1
ที่

สถานที่ตงั ้

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

นางสาวปนัดดา วงค์จนั ตา
081-9653899

นายสุนทร เพชรวงศ์ 081- 7203812
นางสายใจ สังขพันธ์ 081-3761827
นายประกิต อัญชลีเวช

นายสาเริง

นางปานแก้ ว ปิ่ นพยงค์ 089-4484728

ข้ อมูลโรงเรียนเฉพาะความพิการ
1 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
137 ถนนพระราม 5
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
2 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
55/1 ถนนอาคารสงเคราะห์ สาย 2
แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
3 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
17/20 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้ อย
ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
4 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
69 ตาบลวัดแค อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120
5 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
หมู่ที่ 7 ต.บุดี
อ.เมือง
จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 02-2414738, 02-2418924
โทรศัพท์ 02-2414455
โทรสาร 02-2418982
E - mail Setsatian@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-2855618
โทรศัพท์ 02-2860733
โทรสาร 02-2866129
E - mail sotthung bkk1@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-5717052, 02-5710336
โทรศัพท์เคลี่อนที่ 086-3354789
โทรสาร 02-5714193
E - mail ssnonburi@obec.go.th
โทรศัพท์ 034-332309 , 034-227669
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของโรงเรียน 087-5316660
โทรสาร 034-227670
E-mail ss.np@hotmail.com
โทรสาร 073-201049, 073-201052
โทรศัพท์ 073-201052
E-mail special02@hotmail.com
www.sec01.com

กิปัญญา
089-8580886

นายศุภชาติ
คาวัฒน์
098-6515464
085-3063358

นายสุรัตน์ ชยธวัช

นายสมนึก

น.ส.อุณาวรรณ มั่นใจ 089-8166066
นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญ

เหลืองอ่อน
086-3442801

พสุนธราธรรม (รก.)
นายเกษมสุข
081-5980079
086-64916316

083-9981226

2
ที่

สถานที่ตงั ้

6 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา
11 ถนนกาญจนวนิช
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
7 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
37 ถนนทุ่งสง-นาบอน
ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา
-

โทรศัพท์ 074-212516
โทรสาร 074-218301
E - mail sodsongkhlaschool@hotmail.ci,th
www.sodsongkhla.com
โทรศัพท์ 075-302197
นายอุทติ ร
โทรสาร 075- 302197
E - mail sotnakhon@hotmail.com

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางเพ็ญศรี นิสโร 086-2887258
นางพรทิพย์ ศรีจนั ทร์

น้ อยใจ

นางพริม้ เพรา ธงไชย 081-8936448
นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล

รัตนบุรี

นายกฤษฏา แก้ วประดับ

จ.นครศรีธรรมราช 80110
8 โรงเรียนสาหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

โทรศัทพ์ 075-355815

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรสาร 075-355815

20 หมู่ที่ 8 ตาบลหนองหงส์

E - mail special953@outlook.com

นายสมศักดิ์

089-7316013

อาเภอทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
9 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
224 หมู4่ ถนนสุราษฎร์-นาสาร
ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ ธานี 84100
10 ชุมพรปัญญานุกูล
57 หมู่ 1 ตาบลสะพลี อ.ปะทิว
จ.ชุมพร 86230

โทรศัพท์ 077-279720
โทรสาร 077-279721
E - mail sr.blind761@gmail.com

นางสาวสุขใจ
ไชยมาตย์
086-5332234

นางจิตรา เรืองมณี 081-5386991

โทรศัพท์/ โทรสาร 077-622784
โทรศัพท์ห้อง ผอ. 089-8737261
โทรสาร 077-520005
E - mail chpanyanukul@hotmail.com
www.chumphonpanyanukul.com

นายนพรัตน์
มะโนอิ่ม
081-2701339

นายสุมิตร นิธิศภุ ฤกษ์ 086-7474658

3
ที่

สถานที่ตงั ้

11 สงขลาพัฒนาปัญญา
439/9 หมู่ 2
ตาบลพะวง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90100
12 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
147 ถนนทุ่งสง-นาบอน
ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
13 ภูเก็ตปัญญานุกูล
133 ตาบลป่ าคลอก
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

14 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา
16/2 หมู่ 4 ต.ทับปุด
อ.ทับปุด
จ.พังงา 82180
15 โสตศึกษาเทพรัตน์
2 หมู่ 9 ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77140

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ 074-330147
โทรสาร 074-330294
E - mail skpp-school@hotmail.com

-

โทรศัพท์ 075-302198
โทรสาร 075-302196
E - mail nakhonpanya@hotmail.co.th
โทรศัพท์ 076-529578
โทรศัพท์ห้อง ผอ. 076-260211
โทรสาร 076-529579
E - mail ssphuket@obec.go.th

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางสุมาลี มเหสักขกุล

086-4816116

นางสาวเพียงใจ หงษ์ ทอง
081-8918287

นางสุรินญา แสงศรี 081-8924713
นายอาพล จ่าพันธุ์

นางประกาทิพย์

นางนภาพร พรหมสร 087-4638594

ผาสุข

โทรศัพท์ 095-5693162, 076-490842
โทรสาร 076-490842

นายปรณต

คหะวงษ์
096-6368966

โทรศัพท์ 032-817128-9
โทรสาร 032-817128
E-mail School_thepparat@obec.go.th

นายนริศร

นุชถาวร
081-7238140

นางสาวนิภา แก้ วประคอง

4
ที่

สถานที่ตงั ้

16 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
75 หมู่ 4 ตาบลทับตีเหล็ก
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

17 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
130 หมู่ 1 ถนนลิ ้นช้ าง-เขาปูน ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
18 เพชรบุรีปัญญานุกูล
154 หมู่ 3 ต.สามพระยา
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
19 ลพบุรีปัญญานุกูล
เลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ถนนพระปิ ยะ ต.ป่ าตาล
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
20 โสตศึกษาปานเลิศ
ต.บางกระพี ้ อ.บ้ านหมี่
จ.ลพบุรี 15110

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ 035-454099
ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป 081-5710829
โทรสาร 035-454078
E - mail Suphanpanya@hotmail.com

นายสถาพร
วิสามารถ
081-8678387

โทรศัพท์ 034-602551
โทรสาร 034-602631
E - mail Kan_ schooldeaf@hotmail.com

นางสาวฐิ ติมา
กลัน่ บุศย์
089-9223608

นางนฤมล นามเอี่ยม 081-7568340
นางสาวพนิดา ธนานันท์ 091-0051760

นายวีระ

กิ่งแก้ ว
081-8309160

นางอังคณา พลังกูร

นายสุจินต์

สว่างศรี
081-9464319

นายสมชาย คานวนศักดิ์ 084-1479882

โทรศัพท์ 032-772873
โทรสาร 032-772874
E - mail pbpspecial@gmail.com
www.pbpschool.ac.th
โทรศัพท์ 036-776259
โทรสาร 036-776260
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-3558011
E - mail sslopburi@obec.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร 036-700101-2
โทรศัพท์ห้อง ผอ. 036-440732
E - mail PanlertSchool@gmail.com
wittayakloytan@gmail.com

นายประเวศ
ทัง่ จันทร์ แดง
081-9472652

089-1583425

นางสาวสุรีภรณ์ ไตรธรรม 089-8071092

5
ที่

สถานที่ตงั ้

21 โสตศึกษาจังหวัดตาก
60/18 ถนนเจดีย์ยทุ ธหัตถี
ต.ป่ ามะม่วง อ.เมือง
จ.ตาก 63000
22 นครสวรรค์ปัญญานุกูล
280 หมู่ 8
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
23 พิษณุโลกปัญญานุกูล
79 หมู่ 3 ต.มะขามสูง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
24 พิจิตรปัญญานุกูล
โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร
ต.บ้ านบุง่ อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
25 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยนาท (สำนักงำนชัว่ ครำว)
316 หมู่ 6
ตาบลชัยนาท
อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ 055-894196
โทรสาร 055-894149
E - mail deaftak@hotmail.com

