
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

1 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอเขาพนม 1/10/2556 เขาพนม

2 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอล าทับ 1/10/2556 ล าทับ

3 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอเมือง (คลองก า) 1/10/2556 เมืองกระบี่

4 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอเหนือคลอง 1/10/2556 เหนือคลอง

5 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอคลองท่อม 1/10/2556 คลองท่อม

6 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอเกาะลันตา 1/10/2556 เกาะลันตา

7 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภออ่าวลึก 1/10/2556 อ่าวลึก

8 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอปลายพระยา 1/10/2556 ปลายพระยา

9 หน่วยบริการ เขตลาดกระบัง 6/5/2560 เขตลาดกระบัง

10 หน่วยบริการ เขตสวนหลวง 30/5/2559 เขตสวนหลวง

11 หน่วยบริการ เขตมีนบุรี 30/5/2559 เขตมีนบุรี

12 หน่วยบริการ เขตธนบุรี 30/5/2559 เขตบางกอกน้อย

13 เฉพาะความพิการประจ าอ าเภอท่ามะกา 31/10/2557 ท่ามะกา

14 เฉพาะความพิการประจ าอ าเภอทองผาภูมิ 10/1/2558 ทองผาภูมิ

15 เฉพาะความพิการประจ าอ าเภอท่าม่วง 16/8/2556 ท่าม่วง

16 เฉพาะความพิการประจ าอ าเภอห้วยกระเจา 20/7/2556 ห้วยกระเจา

17 เฉพาะความพิการประจ าอ าเภอพนมทวน 17/6/2556 พนมทวน

18 เฉพาะความพิการประจ าอ าเภอบ่อพลอย 2/6/2557 บ่อพลอย

19 เฉพาะความพิการประจ าอ าเภอเลาขวัญ 17/9/2558 เลาขวัญ

20 เฉพาะความพิการประจ าอ าเภอด่านมะขามเต้ีย 2/9/2558 ด่านมะขามเต้ีย

21 หน่วยบริการประจ าอ าเภอดอนจาน 1/10/2558 ดอนจาน

22 หน่วยบริการประจ าอ าเภอสหัสขันธ์ 1/10/2558 สหัสขันธ์

23 หน่วยบริการประจ าอ าเภอเมือง 1/10/2558 เมืองกาฬสินธ์ุ

24 หน่วยบริการประจ าอ าเภอค าม่วง 1/10/2558 ค าม่วง

25 หน่วยบริการประจ าอ าเภอท่าคันโท 1/10/2558 ท่าคันโท

26 หน่วยบริการประจ าอ าเภอห้วยผ้ึง 1/10/2558 ห้วยผ้ึง

27 หน่วยบริการประจ าอ าเภอนาคู 1/10/2558 นาคู

28 หน่วยบริการประจ าอ าเภอกมลาไสย 1/10/2558 กมลาไสย

29 หน่วยบริการประจ าอ าเภอสมเด็จ 1/10/2558 สมเด็จ

30 หน่วยบริการประจ าอ าเภอเขาวง 1/10/2558 เขาวง

31 หน่วยบริการประจ าอ าเภอกุฉินารายณ์ 1/10/2558 กุฉินารายณ์

32 หน่วยบริการประจ าอ าเภอร่องค า 1/10/2558 ร่องค า

33 หน่วยบริการประจ าอ าเภอฆ้องชัย 1/10/2558 ฆ้องชัย

34 หน่วยบริการประจ าอ าเภอห้วยเม็ก 1/10/2558 ห้วยเม็ก

35 หน่วยบริการประจ าอ าเภอนามน 1/10/2558 นามน

36 หน่วยบริการประจ าอ าเภอหนองกุงศรี 1/10/2558 หนองกุงศรี

37 หน่วยบริการเมืองก าแพงเพชร 30/5/2560 เมืองก าแพงเพชร

38 หน่วยบริการคลองลาน 1/10/2559 คลองลาน

39 หน่วยบริการบึงสามัคคี 30/5/2560 บึงสามัคคี

40 หน่วยบริการพรานกระต่าย 30/5/2560 พรานกระต่าย

41 หน่วยบริการไทรงาม 30/5/2560 ไทรงาม

42 หน่วยบริการขาณุวรลักษบุรี 30/5/2560 ขาณุวรลักษบุรี

43 หน่วยบริการปางศิลาทอง 1/8/2559 ปางศิลาทอง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดกระบี่

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 จังหวัด จัดต้ังหน่วยบรกิาร

ข้อมูล ณ วันที ่ 08  มกราคม  2561

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดก าแพงเพชร

หน้าที่ 1/14



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

44 หน่วยบริการโกสัมพีนคร 30/5/2560 โกสัมพีนคร

45 หน่วยบริการลานกระบือ 30/5/2560 ลานกระบือ

46 หน่วยบริการทรายทองวัฒนา 30/5/2560 ทรายทองวัฒนา

47 หน่วยบริการคลองขลุง 30/5/2560 คลองขลุง

48 หน่วยบริการพล 1/4/2560 พล

49 หน่วยบริการเวียงเก่า 1/4/2560 เวียงเก่า

50 หน่วยบริการแวงน้อย 1/4/2560 แวงน้อย

51 หน่วยบริการมัญจาคีรี 1/4/2560 มัญจาคีรี

52 หน่วยบริการเขาสวนกวาง 1/4/2560 เขาสวนกวาง

53 หน่วยบริการชนบท 1/4/2560 ชนบท

54 หน่วยบริการท่าใหม่ 19/5/2560 ท่าใหม่

55 หน่วยบริการโป่งน้ าร้อน 19/5/2560 โป่งน้ าร้อน

56 หน่วยบริการคิชฌกูฏ 19/5/2560 เขาคิชฌกูฏ

57 หน่วยบริการแก่งหางแมว 19/5/2560 แก่งหางแมว

58 หน่วยบริการเมือง 19/5/2560 เมืองจันทบุรี

59 หน่วยบริการแหลมสิงห์ 19/5/2560 แหลมสิงห์

60 หน่วยบริการมะขาม 19/5/2560 มะขาม

61 หน่วยบริการขลุง 19/5/2560 ขลุง

62 หน่วยบริการสอยดาว 19/5/2560 สอยดาว

63 หน่วยบริการนายายอาม 19/5/2560 นายายอาม

64 อ าเภอเมือง (วัดสายชล) 29/7/2559 เมืองฉะเชิงเทรา

65 อ าเภอท่าตะเกียบ 3/8/2558 ท่าตะเกียบ

66 บางปะกง 2/10/2560 บางปะกง

67 อ าเภอพนมสารคาม 16/6/2558 พนมสารคาม

68 หน่วยบริการสัตหีบ 10/10/2552 สัตหีบ

69 หน่วยบริการเมืองชลบุรี 16/8/2558 เมืองชลบุรี

70 หน่วยบริการหนองปรือ 24/6/2559 บางละมุง

71 หน่วยบริการบ่อทอง 1/12/2553 บ่อทอง

72 หน่วยบริการพนัสนิคม 1/6/2559 พนัสนิคม

73 หน่วยบริการวัดสิงห์ 8/7/2559 วัดสิงห์

74 หน่วยบริการเนินขาม 8/7/2559 เนินขาม

75 หน่วยบริการหันคา 8/7/2559 หันคา

76 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการอ าเภอเมืองสาขาโพนทอง 21/8/2556 เมืองชัยภูมิ

