยโสธร โทรศพัท์/โทรสาร  045-711036 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง นางพิมนภทัร์   นามแก้ว  097-1395263

เลขที่ 99  หมู่ 8  ถนนแจ้งสนิท  ต.ตาดทอง E-mail  special540yst@gmail.com

อ.เมือง    จ.ยโสธร  35000 www.yasospecial.go.th

53 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด   โทรศพัท์/โทรสาร(ธุรการ)   043-611626 นายวิฑรูวงศ์ทอง วิฑรูางกูร

เลขที่ 45 หมู่ 14   โทรศพัท์/โทรสาร(วิชาการ)   043-611299

ต.อุ่มเม้า     อ.ธวชับรีุ E-mail roietspecial101@windowslive.com 

จ.ร้อยเอ็ด  45170 website : www.roietspecail.com 

081-9748595

095-6685341

082-2381574

085 -2252629 091-0160886

081-18732829

089-9407784

mailto:Special_np@hotmail.com#
http://www.yasospecial.go.th/#
mailto:roietspecial101@windowslive.com#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

54 ศนูย์การศกึษาพิเศษ   ประจ าจงัหวดับรีุรัมย์ โทรศพัท์ 044-666106 นางอรอินทร์ คลองม่ิง

215  หมทูี่  11  บ้านโพธ์ิศรีสขุ   ต.อีสาน โทรสาร  044-666095

อ.เมือง  จ.บรีุรัมย์    31000 E-mail brucenter@hotmail.com

55 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสริุนทร์ โทรศพัท์  044-558562 นางสาวพชันีพร บญุเพ็ง นางสาวบษุบา   กรวยทอง   087-2605139

333  หมู่ 5 บ้านจะแกโกน ต.ทา่สวา่ง โทรสาร 044-558562

อ.เมือง จ. สริุนทร์ 32000 E-mail  psecsurin@gmail.com, psecsurin@hotmail.com

Website www.psecsurin.com

Facebook www.facebook.com/psecsurin

56 ศนูย์การศกึษาพิเศษ   ประจ าจงัหวดัชยัภมิู โทรศพัท์ 044-813312 นางวิมาลา  รักพรม นำงสำวดวงชนก   ลนัดำ   084-3029440

9  หมู่  6   รร.หนองสงัข์  (เดิม) โทรสาร  044-813311

ถนนชยัภมิู-สีคิว้    ต.ในเมือง E-mail :chysec@hotmail.com
อ.เมือง  จ.ชยัภมิู   36000 www.chysec.net

57 ศนูย์การศกึษาพิเศษ   ประจ าจงัหวดัศรีสะเกษ โทรศพัท์/โทรสาร   045-617401 นางเกตอรอินท์ พิทกัษ์โคชญากุล

ส านกังานสามญัศกึษาจงัหวดัศรีสะเกษ  (เดิม) E-mail  sskspecial@hotmail.com

ถนนวนัลกูเสือ   ต.หนองครก   อ.เมือง  

จ.ศรีสะเกษ    33000

58 ศนูย์การศกึษาพิเศษ   ประจ าจงัหวดัจนัทบรีุ โทรศพัท์  039-453263, 039-453369 นางสาวฐาปณีย์ โลพนัดงุ นางจนัทร์จิรา   วิภาตนาวิน

58/22  หมู่  7 โทรสาร  039-453263, 039-453369

ต.ทา่ช้าง  อ.เมือง E-mail  psecchanthaburi@obec.go.th

จ.จนัทบรีุ     22000 htt://school.obec.go.th/psecchanthaburi

087-9634311

084-6010816

    085-1647999

080-3740229

081-9660925  

http://www.chysec.net/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

59 ศนูย์การศกึษาพิเศษ   ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  โทรศพัท์/โทรสาร  038-587215 นางสาวทกัษิณา ช่วยบ ารุง

เลขที่ 8  หมู่ที่  3  ต าบลสิบเอ็ดศอก E-mail  padrewcenter@hotmail.com

อ าเภอบ้านโพธ์ิ

จ.ฉะเชิงเทรา    24140

60 ศนูย์การศกึษาพิเศษ   ประจ าจงัหวดัตราด โทรศพัท์  039-540332 นายธวชั ขริุมนต์ นางสาวศิริวรรณ   กิตติทองวิรักษ์