นายพีรวัส

นาคประสงค์
099-4549118

น.ส.นิภา เกิดแพร่ 087-2048733

โทรศัพท์ 056-245124
โทรสาร 056-245124 ต่อ 33
E - mail ssnakhonsawan@obec.go.th

นายปกรณ์

อาจมิตร
089-1649586

โทรศัพท์ 055-299260 ต่อ 200

นายศักดา

เรืองเดช
081-8879945

นายประยุทธ์ พุกทอง 081-2837318
นางเพ็ญศรี คาสิงห์ 081-2842184
นายนรินทร์ สุขอินทร์ 081-9537706
นางสาวชมพูนทุ สนสกุล 081-5367484
นางวีระดี กองแก้ว 089-7030613
นายอรรถพล บัวชุม 087-1959527
นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์

นางอนงค์

เนตรทิพย์
081-9730197

โทรสาร 055-299260 ต่อ 413
E-mail : pl_panyanukul@windowslive..com

www.plpanya.org
โทรศัพท์/โทรสาร 056-685143-4
E-mail :phichitpanya@hotmail.com

โทรศัพท์ 056-405622
โทรสาร 056-405622
E-mail psecchainat1@hotmail.com

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย (รก.)
081-9194756

นายอรรถพงษ์ พลนิกร

6
ที่

สถานที่ตงั ้

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

26 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนอาเภอเมือง-บ้ านนายม
ต.บ้ านโตก อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-718320
นายประจวบ
ลังกาวงศ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของโรงเรียน 085-0527677
081-9731603
โทรสาร 056-718320
E - mail sotphetchabun@hotmail.com
http://www.sotphet.com
27 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-222475
นางยุพิน
คาปัน
6 ถนนโสตศึกษา ต.ช้ างเผือก
โทรสาร 053-357177
081-1632019
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
E - mail : anusarnsunthorn_cm@hotmail.com
WWW.anusan-deaf.ac.th
28 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-278009
นายประมวล
พลอยกมลชุณห์
41 ถนนอารักษ์ ตาบลพระสิงห์
โทรสาร 053-815137
081-9936536
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail Cmblind@hotmail.com

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นำงวนิดำ จิตรอำษำ 081-4404106
นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชยั 093-2242836

นางสาวดวงเดือน คามูลสุข
นายอดิศร แดงเรือน

นายองอาจ แก้ วจา 089-1049202

29 กาวิละอนุกูล
2/2 ถนนสันนาลุง ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-240062
โทรสาร 053-240063
E-mail info@kawilaanukul.com

นายสมศักดิ์
สุขนิยม
089-8507196

นางมาลินี วรรณวงศ์ 086-1979236
นายณรงค์ นาตา 088-5478031

30 ศรีสงั วาลย์เชียงใหม่
เลขที่ 50 หมู่ 10 ตาบลหนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ 053-498145
โทรสาร 053-498146
E-mail sssrisawan@obec.go.th
www.swcm.ac.th

นางพวงทอง
ศรีวิลยั
081-5950146

นางเสมอจิต ชูหอยทอง 089-7007724

7
ที่

สถานที่ตงั ้

31 น่านปัญญานุกูล
103 หมู่ที่ 15 ต.ฝายแก้ ว อ.ภูเพียง
จ.น่าน 55000
32 เชียงรายปัญญานุกูล
210 หมู่ 20 ต.ป่ าอ้ อดอนชัย
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ตู้ ปณ. 175 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

33 แพร่ปัญญานุกูล
444 ถนนภูเก็ต ต.นาจักร
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
34 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
93 ถนนเหล่านาดี ซ. ปัญญา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

35 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ถนนรอบเมือง ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 054-601075
โทรสาร 054-601023
E-mail Nanpanyanukul@yahoo.com
โทรศัพท์ 052-020351
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8828550
โทรสาร 052-020352
E-mail chiangraipanya@hotmail.com
E-mail chiangraipanya@yahoo.co.th
www.crp.ac.th
โทรศัพท์ 054-653276, 653277
โทรสาร 054-653276
E-mail : phraepunyanukul@hotmail.com
โทรศัพท์ 043-221751
โทรสาร 043-222962
E-mail sskhonkaen@obec.go.th,
sskhonkaen@hotmail.com
Website www.skkd.net
โทรศัพท์ 042-323682
โทรสาร 042-323683
E-mail sodudonthani@hotmail.com

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายสมพงษ์
อุ่นใจ
085-0345499

นายกมล

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นายเจตน์ ชุ่มวงศ์ 089-4311673
นางนงคราญ ดวงตา 081-2871303

ดาระสุวรรณ์
089-8454920
089-2025452

นายพูลศักดิ์
ตุละวิภาค
082-8620573
นายชนะ

โนนทนวงษ์
087-4374747

นายเรืองเวช
ผาสุข
086-2262866

นางวิชดุ า โชคภูเขียว 086-8791078

นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ 087-4720028

8
ที่

สถานที่ตงั ้

36 ศรีสงั วาลย์ขอนแก่น
680 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
37 อุบลปัญญานุกูล
500 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
38 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 107 ถนนเลี่ยงเมือง
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000
39 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
169 หมู่ที่ 13 ถนนชลประทาน
ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์ 46120
40 โสตศึกษาจังหวัดร้ อยเอ็ด
204 หมู่ 14 ถนนแจ้ งสนิท ต.นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้ อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ 043-246493
นายอุทยั
เพชรอยู่
โทรสาร 043-241188
081-3807993
E-mail swkk@Srisangwankhonkaen.ac.th
www.Srisangwankhonkaen.ac.th
โทรศัพท์ 045-312764
นายมีเกียรติ
นาสมตรึก
โทรสาร 045-312764
081-8616657
E-mail ubonpanya@obec.go.th
โทรศัพท์ 042-672126
โทรสาร 042-672055
E-mail sod_muk@yahoo.com

นายเรือง

สุพร
081-2618381

โทรศัพท์ 043-60107
ติดต่อ-โทรสาร 043-601048
E-mail sskalasin@obec.go.th
E-mail sskalasin@thaimail.com
081-8768028 อ.สมร ฝ่ ำยวิชำกร
โทรศัพท์ 043-569278
โทรสาร 043-569278
E-mail sotroiet_spe@hotmail.co.th

นายสันติ

ฤาไชย
089-8618063

นายวัชรพล
มนตรีภกั ดี
088-5368432

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก

นางพรสวรรค์ วงศ์บตุ รดี 081-8786576
น.ส.กชพร พุทธจักร 081-8779468
นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง 083-4670899

นายสุเชาว์ ช่วยหาร

นายเจษฎา เวียงพล 082-7357745

9
ที่

สถานที่ตงั ้

โทรศัพท์

41 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
107 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์-ปราสาท
ต.เชื ้อเพลิง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ 044-042551
โทรสาร 044-042592
E-mail deafsurin@hotmail.com
http://www.deafsurin.com

42 นครราชสีมาปัญญานุกูล
70 ถนนมิตรภาพ 19 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-214983
โทรสาร 044-214984
E-mail nmp_korat@hotmail.co.th
www.nmpschool.net
โทรศัพท์ 044-854307 ต่อ 107
โทรสาร 044-056166
E-mail sschaiyaphum@hotmail.com
www.deafchaiyaphum.ac.th
โทรศัพท์ 038-382638
โทรสาร 038-382029
E-mail chondeaf@gmail.com
www.chondeaf.com
โทรศัพท์ 038-202000
โทรสาร 038-202000 ต่อ 103
โทรศัพท์เคลื่อนที่สานักงาน 081-5890717,
080-6469002

43 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
294 ต.บ้ านเล่า อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
44 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
90 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
45 ศึกษาพิเศษชลบุรี
701 หมู่ 3 ต.หนองชาก
อ.บ้ านบึง
จ.ชลบุรี 20170

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายวิจิตร

พิมพกรรณ
089-8402234
081 - 8784258

นายสิทธิชยั
พุฒกลาง
081-9760254

นายเสถียร

เตชสิทธิ์ตรัย
089-8454590

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางอาภาภรณ์ มุ่งสุข
นายธนบูรณ์ชยั ทองดีนอก 089-8640204

นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค 093-3952445

นายสมบัติ คุ้มไข่น ้า 091-3306577

นางสาววัลภา
ประสานสิน
081-5839885

นางสรวีย์

ดอกกุหลาบ (รก.)
089-8341477

10
ที่

สถานที่ตงั ้

46 ระยองปัญญานุกูล
114 หมู1่ ต.บ้ านแลง
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
47 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
120 หมู่ 17
ต.เนินหอม อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25230

48 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
หมู่ 3 ต.ลาดขวาง อ.บ้ านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ 038-948605, 038-948606
โทรสาร 038-802359
E-mail rayongpanya@hotmail.com
www.rayongpanya.ac.th
โทรศัพท์ 037-210934, 096-8167598
โทรสาร 037-210935
E-mail sodprachin09@hotmail.com
www.sodprachin.net
facebook/sodprachin@hotmail.com

นายอรุณ

โทรศัพท์ 038-578195
โทรสาร 038-578194
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-9388715
E-mail panyanukool@hotmail.com
Website : http://panyanukool-cha.ac.th

นางเงาแข

ชุมทอง
087-1507649

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นายสาโรจน์ สิทธิมงั ค์ 081-5767763
น.ส.สุกัญญา วุฒิรัตน์ 081-6871644
นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ 089-9246391

นายนะรงษ์
ชาวเพ็ชร
081-8781788

เดือดขุนทด
080-0907985

นางเสาวภา ตรีสกุลวงษ์
นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ ว

11
ที่

สถานที่ตงั ้

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

ศูนย์ การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กทม. 10400
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1
55/23 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 16 (บ้ านไร่-หมอศรี) ต. ไร่ขิง
อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 02-2474685-6
โทรสาร 02- 2474686 กด 6
E-mail spedubkk@gmail.com
E-mail spedubkk@hotmail.com
www.spedubkk.com
โทรศัพท์ 02-4297159-60
โทรสาร 02-4297158

นางสมพร

หวานเสร็จ
081-5935909

นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
นางสาอาง รัตนเจริญ

นายอมร

เผ่าเมือง
097-1288999

นางดรุณี สุขสวัสดิ์ 082-8210824

E-mail : sp.edu01@hotmail.com

www.sec01.com

3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2
หมู่ที่ 7 ต.บุดี
อ.เมือง
จ.ยะลา 95000

โทรสาร 073-201049, 073-201052
โทรศัพท์ 073-201052
E-mail special02@hotmail.com
www.sec01.com

4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3
81/2 ถนนสงขลา-นาทวี
ต.จะโหนง อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130

โทรศัพท์ 074-802144
โทรสาร 074-802144
E-mail :special3_songkhal@hotmail.com

นายเกษมสุข
พสุนธราธรรม
081-5980079

-

นางศิริวรรณ ถ ้าเสือ
นางสาวประทีป เล่งน้ อย 086-9652396

12
ที่

สถานที่ตงั ้

5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
23 หมู่ 4 ต.นาบินหลา
อ.เมือง
จ.ตรัง
92000
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
85 หมู่ 4 บ้ านโพธิ์เขียว
ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี

72000

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ 075-501191-2
นายสุพล
บุญธรรม
โทรสาร 075-501191
081-9561637
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของศูนย์ฯ 081-4640462
E-mail specialedu4trg@hotmail.com
website : http://school.obec.go.th/speced4/
โทรศัพท์ 035-454082
นายสุวทิ ย์
อินต๊ ะวิกุล
084-7219953
โทรสาร 0-3545-408
E-mail special_ed5@outlook.com

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางมนตรี รัตนมณี
นางสาวอังสนา มากมูล

website www.specialcenter5.org

7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6
เลขที่ 41 หมู่ 7
ต.ป่ าตาล
อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-776259
โทรสาร 036-776260
E-mail Special_6lopburi@hotmail.com

8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
268 หมู่ 8 ต.ท่าทอง
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์/โทรสาร 055-906074
ห้ องหัวหน้ าศูนย์ 055-906074
E-mail secr7phitsanulok@hotmail.com

นายชัยพร

พันธุ์น้อย
086-6670149

-

นางสาวรอยพิมพ์ เจ็กอร่าม 083-2123886

13
ที่

สถานที่ตงั ้

9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
353 หมู่ 8 ถ.คลองชลประทาน ต.ดอนแก้ ว
อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9
761 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ซอยปัญญา
ต.ศิลา
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
เลขที่ 501 หมู่ที่ 24
ต.ขามใหญ่
อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
214 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง
ต.จอหอ
อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30310

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 053-112235
โทรสาร 053-112234

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

นายเอนก

ไชยวงค์
081-7832126

นางอุไร กุศล
081-5307988
นายสิทธิชยั โขนงนุช 089-1916890

นายนพดล

ธุลีจนั ทร์
080-0076699

นางสาวดรุณี มูลคาภา 084-8163719

E-mail : special08_cm@hotmail.com
special08.cm@gmail.com
website : http://special08.com
โทรศัพท์ 043-239055
โทรสาร 043-239073
E-mail rseckhonkaen@obec.go.th
E-mail kksped9@kksped9.org
www.kksped9.com

โทรศัพท์ 045-281308
นายสุรพล
เสนบุญ
โทรสาร 045-281308 , 093-524116
081-8895159
E-mail Rsecubonratchathani@obec.go.th
E-mail ubonspecial10@hotmail.com
www.ubonspecial.com
โทรศัพท์ 044-952078
โทรสาร 044-952041
E-mail koratsped-11@hotmail.com
www.koratsped-11.com

นายรังสิสวุฒิ
สุวรรณ์โรจน
084-8248885

นายมนัส สุขนา
086-7267999
นางธณัฐชนก ฉิมพลี 081-2650677

นางทวีทรัพย์ นามเกียรติ

14
ที่

สถานที่ตงั ้

13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12
701 หมู่ 3 ต.หนองชาก
อ.บ้ านบึง
จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 038-202000
โทรสาร 038-202000 ต่อ 103
โทรศัพท์เคลื่อนที่สานักงาน 081-5890717,
080-6469002
e-mail. choncenter12@hotmail.com
www.secchonburi.go.th

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นางสรวีย์

ดอกกุหลาบ
089-8341477

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

15
ที่

สถานที่ตงั ้

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนนทบุรี
111 หมู่ที่ 1 ต.บางรักใหญ่
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 0 2147 5244
โทรสาร 0 2147 5244

นายวิรัตน์ชยั
ยงวณิชย์
089-7902526

E-mail : Sec_nonthaburi@obecmail.obecmail.obec.go.th

http://school.obec.go.th/nbpsec/page1.html
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดปทุมธานี
อาคารสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมือง (เดิม)
ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสมุทรปราการ
เลชที่ 111 หมู่บ้านพนาสนธิ์ ซอยพนาสนธิ์ 1/5
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสมุทรสาคร
60/6 หมู่ 8 ถนนประมง ตาบลโคกขาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนราธิวาส
28/1 ถนนประชาสงเคราะห์ ตาบลบางนาค
อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์/โทรสาร 02-5933848
https://www.secpt.go.th

น.ส.อุดมลักษณ์ หมีสมุทร
084-1028175

โทรศัพท์ 02 - 1744013
โทรสาร 02 - 1744013

นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน

โทรศัพท์/โทรสาร 034-406740, 034-406741 นายเจริญ
แจ่มใส
E-mail psecmahachai@gmail.com
081-9064421
www.psecmahachai.com
โทรศัพท์ 073-513515
นายไพโรจน์
ศรีนิล
โทรสาร 073-513515
081-8933599
http://www.210.246.188.54/specialnarathiwat