77 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการบ าเหน็จณรงค์ 9/1/2558 บ าเหน็จณรงค์

78 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการเนินสง่า 26/12/2557 เนินสง่า

79 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการบ้านเขว้า 25/11/2557 บ้านเขว้า

80 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการอ าเภอแก้งคร้อ 5/1/2558 แก้งคร้อ

81 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการเทพสถิต - ซับใหญ่ 19/2/2558 เทพสถิต

82 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการคอนสวรรค์ 20/5/2558 คอนสวรรค์

83 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการคอนสาร 23/2/2558 คอนสาร

84 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการหนองบัวแดง 28/8/2556 หนองบัวแดง

85 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการหนองบัวระเหว 6/10/2558 หนองบัวระเหว

86 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการภูเขียว 8/4/2559 ภูเขียว

87 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการจัตุรัส 22/1/2558 จัตุรัส

88 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์ 14/12/2558 เกษตรสมบูรณ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดชัยนาท

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดก าแพงเพชร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดชัยภูมิ

หน้าที่ 2/14



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

89 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการอ าเภอภักดีชุมพล 13/7/2558 ภักดีชุมพล

90 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการบ้านแท่น 15/1/2558 บ้านแท่น

91 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ประจ าอ าเภอทุง่ตะโก  (รพ.สต ตะโก) 28/4/2559 ทุ่งตะโก

92 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ประจ าอ าเภอปะทิว  (ศูนย์บริการ ICT) 28/4/2559 ปะทิว

93 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ประจ าอ าเภอละแม (โรงเรียนบ้านแหลมสันติ) 28/4/2559 ละแม

94 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ประจ าอ าเภอทุง่ตะโก  (รพ.สต บ้านทับช้าง) 28/4/2559 ทุ่งตะโก

95 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ประจ าอ าเภอท่าแซะ  (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแซะ) 28/4/2559 ท่าแซะ

96 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ประจ าอ าเภอท่าแซะ  (โรงเรียนตชด.พันวาล) 28/4/2559 ท่าแซะ

97 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ประจ าอ าเภอหลังสวน  (โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี) 28/4/2559 หลังสวน

98 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ประจ าอ าเภอสวี (องค์การบริหารส่วนต าบลครน) 28/4/2559 สวี

99 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ประจ าอ าเภอปะทิว  (ชุมชนบ้านมาอ ามฤต) 28/4/2559 ปะทิว

100 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ประจ าอ าเภอพะโต๊ะ  (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพะโต๊ะ) 28/4/2559 พะโต๊ะ

101 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการ อ าเภอรัษฎา 1/8/2559 รัษฎา

102 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการ อ าเภอนาโยง 1/8/2559 นาโยง

103 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการ อ าเภอวังวิเศษ 1/8/2559 วังวิเศษ

104 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการ อ าเภอหาดส าราญ 1/8/2559 หาดส าราญ

105 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการ อ าเภอย่านตาขาว 1/8/2559 ย่านตาขาว

106 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการ อ าเภอกันตัง/ต าบลวังวน 1/8/2559 กันตัง

107 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการ อ าเภอห้วยยอด 1/8/2559 ห้วยยอด

108 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการ อ าเภอเมือง 1/8/2559 เมืองตรัง

109 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการ อ าเภอปะเหลียน 1/8/2559 ปะเหลียน

110 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการ  อ าเภอกันตัง/ต าบลนาเกลือ 1/8/2559 กันตัง

111 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการ อ าเภอสิเกา 1/8/2559 สิเกา

112 หน่วยบริการแหลมงอบ 2/7/2555 แหลมงอบ

113 หน่วยบริการเกาะช้าง 2/7/2555 เกาะช้าง

114 หน่วยบริการเขาสมิง 2/7/2555 เขาสมิง

115 หน่วยบริการคลองใหญ่ 2/7/2555 คลองใหญ่

116 หน่วยบริการบ่อไร่ 2/7/2555 บ่อไร่

117 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก หน่วยบริการอ าเภอเมือง 12/9/2559 เมืองตาก

118 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่ระมาด 1/9/2559 แม่ระมาด

119 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก หน่วยบริการวังเจ้า 27/2/2560 วังเจ้า

120 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก หน่วยบริการอ าเภอบ้านตาก 12/9/2559 บ้านตาก

121 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดตาก หน่วยบริการพบพระ 1/9/2559 พบพระ

122 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก หน่วยบริการอุม้ผาง 27/2/2560 อุม้ผาง

123 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดตาก หน่วยบริการท่าสองยาง 1/9/2559 ท่าสองยาง

124 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก หน่วยบริการอ าเภอสามเงา 12/9/2559 สามเงา

125 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่สอด 15/7/2552 แม่สอด

ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิริน

ธรประจ าจังหวัดนครนายก
126 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 5/1/2560 เมืองนครนายก

127 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม หน่วยบริการอ าเภอเมือง 26/9/2553 เมืองนครปฐม

128 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม หน่วยบริการบ้านดอนพุทรา 10/3/2560 ดอนตูม

129 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม หน่วยบริการตลาดน้ าวัดล าพญา 5/5/2560 บางเลน

130 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม หน่วยบริการอ าเภอก าแพงแสน 1/5/2558 ก าแพงแสน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดตราด

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดตาก

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 4 จังหวัดตรัง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 4 จังหวัดตรัง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดชุมพร

หน้าที่ 3/14



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

131 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม หน่วยบริการอ าเภอนาหว้า 5/7/2558 นาหว้า

132 ศูนย์การเรียนประจ าอ าเภอโพนสวรรค์ เครือข่ายเทศบาลต าบลโพนสวรรค์ 25/7/2556 โพนสวรรค์

133 ศูนย์การเรียนประจ าอ าเภอปลาปาก เครือข่ายเทศบาลต าบลปลาปาก 15/2/2556 ปลาปาก

134 ศูนย์การเรียนประจ าอ าเภอเรณูนคร เครือข่ายเทศบาลต าบลเรณูนคร 30/1/2556 เรณูนคร

135 ศูนย์การเรียนประจ าอ าเภอศรีสงคราม เครือข่ายเทศบาลต าบลศรีสงคราม 1/8/2556 ศรีสงคราม

136 ศูนย์การเรียนประจ าอ าเภอวังยาง เครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 27/6/2556 วังยาง

137 ศูนย์การเรียนประจ าอ าเภอธาตุพนม เครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง 9/7/2556 ธาตุพนม

138 ศูนย์การเรียนประจ าอ าเภอนาทม เครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบลนาทม 27/6/2556 นาทม

139 ศูนย์การเรียนประจ าอ าเภอท่าอุเทน เครือข่ายเทศบาลต าบลท่าอุเทน 26/7/2556 ท่าอุเทน

140 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม หน่วยบริการอ าเภอนาแก 7/2/2556 นาแก

141 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนครพนม หน่วยบริการอ าเภอบ้านแพง 13/7/2559 บ้านแพง

