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องคกรและหนวยงานที่เก่ียวของกับการศึกษาพิเศษ 
1.  ดานการแพทย 
 สถานพยาบาลที่เก่ียวของกับคนพิการ 

ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 

1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (02) 2528181 
2 โรงพยาบาลศริิราช ถ.พรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ10700 (02) 4197000 
3 สถาบันสุขภาพเด็ก ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (02) 2461260-8 
4 โรงพยาบาลสงฆ ถ.ศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (02) 2471825 
5 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (02) 2460024 
6 โรงพยาบาลนพรัตนธาน ี ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 (02) 5174271-9 
7 โรงพยาบาลกลาง ถ.หลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพฯ 10100 (02) 2216141 
8 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ถ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (02) 2461400 
9 โรงพยาบาลภูมิพล ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 (02) 5319705 
10 โรงพยาบาลธญัญารักษ ถ.วิภาวดีรังสติ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 (02) 5310080-8  

        ตอ  317 
11 โรงพยาบาลประสาท ถ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (02) 2458010 
12 โรงพยาบาลวชิระพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (02) 2430150 
13 โรงพยาบาลเลิดสิน ถ.สีลม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 (02) 2360562 
14 โรงพยาบาลตาํรวจ ถ.ราชดําริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (02) 2528111 
15 โรงพยาบาลราชวิถ ี ถ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (02) 2460052 
16 โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ อ.สามพราน นครปฐม  73000 (034) 321243 
17 โรงพยาบาลสวรรคประชารกัษ อ.เมือง นครสวรรค  60000 (056) 228688 
18 โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม อ.เมือง  เชียงใหม  50000 (053)221122 
19 โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง  พิษณุโลก  65000 (055) 258031 
20 โรงพยาบาลลาํปาง อ.เมือง  ลําปาง  52000 (054) 223623-7 
21 โรงพยาบาลบรุีรัมย อ.เมือง  บุรีรัมย  31000 (044) 614082 
22 โรงพยาบาลศรีสะเกษ อ.เมือง  ศรีสะเกษ  33000 (045) 611503 

ภาคผนวก 



                                                                                                            ES 612 326 

ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
23 โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง  อุดรธานี  41000  (042) 248163 
24 โรงพยาบาลพระปกเกลา อ.เมือง  จันทบุรี  22000 (039) 324975-84 
25 โรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี อ.เมือง สุราษฎรธานี  84000 (077) 272592 
26 โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง ยะลา  95000 (073) 244711-14 
27 โรงพยาบาลนครปฐม อ.เมือง นครปฐม  73000 (034) 254150-4 
28 โรงพยาบาลสระบุร ี อ.เมือง  สระบุรี  18000 (036) 223811-6 
29 โรงพยาบาลราชบุร ี อ.เมือง  ราชบุรี  70000 (032) 337272-3 
30 โรงพยาบาลคายกาวิละ อ.เมือง  เชียงใหม  50000 (053) 711300 
31 โรงพยาบาลเชียงรายประชา        

นุเคราะห 
อ.เมือง  เชียงราย  57000 (053) 711300 

32 โรงพยาบาลศรีนครินทร อ.เมือง  ขอนแกน  40000 (043) 241331-44 
33 โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง  สกลนคร  47000 (042) 711636 
34 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง  นครราชสีมา  30000 (044) 254990-9 
35 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค อ.เมือง  อุบลราชธานี  34000 (045) 254392 
36 โรงพยาบาลชลบุร ี อ.เมือง  ชลบรุี  20000 (038) 274200-8 
37 โรงพยาบาลหาดใหญ อ.หาดใหญ  สงขลา  90110 (074) 230800-4 
38 โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช 
อ.เมือง  นครศรีธรรมราช  80000 (075) 342016 

39 โรงพยาบาลสงขลานครินทร อ.หาดใหญ  สงขลา  90110   (074) 212077  
          ตอ  1020 

40 โรงพยาบาลขอนแกน อ.เมือง  ขอนแกน  40000 (043) 241462-3 
41 โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง  สตูล  91000 (074) 711447 
42 โรงพยาบาลปทุมธานี อ.เมือง  ปทุมธานี  12000 (02) 5816934 
43 โรงพยาบาลบานหม่ี อ.บานหม่ี  ลพบุรี  15000 (036) 471070 
44 โรงพยาบาลพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท  สระบุรี  18000 (036) 266111 
45 โรงพยาบาลพระจอมเกลา อ.เมือง  เพชรบุรี  76000 (034) 425720 
46 โรงพยาบาลสมุทรสงคราม อ.เมือง  สมุทรสงคราม 75000 (034) 711489 
47 โรงพยาบาลอางทอง อ.เมือง  อางทอง 14000 (035) 612151 
48 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช อ.เมือง  สุพรรณบุรี  72000 (035) 511033 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
49 โรงพยาบาลสิงหบุรี อ.เมือง  สิงหบุรี  16000 (036) 511060 
50 โรงพยาบาลชยันาท อ.เมือง  ชัยนาท  17000 (056) 411142 
51 โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง  ตรัง  92000 (075) 218363 
52 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา อ.เมือง   นนทบุรี  11000 (02) 5250464 
53 โรงพยาบาลสุโขทัย อ.เมือง  สุโขทัย  64000 (055) 611702 
54 โรงพยาบาลบานโปง อ.เมือง  ราชบุรี  70000 (032) 221409 
55 โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม  ราชบุรี  70000 (032) 231312 
56 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมือง  กาญจนบุรี  71000 (034) 511233 
57 โรงพยาบาลอุทัยธาน ี อ.เมือง  อุทัยธานี  61000 (056) 512407 
58 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

13000 
(035) 241686 

59 โรงพยาบาลมะการักษ อ.ทามะกา  กาญจนบุรี  71120 (034) 541115 
60 โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ.เมือง  สมุทรสาคร  74000 (034) 411049 
61 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อ.ศรีสําโรง  สุโขทัย  64120  (055) 681331-2 
62 โรงพยาบาลสุไหง - โกลก อ.สุไหง-โกลก  นราธิวาส  96120   (073) 611109 
63 โรงพยาบาลอุตรดิตถ อ.เมือง  อุตรดิตถ  53000 (055) 411175 
64 โรงพยาบาลพะเยา อ.เมือง  พะเยา  56000 (054) 431189 
65 โรงพยาบาลแมสอด อ.แมสอด  ตาก  63000   (055) 331229 
66 โรงพยาบาลศรีสังวาลย อ.เมือง  แมฮองสอน  58000 (053) 611408 
67 โรงพยาบาลนาน อ.เมือง   นาน  55000 (054) 710400 
68 โรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง  นครพนม  48000 (042) 511424 
69 โรงพยาบาลเลย อ.เมือง  เลย  42000 (042) 811676 
70 โรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมือง มหาสารคาม  44000 (043) 711463 
71 โรงพยาบาลรอยเอ็ด อ.เมือง  รอยเอ็ด 45000 (043) 513001 
72 โรงพยาบาลชมุพร อ.เมือง  ชุมพร 86000 (077) 511180 
73 โรงพยาบาลตราด อ.เมือง  ตราด 23000 (039) 511285 
74 โรงพยาบาลนครนายก อ.เมือง  นครนายก  26000 (037) 311151-2 
75 โรงพยาบาลระยอง  อ.เมือง  ระยอง  21000 (038) 612004 
76 โรงพยาบาลปตตาน ี อ.เมือง  ปตตานี  94000 (073) 379479 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
77 โรงพยาบาลเชียงใหม อ.เมือง  เชียงใหม  50000 (053) 321016 
78 โรงพยาบาลเพชรบูรณ อ.เมือง  เพชรบูรณ  67000 (056) 711072 
79 โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง   หนองคาย  43000 (042) 411366 
80 โรงพยาบาลแพร อ.เมือง    แพร  54000 (054) 511576 
81 โรงพยาบาลลาํพูน อ.เมือง   ลําพูน  51000 (053) 511233 
82 โรงพยาบาลนครพิงค อ.แมริม  เชียงใหม  50180 (053) 211957 
83 โรงพยาบาลกําแพงเพชร อ.เมือง   กําแพงเพชร  62000 (053) 711232 
84 โรงพยาบาลยโสธร อ.เมือง   ยโสธร  35000 (045) 711580 
85 โรงพยาบาลสุรินทร อ.เมือง   สุรินทร  32000 (044) 515127-8 
86 โรงพยาบาลกาฬสินธุ อ.เมือง   กาฬสินธุ  45000 (043) 811520-8 
87 โรงพยาบาลชยัภูมิ อ.เมือง     ชัยภูมิ  36000 (044) 811444 
88 โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง   สงขลา  90000 (074) 321072-6 
89 โรงพยาบาลกระบี ่ อ.เมือง   กระบ่ี  81000 (076) 611210 
90 โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา อ.เมือง   ฉะเชิงเทรา  24000 (038) 511033 
91 โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง   ปราจีนบุรี  25000 (037) 211088 
92 โรงพยาบาลระนอง อ.เมือง   ระนอง  85000 (077) 811575 
93 โรงพยาบาลนราธิวาส อ.เมือง   นราธิวาส  96000 (073) 511382 

ใหบริการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
94 โรงพยาบาลราชานุกูล ถ.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400 (02) 2454601-5 
95 โรงพยาบาลนิตจิตเวช ถ.พุทธมณฑลสาย 4 เขตทววีัฒนา กรุงเทพฯ 

10170 
(02) 4110083-94 

96 โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000 (02) 5250981-5 
97 โรงพยาบาลสวนสราญรมย อ.พุนพิน  สุราษฎรธานี  84130 (077) 311444 
98 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยป

ถัมภ 
ถ.สุขุมวิท อ.เมือง  สมุทรปราการ  10270 (02) 3843381-3 

99 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม อ.เมือง  เชียงใหม  50000 (053) 217705 
100 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง   อุบลราชานี  34000 (045) 3125520 
101 โรงพยาบาลและสถาบันประสาท

วิทยา 
ถ.ราชวิถี  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 (02) 2820131 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
102 โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา ถ.สมเด็จเจาพระยา  คลองสาน  กรุงเทพฯ 

10600 
(02) 4370200-8 

103 โรงพยาบาลประสาทสงขลา อ.เมือง   สงขลา  90000 (074) 311319 
104 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค  อ.เมือง  นครสวรรค  60000 (056) 341281 
105 โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง   เชียงใหม  50000 (053) 276153 
106 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน  อ.เมือง   ขอนแกน  40000 (043) 227422 
107 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม อ.เมือง   นครพนม  48000 (042) 512272 
108 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา อ.ชางเผือก  นครราชสีมา  30000   (044) 271667 
109 ศูนยสุขจิตวทิยา ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 (02) 458016 
110 ศูนยสุขภาพจิต 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ทววีฒันา กรุงเทพฯ 

10170 
(02) 5251223 

111 ศูนยสุขภาพจิต 2 อ.เมือง  เชียงใหม  50000 (053) 276153 
112 ศูนยสุขภาพจิต 3 อ.เมือง  ขอนแกน  40000 (043) 327640-1 
113 ศูนยสุขภาพจิต 4 อ.พุนพิน  สุราษฎรธานี  84130 (077) 240564 
114 ศูนยสุขภาพจิตชัยนาท อ.เมือง  ชัยนาท  17000 (056) 411268 
115 ศูนยพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางจิตสังคม 
ถ.ติวานนท  อ.เมือง นนทบุรี  11000 (02) 5252333-5  

    ตอ  2291 
116 ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ภาคเหนือ 
อ.แมริม  เชียงใหม  50180 (053) 890238-44 

117 ศูนยสิริธรเพ่ือการฟนฟู ถ.ติวานนท  อ.เมือง  นนทบุรี  11000 (02) 5915455 
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 สาธารณสุขจังหวัด 

ที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานที่ตั้ง 
1 สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
2 สาธารณสุขจังหวัดจันทบุร ี ศาลากลางจังหวัด อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000 
3 สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 170  ถนนเทศา  อําเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม  73000 
4 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุร ี ศาลากลางจังหวัด อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 
5 สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตาํบลบางปรอก  อําเภอ

เมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000 
6 สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ  77000 
7 สาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 

8 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุร ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000 
9 สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000 
10 สาธารณสุขจังหวัดลพบุร ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000 
11 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 
12 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270 
13 สาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000 
14 สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี  16000 
15 สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
16 สาธารณสุขจังหวัดอางทอง ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง  14000 
17 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
18 สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
19 สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000 
20 สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000 
21 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50000 
22 สาธารณสุขจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000 
23 สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค  60000 
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ที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานที่ตั้ง 
24 สาธารณสุขจังหวัดนาน ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดนาน  55000 
25 สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธนิ  อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000 
26 สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000 
27 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
28 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 72 ถนนนิกรบํารุง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  67000 
29 สาธารณสุขจังหวัดแพร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  54000 
30 สาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน  58000 
31 สาธารณสุขจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  52000 
32 สาธารณสุขจังหวัดลําพูน ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  51000 
33 สาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000 
34 สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000 
35 สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000 
36 สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  53000 
37 สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  40000 
38 สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ  46000 
39 สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000 
40 สาธารณสุขจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000 
41 สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000 
42 สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 
43 สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  31000 
44 สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  49000 
45 สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 
46 สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000 
47 สาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด  45000 
48 สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ถนนกสิกรรม ตําบลเมืองใต  

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   33000 
49 สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 
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ที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานที่ตั้ง 
50 สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000 
51 สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ถนนกรุงศรีนอก   อําเภอเมือง  

จังหวัดสุรินทร  32000 
52 สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู ถนนวิไสยอุดรกิจ  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  39000 
53 สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
54 สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 
55 สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ  37000 
56 สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 
57 สาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000 
58 สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  26000 
59 สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  25000 
60 สาธารณสุขจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000 
61 สาธารณสุขจังหวัดสระแกว ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสระแกว  27000 
62 สาธารณสุขจังหวัดกระบี ่ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000 
63 สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  86000 
64 สาธารณสุขจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000 
65 สาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

66 สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000 
67 สาธารณสุขจังหวัดปตตาน ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  94000 
68 สาธารณสุขจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา  82000 
69 สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  93000 
70 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000 
71 สาธารณสุขจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000 
72 สาธารณสุขจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  85000 
73 สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000 
74 สาธารณสุขจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91000 
75 สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  84000 
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2.  ดานการศึกษา 
 กองการศึกษาเพื่อคนพิการ 
 

ที่ หนวยงาน สถานที่ โทรศัพท ระดับทีเ่ปด
สอน 

สวนกลาง 
1 เศรษฐเสถียร ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 (02) 2414738 อนุบาล – ม.6 
2 โสตศึกษาทุงมหาเมฆ สาธร  กรุงเทพฯ 10120 (02) 2855618 อนุบาล – ม.6 

เขตศึกษา 1 
3 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุร ี บางบัวทอง  นนทบุรี  11110 (02) 5717052 อนุบาล – ม.6 
4 ศึกษาพิเศษนครปฐม นครชัยศรี  นครปฐม  73120 (038) 332309 ป.1 – ม.3 

เขตศึกษา 3 
5 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา หาดใหญ  สงขลา  90110 (074) 212516 อนุบาล – ม.6 
6 โสตศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
ทุงสง  นครศรีธรรมราช  80110 (075) 412690 อนุบาล – ม.3 