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

16
ที่

สถานที่ตงั ้

6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดปัตตานี
หมู่ 6 ถนนปากน ้า ตาบลรูสะมิแล
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสตูล
318 หมู4่ ตาบลคลองขุด
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชุมพร
8/4 หมู่ที่ 5 (บ้ านบางเป้ง)
ต.ตากแดด อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
132 หมู่ 3 ตาบลนาสาร
อาเภอพระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพัทลุง
228 หมู่ 1 ตาบลควนมะพร้ าว
(ตรงข้ ามโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม)
อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ 073-460083
โทรสาร 073-460240
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-4801682
E-mail suksapisedtani@hotmail.co.th
www.suksapisedtani.com
โทรศัพท์ 074-730901
โทรสาร 074-730902
E-mail : satunSEC@gmail.com
Website : http://www.satunsec.com
โทรศัพท์ 077-643541
โทรสาร 077-643542
e-mail: spechumphon@hotmail.com
www.specp.go.th
โทรศัทพ์/โทรสาร 075-378915
E-mail nakhonsisec@hotmail.com
www.school.obec.go.th2nakhonsisec

นายสุรัตน์

โทรศัพท์ 074-843532
โทรสาร 074-843532
โทรศัพท์ห้อง ผอ. 074-843531
E-mail centerpl@hotmail.com

นายวิสนั

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

บุญฤทธิ์
081-6986696
088-7884549

นายสัญญา
ศรีสยั ยาสน์
081-5982533

นายจาตุรนต์ รัตนา

นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล
086-4766965

นางสุวรรณา นุกูลกิจ 081-4761286

สุคะมะโน
086-9509882

นางสมศรี เมฆมูสิก 081-3680902

17
ที่

สถานที่ตงั ้

11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เลขที่ 73/5 หมู่ 2
ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ ธานี 84290
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดภูเก็ต

หมู่ 6 ถนนวิชิตสงคราม ตาบลกะทู้
อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 077-227700
โทรสาร 077-227142
www.specialsurat.go.th
E-mail specialsurat@hotmail.com

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายณัฐพงศ์
บารุง
081-9585907

โทรศัพท์ 076-319062, 0864765861 นางวนิดา
สุรบรรณ์
โทรสาร 076-319062 โทร.เคลื่อนที่ 086-4765861
081-1251947
E-mail phuket.center@hotmail.com
https://sites.google.com/site/centerphuket/

13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกระบี่
เลขที่ 264 หมู่ที่ 7 ถนนกระบี่ - ท่าเรือ
ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพังงา
หมู่ 3 ต.บางไทร
อ.ตะกั่วป่ า
จ.พังงา 82110
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระนอง
อาคารร่มเย็น
(ศูนย์สาธิตและจาหน่วยผลิตภัณฑ์กลุม่ แม่บ้านเกษตร)
ตรงข้ ามโรงแรมไอเฟลอินนท์ ต.บางริ น้ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทรศัพท์ 075-611905
โทรสาร 075-611970
E-mail pseckrabi@obec.go.th

นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพฒ
ั น์
086-6853470

โทรศัพท์/โทรสาร 076-455104
โทรศัพท์มือถือสานักงาน 098-7032659
E-mail spec@hotmail.com

นายสนอง

โทรศัพท์ 077-862030, 077-862152
โทรสาร 077-862174, 077-862030
E-mail gp_ranong@hotmail.com
http://210.246.188.56/ranong/

นางนิภา

เสลาคุณ

อุตรา
081-3962289

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางสาวลีลาวดี บุตรครุธ

นายณัฎฐ์ ศศิ เวกวินย์

18
ที่

สถานที่ตงั ้

16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดราชบุรี
275 หมู่ 3 ถนนราชบุรี - บางป่ า
อ.พงสวาย
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 032-325537 092-5739292
โทรสาร 032-321279
Email: ratchaburispecial@gmaill.com
http://www.Ratchaburispecial.com

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นางกัญยา

เคหารมย์
081-9438730
086-3849341

17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เลขที่ 980 หมู่ที่ 8 บ้ านนาทอง ถนนเพชรเกษม
ตาบลคลองวาฬ
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000

โทรศัพท์ 032-510427, 032-510376
โทรสาร 032-510376
E-mail : pkk980@gmail.com
ทัว่ ไป 089-0811577

น.ส.วัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ
087-1521198
098-3949951

18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดบางกะพ้ อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

โทรศัพท์/โทรสาร 034-753027
โทรศัพท์ศนู ย์ 094-9647004
E-mail: psecskm@hotmail.com

นางสาวพนารัตน์ วสุวฒ
ั นศรี
089-9971661

19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาญจนบุรี
8/4 ถนนแสงชูโต ต.บ้ านเหนือ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์/โทรสาร 034-521492
E-mail pseckanchanaburi@obec.go.th

นางสาวอรวรรณ เจือจาน
081-3784478

E-mail specialkanchanaburi@hotmail.com

www.specialkan.com
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเพชรบุรี
รร.วัดดอนไก่เตี ้ย (เก่า)
ถนนดาเนินเกษม ต.คลองกระแซง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-410453, 032-411203
โทรสาร 032-411717
E-mail psecphetchaburi@obec.go.th
www.Phetburispecial.com

นายวีระ

แก้ วกัลยา
081-9093534

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

19
ที่

สถานที่ตงั ้

21 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมู่ 1 ตาบลนครหลวง
อาเภอนครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
22 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสิงห์บรุ ี
เลขที่ 55/1 หมู่ 4
ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000
23 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอุทยั ธานี
399 หมู่ 3 ต.น ้าซึม
อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000

24 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยนาท
316 หมู่ 6
ตาบลชัยนาท
อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
25 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 7/3 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตาบลห้ วยบง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 035-360209
โทรสาร 035-360208
E-mail Special-ay@thaimail.com
www.special-ay.com
โทรศัพท์ 036-551105
Fax 036-551106
E-mail psecsingburi05@gmail.com

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายชนะ

สุม่ มาตย์
081-6807679

นายวรทัศน์
รุ่งเรือง
081-8269991

โทรศัพท์ 056-970109
นายสุดเขต
โทรสาร 056-970108
e-mail : spc-uthai@hotmail.com
website : http://school.obec.go.th/spc-uthai
โทรศัพท์ 056-405622
โทรสาร 056-405622
E-mail psecchainat1@hotmail.com
www.chainatspecial.com
โทรศัพท์ 036-275247
โทรสาร 036-275279
โทรเคลื่อนที่ของศูนย์ 088-2790611
E-mail saraburiedu@gmail.com
E-mail psecsaraburi@obec.go.th

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

สวยสม

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
081-9194756

นายสรายุทธ
ภูคสั มาส
087-8570534

นางสาววราภรณ์ เรืองน้ อย 087-3151010

นางสมใจ เพ็ชร์ สกุ ใส 089-9053208

20
ที่

สถานที่ตงั ้

26 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอ่างทอง
เลขที่ 63/1 หมู่ 5 ตาบลจาปาหล่อ
อาเภอเมือง
จ.อ่างทอง 14000
27 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาแพงเพชร
ถนนปิ่ นดาริห์ ตาบลในเมือง
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
28 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตาก
เลขที่ 203 หมู่ 7 ถนนเจดีย์ยทุ ธหัตถี
ต.ป่ ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
29 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 62 หมู่ 6 ตาบลนครสวรรค์ออก
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
30 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพิจิตร
27/144 ถนนคลองคะเชนทร์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ 035-865319
โทรสาร 035-865319
E-mail angthong.319@gmail.com
website : http://www.atspecial.net
โทรศัพท์ 055-714257
โทรสาร 055-713673
http://school.obec.go.th/se_kp
http://speckpp.org
โทรศัพท์/โทรสาร 055-512824
โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ 055-512747
E-mail: tak.sp.net@gmail.com
www.tak.sp.net
ห้ องธุรการ 056-255500
ห้ อง ผอ. 056-255925
โทรสาร 056-255507
e-mail:nakhonsawan_9@hotmail.com

นายเกรียงไกร
เกียรติวงศ์กมล
081-13245061
099-8456267

โทรศัพท์ 056-990413
โทรสาร 056-990412
E-mail sec pc@hotmail.com
www.spcial-pi.net

