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กศน.ตําบลเขาคันทรง 
 

1.  ช่ือ กศน.ตําบล:  กศน.ตําบลเขาคันทรง 
 

2.  ที่ตั้ง:  9/11 หมูท่ี 8  ตําบลเขาคันทรง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230 
 

3.  ผูอํานวยการ:  นางสาววรรณา  กังศิริกุล 
 

4.  ครู กศน. ผูรับผิดชอบ:  นางสาวสุภาภรณ  หุบกระโทก 
 

5.  ชองทางติดตอสื่อสาร:   

Facebook: กศน.ตําบลเขาคันทรง 

เบอรโทรศัพท: 087-1270011 

ID-LINE: 087-1270011 
 

6.  ประวัติความเปนมา 

 

กศน.ตําบลเขาคันทรง เปนอาคารเอกเทศชั้นเดียว 

ตั้งอยูในพื้นท่ีของ อบต.ตําบลเขาคันทรง ไดรับ

งบประมาณในการกอสรางจากสํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

7.  ลักษณะทางกายภาพ กศน.ตําบล  

 
บรรยากาศภายนอก กศน.ตําบลเขาคันทรง 
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8.  จํานวนนักศึกษา  

 ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน   2  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  27  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน   68  คน 
 

9.  เครือขายที่ MOU กับ กศน.ตําบล:  องคการบริหารสวนตําบลเขาคันทรง 
 

10.  แผนที่ / การเดินทาง 
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กศน.ตําบลทุงสุขลา 
 

1.  ช่ือ กศน.ตําบล:  กศน.ตําบลทุงสุขลา 
 

2.  ที่ตั้ง:  หมูท่ี 5  ตําบลทุงสุขลา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230 
 

3.  ผูอํานวยการ:  นางสาววรรณา  กังศิริกุล 
 

4.  ครู กศน. ผูรับผิดชอบ: 1.  นางระวีวรรณ ใหมเอี่ยม  

 2.  นางสาวพลอยลดา ฮาดชมภู 

 3.  นางสาวธราธาร ศรีโพธ์ิวัง 
 

5.  ชองทางติดตอสื่อสาร:   

Facebook: กศน.ตําบลทุงสุขลา 

เบอรโทรศัพท: 089-5241607 
 

6.  ประวัติความเปนมา 

 

 

 

 
 

 

กศน.ตําบลทุงสุขลา กศน.ตําบลทุงสุขลา ตั้งอยูวัดบานนา เลขท่ี 1 หมูท่ี 5 ตําบลทุงสุขลา  

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยใชอาคารของวัดบานนาเปนสถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 

7.  ลักษณะทางกายภาพ กศน.ตําบล  
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สถานที่จัดการเรียนการสอนของ กศน.ตําบลทุงสุขลา 

8.  จํานวนนักศึกษา  

 ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน   20  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  241  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน   314  คน 
 

9.  เครือขายที่ MOU กับ กศน.ตําบล:  1.  วัดบานนา 

 2.  วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบัง 

 3.  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 
 

10.  แผนที่ / การเดินทาง 

 
 



5 

กศน.ตําบลบางพระ 
 

1.  ช่ือ กศน.ตําบล:  กศน.ตําบลบางพระ 
 

2.  ที่ตั้ง:  หมูท่ี 9  ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
 

3.  ผูอํานวยการ:  นางสาววรรณา  กังศิริกุล 
 

4.  ครู กศน. ผูรับผิดชอบ:  นางสาวศุภานัน  พงษประดิษฐ 
 

5.  ชองทางติดตอสื่อสาร:   

Fanpage Facebook: กศน.ตําบลบางพระ 

เบอรโทรศัพท:  089-5241607 
 

6.  ประวัติความเปนมา 
 

    
 

กศน. ตําบลบางพระมีผูรับผิดชอบ  คือ นางสาวศุภานัน  พงษประดิษฐ  ตําแหนง 

หัวหนา กศน.ตําบลบางพระ  ตั้งอยู  ณ  วัดวิเวการาม หมู 9  ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี   สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา อยูหาง