หมู่ที่  4  ถนนสายตราด - คลองใหญ่ โทรสาร   039-540332 081-9760094

ต.ทา่พริก     อ.เมือง โทรศพัท์ห้อง ผอ.  039-540332

จ.ตราด    23000 E-mail  psectrat@obec.go.th

61 ศนูย์การศกึษาพิเศษมหาจกัรีสริินธร   ประจ าจงัหวดันครนายก โทรศพัท์  037-349951 นางอาภสัรา ตงัคกุลวิวิช

31/2 หมู่ 1 ต าบลทา่ช้าง  โทรสาร  037-349952,   088-9294922

อ.เมืองนครนายก E-mail : special270@hotmail.com

จ.นครนายก   26000 http://school.obec.go.th/nakhonnayok_spec_ed_center

62 ศนูย์การศกึษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัปราจีนบรีุ โทรศพัท์  037-213099, 037-214939 นางสาวอรณิชชา สงัข์มณี

9/1  หมู่  8  ถนนปราจีนบรีุ โทรสาร  037-213099,  037-214939

ต าบลบ้านพระ E-mail  Prachinburi.Special@gmail.com

อ.เมือง  จ.ปราจีนบรีุ   25230 www.specialprachin.ac.th

63 ศนูย์การศกึษาพิเศษ   ประจ าจงัหวดัระยอง โทรศพัท์  038-022701 นายมานะ ภมิูธิ

23/2  หมู่ 4  ต าบลทบัมา    โทรสาร  038-022701

อ.เมือง จ.ระยอง    21000 E-mail  sec_rayong@hotmail.com

089-8254492

084-4281973

088-9294922

080-0952081

mailto:special270@hotmail.com#
http://school.obec.go.th/nakhonnayok_spec_ed_center#
http://www.specialprachin.ac.th/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

64 ศนูย์การศกึษาพิเศษ   ประจ าจงัหวดัสระแก้ว โทรศพัท์  037-425251-2 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี

597/50  หมู่ที่ 3  ถนนสวุรรณศร โทรสาร  037-425251

ต.ทา่เกษม    อ.เมือง  จ.สระแก้ว   27000 E-mail  sakaeo_obec@hotmail.com
http://school.obec.go.th/sakeaw/firstpage.htm

091-0688254
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

ข้อมูลโรงเรียนการศกึษาสงเคราะห์

1 พิบลูประชาสรรค์   โทรศพัท์ 02-2450448 นายวิทยา ประวะโข นางสคุนธา   ศรีภา   081-9977180

4641 ถนนดินแดง  แขวงดินแดง โทรศพัท์ 02-2451700 นางวราภรณ์   จึงสวุดี   081-5612982

เขตดินแดง โทรศพัท์ 02-6428065

กรุงเทพมหานคร            10400 โทรสาร 02-2453196

E-mail  webmaster@pbps.ac.th

2 ศกึษาสงเคราะห์บางกรวย โทรศพัท์  02-4460353 นายเชาวลิต   รนขาว   087-9143520

45/45  หมู่ 3  ต.บางกรวย โทรศพัท์  02-4460128

อ.บางกรวย โทรสาร  02-4460414

จ.นนทบรีุ    11130 E-mail  ssbkschool@yahoo.com

3 ศกึษาสงเคราะห์นราธิวาส โทรศัพท์  073-584077 (บุคคล) นายมนญู เสียมไหม วำ่ที ่ร.ท.สำมำรถ  นธุรรมโชติ
195/1  หมู่ 9   ถนนแว้ง-บเูกะตา โทรศัพท์  073-584204 (งบประมาณ)

ต.โละจดู    อ.แว้ง โทรสาร  073-584077
จ.นราธิวาส      96160 www.songkornara.org

E-mail  ssnaratee@gmail.com

4 ศกึษาสงเคราะห์พทัลงุ โทรศพัท์  074-673982 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร  นายสทุศัน์  พานรัุตน์  084-8578112