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

นายสมจิตร
ประดิษฐ
091-8397116

นางศรัญญา ทับน้ อย 081-9720557

นายเดช

นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ 081-5337653

สุธรรมปวง
080-6709482

นางกาญจนา
ฮวดศรี
086-7048884

นายวิทยา

นุ่นโฉม
094-8349292

นางสาวน ้าเพชร คงเพชรศักดิ์ 086-9367273

21
ที่

สถานที่ตงั ้

31 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเพชรบูรณ์
หมู่ 9 ถนนเพชรบูรณ์ - นายม
ต.บ้ านโตก อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์
โทรสาร/โทรสาร 056-713447
โทรโทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-8157749
e-mail : phetchabun_se@hotmail.com
www.phetchabunse.com

32 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่ 39 หมู่ 5 ตาบลปากแคว
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทรศัพท์ 055-645297
โทรสาร 055-645297
E-mail tawai999@hotmail.com

33 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอุตรดิตถ์
130/5 หมู่ 1 ต.ทุ่งยัง้
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210

โทรศัพท์ 055-427589-90
โทรสาร 055-427589
โทรศัพท์มือถือ 089-8563228
Web site : spe-ut.net
โทรศัพท์ 053-061075
โทรสาร 053-061263
E-mail maehongson secm@hotmail.cm
E-mail udomchaim@hotmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร 053-534509
E-mail pseclamphun@obec.go.th

34 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 202/5 หมู่ 1 ตาบลปางหมู
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
35 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน
365 หมู่ 2 ต.ต้ นธง
อ.เมือง จ.ลาพูน 51000

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายกานต์

สอนอยู่กลาง
090-8787281

นางพัทธยา
ชนะพันธ์
089-9491443

นางจินดา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

นายนคร เถื่อนโต 081-5328424

อุ่นทอง
081-7272997

นางปนัดดา

จันทวงศ์

นายอัมรินทร์
พันธ์วิไล
081-6813185

นางพิกุล ทิตยกุล 084-3681459

22
ที่

สถานที่ตงั ้

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

36 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 516 หมู่ 6
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 47000

โทรศัพท์ 053-152159
โทรสาร 053-152129
email : specialchaingrai@hotmail.com
http://school.ogec.go.th/specialcr

นางศิริพร

ดาระสุวรรณ์
081-4730828
081-4730820

นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์

37 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา
262 หมู่ 1 ตาบลท่าวังทอง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-412233, 086-4310187
โทรสาร 054-412233
E-mail psecphayao@obec.go.th
E-mail specialphayao@se-ed.net

นางอัมไพ

อุตตาธรรม
081-5337743

นายกมล ผาคา

38 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดแพร่
เลขที่ 444/6 หมู่ที่ 2 ต.นาจักร
อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ 054-653280-2
โทรสาร 054-653281
E-mail psecphrae_obec@hotmail.com

นางบุณยรักษ์
ภู่พฒ
ั น์
081-6022377

39 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดน่าน
เลขที่ 3 หมู่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน
อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์ 054-775690
โทรสาร 054-775690
E-mail nanpunyanukul@hotmail.com

นายสมชาย
ชนันชนะ
080-4936984

40 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาปาง
เลขที่ 128/4 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ตาบลพระบาท
อ.เมือง
จ.ลาปาง 52100

โทรศัพท์ 054-228574
โทรสาร 054-228575
E-mail pseclampang@hotmail.com

นางสุรัญจิต
วรรณนวล
081-5686969

089-5599662

นายสวัตติ์ ศักดิ์นิธินนท์ 084-3666509

23
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สถานที่ตงั ้

41 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเลย
445 หมู่ 4
ต.นาอาน อ.เมือง
จ.เลย 42000
42 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 242 หมู่ 3 บ้ านหนองบุ ถนนอุดร-สามพร้ าว
ต.สามพร้ าว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 042-813240
โทรสาร 042-813241
โทรศัพท์กลุม่ บริหารทัว่ ไป 086-4598202
e-mail: loeispecialloei@gmail.com
www.loeispecial.com
โทรศัพท์ 042-129671
โทรสาร 042-129671
E-mail kamonlakorn@thaimail.com

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

นายนิรัติศยั
ชิณกะธรรม
081-2613739

นายพิชิต

สนั่นเอื ้อ
085-7447978

43 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสกลนคร
เลขที่ 887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1
ตาบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ 042-717003
โทรสาร 042-716351
E-mail speciallobec.go.th
www.skksped.com

น.ส.ปัทมา

คัดทะจันทร์
089-8590194

44 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดหนองคาย
ถนนพนังชลประทาน ตาบลมีชยั
อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042-422945
โทรสาร 042-422945
www.specialnongkhail.net

น.ส.อาพร

ราชติกา
081-9653805
086-8580909

นางสาวพนารัตน์ มาลีลยั 084-7896100

24
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สถานที่ตงั ้

45 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดบึงกาฬ
221 หมู่ 3 บ้ านหนองแวง ตาบวิศิษฐ์
อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
(ที่ทาการชัว่ คราว)

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์ 042-490649
นายดาวเทียม
บับที
โทรสาร 042-490650
086-8692646
E-mail : buengkan_se@hotmail.com
www.bksped.com
Facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดบึงกาฬ

46 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดหนองบัวลาภู
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลาภู
ถนนหนองบัวลาภู-เลย อ.เมือง
จ.หนองบัวลาภู 39000

โทรศัพท์ 042-378452
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8734272
โทรสาร 042-378452

นายอนุ

เหมือนอินทร์
081-8727809

วิพทั นะพร
081-5080991

E-mail : special_790@hotmail.com
http://www.nbpspecial.com

47 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 268 หมู่ 6 ถนนสารคาม - วาปี ปทุม
ตาบลหนองปลิง
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์043-971036
โทรศัพท์ 043-971001
โทรศัพท์ 043-971036 ,086-4503817
โทรสาร 043-971036
E-mail special_510@hotmail.com

นายชลิต

48 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้ านหนองแอก ถนนชยางกูร
ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง
จ.มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์/โทรสาร 042-694035
E-mail : psecmukdahan@obec.go.th
www.psecmukdahan.com

น.ส.วัชราภรณ์
ผิวขา
089-6220200

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

25
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49 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอานาจเจริญ
ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ส่วนที่ 1
ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ
37000

โทรศัพท์
โทรศัพท์/โทรสาร 045-523043
E-mail psecamnat@thai.com
E-mail psecamnatcharoen@obec.go.th

50 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
400 หมู่ที่ 1 ถนนถีนานนท์
ต.ยางตลาด
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

โทรศัพท์ 043-891149
โทรสาร 043-891405
E-mail SEKalasin@thaimail.com

51 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดนครพนม
377 หมู่ 8 บ้ านเนินสะอาด
ต.นาราชควาย อ.เมือง
จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ 042-530872
โทรสาร 042-530873
Special_np@hotmail.com

52 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดยโสธร
เลขที่ 99 หมู่ 8 ถนนแจ้ งสนิท ต.ตาดทอง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
53 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดร้ อยเอ็ด
เลขที่ 45 หมู่ 14
ต.อุ่มเม้ า อ.ธวัชบุรี
จ.ร้ อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์/โทรสาร 045-711036
E-mail special540yst@gmail.com
www.yasospecial.go.th

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นางสุวิมล

ศรไชย
085 -2252629

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางสนธิยา อารยาวิชานนท์ 091-0160886
091-0160886

นายสุวรรณ
บัวพันธ์
081-18732829

นายภัทรนันท์ อิงภู

นายสุพจน์

นางสาวรุ่งรัตน์ วิโย

ชะพินใจ
089-9407784

นางสาวธนภร
ฤทธิแผลง
081-9748595
095-6685341

โทรศัพท์/โทรสาร(ธุรการ) 043-611626 นายวิฑรู วงศ์ทอง วิฑรู างกูร
โทรศัพท์/โทรสาร(วิชาการ) 043-611299
082-2381574
E-mail roietspecial101@windowslive.com
website : www.roietspecail.com