7 สอนคนตาบอดภาคใต  
จังหวัดสุราษฎรธานี 

อ.เมือง  สุราษฎรธานี  84100 (077) 211493 อนุบาล – ม.6 

8 ชุมพรปญญานุกูล ประทิว  ชุมพร 86230  ป.1 – ม.3 
9 สงขลาพัฒนาปญญา อ.เมือง  สงขลา  90100 (074) 333755 อนุบาล – ป.6 
10 ศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช ทุงสง  นครศรีธรรมราช  80110 075) 412153 ป.1 – ป.6 

เขตศึกษา 4 
11 ศึกษาพิเศษภูเก็ต ถลาง  ภูเก็ต  83110 (075) 260448 ป.1 – ม.3 

เขตศึกษา 5 
12 โสตศึกษาเทพารัตน บางสะพาน ประจวบคีรขีันธ 77140  อนุบาล – ป.6 
13 ศึกษาพิเศษสพุรรณบุรี อ.เมือง  สุพรรณบุรี  72000  อนุบาล – ป.6 
14 ศึกษาพิเศษกาญจนบุรี อ.เมือง  กาญจนบุรี  71000  อนุบาล – ป.6 
15 ศึกษาพิเศษเพชรบุร ี ชะอํา  เพชรบรุี  76120 (032) 471102 อนุบาล – ป.6 
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ที่ หนวยงาน สถานที่ โทรศัพท ระดับทีเ่ปด
สอน 

เขตศึกษา 6 
16 ศึกษาพิเศษลพบุรี อ.เมือง  ลพบุรี  15000 (036) 412014 อนุบาล – ป.6 

เขตศึกษา 7 
17 ศึกษาพิเศษนครสวรรค อ.เมือง  นครสวรรค  60000 (056) 227011 ป.1 – ป.6 
18 ศึกษาพิเศษพิษณุโลก อ.เมือง  พิษณุโลก  65000 (055) 299258 อนุบาล – ป.6 
19 โสตศึกษาจังหวัดตาก อ.เมือง   ตาก  63000 (055) 511031 อนุบาล – ม.6 
20 ศึกษาพิเศษพิจิตร อ.เมือง  พิจิตร  66000 (055) 299258 อนุบาล – ป.6 
21 ศึกษาพิเศษเพชรบูรณ อ.เมือง  เพชรบูรณ  67000  ป.1 – ป.6 

เขตศึกษา 8 
22 โสตศึกษาอนุสารสุนทร อ.เมือง  เชียงใหม  50300 (053) 222475 อนุบาล – ม.6 
23 สอนคนตาบอดภาคเหนือ อ.เมือง  เชียงใหม  50200 (053) 278009 อนุบาล – ม.6 
24 กาวิละอนุกูล อ.เมือง   เชียงใหม  50000 (053) 249304 อนุบาล – ม.3 
25 ศึกษาพิเศษนาน ก่ิงอําเภอภูเพียง นาน  55000  อนุบาล – ป.6 
26 ศึกษาพิเศษเชียงราย อ.เมือง  เชียงราย  57000  อนุบาล – ป.6 
27 ศึกษาพิเศษแพร อ.เมือง  แพร  54000  ป.1 – ป.6 

เขตศึกษา 9 
28 โสตศึกษาจังหวัดขอนแกน อ.เมือง  ขอนแกน  40000 (043) 211751 ป.1 – ป.6 
29 ศึกษาพิเศษอุดรธานี อ.เมือง  อุดรธานี  41000 (043) 323682 ป.1 – ม.6 
30 ศึกษาพิเศษขอนแกน อ.เมือง   ขอนแกน  40000  ป.1 – ป.6 

เขตศึกษา 10 

31 อุบลปญญานุกูล อ.เมือง  อุบลราชธานี  34000  อนุบาล – ม.3 
32 ศึกษาพิเศษมุกดาหาร อ.เมือง  มุกดาหาร 49000 (042) 612237 อนุบาล – ม.6 
33 ศึกษาพิเศษกาฬสินธุ ยางตลาด  กาฬสินธุ  46120  อนุบาล – ป.3 
34 ศึกษาพิเศษรอยเอ็ด ธวัชบุรี  รอยเอ็ด  45170 (043) 569278 อนุบาล – ม.3 

เขตศึกษา 11 
35 ศึกษาพิเศษสรุินทร ปราสาท  สุรินทร  32140 (044) 551793 อนุบาล – ม.3 
36 ศึกษาพิเศษนครราชสีมา อ.เมือง   นครราชสีมา  30000 (044) 214983 อนุบาล – ป.6 
37 ศึกษาพิเศษชยัภูมิ อ.เมือง  ชัยภูมิ  36000 (044) 812307 ป.1 – ป.6 
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ที่ หนวยงาน สถานที่ โทรศัพท ระดับทีเ่ปด

สอน 

เขตศึกษา 12 
38 โสตศึกษาจังหวัดชลบรุ ี อ.เมือง  ชลบรุี  36000 (038) 382638 อนุบาล – ม.6 
39 ศึกษาพิเศษระยอง อ.เมือง  ระยอง  21000  ป.1 – ป.6 
40 ศึกษาพิเศษปราจีนบุรี อ.เมือง  ปราจีนบุรี  25230  อนุบาล – ม.6 
41 ศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา  24140  ป.1 – ป.6 
42 ศูนยการศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 3  
หาดใหญ  สงขลา  90112 (074) 212516 ทุกประเภท 

43 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 8 

อ.เมือง  เชียงใหม  50000 (053) 244770 ทุกประเภท 

44 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 9 

อ.เมือง  ขอนแกน  40000 (043) 221751 ทุกประเภท 

45 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
กรุงเทพมหานคร 

ดินแดง  กรุงเทพฯ  10320 (02) 2451700 ทุกประเภท 

46 ศูนยการศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 10 

อ.เมือง  อุบลราชธานี  34000 (045) 312764 ทุกประเภท 
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 สํานักงานประถมศึกษาจังหวัด 

 
ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 

1 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดกระบี ่

ถ.อุตรกิจ  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 (075) 612585 

2 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดกาญจนบุรี 

ถ.แสงชูโต  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 (034) 513648 
 ตอ  110 

3 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดกาฬสินธุ 

ถ.ถีนานนท  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ  46000 (043) 811282 

4 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดกําแพงเพชร 

ถ.เทศา 1  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  62000 (055) 711383 

5 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดขอนแกน 

ถ.ศูนยราชการ  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 (043) 246664 

6 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดจันทบุรี 

1 ถ.ตากสิน  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000 (039) 312599 
  ตอ  103 

7 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลวดัปตุลาธริาช
รังสฤษฎ์ิ  ถ.มรุพงษ  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
24000 

(038) 511730 

8 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดชลบุร ี

ถ.พระยาสัจจา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 (038) 274120 

9 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดชัยนาท 

ถ.วิเชียรปราการ  อ.เมือง  จ.ชัยนาท  17000 (056) 411578 

10 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดชัยภูมิ 

ถ.องคการบริหารสวนจังหวัด สาย 1  อ.เมือง  
จ.ชัยภูมิ  36000 

(044) 811516   
  ตอ  1010 

11 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดชุมพร 

อาคาร 6  โรงเรียนสุบรรณนิมิตร  อ.เมือง   
จ.ชุมพร  86000 

(077)  501048 

12 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดเชียงราย 

ถ.สนามบิน  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000 (053) 711410 

13 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดเชียงใหม 

ถ.เชียงใหม – แมริม  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  
50000 

(053) 222756 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
14 สํานักงานการประถมศึกษา   

จังหวัดตรัง 
ถ.ตรัง – ปะเหลียน  อ.เมือง จ.ตรัง  92000 (075) 218547 

15 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดตราด 

ถ.สุขุมวิท  อ.เมือง  จ.ตราด  23000 (055) 511722 

16 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดตาก 

บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก  อ.เมือง      
จ.ตาก  63000 