170 ต.ควนมะพร้าว   อ.เมือง โทรสาร  074-673786

จ.พทัลงุ     93000 E-mail  sspt53@hotmail.com

www.sspt.as.th

081-5417227

080-7012037

086-9615988

089-6206788

081-5417768

http://www.songkornara.org/#
http://www.sspt.as.th/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

5 ศกึษาสงเคราะห์สรุาษฎร์ธานี โทรศพัท์  077-355481 นายประชา โชติรัตน์ นางสาวนิษธยา  ทองจนัทร์  080-6442626

55 หมู่ 1  ถนนสรุาษฎร์-นาสาร โทรสาร  077-355334

ต.ขนุทะเล    อ.เมือง E-mail  sksrt@obec.go.th

จ.สรุาษฎร์ธานี 84100

6 ราชประชานเุคราะห์  19   จงัหวดันครศรีธรรมราช โทรศพัท์  075-302187 นายกมล สวุรรณเอกฉัตร นางสภุา    กาญจนเพ็ญ   089-7290157

ถนนทุ่งสง-สรุาษฎร์  โทรสาร  075- 302042 นายจกัรณรงค์  อติรุจตระกูล  084-3055801

ต.หนองหงส์    อ.ทุ่งสง E-mail   raj19@nks@gmail.com นางผิวพรรณ    เชาวภาษี

จ.นครศรีธรรมราช 80110 E-mail ict_rpk19@hotmail.com

facebook www.facebook/rpk19

7 ราชประชานเุคราะห์  20  จงัหวดัชมุพร โทรศพัท์  077-611020 นางสจิุตรา  เจือสวุรรณ  นายเดชจะนนัท์   ศิริมาลา   083-3945269

188  หมู่ที่  7  ถนนเพชรเกษม   ต.สลยุ โทรศพัท์/โทรสาร (งานพสัด)ุ 077-611022

อ.ทา่แซะ โทรสาร  077-611021

จ.ชมุพร  86140 E-mail  rpk20chumphon@hotmail.com

8 ราชประชานเุคราะห์  37  จงัหวดักระบี่ โทรศพัท์  075-689030 นายศกัดิ์ชยั สวุรรณคช นางอินทริา   อรัญ 089-2896135

เลขที่ 11  หมู่  7  โทรสาร  075-689030 นางสาวสคุนธ์ฑา   สินธุรัตน์

ต.เขาพนม    อ.เขาพนม E-mail  rpk37school@gmail.com

จ.กระบี่    81140

9 ราชประชานเุคราะห์  35  จงัหวดัพงังา โทรศพัท์  076-406429, 406486 นายสวสัดิ์ บรรจงพาศ นางสาวณัฐกานต์   สจิุตะนนัธ์   089-7368842

(โรงเรียนบ้านบางสกั  เดิม) โทรสาร  076-406484

ต.บางมว่ง     อ าเภอตะกั่วป่า โทรศพัท์เคลื่อนที่  081-8952991

จงัหวดัพงังา         82190 E-mail  rajaprajanugroh35@yahoo.co.th

073-584063 (บ้าน)

088-7885582

089-8792786

083-1021113

089-7317211

081-9590229

mailto:ict_rpk19@hotmail.com#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

10 ราชประชานเุคราะห์  36  จงัหวดัภเูก็ต โทรศพัท์  076-279239  นางวริศรา วงค์มสุิก

93/31  หมู่  3 088-7624901-2

ต าบลกมลา โทรสาร  076-279239 ตอ่  13

อ าเภอกระทู้    จงัหวดัภเูก็ต           83150 E-mail  newrpg36@gmail.com

11 ราชประชานเุคราะห์  38  จงัหวดัระนอง โทรศพัท์  077-840084 นายปรัชญา มีพรหมดี

(โรงเรียนราชกรูด   เดิม) โทรสาร  077-871508

เลขที่  68 ม.3 ต.ราชกรูด  E-mail  RPK_38@hotmail.com

อ าเภอเมือง

จงัหวดัระนอง     85000

12 ราชประชานเุคราะห์  45  จงัหวดักาญจนบรีุ โทรศพัท์  034-579241 นายนนัทวฒัน์ กาฬจนัทร์ นางประสิทธ์ิพร    สืบสขุ  085-2952723