นางพิมนภัทร์ นามแก้ ว 097-1395263

26
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สถานที่ตงั ้

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

54 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดบุรีรัมย์
215 หมูที่ 11 บ้ านโพธิ์ศรีสขุ ต.อีสาน
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ 044-666106
โทรสาร 044-666095
E-mail brucenter@hotmail.com

นางอรอินทร์
คลองมิ่ง
081-9660925

55 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสุรินทร์
333 หมู่ 5 บ้ านจะแกโกน ต.ท่าสว่าง
อ.เมือง จ. สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ 044-558562
โทรสาร 044-558562

นางสาวพัชนีพร บุญเพ็ง
087-9634311

56 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดชัยภูมิ
9 หมู่ 6 รร.หนองสังข์ (เดิม)
ถนนชัยภูมิ-สีคิ ้ว ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (เดิม)
ถนนวันลูกเสือ ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
58 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดจันทบุรี
58/22 หมู่ 7
ต.ท่าช้ าง อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

นางสาวบุษบา กรวยทอง 087-2605139

E-mail psecsurin@gmail.com, psecsurin@hotmail.com

Website www.psecsurin.com
Facebook www.facebook.com/psecsurin
โทรศัพท์ 044-813312
นางวิมาลา
รักพรม
โทรสาร 044-813311
084-6010816

นำงสำวดวงชนก ลันดำ 084-3029440

E-mail :chysec@hotmail.com
www.chysec.net
โทรศัพท์/โทรสาร 045-617401
E-mail sskspecial@hotmail.com

โทรศัพท์ 039-453263, 039-453369
โทรสาร 039-453263, 039-453369
E-mail psecchanthaburi@obec.go.th
htt://school.obec.go.th/psecchanthaburi

นางเกตอรอินท์ พิทกั ษ์ โคชญากุล
085-1647999

นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง
080-3740229

นางจันทร์ จิรา วิภาตนาวิน

27
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59 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตาบลสิบเอ็ดศอก
อาเภอบ้ านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
60 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดตราด
หมู่ที่ 4 ถนนสายตราด - คลองใหญ่
ต.ท่าพริก อ.เมือง
จ.ตราด 23000
61 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรี สริ ิ นธร ประจาจังหวัดนครนายก
31/2 หมู่ 1 ตาบลท่าช้ าง
อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก 26000
62 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดปราจีนบุรี
9/1 หมู่ 8 ถนนปราจีนบุรี
ตาบลบ้ านพระ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
63 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
23/2 หมู่ 4 ตาบลทับมา
อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์/โทรสาร 038-587215
E-mail padrewcenter@hotmail.com

นางสาวทักษิณา ช่วยบารุง
089-8254492

โทรศัพท์ 039-540332
โทรสาร 039-540332
โทรศัพท์ห้อง ผอ. 039-540332
E-mail psectrat@obec.go.th
โทรศัพท์ 037-349951
โทรสาร 037-349952, 088-9294922
E-mail : special270@hotmail.com

นายธวัช

ขุริมนต์
084-4281973

นางอาภัสรา
ตังคกุลวิวิช
088-9294922

http://school.obec.go.th/nakhonnayok_spec_ed_center

โทรศัพท์ 037-213099, 037-214939
โทรสาร 037-213099, 037-214939
E-mail Prachinburi.Special@gmail.com
www.specialprachin.ac.th
โทรศัพท์ 038-022701
โทรสาร 038-022701
E-mail sec_rayong@hotmail.com

นางสาวอรณิชชา สังข์มณี
080-0952081

นายมานะ

ภูมิธิ

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์
081-9760094

28
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64 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดสระแก้ ว
597/50 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร
ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ ว 27000

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 037-425251-2
โทรสาร 037-425251
E-mail sakaeo_obec@hotmail.com
http://school.obec.go.th/sakeaw/firstpage.htm

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี
091-0688254

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
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โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

ข้ อมูลโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
1 พิบลู ประชาสรรค์
4641 ถนนดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
10400
2 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
45/45 หมู่ 3 ต.บางกรวย
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
3 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
195/1 หมู่ 9 ถนนแว้ ง-บูเกะตา
ต.โละจูด อ.แว้ ง
จ.นราธิวาส 96160

โทรศัพท์ 02-2450448

นายวิทยา

โทรศัพท์ 02-2451700

ประวะโข
089-6206788

นางสุคนธา ศรีภา 081-9977180
นางวราภรณ์ จึงสุวดี 081-5612982

โทรศัพท์ 02-6428065

โทรสาร 02-2453196
E-mail webmaster@pbps.ac.th
โทรศัพท์ 02-4460353
โทรศัพท์ 02-4460128
โทรสาร 02-4460414
E-mail ssbkschool@yahoo.com

โทรศัพท์ 073-584077 (บุคคล)
โทรศัพท์ 073-584204 (งบประมาณ)
โทรสาร 073-584077

นายเชาวลิต รนขาว 087-9143520

นายมนูญ

เสียมไหม

ว่ำที่ ร.ท.สำมำรถ นุธรรมโชติ

081-5417768
081-5417227

www.songkornara.org
E-mail ssnaratee@gmail.com

4 ศึกษาสงเคราะห์พทั ลุง
170 ต.ควนมะพร้ าว อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000

โทรศัพท์ 074-673982
โทรสาร 074-673786
E-mail sspt53@hotmail.com
www.sspt.as.th

นายปรัชวิญณ์
ไพโรจน์บวร
080-7012037
086-9615988

นายสุทศั น์ พานุรัตน์ 084-8578112

30
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5 ศึกษาสงเคราะห์สรุ าษฎร์ ธานี
55 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร
ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ ธานี 84100
6 ราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์
ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
7 ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
188 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ต.สลุย
อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร 86140
8 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
เลขที่ 11 หมู่ 7
ต.เขาพนม อ.เขาพนม
จ.กระบี่ 81140
9 ราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
(โรงเรียนบ้ านบางสัก เดิม)
ต.บางม่วง อาเภอตะกั่วป่ า
จังหวัดพังงา
82190

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 077-355481
โทรสาร 077-355334
E-mail sksrt@obec.go.th

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายประชา
โชติรัตน์
089-7317211

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางสาวนิษธยา ทองจันทร์ 080-6442626

โทรศัพท์ 075-302187
โทรสาร 075- 302042
E-mail raj19@nks@gmail.com
E-mail ict_rpk19@hotmail.com
facebook www.facebook/rpk19
โทรศัพท์ 077-611020
โทรศัพท์/โทรสาร (งานพัสดุ) 077-611022
โทรสาร 077-611021
E-mail rpk20chumphon@hotmail.com
โทรศัพท์ 075-689030
โทรสาร 075-689030
E-mail rpk37school@gmail.com

นายกมล

สุวรรณเอกฉัตร นางสุภา กาญจนเพ็ญ 089-7290157
081-9590229
นายจักรณรงค์ อติรุจตระกูล 084-3055801
073-584063 (บ้ าน)
นางผิวพรรณ เชาวภาษี

นายศักดิ์ชยั
สุวรรณคช
089-8792786

นางอินทิรา อรัญ 089-2896135
นางสาวสุคนธ์ฑา สินธุรัตน์

โทรศัพท์ 076-406429, 406486
โทรสาร 076-406484
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8952991
E-mail rajaprajanugroh35@yahoo.co.th

นายสวัสดิ์

นางสาวณัฐกานต์ สุจิตะนันธ์ 089-7368842

นางสุจิตรา

เจือสุวรรณ
088-7885582

บรรจงพาศ
083-1021113

นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา 083-3945269

31
ที่

สถานที่ตงั ้

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

10 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
93/31 หมู่ 3
ตาบลกมลา
อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
83150

โทรศัพท์ 076-279239
088-7624901-2
โทรสาร 076-279239 ต่อ 13
E-mail newrpg36@gmail.com

