
 

ทำเนียบ กศน.ตำบล 
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงาน กศน. 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



บทนำ 
          

  ด้วยสำนักงาน กศน. กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี
งบประมาณ 2564  ด้านการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กร ปัจจัยพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะชน ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการทำงานและข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่ทันสมัย รวดเร็วและ
สามารถใช้งานทันที โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง กศน. เพื่อจัดทำข้อมูล กศน. ทั้งระบบ (ONE ONIE) นั้น 

  งานการศึกษาต่อเนื่อง สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี จึงจัดทำทำเนียบ กศน.ตำบล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ ้น เพื ่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงานภายในสังกัดและเป็นข้อมูล  
กศน. ระบบ (ONE ONIE) ของสำนักงาน กศน.  

 

 

                                                                                                  งานการศึกษาต่อเนื่อง 
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทำเนียบ กศน.ตำบล 

บัญชีรายชื่อ กศน.ตำบล จังหวัดชลบุรี 
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 

(จำนวน 92 แห่ง) 
 

กศน.ตำบล อำเภอเมืองชลบุรี  
1. กศน.ตำบลมะขามหย่ง   รหัสตำบล 1220010002 
2. กศน.ตำบลแสนสุข   รหัสตำบล 1220010004 
3. กศน.ตำบลบ้านสวน    รหัสตำบล 1220010005 
4. กศน.ตำบลหนองรี   รหัสตำบล 1220010006 
5. กศน.ตำบลนาป่า    รหัสตำบล 1220010007 
6. กศน.ตำบลหนองข้างคอก   รหัสตำบล 1220010008 
7. กศน.ตำบลดอนหัวฬ่อ    รหัสตำบล 1220010009 
8. กศน.ตำบลหนองไม้แดง   รหัสตำบล 1220010010 
9. กศน.ตำบลบางทราย   รหัสตำบล 1220010011 
10. กศน.ตำบลคลองตำหรุ   รหัสตำบล 1220010012 
11. กศน.ตำบลเหมือง   รหัสตำบล 1220010013 
12. กศน.ตำบลบ้านปึก   รหัสตำบล 1220010014 
13. กศน.ตำบลห้วยกะปิ   รหัสตำบล 1220010015 
14. กศน.ตำบลเสม็ด     รหัสตำบล 1220010016 
15. กศน.ตำบลสำนักบก   รหัสตำบล 1220010018 
16. กศน.ตำบลอ่างศิลา   รหัสตำบล 1220010017 
17. กศน.ตำบลบางปลาสร้อย   รหัสตำบล 1220010091 

 

กศน.ตำบล อำเภอเกาะสีชัง    
1. กศน.ตำบลท่าเทววงษ์   รหัสตำบล 1220080001 

 
กศน.ตำบล อำเภอบ่อทอง   

1. กศน.ตำบลบ่อทอง    รหัสตำบล 1220100001 
2. กศน.ตำบลวัดสุวรรณ    รหัสตำบล 1220100002 
3. กศน.ตำบลบ่อกวางทอง   รหัสตำบล 1220100003 
4. กศน.ตำบลธาตุทอง   รหัสตำบล 1220100004 
5. กศน.ตำบลเกษตรสุวรรณ   รหัสตำบล 1220100005 
6. กศน.ตำบลพลวงทอง    รหัสตำบล 1220100006 

 
 



กศน.ตำบล อำเภอบางละมุง     
1. กศน.ตำบลบางละมุง   รหัสตำบล 1220040001 
2. กศน.ตำบลหนองปรือ   รหัสตำบล 1220040002 
3. กศน.ตำบลโป่ง    รหัสตำบล 1220040004  
4. กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว   รหัสตำบล 1220040005 
5. กศน.ตำบลห้วยใหญ่   รหัสตำบล 1220040006 
6. กศน.ตำบลตะเคียนเตี้ย   รหัสตำบล 1220040007 
7. กศน.ตำบลพัทยาเหนือ   รหัสตำบล 1220040008 
8. กศน.ตำบลหนองปลาไหล   รหัสตำบล 1220040093 
9. กศน.ตำบลพัทยากลาง   รหัสตำบล 1220040094 
10. กศน.ตำบลพัทยาใต้   รหัสตำบล 1220040095 