8/19  หมู่ 8  ต าบลพนมทวน โทรสาร  034-630301 นายโอภาส   มะลิวลัย์   081-3757152

อ าเภอพนมทวน E-mail sspn2496@ygmai.com

จงัหวดักาญจนบรีุ       71140

13 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โทรศพัท์  034-686025 นายณรงค์ ศิริเมือง นางวรนชุ   ปานบตุร

236  หมู่ 7  ต าบลไทรโยค โทรศพัท์  034-686026

อ าเภอไทรโยค   จงัหวดักาญจนบรีุ    71150 โทรสาร  034-686026

E-mail  somdejpapiya@hotmail.com

14 ราชประชานเุคราะห์  47  จงัหวดัเพชรบรีุ โทรศพัท์  032-772860, 032-772863 นายธีรชยั   ใสยจิตต์   086-6253374

ถนนเลี่ยงเมือง     ต าบลสามพระยา โทรสาร  032-772864 นางสมุณฑา  สภุมาตรา  086-1694559

อ าเภอชะอ า E-mail   Songkraphet@hotmail.com  นายสชุาติ   สร้อยสม

จงัหวดัเพชรบรีุ       76120

081-5413909

081-9553064

080-0007997

089-8069160
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

15 ราชประชานเุคราะห์  33  จงัหวดัลพบรีุ โทรศพัท์  036-796833 ตอ่ 112 นายด ารงสิทธ์ิ เบ้าศิลป์ นายปองชยั    ปานศิริ     089-5318431

99 หมู่ 5  ต าบลดินแดง โทรสาร  036-796833 ตอ่ 114 นายชนาธิป   กาละพนัธ์  090-1944149

อ าเภอหนองมว่ง E-mail   comraja33@thaimail.com

จงัหวดัลพบรีุ    15170 E-mail  comraja33@chaiyo.com

16 ราชประชานเุคราะห์  46  จงัหวดัชยันาท โทรศพัท์  056-477013 นายสมเกียรติ สทุธิเจริญพานิชย์

83  ต าบลธรรมามลู โทรสาร  056-477012 นางสภุาวดี    ภมุรินทร์   086-1644599

อ าเภอเมือง E-mail   chainat ssk@chaiyo.com นายนิรันดร    เรือนสวสัดิ์  084-4910661

จงัหวดัชยันาท     17000

17 ราชประชานเุคราะห์  55  จงัหวดัตาก โทรศพัท์  055-895561 นายศรยทุธ เรืองน้อย

170   หมู่  4   ต าบลแมท้่อ โทรสาร  055-895560

อ าเภอเมือง E-mail   takwelfare@hotmail.com

จงัหวดัตาก     63000

18 ราชประชานเุคราะห์  57  จงัหวดัเพชรบรูณ์ โทรศพัท์  056-713475,088-2826027 นายวฒิุศกัดิ์ เหล็กค า

1  / 9  ต าบลบ้านโตก โทรสาร  056-713475

อ าเภอเมือง    E-mail sskphet@gmail.com

จงัหวดัเพชรบรูณ์    67000 www.rpk57.ac.th

19 ราชประชานเุคราะห์  23  จงัหวดัพิษณโุลก โทรศพัท์  055-389959 นายวิษณุ โพธ์ิใจ

ต าบลเนินเพ่ิม โทรสาร 055-389958 นางสาวอารีรัตน์   ชรูวง  086-7620079

อ าเภอนครไทย E-mail   rpgschool23@gmail.com

จงัหวดัพิษณโุลก     65120 www.rpg23.ac.th

นายไทรโยค  ดาด้วง

081-7851031

089-6442169

081-6882045

088-2721247

087-9490242

http://www.rpk57.ac.th/#
http://www.rpg23.ac.th/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

20 ศกึษาสงเคราะห์เชียงดาว โทรศพัท์  053-456494 นายนษัฐภทัร์ ไกรงาม นายกมล   ทวีชยั       081-1793672