นางวริศรา

11 ราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง
(โรงเรียนราชกรูด เดิม)
เลขที่ 68 ม.3 ต.ราชกรูด
อาเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000
12 ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
8/19 หมู่ 8 ตาบลพนมทวน
อาเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี 71140
13 สมเด็จพระปิ ยมหาราชรมณียเขต
236 หมู่ 7 ตาบลไทรโยค
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ 077-840084
โทรสาร 077-871508
E-mail RPK_38@hotmail.com

นายปรัชญา
มีพรหมดี
081-9553064

โทรศัพท์ 034-579241
โทรสาร 034-630301
E-mail sspn2496@ygmai.com

นายนันทวัฒน์
กาฬจันทร์
080-0007997

นางประสิทธิ์พร สืบสุข 085-2952723
นายโอภาส มะลิวลั ย์ 081-3757152

นายณรงค์

นางวรนุช ปานบุตร

14 ราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลสามพระยา
อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 034-686025
โทรศัพท์ 034-686026
โทรสาร 034-686026
E-mail somdejpapiya@hotmail.com
โทรศัพท์ 032-772860, 032-772863
โทรสาร 032-772864
E-mail Songkraphet@hotmail.com

วงค์มสุ ิก
081-5413909

ศิริเมือง
089-8069160

นายธีรชัย ใสยจิตต์ 086-6253374
นางสุมณฑา สุภมาตรา 086-1694559
นายสุชาติ สร้ อยสม

32
ที่

สถานที่ตงั ้

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

15 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
99 หมู่ 5 ตาบลดินแดง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี 15170

โทรศัพท์ 036-796833 ต่อ 112
โทรสาร 036-796833 ต่อ 114
E-mail comraja33@thaimail.com
E-mail comraja33@chaiyo.com

นายดารงสิทธิ์
เบ้ าศิลป์
081-7851031

16 ราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
83 ตาบลธรรมามูล
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท 17000
17 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
170 หมู่ 4 ตาบลแม่ท้อ
อาเภอเมือง
จังหวัดตาก 63000
18 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
1 / 9 ตาบลบ้ านโตก
อาเภอเมือง

โทรศัพท์ 056-477013
โทรสาร 056-477012
E-mail chainat ssk@chaiyo.com

นายสมเกียรติ
สุทธิเจริญพานิชย์
089-6442169
นางสุภาวดี ภุมรินทร์ 086-1644599
นายนิรันดร เรือนสวัสดิ์ 084-4910661

โทรศัพท์ 055-895561
โทรสาร 055-895560
E-mail takwelfare@hotmail.com

นายศรยุทธ
เรืองน้ อย
081-6882045

โทรศัพท์ 056-713475,088-2826027

นายวุฒิศกั ดิ์
เหล็กคา
088-2721247

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
19 ราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
ตาบลเนินเพิม่
อาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก 65120

โทรสาร 056-713475
E-mail sskphet@gmail.com

นายปองชัย ปานศิริ 089-5318431
นายชนาธิป กาละพันธ์ 090-1944149

www.rpk57.ac.th
โทรศัพท์ 055-389959
โทรสาร 055-389958
E-mail rpgschool23@gmail.com
www.rpg23.ac.th

นายวิษณุ

โพธิ์ใจ
087-9490242

นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง 086-7620079
นายไทรโยค ดาด้ วง

33
ที่

สถานที่ตงั ้

โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

20 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
200 หมู่ 5 ตาบลปิ งโค้ ง
อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ 50170

โทรศัพท์ 053-456494
โทรสาร 053-456494
โทรศัพท์ห้อง ผอ. 053-455869
E-mail suksacd_911@hotmail.com

นายนัษฐภัทร์
ไกรงาม
081-9557519

นายกมล ทวีชยั
081-1793672
นายชลอ เมืองทอง 081-6740746

21 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
154 ถนนโชตนา ตาบลดอนแก้ ว
อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
22 ราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่
77 หมู่ 2 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ 50280

โทรศัพท์ 053-121131
โทรสาร 053-121133
E-mail SSCM-2549@thaimail.com

นายสุมนต์
มอนไข่
081-9502147

นางชวนชม บุญศิริ 089-8529891
นายอรุณไสว ปิ นอินต๊ ะ 086-1865551
นางสาวนันธิกานต์ ไซยซาววงค์
นายวรเวช จันทรรัตน์

โทรศัพท์ 053-856080
โทรสาร 053- 856080
E-mail rpk30school@hotmail.com
www.rpg30.ac.th
โทรศัพท์ 053-268642
โทรสาร 053-268643
E-mail rpk31_ac_th@hotmail.com

นางสุวิชญา
ชินธนาชูกิจ
091-8675714

23 ราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
99 หมู่ 10 ตาบลช่างเคิ่ง
อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ 50270
24 ศึกษาสงเคราะห์แม่จนั
เลขที่ 13 หมู่ 4 ตาบลแม่จนั
อาเภอแม่จนั
จังหวัดเชียงราย 57110

โทรศัพท์/โทรสาร 053-771932
การเงิน 053-771498
บริ หาร 093-0501419 , พัสดุ 053-660756
E-mail sms welfare@yahoo.com
E-mail wsmaechan@school.obec.go.th

นางวิลาวัลย์
ยอดผ่านเมือง นายชยุต ข่าขันมะลี08-57112715
087-1805595
นายวิเศษ ฟองตา

นายนพดล

สิงห์โตนาท
089-2676467

นายวีระชาติ นรรัตน์ 081-5948660

34
ที่

สถานที่ตงั ้

25 ราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ถนนยันตรกิจโกศล ตาบลกลางเวียง
อาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน 55110

26 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
202 หมู่ 1 ตาบลปางหมู อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์

โทรศัพท์ธุรการ 054-690912
จ.ส.อ.เสวก
ฉุนหอม
โทรศัพท์วิชาการ, บริหารทัว่ ไป 054-752198
086-6076826
โทรศัพท์ฝ่ายบุคคล 054-752380
081-4467890
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของโรงเรียน 080-6704993
โทรสาร 054-690912
E-mail Snan@Snan.org
โทรศัพท์ 053-061258
นายกัจจายน์
อาพันธุ์
โทรสาร 053-061258
081-9517872
E-mail wsmeahongson@obec.go.th
E-mail itssms@hotmail.com
www.ssms.ac.th

27 ราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 หมู่ 10 ตาบลแม่ลาน้ อย
อาเภอแม่ลาน้ อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

โทรศัพท์ 053-062050
โทรสาร 053-062051
E-mail Rag21@chaiyo.com

28 ราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ 053-065140,053-065141

99 ตาบลแม่นาเติง
อาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8508997
โทรสาร 053-065141
58130

ผู้อานวยการสถานศึกษา

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

www.rpk22.ac.th.

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางสาวปวริศา ไชยโย 081-7404986
นางดวงเดือน โพธิ์ทอง 081-9516059
นายณรงค์กร สิงห์อดุ ร 081-9719731
นางสาวเทียนชุลี นาคเสน 091-8679763

นายภาคภูมิ กีฬาแปง 081-7245861
นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชยั

นายสมชาย
จันทนา
089-9975712

นายประพันธ์

โพธิ์หย่า

081-7063759

นางวรรณา ไชยตรี

082-8922619

35
ที่

สถานที่ตงั ้

29 ราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
127 หมู่ 2 บ้ านนาหลวง ตาบลถ ้าลอด
อาเภอปางมะผ้ า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
30 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
84 หมู่ 6 ตาบลพระบาท
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
31 ราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
ถนนจุน-เชียงคา ตาบลทุ่งรวงทอง
อาเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
21 ราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่
127 หมู่ 4 ตาบลแม่ยางตาล
อาเภอร้ องกวาง
จังหวัดแพร่ 54140
33 ราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลาพูน
424 หมู่ 11 ตาบลน ้าดิบ
อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน 51120

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 053-617037
โทรสาร 053-617037

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายมงคล

สุวรรณะ
098-8366520

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นายนพพร แก้ วโยธา
นายอุทยั เลิศกุลทิพย์ 081-6591615