142 บ้านเหล่ือม 2/5/2559 บ้านเหล่ือม

143 หนองบุญมาก 2/5/2559 หนองบุญมาก

144 บัวใหญ่ 2/5/2559 บัวใหญ่

145 โชคชัย 2/5/2559 โชคชัย

146 เมือง 2/5/2559 เมืองนครราชสีมา

147 ขามสะแกแสง 2/5/2559 ขามสะแกแสง

148 เมืองยาง 2/5/2559 เมืองยาง

149 โนนไทย 2/5/2559 โนนไทย

150 โนนแดง 2/5/2559 โนนแดง

151 เสิงสาง 2/5/2559 เสิงสาง

152 บัวลาย 2/5/2559 บัวลาย

153 ปักธงชัย 2/5/2559 ปักธงชัย

154 แก้งสนามนาง 2/5/2559 แก้งสนามนาง

155 เฉลิมพระเกียรติ 2/5/2559 เฉลิมพระเกียรติ

156 พระทองค า 2/5/2559 พระทองค า

157 โนนสูง 2/5/2559 โนนสูง

158 สีค้ิว 16/5/2559 สีค้ิว

159 ด่านขุนทด 2/5/2559 ด่านขุนทด

160 ชุมพวง 2/5/2559 ชุมพวง

161 ปากช่อง 2/5/2559 ปากช่อง

162 พิมาย 2/5/2559 พิมาย

163 วังน้ าเขียว 2/5/2559 วังน้ าเขียว

164 สีดา 2/5/2559 สีดา

165 ห้วยแถลง 2/5/2559 ห้วยแถลง

166 ขามทะเลสอ 2/5/2559 ขามทะเลสอ

167 จักราช 2/5/2559 จักราช

168 คง 16/5/2559 คง

169 เทพารักษ์ 2/5/2559 เทพารักษ์

170 ล าทะเมนชัย 2/5/2559 ล าทะเมนชัย

171 สูงเนิน 2/5/2559 สูงเนิน

172 ประทาย 2/5/2559 ประทาย

173 ครบุรี 2/5/2559 ครบุรี

174 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ สิชล 2/5/2559 สิชล

175 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ  เฉลิมพระเกียรติ 4/7/2560 เฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดนครพนม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

หน้าที่ 4/14
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176 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ ชะอวด 2/5/2559 ชะอวด

177 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ  ขนอม 4/7/2560 ขนอม

178 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ ถ้ าพรรณรา 2/5/2559 ถ้ าพรรณรา

179 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ นบพิต า 2/5/2559 นบพิต า

180 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ ท่าศาลา 2/5/2559 ท่าศาลา

181 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ ทุง่สง 2/5/2559 ทุ่งสง

182 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ  พรหมคีรี 4/7/2560 พรหมคีรี

183 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ  ร่อนพิบูลย์ 2/5/2559 ร่อนพิบูลย์

184 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ หัวไทร 2/5/2559 หัวไทร

185 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ เชียรใหญ่ 2/5/2559 เชียรใหญ่

186 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ นาบอน 2/5/2559 นาบอน

187 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ  จุฬาภรณ์ 2/5/2559 จุฬาภรณ์

188 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ  ช้างกลาง 4/7/2560 ช้างกลาง

189 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ  ทุง่ใหญ่ 2/5/2559 ทุ่งใหญ่

190 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ บางขัน 2/5/2559 บางขัน

191 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการ เมือง 2/5/2559 เมืองนครศรีธรรมราช

192 หน่วยบริการอ าเภอตากฟ้า 14/11/2559 ตากฟ้า

193 หน่วยบริการอ าเภอบรรพตพิสัย 1/5/2560 บรรพตพิสัย

194 หน่วยบริการอ าเภอชุมแสง 1/5/2560 ชุมแสง

195 หน่วยบริการอ าเภอไพสาลี 1/5/2560 ไพศาลี

196 หน่วยบริการอ าเภอลาดยาว 14/11/2559 ลาดยาว

197 หน่วยบริการอ าเภอพยุพะคีรี 1/5/2560 พยุหะคีรี

198 หน่วยบริการอ าเภอโกรกพระ 1/5/2560 โกรกพระ

199 หน่วยบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดเพรางาย 1/7/2559 ไทรน้อย

200 หน่วยบริการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1/8/2559 ปากเกร็ด

201 หน่วยริการสุคิริน 16/5/2555 สุคิริน

202 หน่วยบริการแว้ง 16/5/2554 แว้ง

203 หน่วยบริการบาเจาะ(บาเระเหนือ) 16/5/2554 บาเจาะ

204 หน่วยบริการสุไหงปาดี 16/5/2559 สุไหงปาดี

205 หน่วยบริการระแงะ 16/5/2555 ระแงะ

206 หน่วยบริการสุไหงโก-ลก 16/5/2554 สุไหงโก-ลก

207 หน่วยบริการบาเจาะ(บาเระใต้) 16/5/2554 บาเจาะ

208 หน่วยบริการศรีสาคร 16/5/2559 ศรีสาคร

209 หน่วยบริการรือเสาะ 16/5/2555 รือเสาะ

210 หน่วยบริการตากใบ 16/5/2554 ตากใบ

211 หน่วยบริการเจาะไอร้อง 16/5/2554 เจาะไอร้อง

212 หน่วยบริการย่ีงอ 16/5/2554 ย่ีงอ

213 หน่วยบริการจะแนะ 16/5/2559 จะแนะ

214 เวียงสา 1/3/2560 เวียงสา

215 ท่าวังผา 1/3/2560 ท่าวังผา

216 หน่วยบริการองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า 12/7/2559 บุง่คล้า

217 หน่วยบริการเทศบาลต าบลดอนหญา้นาง  อ าเภอพรเจริญ 12/7/2559 พรเจริญ

218 หน่วยให้บริการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าอ าเภอเซกา เครือข่ายโรงพยาบาลเซกา 12/7/2559 เซกา

219 หน่วยบริการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ  อ าเภอโซ่พิสัย 12/7/2559 โซ่พิสัย

220 หน่วยการเรียนเฉพาะความพิการเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 12/7/2559 บึงโขงหลง

221 หน่วยให้บริการ กศน.อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 12/7/2559 ปากคาด

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดน่าน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดบึงกาฬ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดนราธิวาส

หน้าที่ 5/14
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222 หน่วยบริการประโคนชัย 31/5/2560 ประโคนชัย

223 หน่วยบริการนางรอง 6/3/2560 นางรอง

224 หน่วยบริการพลับพลาชัย 31/5/2560 พลับพลาชัย

225 หน่วยบริการสตึก 6/3/2560 สตึก

226 หน่วยบริการคูเมือง 31/5/2560 คูเมือง

227 หน่วยบริการปะค า 31/5/2560 ปะค า

228 หน่วยบริการบ้านกรวด 31/5/2560 บ้านกรวด

229 หน่วยบริการละหานทราย 6/3/2560 ละหานทราย

230 หน่วยบริการหนองกี่ 3/7/2560 หนองกี่

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดปทุมธานี
231 สามโคก 30/12/2559 สามโคก

232 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริการปราณบุรี 4/11/2558 ปราณบุรี

233 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริการบางสะพานน้อย 4/11/2558 บางสะพานน้อย