200 หมู่ 5  ต าบลปิงโค้ง โทรสาร  053-456494 นายชลอ   เมืองทอง  081-6740746

อ าเภอเชียงดาว โทรศพัท์ห้อง ผอ.   053-455869

จงัหวดัเชียงใหม ่   50170 E-mail  suksacd_911@hotmail.com

21 ศกึษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โทรศพัท์  053-121131  นายสมุนต์ มอนไข่ นางชวนชม   บญุศิริ   089-8529891

154 ถนนโชตนา   ต าบลดอนแก้ว โทรสาร  053-121133 นายอรุณไสว   ปินอินต๊ะ   086-1865551

อ าเภอแมริ่ม E-mail   SSCM-2549@thaimail.com นางสาวนนัธิกานต์   ไซยซาววงค์

จงัหวดัเชียงใหม ่   50180 นายวรเวช   จนัทรรัตน์

22 ราชประชานเุคราะห์  30  จงัหวดัเชียงใหม่ โทรศพัท์  053-856080 นางสวุิชญา  ชินธนาชกิูจ

77 หมู่ 2  ต าบลแมอ่าย  อ าเภอแมอ่าย โทรสาร 053-  856080

จงัหวดัเชียงใหม ่    50280 E-mail  rpk30school@hotmail.com

www.rpg30.ac.th 

23 ราชประชานเุคราะห์  31  จงัหวดัเชียงใหม่ โทรศพัท์  053-268642 นางวิลาวลัย์ ยอดผ่านเมือง นายชยตุ       ข่าขนัมะล0ี8-57112715

99 หมู่ 10  ต าบลช่างเคิ่ง โทรสาร  053-268643 นายวิเศษ   ฟองตา

อ าเภอแมแ่จ่ม E-mail  rpk31_ac_th@hotmail.com

จงัหวดัเชียงใหม ่   50270

24 ศกึษาสงเคราะห์แมจ่นั โทรศพัท์/โทรสาร  053-771932 นายนพดล สิงห์โตนาท นายวีระชาติ  นรรัตน์    081-5948660

เลขที่ 13  หมู่  4   ต าบลแมจ่นั การเงิน  053-771498
อ าเภอแมจ่นั บริหาร 093-0501419 , พสัดุ  053-660756
จงัหวดัเชียงราย    57110 E-mail   sms welfare@yahoo.com

E-mail   wsmaechan@school.obec.go.th

089-2676467

081-9557519

081-9502147

091-8675714

087-1805595

http://www.rpg30.ac.th/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

25 ราชประชานเุคราะห์  56  จงัหวดันา่น โทรศพัท์ธุรการ  054-690912 จ.ส.อ.เสวก ฉนุหอม นางสาวปวริศา  ไชยโย   081-7404986

ถนนยนัตรกิจโกศล   ต าบลกลางเวียง โทรศพัท์วิชาการ, บริหารทัว่ไป   054-752198  นางดวงเดือน  โพธ์ิทอง  081-9516059

อ าเภอเวียงสา โทรศพัท์ฝ่ายบคุคล   054-752380 นายณรงค์กร    สิงห์อดุร   081-9719731

จงัหวดันา่น     55110 โทรศพัท์เคลื่อนที่ของโรงเรียน 080-6704993 นางสาวเทยีนชลุี   นาคเสน  091-8679763

โทรสาร   054-690912

E-mail   Snan@Snan.org

26 ศกึษาสงเคราะห์แมฮ่่องสอน โทรศพัท์  053-061258 นายกัจจายน์ อ าพนัธุ์ นายภาคภมิู   กีฬาแปง   081-7245861

202  หมู่ 1   ต าบลปางหม ู   อ าเภอเมือง โทรสาร   053-061258 นายโกสินทร์   สวสัดิ์ชยั

จงัหวดัแมฮ่่องสอน  58000 E-mail   wsmeahongson@obec.go.th

E-mail   itssms@hotmail.com

www.ssms.ac.th

27 ราชประชานเุคราะห์  21  จงัหวดัแมฮ่่องสอน โทรศพัท์  053-062050 นายสมชาย จนัทนา

99 หมู่ 10 ต าบลแมล่าน้อย โทรสาร  053-062051

อ าเภอแมล่าน้อย E-mail   Rag21@chaiyo.com

จงัหวดัแมฮ่่องสอน    58120

28 ราชประชานุเคราะห์  22  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์  053-065140,053-065141 นายประพนัธ์ โพธ์ิหย่า นางวรรณา  ไชยตรี 082-8922619

99  ต าบลแม่นาเติง โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 089-8508997

อ าเภอปาย   โทรสาร  053-065141

จังหวัดแม่ฮ่องสอน     58130 E-mail   rpk_22@hotmail.com,  rpk22ac@gmail.com

www.rpk22.ac.th.