E-mail RPk 34@hotmail.com
โทรศัพท์ 054-217128, 054-226823
โทรสาร 054-217128, 054-226823
E-mail chitaree@chitaree.ac.th
โทรศัพท์ 054-468128, 054-468060, 054-468083 นายทอม

โทรสาร 054-468129
E-mail Py2chun130@gmail.com
www.302.172.421.2/rpk24/
โทรศัพท์ 054-597184
โทรสาร 054-596083
E-mail ripracha _25@yahoo.com

นางจันทร์ เพ็ญ ณ ลาปาง 089-8381186

ศรีทพิ ย์ศกั ดิ์
081-7848859

โทรศัพท์ 053-529480
นายสุกิจ
ไชยนวล
โทรสาร 053-529484
081-9802788
บุคคล 081-1117417, วิชาการ 080-4955412
089-7008088
งปม.087-7874099, บริหาร 0827598994
E-mail rpg26_lp@hotmail.com
www.rpg26.net

นายราเชน ไชยทิพย์ 097-9497951
นายปิ ยะ นามบ้ าน 089-5602762
นายสมศักดิ์ พรมมล 093-2589336
นางพูนสุข โมกศิริ 086-1975604
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์ 080-6782829
ว่าที่ ร.ต.สมชาย ร่องพืช 089-8383817

นางกวีพนั ธุ์ ฟองคา
081-9613714
นายสุวิทย์ วิชาเจริญ 081-7162714
นางสาวมัลลิกา มโนชมภู 089-9528004
นางสาวปิ ฐินนท์ จันทร์ รัตน์ 094-6348971

36
ที่

สถานที่ตงั ้

โทรศัพท์

34 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
101 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตาบลโนนสมบูรณ์
อาเภอบ้ านแฮด
จังหวัดขอนแก่น 40110
35 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
ถนนเลย-อุดรธานี ตาบลศรีสงคราม
อาเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
36 ราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
78/12 ตาบลนาหัวบ่อ
อาเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร 47220

โทรศัพท์ 043-267223
โทรสาร 043-267165
E-mail kkwelfare@hotmail.com
www.khonkaenwelfare.ac.th
โทรศัพท์ 042-039224
โทรสาร 042-039224
E-mail : ws-loei@gmail.com
http// : www.ws-loei.ac.th
โทรศัพท์ 042-707677, 042-707680
โทรสาร 042-707677, 042-707680
E-mail wf-sn@hotmail.com

37 ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
27 หมู่ 18 ถนนโพนพิสยั - โซ่พิสยั ตาบลจุมพล
อาเภอโพนพิสยั
จังหวัดหนองคาย 43120
38 ราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอานาจเจริญ
ถนนชยางกูร ตาบลโนนหนามแท่ง
อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ 042-414820
โทรสาร 042-414959
E-mail rpk27nk@chaiyo.com
โทรศัพท์ 045-511131
โทรสาร 045-511131
E-mail Wsamnatcharoen@obec.go.th
www.aws.ac.th

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นางอภิชา

ถีระพันธ์
081-9974138

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นายสันติ สกุลเดช 081-6742700
นายจิณณะ นานนท์
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์

นายนรวัฒน์
อัมภวา
089-5051865

นางสาวทัศนีย์
สิงหวงค์
089-5723252

นายกรณ์ สล้ างสุขสกาว 089-7115587

นายทวีศกั ดิ์
ตังอารี
้ อรุณ
087-1300329

นายสมทบ

ถีระพันธ์
081-7607197

นายกิติพฒ
ั น์ จันทมานิตย์ 088-3674658
นางสาวสาริศา ชิณสีดา 083-1403499
นางพรราไพ ศรชัย 062-5362441
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39 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ถนนแจ้ งสนิท ตาบลนิเวศน์
อาเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้ อยเอ็ด 45170
40 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
235 หมู่ 1 ตาบลย่อ
อาเภอคาเขื่อนแก้ ว
จังหวัดยโสธร 35110

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 043-569034
โทรสาร 043-569343

โทรศัพท์ 045-581097
โทรสาร 045-581098
E-mail rpk_28yaso@hotmail.com

ผู้อานวยการสถานศึกษา
นางอนงค์

พืชสิงห์
081-3931943

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางภัทรอร อินพรม 085-7428246
นางญาระตี เศรษฐบุปผา 081-5923355
นางนิภาพร ศักดิ์แสน 089-8418945

นายสุรศักดิ์
เอนกแสน
081-7185860

นางนิตยวรรณ เอนกแสน 080-0052126

นายธีรพันธ์ กันยะลา 081-2655593
นายสัญญา แสนทวีสขุ

41 ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
บ้ านนางิ ้ว ตาบลกระโสบ
อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 045-435284
โทรสาร 045-435284
E-mail rachprachaubon@hotmail.com
http://rachprachaubon.net

นายพันคา

42 ราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
125 หมู่ 3 ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ 044-631883, 632471,632101,631837

นางกนกวลี
กรเกศกมล
081-9664996

นางทิพย์พร จัตกุ ูล 081-8739385
นายเชิดชัย อุ่นไธสง 081-7603528
นางพรหมภัสสร พนาดร 086-7380990

นายกุลชาติ
ชลเทพ
087-8558303

นายดาริห์ ยอดสุรางค์ 081-9775713
นายประชา คูคา
085-0231667
นายกมสี สมมุติ 089-9486170

43 ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลหนองครก
อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรสาร 044-632101,044-632471
E-mail songkhronangrong@obec.go.th
E-mail nrwelfareschool@gmail.com
โทรศัพท์ 045-625943, 045-615940
โทรศัพท์ 045-615942
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-4603540
E-mail RPG29SSK@hotmail.com

ศรีพรม
089-8499191

38
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โทรศัพท์

ผู้อานวยการสถานศึกษา

44 ราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
ถนนบาราศนราดูร ตาบลพลวง
อาเภอเขาคิชฌกูฎ
จังหวัดจันทบุรี 22210

โทรศัพท์ 039-309185-6
โทรสาร 039-309185-6
E-mail SSKCHAN@chaiyo.com

นางสุภาพร
พาภักดี
081-9661413
083-4625533

45 ราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
โครงการทับทิมสยาม 01
ตาบลด่านชุมพล อาเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด 23140

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7616722
โทรสาร 039-512787
E-mail wstrat@obec.go.th

นายวันชัย

พิมพา
081-9450281

นายนูซี

มะเด็ง
081-9571602

46 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส
70 บ้ านบ่อทอง ตาบลตันหยงมัส
อาเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
96130
47 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
หมู่ที่ 1 ตาบลรูสะมิแล
อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000
48 ราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
ตาบลวังพญา
อาเภอรามัน
จังหวัดยะลา
95140

โทรศัพท์ 073-672093
โทรสาร 073-672090
E-mail info@rpg39.ac.th
โทรศัพท์ 073-451082
โทรสาร 073-451082

นายชาญชัย
สุดใจ
081-5993396

E-mail : rpg_40@hotmail.co.th

www.school.obec.go.th/ratpracha40
โทรศัพท์ 086 4813747
โทรสาร 073-201014
E-mail : rpk41@windowslive.com

นายมามะซูฟี
อารง
089-5972362

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

นางประเทือง หนูแก้ ว 086-2996817
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49 ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
299 หมู่ 7 ตาบลเกตรี
อาเภอเมือง
จังหวัดสตูล
91140
50 ราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา
หมุ่ที่ 4 ตาบลฉาง
อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
90000
51 ฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม
109 หมู่ 2 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 074-839706
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-0998279
โทรสาร 074-839706
E-mail : rpk_42@hotmail.com
โทรศัพท์ 074-536206
โทรสาร 074-536205

โทร. 034-300470

ผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

นางสุพรรณา
แก้ วเพิม่ พูน
084-8474224

นายรังสิวฒ
ุ ิ

นายวชิระ

นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล 086-9653082

ขวัญเพชร
081-9575589

นายเกริกเกียรติ

อินเกตุ

หมุดยะฝา 083-1802718