(037) 512537 

17 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดนครนายก 

ถ.นครนายก – รังสิต  อ.เมือง  จ.นครนายก  
26000 

(037) 311156 

18 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดนครปฐม 

ถ.เพชรเกษม  ต.พระประโทน  อ.เมือง   
จ.นครปฐม  73000 

(034) 253878 

19 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดนครพนม 

ถ.กลางเมือง  อ.เมือง จ.นครพนม  48000 (042) 511250 

20 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดนครราชสีมา 

ถ.ราชสีมา – จักราช  อ.เมือง                  
จ.นครราชสีมา  30000 

(044) 245286 

21 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ.ศรีธรรมราช  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  
80000 

(075) 341073 

22 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดนครสวรรค 

ถ.สวรรควิถี  อ.เมือง  จ.นครสวรรค  60000 (036) 222530 

23 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดนนทบรุี 

ถ.รัตนาธิเบศร  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 (02) 5911320 

24 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดนราธิวาส 

หมู 8  ต.ลําภู  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000 (073) 511473 

25 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดนาน 

ถ.สุมนเทวราช  อ.เมือง  จ.นาน  55000 (054) 710029 

26 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดบุรีรัมย 

50  ถ.อิสาณ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย  31000 (044) 612001 

27 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดปทุมธานี 

ถ.ติวานนท  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000 (02) 5816704 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
28 สํานักงานการประถมศึกษา   

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ถ.สละชีพ  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรขีันธ  
77000 

(032) 611593 

29 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดปราจีนบุรี 

อาคารการศึกษา อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  
25000 

(037) 213076 

30 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดปตตานี 

ถ.ปากนํ้า  อ.เมือง  จ.ปตตานี  94000 (073) 331842 

31 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ถ.สายอยุธยา – อางทอง  ต.ลุมพลี  
อ.พระนครศรีอยุธยา  13000 

(035) 328132 

32 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดพะเยา 

ถ.สนามกีฬา หมูที่ 11  ต.บานตอม  อ.เมือง 
จ.พะเยา  56000 

(054) 431400 

33 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดพังงา 

อ.เมือง  จ.พังงา  82000 (076) 412180 

34 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดพัทลุง 

โรงเรียนอนุบาลพัทลุง  อ.เมือง  จ.พัทลุง  
93000 

(074) 612045 

35 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดพิจิตร 

ถ.บุษบา  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000 (056) 612328 

36 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดพิษณุโลก 

ถ.พุทธบชูา  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 (055) 244633 

37 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดเพชรบุรี 

ศาลากลางจังหวัด  อาคาร 1 ชั้น 3 ถ.ราชวิถ ี
อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000 

(032) 427028 

38 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดเพชรบูรณ 

ถ.สระบุรี – หลมสัก  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ  
67000 

(056) 721632 

39 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดแพร 

ถ.ยันตรกิจโกศล  อ.เมือง  จ.แพร  54000 (054) 511242 

40 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดภูเก็ต 

บริเวณโรงเรยีนพิบูลยสวัสดี  อ.เมือง  จ.
ภูเก็ต  83000 

(076) 214066 

41 สํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดมหาสารคาม 

ถ.ศรีสวัสด์ิดําเนิน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  
44000 
 

(043) 711166 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
42 สํานักงานการประถมศึกษา   

จังหวัดแมฮองสอน 
ถ.ขุนลุมประพาส  อ.เมือง  จ.แมฮองสอน  
58000 

(053) 612181 

43 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดยโสธร 

ถ.แจงสนิท  อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000 (045) 781158 

44 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดยะลา 

อาคารการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   
อ.เมือง  จ.ยะลา  95000 

(073) 212919 

45 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดรอยเอ็ด 

ถ.รณชัยชาญยุทธ  อ.เมือง  จ.รอยเอ็ด  
45000 

(043) 527895 

46 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดระนอง 

ต.บางริ้น  อ.เมือง  จ.ระนอง  85000 (077) 848049 

47 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดระยอง 

ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 (038) 611231 

48 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดราชบุร ี

ต.ดอนตะโก  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 (032) 321914 

49 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดลพบุร ี

บริเวณโรงเรยีนเมืองใหมฯ  อ.เมือง          
จ.ลพบุรี 15000 

(036) 413448 

50 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดลําปาง 

ถ.ลําปาง – งาว  ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลําปาง  
52000 

(054) 335068 

51 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดลําพูน 

ถ.ลําพูน – ปาซาง  อ.เมือง  จ.ลําพูน  
51000 

(053) 511368  
  ตอ  119 

52 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดเลย 

ถ.พิพัฒนมงคล  อ.เมือง  จ.เลย  42000 (042) 813113 

53 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดศรีสะเกษ 

ถ.วันลูกเสือ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000 (045) 612366 

54 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดสกลนคร 

ถ.นิตโย  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 (042) 711176 

55 สํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดสงขลา 

331  หมูที่ 1  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  
90100 

(074) 448709 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
56 สํานักงานการประถมศึกษา   

จังหวัดสตูล 
884  ถ.ยนตรการกําธร  ต.คลองขุด  อ.เมือง 
จ.สตูล  91000 

(074) 711237 

57 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดสมุทรปราการ 

ถ.สุขุมวิท  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270 (02) 3848091 

58 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ถ.เอกชัย  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000 (034) 711370 

59 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดสมุทรสาคร 

ถ.เศรษฐกิจ 1  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  
74000 

(034) 826925 

60 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดสระบุร ี

ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 (036) 511417 
   ตอ  129 

61 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดสิงหบุรี 

ถ.สิงหบุรี – อางทอง  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี  
16000 

(036) 211547  
 

62 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดสุโขทยั 

ถ.สิงหวัฒน  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 (055) 611783 

63 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ถ.มาลัยแมน  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000 (035) 521832  
   ตอ  119 

64 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดสุราษฎรธานี 

อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี  84000 (077) 273298 

65 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดสุรินทร 

บริเวณโรงเรยีนหนองโตงฯ   อ.เมือง   
จ.สุรินทร  32000 

(044)  511419 

66 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดหนองคาย 

ถ.มีชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000 (042) 412692 
  ตอ  110 

67 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดอางทอง 

ถ.เทศบาล 4  อ.เมือง  จ.อางทอง  14000 (035) 611754 

68 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดอุดรธานี 

ถ.ศรีสุข  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 (042) 221013 

69 สํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดอุตรดิตถ 

บริเวณโรงเรยีนสวนหลวง  ต.ปาเซา         
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ  53000 

(055) 411774 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
70 สํานักงานการประถมศึกษา   

จังหวัดอุทัยธานี 
อ.เมือง  จ.อุทัยธานี  61000 (056) 511010 

71 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ถ.สุรศักด์ิ  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 (045) 255708 
  ตอ  412 

72 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อาคาร 4 พญาไท  ถ.ศรีอยุธยา  
กรุงเทพมหานคร  10400 

(02) 2474600 

73 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดมุกดาหาร 

ถ.พิทักษพนมเขต  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
37000 

(042) 611532 

74 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดสระแกว 

อ.เมือง  จ.สระแกว  27000 (037) 242390 

75 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดอํานาจเจริญ 

ถ.สุขาภิบาล 1  อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ  
37000 

(045) 511019 

76 สํานักงานการประถมศึกษา   
จังหวัดหนองบัวลําภู 

อ.เมือง  จ.หนองบัวลําภู  39000 (042) 360765  
   ตอ  123 
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 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