089-9975712

081-7063759

086-6076826

081-4467890

081-9517872

http://www.ssms.ac.th/#
http://www.rpk22.ac.th./#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

29 ราชประชานเุคราะห์  34  จงัหวดัแมฮ่่องสอน โทรศพัท์  053-617037 นายมงคล สวุรรณะ นายนพพร  แก้วโยธา

127 หมู่ 2  บ้านนาหลวง   ต าบลถ า้ลอด โทรสาร  053-617037 นายอทุยั   เลิศกุลทพิย์  081-6591615

อ าเภอปางมะผ้า E-mail   RPk 34@hotmail.com

จงัหวดัแมฮ่่องสอน     58150

30 ศกึษาสงเคราะห์จิตต์อารี  โทรศพัท์  054-217128, 054-226823 นางจนัทร์เพ็ญ   ณ ล าปาง  089-8381186

ในพระอปุถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โทรสาร  054-217128,  054-226823

84  หมู่  6    ต าบลพระบาท E-mail   chitaree@chitaree.ac.th

อ าเภอเมือง     จงัหวดัล าปาง    52000

31 ราชประชานเุคราะห์  24  จงัหวดัพะเยา โทรศพัท์  054-468128, 054-468060, 054-468083 นายทอม ศรีทพิย์ศกัดิ์ นายราเชน  ไชยทพิย์  097-9497951

ถนนจนุ-เชียงค า    ต าบลทุ่งรวงทอง โทรสาร  054-468129 นายปิยะ  นามบ้าน 089-5602762

อ าเภอจนุ    จงัหวดัพะเยา      56150 E-mail   Py2chun130@gmail.com นายสมศกัดิ์   พรมมล 093-2589336

www.302.172.421.2/rpk24/ นางพนูสขุ   โมกศิริ 086-1975604

21 ราชประชานเุคราะห์  25  จงัหวดัแพร่ โทรศพัท์  054-597184 นางไพวรรณ  ทพิย์โพธ์ิ  080-6782829

127  หมู่ 4  ต าบลแมย่างตาล โทรสาร  054-596083 วา่ที่ ร.ต.สมชาย   ร่องพืช  089-8383817

อ าเภอร้องกวาง E-mail   ripracha _25@yahoo.com

จงัหวดัแพร่     54140

33 ราชประชานเุคราะห์  26  จงัหวดัล าพนู โทรศพัท์  053-529480 นายสกิุจ ไชยนวล นางกวีพนัธุ์  ฟองค า         081-9613714

424  หมู่  11  ต าบลน า้ดิบ โทรสาร   053-529484 นายสวุิทย์    วิชาเจริญ    081-7162714

อ าเภอป่าซาง    จงัหวดัล าพนู     51120 บคุคล  081-1117417, วิชาการ 080-4955412 นางสาวมลัลิกา  มโนชมภ ู  089-9528004

งปม.087-7874099, บริหาร 0827598994 นางสาวปิฐินนท์   จนัทร์รัตน์  094-6348971

E-mail  rpg26_lp@hotmail.com

www.rpg26.net

081-7848859

081-9802788

089-7008088

098-8366520

http://www.302.172.421.2/rpk24/#
http://www.rpg26.net/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

34 ราชประชานเุคราะห์  50  จงัหวดัขอนแก่น โทรศพัท์  043-267223 นางอภชิา ถีระพนัธ์ นายสนัติ   สกุลเดช   081-6742700

101 หมู่ 11  ถนนมิตรภาพ    ต าบลโนนสมบรูณ์ โทรสาร   043-267165 นายจิณณะ  นานนท์

อ าเภอบ้านแฮด    E-mail   kkwelfare@hotmail.com วา่ที่ ร.ต.ณรงค์รัชช์  โชคธนาประสิทธ์ิ