234 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริการสามร้อยยอด 4/11/2558 สามร้อยยอด

235 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริการหัวหิน 4/11/2558 หัวหิน

236 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริการทับสะแก 4/11/2558 ทับสะแก

237 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริการกุยบุรี 4/11/2558 กุยบุรี

238 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริการบางสะพาน 4/11/2558 บางสะพาน

239 หน่วยบริการประจันตคาม 15/7/2559 ประจันตคาม

240 หน่วยบริการศรีมหาโพธิ 12/7/2560 ศรีมหาโพธิ

241 หน่วยบริการกะพ้อ 3/3/2557 กะพ้อ

242 หน่วยบริการยะรัง 5/3/2555 ยะรัง

243 หน่วยบริการมายอ 2/3/2558 มายอ

244 หน่วยบริการหนองจิก 4/3/2556 หนองจิก

245 หน่วยบริการทุ่งยางแดง 2/3/2558 ทุ่งยางแดง

246 หน่วยบริการสายบุรี 2/3/2558 สายบุรี

247 หน่วยบริการโคกโพธ์ิ 4/3/2556 โคกโพธ์ิ

248 หน่วยบริการยะหร่ิง 3/3/2557 ยะหร่ิง

249 หน่วยบริการไม้แก่น 7/3/2554 ไม้แก่น

250 หน่วยบริการแม่ลาน 5/3/2555 แม่ลาน

251 หน่วยบริการปะนาเระ 4/3/2556 ปะนาเระ

252 หน่วยบริการสะนิง 3/3/2557 เมืองปัตตานี

253 หน่วยบริการอ าเภอนครหลวง 21/11/2559 นครหลวง

254 หน่วยบริการอ าเภอบางปะหัน 21/11/2559 บางปะหัน

255 หน่วยบริการอ าเภอผักไห่ 21/11/2559 ผักไห่

256 หน่วยบริการอ าเภอท่าเรือ 21/11/2559 ท่าเรือ

257 หน่วยบริการอ าเภอวังน้อย 21/11/2559 วังน้อย

258 หน่่วยบริการอ าเภอบางปะอิน 21/11/2559 บางปะอิน

259 หน่วยบร่ิการอ าเภออุทัย 21/11/2559 อุทัย

260 หน่วยบริการอ าเภอเสนา 1/12/2559 เสนา

261 หน่วยบริการอ าเภอบางไทร 21/11/2559 บางไทร

262 หน่วยบริการอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 21/11/2559 พระนครศรีอยุธยา

263 หน่วยบริการอ าเภอลาดบัวหลวง 21/11/2559 ลาดบัวหลวง

264 หน่วยบริการอ าเภอบ้านแพรก 21/11/2559 บ้านแพรก

265 หน่วยบริการอ าเภอมหาราช 1/12/2559 มหาราช

266 หน่วยบริการอ าเภอบางซ้าย 1/12/2559 บางซ้าย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดปัตตานี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ 6/14



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

267 หน่วยบริการอ าเภอบางบาล 21/11/2559 บางบาล

268 หน่วยบริการอ าเภอภาชี 21/11/2559 ภาชี

269  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการบ้านตุ่น 21/11/2559 เมืองพะเยา

270 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ 21/11/2559 แม่ใจ

271 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการห้วยแก้ว 21/11/2559 ภูกามยาว

272 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการปง 28/10/2559 ปง

273 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการสบบง 21/11/2559 ภูซาง

274 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุน 21/11/2559 จุน

275 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการดอกค าใต้ 28/10/2559 ดอกค าใต้

276 หน่วยบริการอ าเภอเมือง 10/4/2557 เมืองพังงา

277 หน่วยบริการอ าเภอกะปง 28/9/2557 กะปง

278 หน่วยบริการอ าเภอตะกัว่ทุ่ง 15/9/2557 ตะกัว่ทุ่ง

279 หน่วยบริการอ าเภอเกาะยาว 10/12/2557 เกาะยาว

280 หน่วยบริการอ าเภอคุระบุรี 9/3/2557 คุระบุรี

281 หน่วยบริการอ าเภอท้ายเหมือง 10/3/2557 ท้ายเหมือง

282 หน่วยบริการอ าเภอตะกัว่ป่า 20/7/2557 ตะกัว่ป่า

283 หน่วยบริการอ าเภอทับปุด 18/9/2557 ทับปุด

284 หน่วยบริการเมือง 12/1/2559 เมืองพัทลุง

285 หน่วยบริการกงหรา 28/1/2559 กงหรา

286 หน่วยบริการปากพะยูน 17/11/2557 ปากพะยูน

287 หน่วยบริการศรีบรรพต 5/1/2558 ศรีบรรพต

288 หน่วยบริการเขาชัยสน 7/7/2557 เขาชัยสน

289 หน่วยบริการป่าบอน 4/4/2560 ป่าบอน

290 หน่วยบริการศรีนครินทร์ 15/6/2558 ศรีนครินทร์

291 หน่วยบริการตะโหมด 15/2/2559 ตะโหมด

292 หน่วยบริการบางแก้ว 19/5/2557 บางแก้ว

293 หน่วยบริการควนขนุน 9/3/2558 ควนขนุน

294 หน่วยบริการป่าพะยอม 20/10/2557 ป่าพะยอม

295 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการอ าเภอดงเจริญ 22/8/2558 ดงเจริญ

296 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการอ าเภอบางมูลนาก 3/9/2558 บางมูลนาก

297 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการอ าเภอสามง่าม 22/9/2558 สามง่าม

298 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการอ าเภอวังทรายพูน 28/8/2558 วังทรายพูน

299 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการอ าเภอโพทะเล 26/8/2558 โพทะเล

300 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการอ าเภอวชิรบารมี 4/9/2558 วชิรบารมี

301 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการอ าเภอสากเหล็ก 1/9/2558 สากเหล็ก

302 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการอ าเภอบึงนาราง 11/11/2558 บึงนาราง

303 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการอ าเภอโพธ์ิประทับช้าง 13/8/2558 โพธ์ิประทับช้าง

304 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการอ าเภอตะพานหิน 24/9/2558 ตะพานหิน

305 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการอ าเภอทับคล้อ 24/8/2558 ทับคล้อ

306 หน่วยบริการบางระก า 15/10/2557 บางระก า

307 หน่วยบริการเนินมะปราง 20/7/2558 เนินมะปราง

308 หน่วยบริการบางกระทุม่ 25/5/2558 บางกระทุ่ม

309 หน่วยบริการวังทอง 15/6/2558 วังทอง

310 หน่วยบริการนครไทย 1/12/2554 นครไทย

311 หน่วยบริการวัดโบสถ์ 13/7/2558 วัดโบสถ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดพะเยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดพังงา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดพัทลุง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดพิจิตร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