จากท่ีวาการอําเภอศรีราชา ประมาณ 5 กิโลเมตร 

กศน.ตําบลบางพระ ยาย มาอยูที่ วัดวิเวการาม เมื่อป 2552 
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7.  ลักษณะทางกายภาพ กศน.ตําบล  
 

  
 

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตําบลบางพระ 
 

8.  จํานวนนักศึกษา  

 ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  10  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  81  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน   91  คน 
 

9.  เครือขายที่ MOU กับ กศน.ตําบล:  วัดวิเวการาม 
 

10.  แผนที่ / การเดินทาง 
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กศน.ตําบลบึง 
 

1.  ช่ือ กศน.ตําบล:  กศน.ตําบลบึง 
 

2.  ที่ตั้ง:  98/230  ตําบลบึง  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230 
 

3.  ผูอํานวยการ:  นางสาววรรณา  กังศิริกุล 
                      

4.  ครู กศน. ผูรับผิดชอบ: นางสาวมาณัณญา   วันโสภา 
 

5.  ชองทางติดตอสื่อสาร:   

Facebook: กศน.ตําบลบึง 

เบอรโทรศัพท: 094-4465256 
 

6.  ประวัติความเปนมา 
 

   
 

กศน.ตําบลบึง  ตั้งอยูเลขท่ี 98/230 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยไดรับ

บริจาคจากคุณชนษ  เจริญจิระบุญ เปนเนื้อท่ี 100 ตารางวา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ           

ในการกอสรางจากกองทุนไฟฟาชลบุรี 1 จํานวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)

โดยมีนายเพลิน สามงามนุ (ประธานชุมชนเศรษฐีในฝน) เปนผูประสานงานในการของบประมาณ

กอสราง โดยมีนางสาวมาณัณญา  วันโสภา ครู กศน.ตําบลบึง  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา กศน.ตําบล, 

นางสาวปาริชาติ  บุญโฉม  ครู กศน.ตําบล และเพลิน  สามงามนุ ประธานกรรมการ กศน ตําบลบึง  
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7.  ลักษณะทางกายภาพ กศน.ตําบล  

กศน.ตําบลบึง  เปน กศน.ตําบลท่ีตั้งอยูติดถนน สายวัดหนองคลาใหม และชุมชน

เครือสหพัฒน เปนชุมชนท่ีเปนแหลงการทํามาคาขาย ทุกคนตางมุงหนาทํามาหากิน  จึงเปน

อุปสรรค ในการทํางานในเร่ืองของการรวมกิจกรรม หรือการจัดการศึกษาใหกับคนในชุมชน 

   
 

บรรยากาศภายนอกและภายในของ กศน.ตําบลบึง 
 

8.  จํานวนนักศึกษา  

 ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน     7  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  200  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน   186  คน 
 

9.  เครือขายที่ MOU กับ กศน.ตําบล:  1.  ชุมชนบานหนองคลาใหม 

2.  ชุมชนเศรษฐีในฝน 

3.  ชุมชนหวยสะพาน 

4.  วัดบึงราชาวาส 
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10.  แผนที่ / การเดินทาง 
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กศน.ตําบลศรีราชา 
 

1.  ช่ือ กศน.ตําบล:  กศน.ตําบลศรีราชา 
 

2.  ที่ตั้ง:  ตําบลศรีราชา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110 
 

3.  ผูอํานวยการ:  นางสาววรรณา  กังศิริกุล 
 

4.  ครู กศน. ผูรับผิดชอบ: นางสาวเสาวณีย...เผยกลาง 
 

5.  ชองทางติดตอสื่อสาร:   

Facebook:  กศน.ตําบลศรีราชา  

Fanpage Facebook: มีอะไรดีท่ี กศน. 