 
กศน.ตำบล อำเภอบ้านบึง 

1. กศน.ตำบลบ้านบึง   รหัสตำบล 1220020001 
2. กศน.ตำบลคลองก่ิว    รหัสตำบล 1220020002 
3. กศน.ตำบลมาบไผ่   รหัสตำบล 1220020003 
4. กศน.ตำบลหนองซ้ำซาก   รหัสตำบล 1220020004 
5. กศน.ตำบลหนองบอนแดง   รหัสตำบล 1220020005 
6. กศน.ตำบลหนองชาก   รหัสตำบล 1220020006 
7. กศน.ตำบลหนองอิรุณ   รหัสตำบล 1220020007 
8. กศน.ตำบลหนองไผ่แก้ว   รหัสตำบล 1220020008 

 
กศน.ตำบล อำเภอพนัสนิคม 

1. กศน.ตำบลหน้าพระธาตุ    รหัสตำบล 1220060002 
2. กศน.ตำบลวัดหลวง    รหัสตำบล 1220060003 
3. กศน.ตำบลบ้านเซิด   รหัสตำบล 1220060004 
4. กศน.ตำบลนาเริก   รหัสตำบล 1220060005 
5. กศน.ตำบลหมอนนาง   รหัสตำบล 1220060006 
6. กศน.ตำบลสระสี่เหลี่ยม    รหัสตำบล 1220060007 
7. กศน.ตำบลวัดโบสถ์   รหัสตำบล 1220060008 
8. กศน.ตำบลกุฎโง้ง   รหัสตำบล 1220060009 
9. กศน.ตำบลหัวถนน   รหัสตำบล 1220060010 
10. กศน.ตำบลท่าข้าม   รหัสตำบล 1220060011 
11. กศน.ตำบลหนองปรือ   รหัสตำบล 1220060013 
12. กศน.ตำบลหนองขยาด   รหัสตำบล 1220060014 
13. กศน.ตำบลทุ่งขวาง   รหัสตำบล 1220060015 
14. กศน.ตำบลหนองเหียง    รหัสตำบล 1220060016 
15. กศน.ตำบลนาวังหิน   รหัสตำบล 1220060017 



16. กศน.ตำบลบ้านช้าง   รหัสตำบล 1220060018 
17. กศน.ตำบลโคกเพลาะ   รหัสตำบล 1220060020 
18. กศน.ตำบลไร่หลักทอง   รหัสตำบล 1220060021 
19. กศน.ตำบลนามะตูม   รหัสตำบล 1220060022 

 
กศน.ตำบล อำเภอพานทอง 

1. กศน.ตำบลพานทอง    รหัสตำบล 1220050001 
2. กศน.ตำบลหนองตำลึง    รหัสตำบล 1220050002 
3. กศน.ตำบลมาบโป่ง   รหัสตำบล 1220050003 
4. กศน.ตำบลหนองกะขะ   รหัสตำบล 1220050004 
5. กศน.ตำบลหนองหงษ์   รหัสตำบล 1220050005 
6. กศน.ตำบลโคกขี้หนอน    รหัสตำบล 1220050006 
7. กศน.ตำบลบ้านเก่า   รหัสตำบล 1220050007 
8. กศน.ตำบลหน้าประดู่   รหัสตำบล 1220050008 
9. กศน.ตำบลบางนาง   รหัสตำบล 1220050009 
10. กศน.ตำบลเกาะลอย   รหัสตำบล 1220050010 
11. กศน.ตำบลบางหัก   รหัสตำบล 1220050011 

 
กศน.ตำบล อำเภอศรีราชา 

1. กศน.ตำบลศรีราชา    รหัสตำบล 1220070001 
2. กศน.ตำบลนาสุรศักดิ์    รหัสตำบล 1220070002 
3. กศน.ตำบลทุ่งสุขลา   รหัสตำบล 1220070003 
4. กศน.ตำบลบึง    รหัสตำบล 1220070004 
5. กศน.ตำบลหนองขาม   รหัสตำบล 1220070005 
6. กศน.ตำบลเขาคันทรง   รหัสตำบล 1220070006 
7. กศน.ตำบลบางพระ   รหัสตำบล 1220070007 
8. กศน.ตำบลบ่อวิน    รหัสตำบล 1220070008 