หน้าที่ 7/14



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

312 หน่วยบริการชาติตระการ 12/12/2554 ชาติตระการ

313 หน่วยบริการพรหมพิราม 18/5/2558 พรหมพิราม

314 ประจ าอ าเภอเมือง 4/3/2558 เมืองภูเก็ต

315 ประจ าอ าเภอถลาง 4/3/2558 ถลาง

316 หน่วยบริการพยัคฆภูมิพิสัย 6/2/2557 พยัคฆภูมิพิสัย

317 หน่วยบริการโกสุมพิสัย - กุดรัง 6/2/2557 โกสุมพิสัย

318 หน่วยบริการแกด า 6/2/2557 แกด า

319 หน่วยบริการบรบือ 6/2/2557 บรบือ

320 หน่วยบริการกันทรวิชัย 6/2/2557 กันทรวิชัย

321 หน่วยบริการนาดูน 6/2/2557 นาดูน

322 หน่วยบริการวาปีปทุม 6/2/2557 วาปีปทุม

323 หน่วยบริการเชียงยืน - ช่ืนชม 6/2/2557 เชียงยืน

324 หน่วยบริการเมือง 6/2/2557 เมืองมหาสารคาม

325 หน่วยบริการยางสีสุราช - นาเชือก 6/2/2557 ยางสีสุราช

326 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดมุกดาหาร หน่วยบริการอ าเภอนิคมค าสร้อย 15/2/2557 นิคมค าสร้อย

327 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดมุกดาหาร หน่วยบริการอ าเภอหว้านใหญ่ 10/4/2559 หว้านใหญ่

328 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดมุกดาหาร หน่วยบริการอ าเภอค าชะอี 27/1/2560 ค าชะอี

329 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดมุกดาหาร หน่วยบริการอ าเภอดงหลวง 10/10/2558 ดงหลวง

330 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดมุกดาหาร หน่วยบริการอ าเภอดอนตาล 10/12/2558 ดอนตาล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 2 จังหวัดยะลา
331 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  2  จังหวัดยะลา  (หน่วยบริการอ าเภอเบตง) 16/8/2557 เบตง

332 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดยโสธร หน่วยบริการอ าเภอทรายมูล 1/7/2559 ทรายมูล

333 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดยโสธร หน่วยบริการอ าเภอไทยเจริญ 1/7/2559 ไทยเจริญ

334 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดยโสธร หน่วยบริการอ าเภอค าเขือ่นแก้ว 1/7/2559 ค าเขือ่นแก้ว

335 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดยโสธร หน่วยบริการอ าเภอมหาชนะชัย 1/7/2559 มหาชนะชัย

336 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดยโสธร หน่วยบริการอ าเภอป่าต้ิว 1/7/2559 ป่าต้ิว

337 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดยโสธร หน่วยบริการอ าเภอเลิงนกทา 1/7/2559 เลิงนกทา

338 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดยโสธร หน่วยบริการอ าเภอกุดชุม 1/7/2559 กุดชุม

339 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดยโสธร หน่วยบริการอ าเภอค้อวัง 1/7/2559 ค้อวัง

340 หน่วยบริการอ าเภอเมืองกระบุรี 18/5/2558 กระบุรี

341 หน่วยบริการอ าเภอละอุน่ 9/5/2559 ละอุน่

342 หน่วยบริการ อ าเภอกะเปอร์ 18/5/2558 กะเปอร์

343 หน่วยบริการอ าเภอสุขส าราญ 11/11/2559 สุขส าราญ

344 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง หน่วยบริการเมืองระยอง 9/6/2557 เมืองระยอง

345 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง หน่วยบริการบ้านฉาง 3/7/2556 บ้านฉาง

346 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง หน่วยบริการบ้านค่าย 9/6/2557 บ้านค่าย

347 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง หน่วยบริการนิคมพัฒนา 9/6/2557 นิคมพัฒนา

348 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง หน่วยบริการปลวกแดง 9/6/2557 ปลวกแดง

349 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง หน่วยบริการเขาชะเมา 9/6/2557 เขาชะเมา

350 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง หน่วยบริการแกลง 9/6/2557 แกลง

351 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง หน่วยบริการวังจันทร์ 9/6/2557 วังจันทร์

352 หน่วยบริการอ าเภอจอมบึง 27/6/2559 จอมบึง

353 หน่วยบริการบ้านโป่ง 7/8/2560 บ้านโป่ง

354 หน่วยบริการอ าเภอบางแพ 27/6/2559 บางแพ

355 หน่วยบริการอ าเภอเมืองสรวง 19/5/2557 เมืองสรวง

356 หน่วยบริการอ าเภอทุง่เขาหลวง 16/5/2555 ธวัชบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดระยอง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดราชบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดยโสธร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดระนอง

หน้าที่ 8/14



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

357 หน่วยบริการอ าเภอพนมไพร 1/10/2558 พนมไพร

358 หน่วยบริการอ าเภอโพนทอง 16/5/2554 โพนทอง

359 หน่วยบริการอ าเภอปทุมรัตต์ 13/7/2558 ปทุมรัตต์

360 หน่วยบริการอ าเภอสุวรรณภูมิ 16/5/2555 สุวรรณภูมิ

361 หน่วยบริการอ าเภออาจสามารถ 16/5/2555 อาจสามารถ

362 หน่วยบริการอ าเภอเชียงขวัญ 16/5/2554 เชียงขวัญ

363 หน่วยบริการอ าเภอจังหาร 16/5/2557 จังหาร

364 หน่วยบริการอ าเภอธวัชบุรี 18/5/2552 ธวัชบุรี

365 หน่วยบริการอ าเภอโพธ์ิชัย 16/5/2556 โพธ์ิชัย

366 หน่วยบริการอ าเภอจตุรพักตรพิมาน 16/5/2555 จตุรพักตรพิมาน

367 หน่วยบริการอ าเภอศรีสมเด็จ 12/5/2557 ศรีสมเด็จ

368 หน่วยบริการอ าเภอเสลภมู่ 16/5/2554 เสลภูมิ

369 หน่วยบริการอ าเภอโพนทราย 16/5/2555 โพนทราย

370 หน่วยบริการอ าเภอหนองพอก 16/5/2557 หนองพอก

371 หน่วยบริการอ าเภอเกษตรวิสัย 15/2/2557 เกษตรวิสัย

372 หน่วยบริการอ าเภอหนองฮี 24/2/2557 หนองฮี

373 หน่วยบริการอ าเภอเมยวดี 16/5/2555 เมยวดี

374 หน่วยบริการอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 16/5/2554 เมืองร้อยเอ็ด