เบอรโทรศัพท:  061-6058564 
 

6.  ประวัติความเปนมา 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตําบลศรีราชา  ตั้งอยูบนชั้น 3 ศาลาการเปรียญวัดศรีมหาราชา  ทําพิธีเปด               

อยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี 14  มีนาคม 2553  โดยมีนางสาวเสาวณีย  เผยกลาง  ครู กศน.ตําบล 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา กศน.ตําบล และ นางสาวเจนจิรา  มหาวงษ  ครู กศน.ตําบล 
 

7.  ลักษณะทางกายภาพ กศน.ตําบล  

กศน.ตําบลศรีราชา  เปนกศน.ตําบลท่ีตั้งอยูในใจกลางเมือง  เปนชุมชนท่ีเปนแหลง            

การทํามาคาขาย ทุกคนตางมุงหนาทํามาหากิน ไมคอยใหความสําคัญกับเร่ืองอื่นๆ  จึงเปนอุปสรรค

ในการทํางานในเร่ืองของการรวมกิจกรรม หรือการจัดการศึกษาใหกับคนในชุมชน  
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บรรยากาศภายนอกและภายใน กศน.ตําบลศรีราชา 
 

8.  จํานวนนักศึกษา  

 ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน     9  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  164  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน   191  คน 
 

9.  เครือขายที่ MOU กับ กศน.ตําบล:  1.  วัดศรีมหาราชา 

2.  ชุมชนบานใน 
 

10.  แผนที่ / การเดินทาง 
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กศน.ตําบลสุรศักดิ ์
 

1.  ช่ือ กศน.ตําบล:  กศน.ตําบลสุรศักดิ์ 
 

2.  ที่ตั้ง:  หมูท่ี 7  ตําบลสุรศักดิ์  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
 

3.  ผูอํานวยการ:  นางสาววรรณา  กังศิริกุล 
                      

4.  ครู กศน. ผูรับผิดชอบ: นางสาวศิรินทรา   ชรารัตน 
 

5.  ชองทางติดตอสื่อสาร:   

Facebook: กศน.ตําบลสุรศักด 

เบอรโทรศัพท: 099-4461740 

ID-LINE: PUMPUICONAN 
 

6.  ประวัติความเปนมา 

 

 

กศน.ตําบลสุรศักดิ์  ตั้งอยูในวัดเครือศรัทธาธรรม 

ใชอาคาร SML ชุมชนหนองน้ําดํา หมู 7 ตําบลสุรศักดิ์ 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนสถานท่ีปฏิบัติงาน             

โดยมีนางสาวศิรินทรา  ชรารัตน  ครูกศน.ตําบล ปฏิบัติ

หนาท่ีหัวหนา กศน.ตําบล 

 

7.  ลักษณะทางกายภาพ กศน.ตําบล  

กศน.ตําบลสุรศักดิ์ ตําบลสุรศักดิ์ ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา

โดยไดแบงออกเปนการปกครองสวนหนึ่งจะเปนตําบลทุงสุขลาและตําบลสุรศักดิ์เปนบางสวนท่ีอยู

ในความรับผิดชอบของตําบลสุรศักดิ์โดย มีพื้นท่ี 6 ตารางกิโลเมตรตําบลสุรศักดิ์ไดมีรูปแบบ                

การตั้งถิ่นฐานจากสภาพความเปนอยูของประชากรในชุมชนดังนี้ 

-  การตั้งถิ่นฐาน   เปนคนพื้นเพและมีการอพยพมาจากแหลงอื่น 



13 

-  การอยูอาศัย  เปนแบบครอบครัวเดี่ยว กระจายอยูตามพื้นท่ีของตนอง 

-  การบริโภคอาหาร  นิยมรับประทานอาหารสุก คํานึงถึงสุขภาพและประโยชนท่ีจะไดรับ 

-  น้ํากิน  น้ําใช  ใชน้ําประปาเปนสวนใหญ  และบางสวนยังมีการใชน้ําบอเปนบางบาน  

-  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตร 

จึงมีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในเขตพื้นท่ีบางสวนเนื่องจาก 

 -   ประชากร (ชาวบาน) ในชุมชนไมคอยใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม 