 
กศน.ตำบล อำเภอสัตหีบ 

1. กศน.ตำบลสัตหีบ    รหัสตำบล 1220090001 
2. กศน.ตำบลนาจอมเทียน    รหัสตำบล 1220090002 
3. กศน.ตำบลพลูตาหลวง   รหัสตำบล 1220090003 
4. กศน.ตำบลบางเสร่   รหัสตำบล 1220090004 
5. กศน.ตำบลแสมสาร   รหัสตำบล 1220090005 

 
 
 
 



กศน.ตำบล อำเภอหนองใหญ่    
1. กศน.ตำบลหนองใหญ่    รหัสตำบล 1220030001 
2. กศน.ตำบลหนองเสือช้าง    รหัสตำบล 1220030003 
3. กศน.ตำบลห้างสูง   รหัสตำบล 1220030004 
4. กศน.ตำบลคลองพลู   รหัสตำบล 1220030002 
5. กศน.ตำบลเขาซก   รหัสตำบล 1220030005 

 
กศน.ตำบล อำเภอเกาะจันทร์     

1. กศน.ตำบลเกาะจันทร์    รหัสตำบล 1220110001 
2. กศน.ตำบลท่าบุญมี    รหัสตำบล 1220110002 



 

 

 

กศน.อำเภอเมืองชลบุรี 

สำนักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี 



     
กศน.ต ำบล : มะขามหย่ง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010002 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 
ที่ตั้ง : 528 (วัดโพธิ์) ต าบลมะขามหย่ง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
ครู กศน.ต ำบล : นางสาวพลอยนภัส  หนุนดี โทรศัพท์ : 0824760458 
ประวัติโดยสังเขป : ข้าพเจ้า นางสาวพลอยนภัส  หนุนดี ได้ปฏิบัติงานมาได้ 9 ปี ในต าแหน่ง ครูกศน.ต าบล
สถานที่ตั้ง วัดโพธิ์ ต าบลบ้านโขด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตั้งใจ
ท างานให้ผลงานออกมาดี  
 

        
 

ลักษณะทำงกำยภำพ :    
การคมนาคม การจราจร : เขตเทศบาลเมืองชลบุรีมีถนนสายหลักที่ส าคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3  
(ถนนสุขุมวิท) โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี มีถนนและซอย 114  สาย 
ด้านสาธารณสุข : 
 1. ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีมีสถานพยาบาลเอกชน จ านวน 1 แห่ง คือ สถานพยาบาลชลเวช มีเตียง
คนไข้ จ านวน 28 เตียง 
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองชลบุรี  ตั้งอยู่บริเวณตลาดวัดกลาง 
 3. ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี ตั้งอยู่บริเวณถนนโรงพยาบาลเก่า  
 4. คลินิกเอกชน จ านวน 71 แห่ง 
 5. บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี 
 

     
 

  

กศน.ต าบลมะขามหย่ง กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชลบุรี  
- กองการแพทย์เทศบาลเมืองชลบุรี   
- ปราชญ์ชาวบ้าน   
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวพลอยนภัส  หนุนดี ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกต ุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ต าบลมะขามหย่ง กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 



     
กศน.ต ำบล : แสนสุข  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010004 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 
ที่ตั้ง : อาคารห้องสมุดวัดแจ้งเจริญดอน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
ครู กศน.ต ำบล : นางสาวกิรณาภัค  อินพุ่ม  โทรศัพท์ : 0846725788 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ต าบลแสนสุข  ตั้งอยู่ชุมชนเขาสามมุข ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   
ได้ขอความอนุเคราะห์จากชุมชนเขาสามมุข  อาคารศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเขาสามมุข  ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นเขตการควบคุมดูแลของ เทศบาลเมืองแสนสุข   และชุมชนเขาสามมุข  เพ่ือ
ใช้เป็นสถานที่  ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ  ของคนภายในชุมชนเขาสามมุข   

กศน.ได้มีนโยบายให้จัดตั้ง  กศน.ต าบล  จึงได้ด าเนินการติดต่อประสานงาน  กับทางเทศบาลเมือง
แสนสุข  ชุมชนเขาสามมุข และคณะกรรมชุมชน  จึงได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนเขาสามมุข  เป็นสถานที่จัดตั้งกศน.  ต าบลแสนสุข  เพื่อเป็นส านักงาน แหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของคนในชุมชนในเขตต าบลแสนสุข  และต าบลใกล้เคียง  ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง    
 