375 หน่วยบริการโคกส าโรง 1/7/2559 โคกส าโรง

376 หน่วยบริการล าสนธิ 6/6/2560 ล าสนธิ

377 หน่วยบริการพัฒนานิคม 1/11/2559 พัฒนานิคม

378 หน่วยบริการหนองม่วง 6/6/2560 หนองม่วง

379 หน่วยบริการชัยบาดาล 26/10/2559 ชัยบาดาล

380 หน่วยบริการท่าวุ้ง 6/6/2560 ท่าวุ้ง

381 หน่วยบริการห้างฉัตร 3/7/2560 ห้างฉัตร

382 หน่วยบริการแจ้ห่ม 3/7/2560 แจ้ห่ม

383 หน่วยบริการเสริมงาม 3/7/2560 เสริมงาม

384 หน่วยบริการอ าเภองาว 14/10/2559 งาว

385 หน่วยบริการแม่เมาะ 3/7/2560 แม่เมาะ

386 หน่วยบริการสบปราบ 3/7/2560 สบปราบ

387 หน่วยบริการเกาะคา 3/7/2560 เกาะคา

388 หน่วยบริการอ าเภอเมือง 3/7/2560 เมืองล าปาง

389 หน่วยบริการเถิน 3/7/2560 เถิน

390 หน่วยบริการแม่ทะ 3/7/2560 แม่ทะ

391 หน่วยบริการอ าเภอแม่ทา 1/6/2560 แม่ทา

392 หน่วยบริการอ าเภอล้ี 1/6/2560 ล้ี

393 หน่วยบริการอ าเภอบ้านโฮ่ง 1/6/2560 บ้านโฮ่ง

394 หน่วยบริการอ าเภอเมือง 1/6/2560 เมืองล าพูน

395 หน่วยบริการอ าเภอทุง่หัวช้าง 1/6/2560 ทุ่งหัวช้าง

396 หน่วยบริการอ าเภอป่าซาง 1/6/2560 ป่าซาง

397 หน่วยบริการอ าเภอเวียงหนองล่อง 1/6/2560 เวียงหนองล่อง

398 หน่วยบริการอ าเภอบ้านธิ 1/10/2557 บ้านธิ

399 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการวังหิน 1/6/2559 วังหิน

400 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการน้ าเกล้ียง 1/6/2559 น้ าเกล้ียง

401 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการยางชุมน้อย 1/6/2559 ยางชุมน้อย

402 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการราษีไศล 1/6/2559 ราษีไศล

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดล าปาง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดล าพูน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดศรีสะเกษ

หน้าที่ 9/14



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

403 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการภูสิงห์ 1/6/2559 ภูสิงห์

404 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการศรีรัตนะ 1/6/2559 ศรีรัตนะ

405 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการโนนคูณ 1/1/2559 โนนคูณ

406 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการกันทรารมย์ 1/6/2559 กันทรารมย์

407 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการกันทรลักษ์ 1/6/2559 กันทรลักษ์

408 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการขุขันธ์ 1/6/2559 ขุขันธ์

409 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการขุนหาญ 1/6/2559 ขุนหาญ

410 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการพยุห์ 1/6/2559 พยุห์

411 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย 1/6/2559 อุทุมพรพิสัย

412 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการปรางค์กู่ 1/6/2559 ปรางค์กู่

413 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการไพรบึง 1/6/2559 ไพรบึง

414 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการเบญจลักษ์ 1/6/2559 เบญจลักษ์

415 เทศบาลต าบลโคกภู อ.ภูพาน 26/8/2558 ภูพาน

416 องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ 14/7/2558 เจริญศิลป์

417 องค์การบริหารส่วนต าบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ 17/7/2558 โคกศรีสุพรรณ

418 องค์การบริหารส่วนต าบลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ 22/7/2557 กุสุมาลย์

419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านโพนแคน้อย อ.โพนนาแก้ว 3/9/2558 โพนนาแก้ว

420 องค์การบริหารส่วนต าบลแร่ อ.พังโคน 26/8/2558 พังโคน

421 องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง 11/9/2558 บ้านม่วง

422 องค์การบริหารส่วนต าบลกกปลาซิว อ.ภูพาน 26/8/2558 ภูพาน

423 หน่วยบริการวานรนิวาส 16/7/2558 วานรนิวาส

424 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศิลา อ.ส่องดาว 23/7/2557 ส่องดาว

425 โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 16/7/2558 นิคมน้ าอูน

426 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดไห อ.กุดบาก 17/7/2558 กุดบาก

427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลหนองพอกใหญ่ 4/9/2558 ค าตากล้า

428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแป้น อ.สว่างแดนดิน 14/8/2558 สว่างแดนดิน

429 องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ 15/7/2558 วาริชภูมิ

430 องค์การบริหารส่วนต าบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย 3/9/2558 เต่างอย

431 โรงพยาบาลอากาศอ านวย องอากาศอ านวย 9/7/2558 อากาศอ านวย

432 เทศบาลต าบลพอกน้อย อ.พรรณานิคม 17/7/2558 พรรณานิคม

433 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอนาทวี 16/5/2556 นาทวี

434 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอเทพา 16/5/2556 เทพา

435 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอสะบ้าย้อย 16/5/2556 สะบ้าย้อย

436 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอคลองหอยโข่ง 16/5/2556 คลองหอยโข่ง

437 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอนาหม่อม 16/5/2556 นาหม่อม

438 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอรัตภูมิ 16/5/2556 รัตภูมิ

439 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอสะเดา 16/5/2556 สะเดา

440 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอสิงหนคร 16/5/2556 สิงหนคร

441 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอสทิงพระ 16/5/2556 สทิงพระ

442 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอบางกล า่ 16/5/2556 บางกล่ า

443 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอหาดใหญ่ 16/5/2556 หาดใหญ่

444 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอควนเนียง 16/5/2556 ควนเนียง

445 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอกระแสสินธ์ุ 16/5/2556 กระแสสินธ์ุ

446 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอระโนด 16/5/2556 ระโนด

447 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอจะนะ 16/5/2556 จะนะ

448 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอ าเภอเมือง 16/5/2556 เมืองสงขลา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสกลนคร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดศรีสะเกษ

หน้าที่ 10/14



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

449 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสตูล หน่วยบริการทุง่หว้า 1/7/2559 ทุ่งหว้า

450 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อ าเภอมะนัง 5/11/2558 มะนัง

451 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสตูล หน่วยบริการควนกาหลง 1/7/2559 ควนกาหลง

452 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสตูล หน่วยบริการละงู 1/7/2559 ละงู

453 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อ าเภอเมือง (ฉลุง) 17/12/2558 เมืองสตูล

454 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสตูล หน่วยบริการควนโดน 1/7/2559 ควนโดน

455 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสตูล หน่วยบริการท่าแพ 1/7/2559 ท่าแพ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสมุทรปราการ
456 เมืองสมุทรปราการ 28/8/2560 เมืองสมุทรปราการ

457 อ าเภออัมพวา 1/12/2558 อัมพวา

458 อ าเภอบางคนที 1/12/2558 บางคนที

459 อ าเภอเมือง 1/12/2558 เมืองสมุทรสงคราม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสมุทรสาคร
460 หน่วยบริการ บ้านสุพัตรา 30/3/2560 บ้านแพ้ว

461 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรีสาขาอ าเภอแก่งคอย 25/5/2559 แก่งคอย

462 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรีสาขาอ าเภอหนองแค 1/8/2560 หนองแค

463 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรีสาขาอ าเภอบ้านหมอ 25/5/2559 บ้านหมอ

464 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรีสาขาอ าเภอวิหารแดง 25/5/2559 วิหารแดง

465 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 4/10/2559 วังสมบูรณ์

466 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 17/8/2559 อรัญประเทศ

467 โรงเรียนองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 29/9/2559 วังน้ าเย็น

468 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 1/11/2559 วัฒนานคร

469 องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 30/9/2559 คลองหาด

470 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยบริการบางระจัน 4/4/2560 บางระจัน

471 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยบริการท่าช้าง 10/7/2559 ท่าช้าง