 -  ประชากรแฝงทําใหจัดเก็บขอมูลยาก 

 -  เขตพื้นท่ีตําบลสุรศักดิ์และตําบลศรีราชามีการแบงพื้นท่ีซับซอน 
 

บรรยากาศภายใน กศน.ตําบลสุรศักดิ์ 
 

8.  จํานวนนักศึกษา  

 ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน     7  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  161  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน   145  คน 
 

9.  เครือขายที่ MOU กับ กศน.ตําบล:  วัดเครือศรัทธาธรรม  
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10.  แผนที่ / การเดินทาง 
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กศน.ตําบลหนองขาม 
 

1.  ช่ือ กศน.ตําบล:  กศน.ตําบลหนองขาม 
 

2.  ที่ตั้ง:  อาคารอเนกประสงควัดหนองฆอ ถนนศรีราชา-หนองคอ หมูท่ี 9 ตําบลหนองขาม  

อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
 

3.  ผูอํานวยการ:  นางสาววรรณา  กังศิริกุล 
 

4.  ครู กศน. ผูรับผิดชอบ: นายแสนพิทักษ  สุทธคุณ 
 

5.  ชองทางติดตอสื่อสาร:   

Facebook: กศน.ตําบลหนองขาม 

เบอรโทรศัพท: 086-6183994 
 

6.  ประวัติความเปนมา 

กศน.ตําบลหนองขาม  ตั้งอยูในวัดหนองฆอ ใชอาคารเอนกประสงค หมู 9 ตําบลหนองขาม 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนสถานท่ีปฏิบัติงานโดยมี นายแสนพิทักษ  สุทธคุณ  ครู กศน.ตําบล 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา กศน.ตําบล 
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7.  ลักษณะทางกายภาพ กศน.ตําบล  

กศน.ตําบลหนองขาม ตําบลหนองขาม ตั้งอยูในองคการสวนบริหารหนองขาม อําเภอศรีราชา

โดยไดแบงออกเปนการปกครองสวนหนึ่งจะเปนตําบลหนองขามในความรับผิดชอบขององคการ

สวนบริหารตําบลหนองขาม  การตั้งถิ่นฐานจากสภาพความเปนอยูของประชากรในชุมชนดังนี้ 

-  การตั้งถิ่นฐาน   เปนคนพื้นเพและมีการอพยพมาจากแหลงอื่น 

-  การอยูอาศัย  เปนแบบครอบครัวเดี่ยว กระจายอยูตามพื้นท่ีของตนอง 

-  การบริโภคอาหาร  นิยมรับประทานอาหารสุก คํานึงถึงสุขภาพและประโยชนท่ีจะไดรับ 

-  น้ํากิน  น้ําใช  ใชน้ําประปาเปนสวนใหญ  และบางสวนยังมีการใชน้ําบอเปนบางบาน  

-  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตร 

จึงมีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในเขตพื้นท่ีบางสวนเนื่องจาก 

-  ประชากร (ชาวบาน) ในชุมชนไมคอยใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม 

-  ประชากรแฝงทําใหจัดเก็บขอมูลยาก 
 

   
 

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตําบลหนองขาม 
 

8.  จํานวนนักศึกษา  

 ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน     5  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  103  คน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน     89  คน 
 

9.  เครือขายที่ MOU กับ กศน.ตําบล:  วัดหนองฆอ 
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10.  แผนที่ / การเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	กศน.ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลสุรศักดิ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชาโดยได้แบ่งออกเป็นการปกครองส่วนหนึ่งจะเป็นตำบลทุ่งสุขลาและตำบลสุรศักดิ์เป็นบางส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลสุรศักดิ์โดย มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตรตำบลสุรศักดิ์ได้ม...
	กศน.ตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม ตั้งอยู่ในองค์การส่วนบริหารหนองขาม อำเภอศรีราชาโดยได้แบ่งออกเป็นการปกครองส่วนหนึ่งจะเป็นตำบลหนองขามในความรับผิดชอบขององค์การส่วนบริหารตำบลหนองขาม  การตั้งถิ่นฐานจากสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในชุมชนดังนี้