 
ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 

1 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
ภาคกลาง  

ถ.เพชรเกษม  ต.บางฆอง  อ.โพธาราม           
จ.ราชบุรี  70120 

(032) 231326 

2 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
ภาคตะวันออก 

ต.ตะพง  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 (038) 655006 

3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  
34000 

(045) 311511 

4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
ภาคใต 

ถ.สงขลา – นาทวี  ต.เขารปูชาง  อ.เมือง 
จ.สงขลา  90000 

(074) 336071 – 4 

5 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
ภาคเหนือ 

หมู 12  ถ.จามเทวี  ต.บอแฮว  อ.เมือง  จ.ลําปาง  
52100 

(054) 222965 

6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดกระบี ่

ถ.ปานุราช  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000 (075) 611933 

7 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

96 หมู 1  ถ.แสงชูโต  ต.ทาลอ  อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  71000 

(034) 514429 

8 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดกาฬสินธุ 

ถ.สนามบิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ 
46000 

(043) 813082 

9 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดกําแพงเพชร 

ถ.สนามบิน  ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.
กําแพงเพชร  62000 

(055) 711640 

10 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดขอนแกน 

ถ.รถไฟ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  
40000 

(043) 225242 

11 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดจันทบุรี 

ถ.จันทบุรี – สระแกว  ต.พลับพลา  อ.เมือง   
จ.จันทบุรี  22000 

(039) 321208 

12 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

87/10 หมู 12  ถ.ศุขประยูร  ต.บางตีนเปด       
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000 

(038) 515256-7 

13 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดชลบุร ี

97/33 หมู 1  ถ.พระยาสัจจา  ต.เสม็ด  จ.ชลบุรี  
20000 
 

(038) 287148 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
14 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

จังหวัดชัยนาท 
ถ.พหลโยธิน  ต.เขาทาพระ  อ.เมือง  จ.ชัยนาท  
17000 

(056) 411631 

15 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดชัยภูมิ 

ถ.องคการสาย 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  
36000 

(044) 812280 

16 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดชุมพร 

หมูที่ 9  ต.วังไผ  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86190 (077) 511982 

17 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดเชียงราย 

ถ.สิงหไคล  ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  
57000 

(053) 711944 

18 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดเชียงใหม 

157 หมู 4 ถ.โชตนา  ต.ดอนแกว  อ.แมริม 
จ.เชียงใหม  50180 

(053) 222598 

19 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดตราด   

347 หมู 9  ถ.สุขุมวิท  ต.วงักระแจะ  อ.เมือง   
จ.ตราด  23000 

(039) 521525 

20 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดตรัง 

181 ถ.พัทลุง  ต.ทับเทีย่ง  อ.เมือง  จ.ตรัง 
92000 

(075) 218440 

21 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดตาก 

ถ.พหลโยธิน  ต.ระแหง  อ.เมือง  จ.ตาก  63000 (055) 512518 

22 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดนครนายก 

ถ.บานใหญ  อ.เมือง  จ.นครนายก  26000 (037) 312168 

23 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดนครปฐม 

140 หมู 7  ถ.เพชรเกษม  ต.ธรรมศาลา  อ.เมือง  
จ.นครปฐม  73000 

(034) 395104 

24 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดนครพนม 

284  ถ.กลางเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง            
จ.นครพนม 48000 

(042) 512311 

25 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดนครราชสีมา 

ถ.สืบศิริ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   
30000 

(044) 243350 

26 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ.สายเอเซีย  ต.นาสาร  อ.พระพรหม 
จ.นครศรีธรรมราช  80000 

(075) 378507 – 
10 

27 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดนครสวรรค 

หนาคายจิรประวตัิ  ต.นครสวรรค  อ.เมือง 
จ.นครสวรรค  60000 

(056) 255437 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
28 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

จังหวัดนนทบรุี 
47 หมู 4  ถ.ตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี  ต.เสาธงหิน 
อ.บางใหญ  จ.นนทบุรี 

(02) 9266810 
        9266811 

29 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดนราธิวาส 

ถ.สุริยะประดิษฐ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000 (073) 511807 

30 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดนาน 

84   ถ.สมุนเทวราช  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จ.นาน  55000 

(054) 710553 

31 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดบุรีรัมย 

ถ.บุรีรัมย – ประโคนชัย  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย  
31000 

(044) 611689 

32 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดปทุมธานี 

ถ.ติวานนท  ต.บางกะดี  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  
12000 

(02) 5012137 

33 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

22  ถ.สวนสน  ต.เกาะหลัก  อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรขีันธ  70000 

(032) 611586 

34 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดปราจีนบุรี 

ถ.สุวรรณศร – เขาใหญ  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  
25000 

(037) 211614 

35 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดปตตานี 

ถ.สวนสมเด็จ  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปตตาน ี
94000 

(073) 333050 

36 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

115  ถ.โรจนะ  ต.ไผลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 

(055) 043033 

37 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดพะเยา 

ถ.ซุปเปอรไฮเวย  ต.ตอม  อ.เมือง  จ.พะเยา  
56000 

(054) 481833 

38 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดพังงา 

59 หมูที่ 3 ต.ตากแดด  อ.เมือง  จ.พังงา  82000 (076) 412003 – 4 

39 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดพัทลุง 

ถ.ราเมศวร  ต.คูหาสวรรค  อ.เมือง  จ.พัทลุง  
93000 

(074) 612403 

40 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดพิจิตร 

ถ.คลองคะเชนทร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  
66000 

(056) 652878 

41 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดพิษณุโลก 

ถ.พิษณุโลก – เต็งหนาม  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  
65000 
 

(055) 242273 



ES 612 345 

ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
42 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

จังหวัดเพชรบุรี 
245  ถ.คีรีรัฐยา  ต.ธงชัย  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  
76000 

(032) 426209 

43 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดเพชรบูรณ 

ถ.สามัคคีชัย   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ  
67000 

(054) 511677 

44 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดภูเก็ต 

33 / 44  ถ.ดํารง  ต.ตลาดใหม  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 
83000 

(076) 221801 

45 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดมหาสารคาม 

ถ.ถีนานนท  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000 (043) 721383 

46 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดมุกดาหาร 

30  ถ.พิทักษพนมเขต  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 

(042) 611551 

47 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดแมฮองสอน 

ถ.ปานลอนิคม  ต.จองคํา  อ.เมือง                 
จ.แมฮองสอน 58000 

(053) 611438 

48 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดยโสธร 

ถ.แจงสนิท  ต.สําราญ  อ.เมือง  จ.ยโสธร  
35000 

(045) 712834 

49 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดยะลา 

1 อาคารสงเคราะห  ถ.พิพิธภักดี  ต.สะแตง 
อ.เมือง  จ.ยะลา  95000   

(073) 212732 

50 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดรอยเอ็ด 

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

(043) 511199 

51 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดระนอง 

48 หมู 1  ถ.เพชรเกษม  ต.บางริ้น  อ.เมือง  จ.
ระนอง  85000 

(077) 821299 

52 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดระยอง 

ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  
21000 

(038) 613662 

53 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดราชบุร ี

112 หมู 1  ถ.เพชรเกษมสายเกา  ต.ดอน
กระเบื้อง  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120 

(032) 389167 

54 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดลพบุร ี

ถ.นารายณมหาราช  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000 (036) 413582 

55 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดลําปาง 

ถ.ลําปาง – หางฉัตร  อ.เมือง  จ.ลําปาง  52100 
 
 

(054) 218666 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
56 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

จังหวัดลําพูน 
178 หมู 11  ถ.ลําพูน – ริมปง  ต.ตนธง  อ.เมือง  
จ.ลําพูน  51000 

(053) 511295 

57 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดเลย 

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

(042) 812657 

58 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

350  ถ.วันลูกเสือ  ต.หนองครก  อ.เมือง     
จ.ศรีสะเกษ  33000 

(045) 612602 

59 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสกลนคร 

1875 / 16  ศูนยราชการ  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47000 