จงัหวดัขอนแก่น   40110 www.khonkaenwelfare.ac.th

35 ราชประชานเุคราะห์  52  จงัหวดัเลย โทรศพัท์  042-039224 นายนรวฒัน์ อมัภวา

ถนนเลย-อดุรธานี     ต าบลศรีสงคราม โทรสาร  042-039224

อ าเภอวงัสะพงุ E-mail : ws-loei@gmail.com

จงัหวดัเลย      42130 http// : www.ws-loei.ac.th

36 ราชประชานเุคราะห์  53  จงัหวดัสกลนคร โทรศพัท์  042-707677, 042-707680 นางสาวทศันีย์ สิงหวงค์ นายกรณ์    สล้างสขุสกาว 089-7115587

78/12   ต าบลนาหวับอ่ โทรสาร  042-707677, 042-707680

อ าเภอพรรณนานิคม E-mail  wf-sn@hotmail.com

จงัหวดัสกลนคร     47220

37 ราชประชานเุคราะห์  27   จงัหวดัหนองคาย โทรศพัท์  042-414820 นายทวีศกัดิ์ ตัง้อารีอรุณ

27  หมู่ 18 ถนนโพนพิสยั - โซ่พิสยั   ต าบลจมุพล โทรสาร  042-414959

อ าเภอโพนพิสยั E-mail  rpk27nk@chaiyo.com

จงัหวดัหนองคาย     43120   

38 ราชประชานเุคราะห์  54  จงัหวดัอ านาจเจริญ โทรศพัท์  045-511131 นายสมทบ ถีระพนัธ์ นายกิติพฒัน์    จนัทมานิตย์  088-3674658

ถนนชยางกูร   ต าบลโนนหนามแทง่ โทรสาร  045-511131 นางสาวสาริศา  ชิณสีดา  083-1403499

อ าเภอเมือง E-mail  Wsamnatcharoen@obec.go.th นางพรร าไพ   ศรชยั  062-5362441

จงัหวดัอ านาจเจริญ     37000 www.aws.ac.th

081-7607197

081-9974138

089-5051865

089-5723252

087-1300329

http://www.khonkaenwelfare.ac.th/#
http://www.aws.ac.th/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

39 ศกึษาสงเคราะห์ธวชับรีุ โทรศพัท์  043-569034 นางอนงค์ พืชสิงห์ นางภทัรอร   อินพรม   085-7428246

ถนนแจ้งสนิท    ต าบลนิเวศน์ โทรสาร  043-569343 นางญาระตี  เศรษฐบปุผา    081-5923355

อ าเภอธวชับรีุ นางนิภาพร    ศกัดิ์แสน  089-8418945

จงัหวดัร้อยเอ็ด      45170

40 ราชประชานเุคราะห์  28  จงัหวดัยโสธร โทรศพัท์  045-581097 นายสรุศกัดิ์ เอนกแสน นางนิตยวรรณ   เอนกแสน  080-0052126

235 หมู่ 1 ต าบลย่อ โทรสาร  045-581098

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว E-mail   rpk_28yaso@hotmail.com

จงัหวดัยโสธร     35110

41 ราชประชานเุคราะห์  32  จงัหวดัอบุลราชธานี โทรศพัท์  045-435284 นายพนัค า ศรีพรม นายธีรพนัธ์   กันยะลา   081-2655593

บ้านนางิว้    ต าบลกระโสบ โทรสาร   045-435284 นายสญัญา   แสนทวีสขุ

อ าเภอเมือง E-mail   rachprachaubon@hotmail.com

จงัหวดัอบุลราชธานี     34000 http://rachprachaubon.net

42 ราชประชานเุคราะห์  51  จงัหวดับรีุรัมย์ โทรศพัท์ 044-631883, 632471,632101,631837 นางกนกวลี กรเกศกมล นางทพิย์พร    จตักุูล 081-8739385

125 หมู่ 3  ต าบลนางรอง   อ าเภอนางรอง โทรสาร 044-632101,044-632471 นายเชิดชยั    อุ่นไธสง  081-7603528

