
 รายช่ือศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดปีการศึกษา 2562 

กลุ่ม
ที่ 

ศูนย์ประสานงานการ
คัดเลือกระดับกลุ่มจงัหวัด 

จ านวนจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา 
ศูนย์ประสานงานการคัดเลือก 

ระดับจงัหวัด 

1 
 

สพป.ปทุมธานี  เขต 1 นครปฐม (2)  (สพม. เขต 9) 
นนทบุรี (2)   (สพม. เขต 3) 
ปทุมธานี (2)  (สพม. เขต 4) 
สมุทรปราการ (2)  (สพม. เขต 6) 
สมุทรสาคร (1)     (สพม. เขต 10) 
(รวม 5 จังหวัด สพป. 9 เขต/สพม. 5 เขต) 

สพป.นนทบุรี  เขต 1 
สพป.นครปฐม  เขต 1 
สพม.เขต 4 (ปทุมธานี)  
สพป.สมุทรสาคร           
สพป.สมุทรปราการ เขต 1        

2  สพป.ปัตตานี เขต 2   ยะลา (3)  นราธวิาส (3)  ปัตตานี (3)  
สตูล (1)  (สพม. เขต 16) 
สพม. เขต 15 (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ) 
(รวม 4 จังหวัด สพป. 10 เขต/สพม. 2 เขต) 

สพป.ยะลา เขต 1  
สพป.นราธิวาส เขต 3   
สพป.ปัตตานี เขต 1   
สพป.สตลู   

3 สพป. ชุมพร เขต 1 ชุมพร (2)  นครศรีธรรมราช (4) 
พัทลุง (2)  สุราษฎร์ธานี (3)  
สงขลา (3)  (สพม. เขต 16)     
สพม. เขต 11  (สุราษฎร์ธานี ชมุพร) 
สพม. เขต 12  (นครศรีธรรมราช พัทลุง) 
(รวม 5 จังหวัด สพป. 14 เขต/สพม. 3 เขต) 

สพป.สงขลา เขต 2  
สพป.ชุมพร เขต 2   
สพป.พัทลงุ 1   
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

4 
 

สพป.ตรัง เขต 1 ภูเก็ต (1)  กระบี่ (1)  ตรัง (2)   
พังงา (1)  ระนอง (1)  
สพม. เขต 13  (ตรัง กระบี่) 
สพม. เขต 14  (พังงา ภูเก็ต ระนอง) 
(รวม 5 จังหวัด สพป. 6 เขต/สพม. 2 เขต) 

สพป.ภูเก็ต      
สพป. กระบี ่ 
สพป.ตรัง เขต 2    
สพป.พังงา   
สพป.ระนอง                         

5 สพป.ราชบุร ีเขต 1 ราชบุรี (2)  กาญจนบุรี (4)  เพชรบุรี (2) 
ประจวบคีรีขนัธ์ (2)  เพชรบุรี (2)  สมทุรสงคราม (1)   
สุพรรณบุรี (3)  (สพม. เขต 19) 
สพม. เขต 8     (ราชบุรี กาญจนบรุี) 
สพม. เขต 10   (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมทุรสงคราม) 
(รวม 6 จังหวัด สพป. 14 เขต/สพม. 3 เขต) 

สพป.ราชบุรี เขต 2    
สพป.กาญจนบุรี เขต 1              
สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
สพป.เพชรบุรี เขต 1   
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3             
สพป.สมุทรสงคราม 

6 สพป.อ่างทอง ลพบุรี(2)  ชยันาท (1)  สงิห์บุรี(1)  อ่างทอง (1)  
สระบุรี (2)  (สพม. เขต 4) 
พระนครศรีอยุธยา (2)  (สพม. เขต 3) 
อุทัยธานี (2)  (สพม. เขต 42) 
สพม. เขต 5  (สิงห์บุรี ลพบุรี ชยันาท อ่างทอง)  
(รวม 7 จังหวัด สพป. 11 เขต/สพม. 4 เขต) 

สพป.ลพบุรี เขต 1 สพป.ชัยนาท 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
สพป.สระบุรี เขต 2   
สพป.สิงห์บุรี  
สพป.อ่างทอง            
สพป.อุทัยธานี 2 

7 สพป.พิษณโุลก เขต 1 พิษณุโลก (3)  ก าแพงเพชร (2)  ตาก (2) 
พิจิตร (2)  สุโขทัย (2)  อุตรดิตถ์ (2) 
เพชรบูรณ์ (3)   (สพม. เขต 40) 
นครสวรรค์ (3)  (สพม. เขต 42) 
สพม. เขต 38   (สุโขทัย ตาก) 
สพม. เขต 39   (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 
สพม. เขต 41   (ก าแพงเพชร พิจิตร) 
(รวม 8 จังหวัด สพป. 19 เขต/สพม. 5 เขต) 