(042) 711629 

60 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสงขลา 

2 ถ.รามวิถี  ต.บอทอง  อ.เมือง  จ.สงขลา  
90000 

(074) 312596 

61 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสตูล 

ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล  91000 (074) 711449 

62 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสมุทรปราการ 

34 / 1  ถ.สุขุมวิท  ต.ปากน้ํา  อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ  10270 

(02) 3844823 
      3845648 

63 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ถ.สมุทรสงคราม – บางแพ   ต.ตลาดใหญ        
อ.เมือง จ.สมุทรสงครา  75000 

(034) 715485 
        715901 

64 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ถ.พระราม 2   ต.ทาจีน  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  
74000 

(034) 421677 
        421678 

65 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสระบุร ี

238  ถ.พหลโยธิน  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง   
จ.สระบุรี  18000 

(036) 221328 
        313723 

66 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสระแกว 

ถ.สุวรรณศร  ต.ทาเกษม  อ.เมือง  จ.สระแกว  
27000 

(037) 242545 – 6 

67 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสิงหบุรี 

ถ.สิงหบุรี – ลพบุรี  ต.มวงหมู  อ.เมือง           
จ.สิงหบุรี  16000 

(036) 512170 

68 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสุโขทยั 

245  หมู 2  ถ.จรดวิถีถอง  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  
64000 

(055) 612253 

69 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ถ.มาลัยแมน  ต.ศาลาขาว  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  
72210 

(035) 599212 
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ที่  หนวยงาน  สถานที่ โทรศัพท 
70 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

จังหวัดสุราษฎรธานี 
ถ.ดอนนก  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง   
จ.สุราษฎรธานี 84000 

(077) 284998 

71 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดสุรินทร 

346 ม.7  ถ.สิรินทร – ปราสาท  ต.นอกเมือง 
อ.เมือง  จ.สุรินทร  32000 

(044) 512700 

72 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดหนองคาย 

ถ.มีชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.หนองคาย 
43000 

(042) 420355 

73 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดหนองบัวลําภู 

บริเวณศูนยราชการ  อ.อุดร – เลย  อ.เมือง    
จ.หนองบัวลําภู  39000 

(042) 360357 

74 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดอางทอง 

96 หมู 6  ถ.อางทอง – โพธิ์ทอง  ต.บางพลับ   
อ.โพธิ์ทอง  จ.อางทอง  14120 

(035) 691060 
        691450 

75 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดอุดรธานี 

ถ.หาแยกนํ้าพุ  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 (042) 223461 

76 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดอุตรดิตถ 

125  หมู 3  ต.ปาเซา  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ  
53000 

(055) 412592 

77 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดอุทัยธานี 

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

(056) 511511 

78 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

7  ถ.แจงสนิท  ต.ในเมือง  อ.เมือง                
จ.อุบลราชธานี  34000 

(045) 261032 
          255001 

79 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

37 / 7  ถ.อํานาจอนุสรณ  ต.บุง  อ.เมือง  
จ.อํานาจเจริญ  37000 

(045) 511912 
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 สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด 
 

ที่ สามัญศึกษาประจําจังหวดั สถานที่ตั้ง 
1 สามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี ถนนแมน้ําแมกลอง   

ตําบลปากแพรก  อําเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
2 สามัญศึกษาจังหวัดจันทบุร ี อําเภอเมือง   จังหวัดจันทบุรี  22000 
3 สามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม 73000 
4 สามัญศึกษาจังหวัดนนทบุร ี อําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี  11000 
5 สามัญศึกษาจังหวัดปทุมธานี ร.ร.ปทุมธาวิไล  ถนนปทุมสัมพันธ   อําเภอเมือง   จังหวัด

ปทุมธานี  12000 
6 สามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง   จังหวัดประจวบคีรขีันธ  77000 
7 สามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย  ถนนโรจนะ  อําเภอเมือง    

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 
8 สามัญศึกษาจังหวัดเพชรบุร ี อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี  76000 
9 สามัญศึกษาจังหวัดลพบุร ี สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี  อาคารสมาคมนักเรียนเกา 

พิบูลวิทยาลยั  ถ.นารายณมหาราช  อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
15000 

10 สามัญศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร อําเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
11 สามัญศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม อําเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 
12 สามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ อําเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ  27000 
13 สามัญศึกษาจังหวัดสระบุร ี อําเภอเมือง   จังหวัดสระบุรี  18000 
14 สามัญศึกษาจังหวัดสิงหบุรี สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสิงหบุรี  อําเภอเมือง   จังหวัด

สิงหบุรี  16000 
15 สามัญศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 140 / 11  ถ.มาลัยแมน  ตําบลรั้งใหญ  อําเภอเมือง    

จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
16 สามัญศึกษาจังหวัดอางทอง อําเภอเมือง   จังหวัดอางทอง  14000 
17 สามัญศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมือง   จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
18 สามัญศึกษาจังหวัดชัยนาท ถนนลูกเสือ 1  อําเภอเมือง   จังหวัดชัยนาท 
19 สามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  57000 
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ที่ สามัญศึกษาประจําจังหวดั สถานที่ตั้ง 
20 สามัญศึกษาจังหวัดตาก ร.ร.ตากพิทยาคม  ถนนทาเรือ  อําเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก 

63000 
21 สามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค  60000 
22 สามัญศึกษาจังหวัดนาน อําเภอเมือง   จังหวัดนาน  55000 
23 สามัญศึกษาจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก  65000 
24 สามัญศึกษาจังหวัดพะเยา อําเภอเมือง   จังหวัดพะเยา  56000 
25 สามัญศึกษาจังหวัดพิจิตร 90 / 5 – 7  ถนนซุปเปอรไฮเวย  อําเภอเมือง   จังหวัดพิจิตร  

66000 
26 สามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม  อาคารคาเธย  สแควร 

(บี) ชั้น 729  ถนนหัสดิเสวี  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  
50200 

27 สามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ  67000 
28 สามัญศึกษาจังหวัดแพร ถนนแพร – ลอง  อําเภอเมือง   จังหวัดแพร  54000 
29 สามัญศึกษาจังหวัดแมฮองสอน ถนนขุมลุมแระพาส  อําเภอเมือง   จังหวัดแมฮองสอน  95000 
30 สามัญศึกษาจังหวัดลําปาง สามัญงานสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง  อาคารสํานักงานการศึกษา 

ศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 409  ถนนพระเจาทันใจ  ตําบลตน
ธงชัย อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง  52000 

31 สามัญศึกษาจังหวัดลําพูน อําเภอเมือง   จังหวัดลําพูน  51000 
32 สามัญศึกษาจังหวัดเลย อําเภอเมือง   จังหวัดเลย  42000 
33 สามัญศึกษาจังหวัดสุโขทัย อําเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย  64000 
34 สามัญศึกษาจังหวัดอุทัยธานี อาคารสํานักงานศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม   

ถนนอุทัยธาน ี– โกรกพระ  อําเภอเมือง   จังหวัดอุทัยธานี  
61000 

35 สามัญศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ อําเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ  53000 
36 สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ  อาคารสํานักงานการศึกษา   