จงัหวดับรีุรัมย์    31110 E-mail   songkhronangrong@obec.go.th นางพรหมภสัสร    พนาดร 086-7380990

E-mail   nrwelfareschool@gmail.com

43 ราชประชานเุคราะห์ 29  จงัหวดัศรีสะเกษ โทรศพัท์  045-625943, 045-615940 นายกุลชาติ ชลเทพ นายด าริห์    ยอดสรุางค์  081-9775713

ถนนเลี่ยงเมือง   ต าบลหนองครก โทรศพัท์  045-615942 นายประชา     คคู า           085-0231667

อ าเภอเมือง โทรศพัท์เคลื่อนที่ 086-4603540 นายกมสี        สมมตุิ        089-9486170

จงัหวดัศรีสะเกษ     33000 E-mail   RPG29SSK@hotmail.com

081-9664996

087-8558303

081-3931943

081-7185860

089-8499191

http://rachprachaubon.net/#
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

44 ราชประชานเุคราะห์  48  จงัหวดัจนัทบรีุ โทรศพัท์  039-309185-6 นางสภุาพร พาภกัดี

ถนนบ าราศนราดรู   ต าบลพลวง โทรสาร  039-309185-6

อ าเภอเขาคิชฌกูฎ E-mail   SSKCHAN@chaiyo.com

จงัหวดัจนัทบรีุ    22210

45 ราชประชานเุคราะห์  49  จงัหวดัตราด โทรศพัท์เคลื่อนที่  081-7616722 นายวนัชยั พิมพา

โครงการทบัทมิสยาม 01 โทรสาร  039-512787

ต าบลดา่นชมุพล    อ าเภอบอ่ไร่ E-mail   wstrat@obec.go.th

จงัหวดัตราด     23140

46 ราชประชานเุคราะห์  39  จงัหวดันราธิวาส โทรศพัท์    073-672093 นายนซีู มะเด็ง นางประเทอืง   หนแูก้ว   086-2996817

70 บ้านบอ่ทอง   ต าบลตนัหยงมสั โทรสาร    073-672090

อ าเภอระแงะ E-mail  info@rpg39.ac.th

จงัหวดันราธิวาส         96130

47 ราชประชานเุคราะห์  40  จงัหวดัปัตตานี โทรศพัท์  073-451082 นายชาญชยั สดุใจ

หมู่ที่ 1  ต าบลรูสะมิแล โทรสาร  073-451082

อ าเภอเมือง E-mail : rpg_40@hotmail.co.th

จงัหวดัปัตตานี     94000 www.school.obec.go.th/ratpracha40

48 ราชประชานเุคราะห์  41  จงัหวดัยะลา โทรศพัท์ 086 4813747 นายมามะซูฟี อารง

ต าบลวงัพญา โทรสาร 073-201014

อ าเภอรามนั E-mail : rpk41@windowslive.com

จงัหวดัยะลา            95140

081-9571602

081-5993396

089-5972362

083-4625533

081-9450281

081-9661413
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ที่ สถานที่ตัง้ โทรศพัท์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษา

49 ราชประชานเุคราะห์  42  จงัหวดัสตลู โทรศพัท์ 074-839706 นางสพุรรณา  แก้วเพ่ิมพนู นายรังสิวฒิุ      หมดุยะฝา  083-1802718

299  หมู่  7  ต าบลเกตรี โทรศพัท์เคลื่อนที่ 081-0998279

อ าเภอเมือง โทรสาร 074-839706

จงัหวดัสตลู            91140 E-mail : rpk_42@hotmail.com

50 ราชประชานเุคราะห์   43  จงัหวดัสงขลา โทรศพัท์  074-536206 นายวชิระ ขวญัเพชร

หมุ่ที่  4  ต าบลฉาง โทรสาร  074-536205

อ าเภอนาทวี

จงัหวดัสงขลา          90000

51 ฟา้ใสวิทยา จงัหวดันครปฐม โทร. 034-300470 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ

109  หมู่  2  ต าบลคลองโยง   อ าเภอพทุธมณฑล

จงัหวดันครปฐม       73170

   

084-8474224

นายสริุนทร์   เพ็ชรนิล   086-9653082

081-9575589