สพป.พิษณุโลก เขต 2 
สพป.ก าแพงเพชร เขต 2   
สพป.ตาก เขต 1  
สพป.พิจิตร เขต 1   
สพป.นครสวรรค์ เขต 2    
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  
สพป.สุโขทยั เขต 1 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
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กลุ่ม
ที่ 

ศูนย์ประสานงานการ
คัดเลือกระดับกลุ่มจงัหวัด จ านวนจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา 

ศูนย์ประสานงานการคัดเลือก 
ระดบัจังหวัด 

8 สพป.เชียงราย เขต 1 
 

เชียงใหม่ (6)  เชียงราย (4)  
น่าน (2) พะเยา (2)  แพร่ (2)   
แม่ฮ่องสอน (2)  ล าปาง (3)  ล าพูน (2) 
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 
สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน)  
สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 
สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน)  
(รวม 8 จังหวัด สพป. 23 เขต/สพม. 4 เขต) 

สพป.เชียงราย เขต 2  
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
สพป.นา่น เขต 1   
สพป.พะเยา เขต 1     
สพป.แพร่ เขต 1   
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
สพป.ล าปาง เขต 2  
สพป.ล าพูน เขต 1   

9 สพป.บึงกาฬ เลย (3)  หนองคาย (2)  บงึกาฬ (1)  หนองบวัล าภู (2) 
อุดรธานี (4)   (สพม. เขต 20) 
สกลนคร (3)   (สพม. เขต 23) 
ขอนแก่น (5)  (สพม. เขต 25) 
สพม. เขต 19  (เลย หนองบัวล าภู) 
สพม. เขต 21  (หนองคาย บงึกาฬ) 
(รวม 7 จังหวัด สพป. 20 เขต/สพม. 5 เขต) 

สพป.อุดรธานี เขต 2    
สพป.ขอนแก่น เขต 4 
สพป.สกลนคร เขต 1     
สพป.หนองคาย เขต 1 
สพป.บึงกาฬ  
สพม.เขต 19 (เลย) 

10 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 อุบลราชธานี (5)  นครพนม (2)  
มุกดาหาร (1)  อ านาจเจริญ (1) 
กาฬสินธุ์ (3)  (สพม. เขต 24) 
มหาสารคาม (3)  (สพม. เขต 26)    
ร้อยเอ็ด (3)  (สพม. เขต 27)    
ยโสธร (2)    (สพม. เขต 28)    
สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) 
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี อ านาจเจริญ)  
(รวม 8 จังหวัด สพป. 20 เขต/สพม. 6 เขต) 

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)  
สพป.นครพนม เขต 1 
สพป.มหาสารคาม เขต 2   
สพป.มุกดาหาร         
สพป.ยโสธร เขต 1   
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3    
สพป.อ านาจเจริญ        
 

11 สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ) ศรีสะเกษ (4)  (สพม. เขต 28) 
ชัยภูมิ (3)  (สพม. เขต 30) 
นครราชสีมา (7)  (สพม. เขต 31) 
บุรีรัมย์ (4)  (สพม. เขต 32) 
สุรินทร์ (3)  (สพม. เขต 33) 
(รวม 5 จังหวัด สพป. 21 เขต/สพม. 5 เขต) 

สพป.ชัยภูมิ เขต 3   
สพป.นครราชสีมา เขต 1 
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 

12 สพป.ตราด ชลบุรี (3)  จันทบุรี (2)  ตราด (1)  นครนายก (1)  
ปราจีนบุรี (2) ระยอง (2)  สระแก้ว (2)  
ฉะเชิงเทรา (2) (สพม. เขต 6) 
สพม. เขต 7    (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)   
สพม. เขต 17  (จันทบุรี ตราด) 
สพม. เขต 18  (ชลบุรี ระยอง) 
(รวม 8 จังหวัด สพป. 15 เขต/สพม. 4 เขต) 

สพป.ชลบุรี เขต 3   
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1    
สพป.ตราด  สพป.นครนายก   
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1   
สพป.สระแก้ว เขต 1 
สพป.ระยอง เขต 2   

สพป.จันทบุรี เขต 1 
13 ส านักทดสอบทางการศึกษา 

สพฐ. 
กรุงเทพมหานคร (3)  (สพม. เขต 1)  (สพม. เขต 2)  
(รวม 3 เขตพื้นที่) 

- 

 