472 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยบริการอินทร์บุรี 10/7/2559 อินทร์บุรี

473 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยบริการค่ายบางระจัน 4/4/2560 ค่ายบางระจัน

474 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยบริการพรหมบุรี 10/7/2559 พรหมบุรี

475 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยบริการเมืองสิงห์บุรี 4/4/2560 เมืองสิงห์บุรี

476 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยบริการหนองหญา้ไซ 3/10/2559 หนองหญา้ไซ

477 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยบริการอูท่อง 3/10/2559 อูท่อง

478 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยบริการสองพีน่้อง 31/5/2559 สองพีน่้อง

479 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยบริการด่านช้าง 31/5/2559 ด่านช้าง

480 หน่วยบริการอ าเภอท่าชนะ 2/11/2560 ท่าชนะ

481 หน่วยบริการอ าเภอพนม 2/11/2560 พนม

482 หน่วยบริการอ าเภอบ้านนาเดิม 2/11/2560 บ้านนาเดิม

483 หน่วยบริการอ าเภอวิภาวดี 2/11/2560 วิภาวดี

484 หน่วยบริการอ าเภอบ้านตาขุน 2/11/2560 บ้านตาขุน

485 หน่วยบริการอ าเภอท่าฉาง 2/11/2560 ท่าฉาง

486 หน่วยบริการอ าเภอเวียงสระ 16/5/2560 เวียงสระ

487 หน่วยบริการอ าเภอดอนสัก 2/11/2560 ดอนสัก

488 หน่วยบริการอ าเภอพุนพิน 3/10/2559 พุนพิน

489 หน่วยบริการอ าเภอชัยบุรี 2/11/2560 ชัยบุรี

490 หน่วยบริการอ าเภอไชยา 2/11/2560 ไชยา

491 หน่วยบริการอ าเภอคีรีรัฐนิคม 2/11/2560 คีรีรัฐนิคม

492 หน่วยบริการอ าเภอบ้านนาสาร 2/11/2560 บ้านนาสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสตูล

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสระบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าที่ 11/14



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

493 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสุรินทร์ หน่วยบริการอ าเภอ รัตนบุรี 1/8/2559 รัตนบุรี

494 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสุรินทร์ หน่วยบริการอ าเภอ สังขะ 10/9/2559 สังขะ

495 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสุรินทร์ หน่วยบริการอ าเภอ กาบเชิง 18/8/2559 กาบเชิง

496 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุโขทัย สาขาอ าเภอสวรรคโลก 30/5/2559 สวรรคโลก

497 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุโขทัย สาขาอ าเภอบ้านด่านลานหอย 31/5/2559 บ้านด่านลานหอย

498 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุโขทัย สาขาอ าเภอศรีสัชนาลัย 1/6/2560 ศรีสัชนาลัย

499 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุโขทัย สาขาอ าเภอศรีนคร 1/6/2560 ศรีนคร

500 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุโขทัย สาขาอ าเภอศรีส าโรง 30/5/2559 ศรีส าโรง

501 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุโขทัย สาขาอ าเภอเมือง 1/6/2560 เมืองสุโขทัย

502 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุโขทัย สาขาอ าเภอทุ่งเสล่ียม 1/6/2560 ทุ่งเสล่ียม

503 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุโขทัย สาขาอ าเภอกงไกรลาศ 31/5/2559 กงไกรลาศ

504 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุโขทัย สาขาอ าเภอคีรีมาศ 1/6/2560 คีรีมาศ

505 หน่วยบริการสังคม 16/6/2558 สังคม

506 หน่วยบริการพระบาทนาสิงห์ 7/7/2558 รัตนวาปี

507 หน่วยบริการหนองหลวง 10/8/2558 เฝ้าไร่

508 หน่วยบริการดอนไผ่ 13/8/2558 โพธ์ิตาก

509 หน่วยบริการโนนสง่า 13/3/2556 ศรีเชียงใหม่

510 หน่วยบริการสระใคร 12/6/2557 สระใคร

511 หน่วยบริการนาหนัง 15/9/2558 โพนพิสัย

512 หน่วยบริการโพนสา 9/6/2559 ท่าบ่อ

513 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู หน่วยบริการสุวรรณคูหา 9/3/2560 สุวรรณคูหา

514 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู หน่วยบริการนาวัง 9/3/2560 นาวัง

515 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู หน่วยบริการศรีบุญเรือง 1/7/2559 ศรีบุญเรือง

516 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู หน่วยบริการโนนสัง 9/3/2560 โนนสัง

517 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู หน่วยบริการนากลาง 9/3/2560 นากลาง

518 หน่วยบริการอ าเภอชานุมาน 6/10/2559 ชานุมาน

519 หน่วยบริการอ าเภอเมือง 30/1/2558 เมืองอ านาจเจริญ

520 หน่วยบริการอ าเภอหัวตะพาน 17/8/2556 หัวตะพาน

521 หน่วยบริการอ าเภอปทุมราชวงศา 5/10/2559 ปทุมราชวงศา

522 หน่วยบริการอ าเภอลืออ านาจ 16/5/2560 ลืออ านาจ

523 หน่วยบริการอ าเภอพนา 3/10/2559 พนา

524 หน่วยบริการอ าเภอเสนางคนิม 12/2/2558 เสนางคนิคม

525 กุมภวาปี 16/5/2556 กุมภวาปี

526 โนนสะอาด 6/12/2559 โนนสะอาด

527 น้ าโสม 1/5/2556 น้ าโสม

528 หนองหาน 1/6/2558 หนองหาน

529 บ้านผือ 3/6/2557 บ้านผือ

530 หนองแสง 16/5/2558 หนองแสง

531 เพ็ญ 23/12/2559 เพ็ญ

532 สร้างคอม 1/5/2558 สร้างคอม

533 น้ าปาด 2 8/7/2559 น้ าปาด

534 อ าเภอพิชัย 24/1/2560 พิชัย

535 อ าเภอตรอน 14/11/2560 ตรอน

536 อ ทองแสนขัน 24/2/2560 ทองแสนขัน

537 อ าเภอเมือง 1/2/2560 เมืองอุตรดิตถ์

538 อ าเภอท่าปลา 13/11/2560 ท่าปลา

539 หน่วยบริการน้ าปาด หน่วยที ่1  ต.แสนตอ 8/7/2559 น้ าปาด

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสุโขทัย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดสุโขทัย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดหนองคาย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดหนองบัวล าภู

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดอ านาจเจริญ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดอุตรดิตถ์

หน้าที่ 12/14



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

540 หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุทัยธานี สาขาอ าเภอหนองฉาง 17/3/2560 หนองฉาง

541 หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุทัยธานี สาขาอ าเภอห้วยคต 17/3/2560 ห้วยคต

542 หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุทัยธานี สาขาอ าเภอบ้านไร่ 17/3/2560 บ้านไร่

543 หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุทัยธานี สาขาอ าเภอหนองขาหย่าง 17/3/2560 หนองขาหย่าง

544 หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุทัยธานี สาขาอ าเภอทัพทัน 17/3/2560 ทัพทัน

545 หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุทัยธานี สาขาอ าเภอลานสัก 17/3/2560 ลานสัก