การศาสนาและวัฒนธรรม  ถนนสนามบิน  อําเภอเมือง    
จังหวัดกาฬสินธุ  46000 

37 สามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน  40000 
38 สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ถนนสนามบิน  อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ  36000 
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ที่ สามัญศึกษาประจําจังหวดั สถานที่ตั้ง 
39 สามัญศึกษาจังหวัดตราด อําเภอเมือง   จังหวัดตราด  23000 
40 สามัญศึกษาจังหวัดนครพนม อําเภอเมือง   จังหวัดนครพนม  48000 
41 สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  30000 
42 สามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย อําเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย  31000 
43 สามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ถนนววิิธสุนทร  อําเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  49000 
44 สามัญศึกษาจังหวัดยโสธร ถนนแจงสนิท  อําเภอเมือง   จังหวัดยโสธร  35000 
45 สามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ถนนวันลูกเสอื  อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
46 สามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร อําเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร  32000 
47 สามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี อําเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
48 สามัญศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเมือง   จังหวัดอํานาจเจริญ  37000 
49 สามัญศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู อําเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลําภู  39000 
50 สามัญศึกษาจังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม  44000 
51 สามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร อําเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร  47000 
52 สามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี อําเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี  41000 
53 สามัญศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ถนนราชดําเนิน  อําเภอเมือง   จังหวัดรอยเอ็ด  45000 
54 สามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย อําเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  43000 
55 สามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง   จังหวัดฉะเชงิเทรา  24000 
56 สามัญศึกษาจังหวัดนครนายก อําเภอเมือง   จังหวัดนครนายก  26000 
57 สามัญศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี อําเภอเมือง   จังหวัดปราจีนบุรี  25000 
58 สามัญศึกษาจังหวัดระยอง สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดระยอง  อําเภอเมือง   จังหวัดระยอง  

21000 
59 สามัญศึกษาจังหวัดสระแกว อําเภอเมือง   จังหวัดสระแกว  27000 
60 สามัญศึกษาจังหวัดชลบุร ี ถนนวชิรปราการ  อําเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี  20000 
61 สามัญศึกษาจังหวัดชุมพร อําเภอเมือง   จังหวัดชุมพร  86000 
62 สามัญศึกษาจังหวัดกระบี ่ โรงเรียนอํามาตยาพานิชกุล  ถนนอุตรกิจ  อําเภอเมือง   จังหวัด

กระบี่ 81000 
63 สามัญศึกษาจังหวัดตรัง อําเภอเมือง   จังหวัดตรัง  92000 
64 สามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
65 สามัญศึกษาจังหวัดปตตาน ี อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี  94000 
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ที่ สามัญศึกษาประจําจังหวดั สถานที่ตั้ง 

66 สามัญศึกษาจังหวัดพังงา อําเภอเมือง   จังหวัดพังงา  82000 
67 สามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง อําเภอเมือง   จังหวัดพัทลุง  93000 
68 สามัญศึกษาจังหวัดภูเก็ต 38  ถนนดํารง  อําเภอเมือง   จังหวัดภูเก็ต  83000 
69 สามัญศึกษาจังหวัดระนอง สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดระนอง  17 / 24  ถนนผาดาด   

อําเภอเมือง   จังหวัดระนอง  85000 
70 สามัญศึกษาจังหวัดสงขลา อําเภอเมือง   จังหวัดสงขลา  90000 
71 สามัญศึกษาจังหวัดสตูล อําเภอเมือง   จังหวัดสตูล  91000 
72 สามัญศึกษาจังหวัดนราธิวาส อําเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส  96000 
73 สามัญศึกษาจังหวัดยะลา 12  ถนนสุขยางค  อําเภอเมือง   จังหวัดยะลา  95000 
74 สามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎรธานี  84000 
75 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาฯ   

เขตการศึกษาราชบุร ี
อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี  70000 
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3.  ดานการสงเคราะห 
 สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด 
 

ที่ สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด สถานที่ตั้ง 
1 ประชาสงเคราะหจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
2 ประชาสงเคราะหจังหวัดจันทบุร ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000 
3 ประชาสงเคราะหจังหวัดนครปฐม  ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000 
4 ประชาสงเคราะหจังหวัดนนทบุร ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 
5 ประชาสงเคราะหจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  12000 
6 ประชาสงเคราะหจังหวัดประจวบคีรขีันธ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขีันธ  

77000 
7 ประชาสงเคราะหจังหวัดเพชรบุร ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  76000 
8 ประชาสงเคราะหจังหวัดราชบุร ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000 
9 ประชาสงเคราะหจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000 
10 ประชาสงเคราะหจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  74000 
11 ประชาสงเคราะหจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

75000 
12 ประชาสงเคราะหจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  10270 
13 ประชาสงเคราะหจังหวัดสระบุร ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  18000 
14 ประชาสงเคราะหจังหวัดสิงหบุรี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี  16000 
15 ประชาสงเคราะหจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
13000 

16 ประชาสงเคราะหจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
17 ประชาสงเคราะหจังหวัดอางทอง ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง  14000 
18 ประชาสงเคราะหจังหวัดกําแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
19 ประชาสงเคราะหจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  17000 
20 ประชาสงเคราะหจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000 
21 ประชาสงเคราะหจังหวัดเชียงใหม ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  50000 
22 ประชาสงเคราะหจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดตาก  63000 
23 ประชาสงเคราะหจังหวัดนครสวรรค ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  60000 
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ที่ สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด สถานที่ตั้ง 
24 ประชาสงเคราะหจังหวัดนาน ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดนาน  55000 
25 ประชาสงเคราะหจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  56000 
26 ประชาสงเคราะหจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  6600 
27 ประชาสงเคราะหจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
28 ประชาสงเคราะหจังหวัดเพชรบูรณ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  67000 
29 ประชาสงเคราะหจังหวัดแพร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดแพร  54000 
30 ประชาสงเคราะหจังหวัดแมฮองสอน ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  58000 
31 ประชาสงเคราะหจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  52000 
32 ประชาสงเคราะหจังหวัดลําพูน ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  51000 
33 ประชาสงเคราะหจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดเลย  42000 
34 ประชาสงเคราะหจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64000 
35 ประชาสงเคราะหจังหวัดอุทัยธาน ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000 
36 ประชาสงเคราะหจังหวัดอุตรดิตถ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  53000 
37 ประชาสงเคราะหจังหวัดกาฬสินธุ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  46000 
38 ประชาสงเคราะหจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  40000 
39 ประชาสงเคราะหจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000 
40 ประชาสงเคราะหจังหวัดตราด   ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดตราด  23000 
41 ประชาสงเคราะหจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000 
42 ประชาสงเคราะหจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000 
43 ประชาสงเคราะหจังหวัดบุรีรัมย ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  31000 
44 ประชาสงเคราะหจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  49000 
45 ประชาสงเคราะหจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  44000 
46 ประชาสงเคราะหจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  35000 
47 ประชาสงเคราะหจังหวัดรอยเอ็ด ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด  45000 
48 ประชาสงเคราะหจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 
49 ประชาสงเคราะหจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 
50 ประชาสงเคราะหจังหวัดสุรินทร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  32000 
51 ประชาสงเคราะหจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  43000 
52 ประชาสงเคราะหจังหวัดหนองบัวลําภู ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู  39000 
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ที่ สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด สถานที่ตั้ง 

53 ประชาสงเคราะหจังหวัดอุบลราชธาน ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
54 ประชาสงเคราะหจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000 
55 ประชาสงเคราะหจังหวัดอํานาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ  37000 
56 ประชาสงเคราะหจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 
57 ประชาสงเคราะหจังหวัดชลบุร ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000 
58 ประชาสงเคราะหจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  26000 
59 ประชาสงเคราะหจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  25000 
60 ประชาสงเคราะหจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  21000 
61 ประชาสงเคราะหจังหวัดสระแกว ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว  27000 
62 ประชาสงเคราะหจังหวัดกระบี ่ ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่  81000 
63 ประชาสงเคราะหจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  86000 
64 ประชาสงเคราะหจังหวัดตรงั ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดตรัง  92000 
65 ประชาสงเคราะหจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000 
66 ประชาสงเคราะหจังหวัดปตตาน ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  94000 
67 ประชาสงเคราะหจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดพังงา  82000 
68 ประชาสงเคราะหจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  93000 
69 ประชาสงเคราะหจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  83000 
70 ประชาสงเคราะหจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  95000 
71 ประชาสงเคราะหจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  85000 
72 ประชาสงเคราะหจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000 
73 ประชาสงเคราะหจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  91000 
74 ประชาสงเคราะหจังหวัดสุราษฎรธาน ี ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  84000 
75 ประชาสงเคราะหจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด  อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

