
 รายชื่อศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับกลุมจังหวัดปการศึกษา 2564 

กลุม
ที่ 

ศูนยประสานงานการ
คัดเลือกระดับกลุมจงัหวัด 

จำนวนจังหวัด/เขตพื้นท่ีการศกึษา 
ศูนยประสานงานการคัดเลือก 

ระดับจงัหวัด 

1 
 

สพป.นครปฐม  เขต 1 นครปฐม (2) นนทบุรี (2) ปทุมธานี (2)  

สมุทรปราการ (2) สมุทรสาคร (1) 

สพม. นนทบุร ีสพม.ปทุมธานี  

สพม.สมุทรปราการ สพม. นครปฐม 

สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

(รวม 5 จังหวัด สพป. 9 เขต/สพม. 5 เขต) 

สพม.นนทบุร ี  
สพป.นครปฐม  เขต 1 
สพป.ปทุมธานี เขต 2  
สพป.สมุทรสาคร           
สพป.สมุทรปราการ เขต 1        

2 สพป.สตูล ยะลา (3)  นราธวิาส (3)  ปตตานี (3)  

สตูล (1) สพม.ยะลา สพม.สงขลา สตูล  

สพม.นราธิวาส สพม.ปตตาน ี

(รวม 4 จังหวัด สพป. 10 เขต/สพม. 4 เขต) 

สพป.ยะลา เขต 2  
สพม.นราธิวาส 
สพป.ปตตานี เขต 2   
สพป.สตลู   

3 สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 4 สงขลา (3) ชุมพร (2)  นครศรีธรรมราช (4) 

พัทลุง (2)  สุราษฎรธานี (3)      

สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร สพม.นครศรีธรรมราช  

สพม.พัทลุง สพม.สงขลา สตลู  

(รวม 5 จังหวัด สพป. 14 เขต/สพม. 4 เขต) 

สพป.สงขลา เขต 2  
สพป.ชุมพร เขต 1   
สพป.พัทลงุ 2  
สพม.นครศรธีรรมราช  
สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร 

4 
 

สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต (1)  กระบี่ (1) ตรงั (2)  พังงา (1) 

ระนอง (1) สพม.ตรัง กระบี ่ 

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 

(รวม 5 จังหวัด สพป. 6 เขต/สพม. 2 เขต) 

สพป.ภเูก็ต      
สพป. กระบี่  
สพป.ตรัง เขต 1    
สพป.พังงา   
สพป.ระนอง                         

5 สพป.ราชบุร ี เขต 1 ราชบุรี (2)  กาญจนบุรี (4) เพชรบุรี (2) 

ประจวบคีรีขันธ (2)  สมุทรสงคราม (1)   

สุพรรณบุรี (3) สพม.ราชบุร ีสพม.กาญจนบุร ี

สพม.เพชรบุร ีสพม.ประจวบคีรขัีนธ  

สพม.สมุทรสาคร สมทุรสงคราม สพม.สุพรรณบุร ี

(รวม 6 จังหวัด สพป. 14 เขต/สพม. 6 เขต) 

สพป.ราชบุรี เขต 2    
สพป.กาญจนบุร ีเขต 1              
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2 
สพป.เพชรบุรี เขต 1   
สพป.สพุรรณบุร ีเขต 1       
สพป.สมุทรสงคราม 

6 สพป.อุทัยธานี  เขต 1 ลพบุร ี(2) ชยันาท (1) สงิหบุรี (1) 

อางทอง(1) สระบุรี (2) พระนครศรีอยุธยา (2) 

อุทัยธานี (2) สพม.พระนครศรีอยุธยา  

สพม.สระบุร ีสพม.สิงหบุรี อางทอง สพม.ลพบุรี  

สพม.ชัยนาท อุทัยธาน ี

(รวม 7 จังหวัด สพป. 11 เขต/สพม. 5 เขต) 

สพป.ลพบุรี เขต 1 สพป.ชัยนาท 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
สพป.สระบุรี เขต 2   
สพป.สิงหบุร ี 
สพป.อางทอง            
สพป.อุทัยธานี  เขต 1 



กลุม
ที่ 

ศูนยประสานงานการ
คัดเลือกระดับกลุมจงัหวัด 

จำนวนจังหวัด/เขตพื้นท่ีการศกึษา 
ศูนยประสานงานการคัดเลือก 

ระดับจงัหวัด 

7 สพป.พิษณุโลก  เขต 1 พิษณุโลก (3)  กำแพงเพชร (2)  ตาก (2) 

พิจิตร (2)  สุโขทัย (2)  อุตรดิตถ (2) 

เพชรบูรณ (3) นครสวรรค (3)  