546 หน่วยบริการกุดข้าวปุน้ 15/5/2559 กุดข้าวปุน้

547 หน่วยบริการทุ่งศรีอุดม 15/5/2559 ทุ่งศรีอุดม

548 หน่วยบริการตระการพืชผล 15/5/2555 ตระการพืชผล

549 หน่วยบริการเดชอุดม 15/5/2559 เดชอุดม

550 หน่วยบริการเหล่าเสือโก้ก 15/5/2555 เหล่าเสือโก้ก

551 หน่วยบริการส าโรง 15/5/2559 ส าโรง

552 หน่วยบริการเมืองอุบลราชธานี 15/5/2555 เมืองอุบลราชธานี

553 หน่วยบริการศรีเมืองใหม่ 15/5/2559 ศรีเมืองใหม่

554 หน่วยบริการพิบูลมังสาหาร 15/5/2559 พิบูลมังสาหาร

555 หน่วยบริการน้ าขุน่ 15/5/2559 น้ าขุน่

556 หน่วยบริการโพธ์ิไทร 15/5/2555 โพธ์ิไทร

557 หน่วยบริการนาจะหลวย 15/5/2559 นาจะหลวย

558 หน่วยบริการดอนมดแดง 15/5/2555 ดอนมดแดง

559 หน่วยบริการสว่างวีระวงค์ 15/5/2559 สว่างวีระวงศ์

560 หน่วยบริการเขือ่งใน 15/5/2555 เขือ่งใน

561 หน่วยบริการสิรินธร 15/5/2559 สิรินธร

562 หน่วยบริการตาลสุม 15/5/2559 ตาลสุม

563 หน่วยบริการนาตาล 15/5/2559 นาตาล

564 หน่วยบริการน้ ายืน 15/5/2559 น้ ายืน

565 หน่วยบริการบุณฑริก 15/5/2559 บุณฑริก

566 หน่วยบริการเขมราฐ 7/8/2556 เขมราฐ

567 หน่วยบริการนาเยีย 15/5/2559 นาเยีย

568 หน่วยบริการม่วงสามสิบ 15/5/2555 ม่วงสามสิบ

569 หน่วยบริการวารินช าราบ 15/5/2559 วารินช าราบ

570 หน่วยบริการโขงเจียม 15/5/2559 โขงเจียม

571 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอไชโย 2/11/2559 ไชโย

572 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอแสวงหา 7/2/2556 แสวงหา

573 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอวิเศษ 28/9/2558 วิเศษชัยชาญ

574 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอโพธ์ิทอง 22/1/2556 โพธ์ิทอง

575 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอสามโก้ 26/5/2557 สามโก้

576 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอป่าโมก 19/2/2559 ป่าโมก

577 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย หน่วยบริการแม่สาย 1/6/2559 แม่สาย

578 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย หน่วยบริการเทิง 29/5/2560 เทิง

579 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 สาขาอ าเภอแม่วาง 2/9/2558 แม่วาง

580 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 สาขาอ าเภอฝาง 12/3/2556 ฝาง

581 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 สาขาอ าเภอเชียงดาว 13/3/2556 เชียงดาว

582 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 สาขาอ าเภอจอมทอง 27/6/2557 จอมทอง

583 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยบริการแม่ริม 22/4/2558 แม่ริม

584 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการท่ายาง 26/9/2560 ท่ายาง

585 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการต าบลดอนยาง 26/9/2560 เมืองเพชรบุรี

586 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการเขาย้อย 26/9/2560 เขาย้อย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดอ่างทอง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดเชียงราย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดอุทัยธานี

หน้าที่ 13/14



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ล าดับ หน่วยบรกิาร วันทีจ่ัดต้ัง เขต/อ าเภอ

587 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการหนองหญา้ปล้อง 26/9/2560 หนองหญา้ปล้อง

588 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการแก่งกระจาน 1/7/2559 แก่งกระจาน

589 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการชะอ า 26/9/2560 ชะอ า

590 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการบ้านลาด 26/9/2560 บ้านลาด

591 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการบ้านแหลม 1/7/2559 บ้านแหลม

592 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอวิเชียรบุรี 19/2/2558 วิเชียรบุรี

593 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอศรีเทพ 31/3/2558 ศรีเทพ

594 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอน้ าหนาว 1/10/2556 น้ าหนาว

595 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล) 4/9/2557 เมืองเพชรบูรณ์

596 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอหล่มสัก (ช้างตะลูด) 16/5/2557 หล่มสัก

597 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอเขาค้อ 26/8/2557 เขาค้อ

598 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอวังโป่ง 19/11/2557 วังโป่ง

599 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอบึงสามพัน 1/7/2556 บึงสามพัน

600  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอหล่มสัก (น้ าก้อ) 19/8/2558 หล่มสัก

601 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอหล่มเก่า 12/9/2557 หล่มเก่า

602 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอหนองไผ่ 30/9/2558 หนองไผ่

603 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอ าเภอชนแดน 9/3/2558 ชนแดน

604 ภูกระดึง 30/5/2559 ภูกระดึง

605 เอราวัณ 22/7/2558 เอราวัณ

606 วังสะพุง 30/5/2559 วังสะพุง

607 นาแห้ว 30/5/2559 นาแห้ว

608 ด่านซ้าย 30/5/2559 ด่านซ้าย

609 ปากชม 24/3/2553 ปากชม

610 ภูหลวง 30/5/2559 ภูหลวง

611 หนองหิน 16/6/2558 หนองหิน

612 ท่าล่ี 30/5/2559 ท่าล่ี

613 ภูเรือ 30/5/2559 ภูเรือ

614 นาด้วง 30/5/2559 นาด้วง

615 เมือง 30/5/2559 เมืองเลย

616 ผาขาว 30/5/2559 ผาขาว

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดเลย
617 เชียงคาน 30/5/2559 เชียงคาน

618 หน่วยบริการอ าเภอสูงเม่น 7/8/2558 สูงเม่น

619 หน่วยบริการอ าเภอเมือง 9/9/2558 เมืองแพร่

620 หน่วยบริการอ าเภอสอง 10/4/2557 สอง

621 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดแพร่ 26/11/2545 เมืองแพร่

622 หน่วยบริการอ าเภอร้องกวาง 30/3/2557 ร้องกวาง

623 หน่วยบริการอ าเภอวังช้ิน 25/6/2558 วังชิ้น

624 หน่วยบริการอ าเภอหนองม่วงไข่ 26/8/2558 หนองม่วงไข่

625 หน่วยบริการอ าเภอเด่นชัย 21/8/2558 เด่นชัย

626 หน่วยบริการอ าเภอลอง 13/7/2558 ลอง

627 หน่วยบริการ อ าแม่สะเรียง 1/6/2555 แม่สะเรียง

628 หน่วยบริการ อ าเภอปางมะผ้า 6/6/2560 ปางมะผ้า

629 หน่วยบริการ อ าเภอปาย 28/5/2556 ปาย

630 หน่วยบริการ อ าเภอแม่ลาน้อย 5/11/2558 แม่ลาน้อย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดแพร่

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดเลย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า

จังหวัดเพชรบุรี

หน้าที่ 14/14
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