80000 
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4.  องคกรขององคกร  เพื่อ / และ ชมรมของคนพิการ 
 

ที่ หนวยงาน สถานที่ โทรศัพท 

1 สมาคมคนพิการทุกประเภทแหง 
ประเทศไทย 

ชั้น 5  อาคารศูนยสงเสริมอาชีพและพัฒนาคน
พิการ  ถนนเทอดดําริ  เขตดุสิต  กทม.  10300 

(02) 2436828 

2 สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย 144 / 9  หมูบานฐติิพรเพลส  ถนนพัฒนาการ 
เขตสวนหลวง  กทม.  10250 

 

3 สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย 85 / 1 – 2  ซอยบุญอยู  ถนนดินแดง  พญาไท 
กทม.  10400 

 

4 สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย 73 / 7 – 8  ซอยเทพประสาน  ถนนติวานนท 8 
ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  นนทบุรี  11000 

 

5 สมาคมเพ่ือบุคคลปญญาออน 
แหงประเทศไทย 

โรงพยาบาลราชานุกูล  4737  ถนนดินแดง 
พญาไท  กทม.  10400 

 

6 สมาคมทหารผานศึกพิการ 
แหงประเทศไทย 

420 / 3  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กทม.  
10400 

 

7 สมาคมคนพิการพระประแดง 39 / 14 หมู 9  ตําบลทรงคนอง 
อําเภอพระประแดง  สมุทรปราการ  10130 

 

8 สมาคมทหารผานศึกพิษณุโลก 405 / 20  หมู 3  ตําบลสมอแข  อําเภอเมือง   
จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

9 สมาคมพัฒนาอาชีพคนตาบอด 85 / 1 – 2  ซอยบุญอยู  ถนนดินแดง  พญาไท 
กทม.  10400 

 

10 สมาคมศิษยเกาศูนยฝกอาชีพ 
คนตาบอดและพัฒนาสมรรถภาพ 
คนตาบอด 

126 / 440  เคหะชุมชนนนทบุร ี
ถนนสุขาประชาสวรรค  ต.ปากเกร็ด              
อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120 

 

11 สมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอน 
คนตาบอดกรุงเทพ 

หมูบานรุงเรืองเฮาส  27/9 หมู 5  ซ.พหลโยธิน 
54  แขวงคลองถนน  บางเขน  กทม.  10220 
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12 สมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอน 
คนตาบอดภาคเหนือ   
จังหวัดเชียงใหม 

102 / 57 หมูบานการเคหะรมเกลา          
ถนนรมเกลา แขวงคลองสองตนนุน           
เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  10520 

 

13 สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน 
นนทบุรีและปริมณฑล 

126 /232  หมูบานเคหะชมุชนนนทบุร ี
ถนนสุขาประชาสวรรค  อําเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี  11120 

 

14 มูลนิธิสิรวิัฒนา – เชลเชียร 
ในพระบรมราชินูปถัมภ 

25  ซอยชิดลม  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน  กมท. 10330 
 

 

15 มูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคนพิการ 78 /2  ถนนติวานนท  อําเภอปากเกร็ด   
จังหวัดนนทบรุี  11120 
 

 

16 มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ   
ใน พระบรมราชินูปถัมภของ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

78 /11  ถนนติวานนท  ตําบลบางตลาด   
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 

 

17 มูลนิธิสงเคราะหคนพิการพระประแดง 383 / 2  ถนนศรีเขื่อนขันธ  เขตพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ  10130 

 

18 มูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด 2218 / 86  ถนนชองนนทรี  ยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  10120 

 

19 มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ 

420  โรงเรียนสอนคนตาบอด  ถนนราชวิถ ี
พญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400 

 

20 มูลนิธิคลอฟลดเพ่ือคนตาบอด 
ในพระบรมราชินูปถัมภ 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

1424 / 268  ซอยโรงเรียนดรุณพิทยา 
ถนนประชาสงเคราะห  หวยขวาง  กทม.  
10400 

(02) 2761411 
      2753104 

21 มูลนิธิธรรมมิกชนเพ่ือคนตาบอด 
ในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

214 หมู 6  ถนนประชารักษ  ตําบลเมืองเกา   
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  40000 

(043) 239499 
        242098 

22 มูลนิธิสถาบันแสงสวาง 850 / 34  สุขุมวิท 71  คลองตัน  พระโขนง 
กรุงเทพมหานคร  10110 

(02) 3815362-3 
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23 มูลนิธิชวยคนปญญาออน 

แหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ 

4739  ถนนดินแดง  แขวงพญาไท เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร  10400 

(02) 2452643 
      2453954 

24 มูลนิธิสงเคราะหเด็กพิการทางสมอง 
และปญญา 

78 / 1 ถนนติวานนท  ตําบลบางตลาด   
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 

(02) 5838426 

25 มูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวก 
ในพระบรมราชินูปถัมภ 

137  ถนนพระราม 5  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  10300 

(02) 2414738 

26 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546  ซอยลาดพราว  47  (ตลาดสะพาน 2) 
เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10310 

(02) 5399958 

27 มูลนิธิราชสุดา วิทยาลัยราชสดุา  มหาวิทยาลัยมหิดล  
135 / 111 – 115 หมูบานศาลายานิเวศน 
ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตาํบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล  นครปฐม  73170 

(02) 4410173-
4 

28 ชมรมผูพิการทางสมอง 6 ซอยวัลยศกัด์ิ  สามเสนใน  พญาไท 
กรุงเทพมหานคร  10400 

 

29 ชมรมคนพิการนครสวรรค 867 / 22  หมู 9  ตําบลนครสวรรคตก 
อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค  60000 

(056) 228687 
    ตอ  2105 

30 ชมรมคนพิการพิษณุโลก 
 

803 / 5 ถนนพิชัยสงคราม  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

(055) 220138 

31 ชมรมคนพิการสุโขทัย 
 

203 / 2 หมู 4  ถนนวิเชียรจํานง  ตําบลธานี 
อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทยั  64000 

(055) 612580 

32 ชมรมคนพิการอําเภอแมสอด 265 / 8 หมู 1  ถนนเอเชีย  ตําบลทาสายลวด 
อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  63110 

 

33 ชมรมวีลแชรเทนนิสแหงประเทศไทย ตู ปณ. 1  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบรุี  20260 (038) 420338 
34 ชมรมคนพิการ  ก่ิง อ.แมลาว 234 หมู 4  ตาํบลคงมะดะ  ก่ิงอําเภอแมลาว  

จังหวัดเชียงราย  57250 
(053) 729007 

35 ชมรมคนพิการนครปฐม 108 หมู 2 ตําบลนครไชยศรี อําเภอนครไชยศร ี
จังหวัดนครปฐม  73120 

(034) 331031 
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36 ชมรมคนตาบอดผูคาสลาก 75 / 94  ถนนติวานนท  ตาํบลบางตลาด 

อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
(02) 5323025 

37 ชมรมคนตาบอดจังหวัดศรีสะเกษ 50 / 1 หมูที่ 2  บานกระแซงนอย  ตําบลตําแย 
อําเภอพยนห  ศรีสะเกษ  33000 

 

38 ชมรมผูปกครองเด็กอาการดาวน หนวยงานเวชพันธุศาสตร  ภาควิชากุมารเวช 
ศาสตรศิริราชพยาบาล  บางกอกนอย  
กรุงเทพมหานคร  10700 

 

 
 