สพม.สุโขทัย สพม.ตาก สพม.พิษณุโลก อุตรดติถ 

สพม.เพชรบูรณ สพม.กำแพงเพชร สพม.พิจิตร 

สพม.นครสวรรค 

(รวม 8 จังหวัด สพป. 19 เขต/สพม. 7 เขต) 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 
สพป.กำแพงเพชร เขต 1        
สพป.ตาก เขต 1  
สพป.พิจิตร เขต 1   
สพป.นครสวรรค เขต 3    
สพป. เพชรบูรณ เขต 1  
สพป.สุโขทยั เขต 1 
สพป.อุตรดิตถ เขต 1 

8 สพม.เชียงใหม 
 

เชียงใหม (6)  เชียงราย (4)  นาน (2)  

พะเยา (2)  แพร (2)  แมฮองสอน (2)   

ลำปาง (3)  ลำพนู (2) 

สพม.เชียงใหม สพม.แมฮองสอน 

สพม.ลำปาง ลำพูน สพม.เชียงราย สพม.พะเยา 

สพม.แพร สพม.นาน  

(รวม 8 จังหวัด สพป. 23 เขต/สพม. 7 เขต) 

สพป.เชียงราย เขต 4  
สพป.เชียงใหม เขต 1 
สพป.นาน เขต 1   
สพป.พะเยา เขต 1     
สพป.แพร เขต 1   
สพป.แมฮองสอน เขต 1 
สพม.ลำปาง ลำพูน  
สพป.ลำพูน เขต 2   

9 หนองบัวลำภู เขต 1 เลย (3)  หนองคาย (2)  บึงกาฬ (1)  หนองบัวลำภู 

(2) อุดรธานี (4) สกลนคร (3) ขอนแกน (5)   

สพม.เลย หนองบัวลำภู สพม.อดุรธาน ี

สพม.หนองคาย สพม.บึงกาฬ 

สพม.สกลนคร สพม.ขอนแกน 

(รวม 7 จังหวัด สพป. 20 เขต/สพม. 6 เขต) 

สพป.อุดรธานี เขต 4   
สพป.ขอนแกน เขต 2 
สพป.หนองบัวลำภ ูเขต 2 
สพป.สกลนคร เขต 1     
สพม.หนองคาย 
สพป.บึงกาฬ  
สพป.เลย เขต 2 

10 มหาสารคาม เขต 3 อุบลราชธานี (5) นครพนม (2) มุกดาหาร(1) 

อำนาจเจริญ (1) กาฬสินธุ (3) รอยเอ็ด (3) 

ยโสธร (2) มหาสารคาม (3)   

สพม.นครพนม สพม.มุกดาหาร 

สพม.กาฬสนิธุ สพม.มหาสารคาม 

สพม.รอยเอ็ด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  

(รวม 8 จังหวัด สพป. 20 เขต/สพม. 6 เขต) 

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
สพป.กาฬสินธุ เขต 3  
สพป.นครพนม เขต 1 
สพป.มหาสารคาม เขต 3  
สพป.มุกดาหาร         
สพป.ยโสธร เขต 1   
สพป.รอยเอ็ด เขต 1 
สพป.อำนาจเจริญ       

11 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ (4) ชัยภูมิ (3) นครราชสีมา (7)  

บุรีรัมย (4) สุรินทร (3) สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.

ชัยภูมิ สพม.นครราชสีมา  

สพม.บุรรัีมย สพม.สุรนิทร 

(รวม 5 จังหวัด สพป. 21 เขต/สพม. 5 เขต) 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   
สพม. นครราชสีมา 
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 
สพป. บุรีรัมย เขต 1 
สพป. สุรินทร เขต 1 



กลุม
ที่ 

ศูนยประสานงานการ
คัดเลือกระดับกลุมจงัหวัด 

จำนวนจังหวัด/เขตพื้นท่ีการศกึษา 
ศูนยประสานงานการคัดเลือก 

ระดับจงัหวัด 

12 ตราด   ชลบุรี (3) จนัทบุรี (2) ตราด (1)  

นครนายก (1)  ปราจนีบุรี (2) ระยอง (2)  สระแกว 

(2) ฉะเชิงเทรา (2) สพม.ฉะเชิงเทรา 

สพม.ปราจีนบุรี นครนายก สพม.สระแกว 

สพม.จันทบุรี ตราด สพม.ชลบุร ีระยอง 

(รวม 8 จังหวัด สพป. 15 เขต/สพม. 5 เขต) 

สพป.ชลบุรี เขต 2  

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2   

สพป.ตราด   

สพป.นครนายก   

สพป.ปราจีนบุร ีเขต 1  

สพป.สระแกว เขต 1 

สพป.ระยอง เขต 2   

สพม.จันทบุรี ตราด 
13 สำนักทดสอบทางการศึกษา 

สพฐ. 

สพป. กรุงเทพมหานคร (1) 

สพม. กรุงเทพมหานคร (2) (รวม 3 เขตพื้นที่) 

- 

 