     
 

  
 

ลักษณะทำงกำยภำพ :    
อาณาเขตติดต่อ :  

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลบ้านปึก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเหมือง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเล  
ทิศใต ้  ติดต่อกับเทศบาลต าบลบางพระ 

 

กศน.ต าบลแสนสุข กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



ที่ตั้งและอาณาเขต : ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ าเภอเมืองชลบุรีบริเวณริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย มีพ้ืนที่
ทั้งสิ้น 20.268 ตารางกิโลเมตร (12,668 ไร่) โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลบ้านปักต าบลเสม็ดอ าเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลบางพระอ าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลห้วยกะปิอ าเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ่าวไทย 

เขตการปกครอง : เทศบาลเมืองแสนสุขเดิมต าบลแสนสุขครอบคลุมหมู่บ้านจ านวน 15หมู่บ้าน (พ้ืนที่ 12.5 
ตารางกิโลเมตร) และขยายพ้ืนที่ความรับผิดชอบเป็น 20 หมู่บ้านรวมต าบลเหมือง(บางส่วน) และต าบลห้วย
กะปิ (บางส่วน) แต่ปัจจุบันยกเลิกหมู่บ้านใช้ระบบถนน/ตรอก/ซอยแทนปัจจุบันเทศบาลเมืองแสนสุขมีพ้ืนที่
ครอบคลุม 3 ต าบลคือต าบลแสนสุขท้ังต าบลต าบลเหมือง (บางส่วน) และต าบลห้วยกะปิ (บางส่วน) รวมพ้ืนที่
ปัจจุบันทั้งสิ้น 20.268 ตารางกิโลเมตร(12,667 . 5 ไร่ ) 

 

      
 

 
 
 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข 
 

ต ำแหน่งทีต่ั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ต าบลแสนสุข กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 



 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : วัดท้ายดอน  
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  อาคารกองทุนหมู่บ้าน ถนนเปรมใจราษฎร์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 20130 
ชื่อ ครู ศรช. :  นางสาวปานสิน จันทร์ด า โทรศัพท์ : 0894026389 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

 
 

ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : วัดตาลล้อม  
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : อาคารโรงเรียนวัดตาลล้อม  ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 
ชื่อ ครู ศรช. :  นางสาวสุทิศา  เกาะลอย โทรศัพท์ : 0863180572 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวกิรณาภัค  อินพุ่ม ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ต าบลแสนสุข กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



     
กศน.ต ำบล : บ้านสวน  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010005 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 
ที่ตั้ง : 527/31 หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
ครู กศน.ต ำบล : นางสาวปุณวรา  โสไกร  โทรศัพท์ : 0946854499 
ประวัติโดยสังเขป : ใช้อาคารร่วมกับวัดธรรมนิมิตต์  
 

   
 

ลักษณะทำงกำยภำพ :   เป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ในบริเวณวัดธรรมนิมิตต์ 

   
    

 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวน 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวปุณวรา  โสไกร  ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  

ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 

 

กศน.ต าบลบ้านสวน กศน.อ าเภอเมืองชลบุร ี



 
กศน.ต ำบล : หนองร ี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010006 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 
ที่ตั้ง : วัดหนองรี หมู่ที่ 7 ต าบลหนองรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
ครู กศน.ต ำบล : นางสาวขนิษฐา เย็นแย้ม โทรศัพท์ : 0860292250 
ประวัติโดยสังเขป : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดหนองรี แต่เดิมได้จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ณ โรงเรียน
ชุมชนวัดหนองรี แต่ต่อมาทางส านักงาน กศน. ได้มีนโยบายให้ศูนย์การเรียนจะต้องไม่อยู่ในโรงเรียน และ
อุปกรณ์เก้าอ้ีของโรงเรียนมีขนาดเล็กไม่เหมาะส าหรับนักศึกษา กศน. นางสาวขนิษฐา เย็นแย้ม ครูศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน จึงได้ขอใช้สถานที่ของวัดหนองรี เป็นที่จัดตั้งศูนย์การเรียน และได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากเจ้า
อาวาสและคนในชุมชน ทางศูนย์การเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนมายิ่งขึ้น ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดหนองรี มีความเหมาสมกับการจัดการเรียนการ
สอน ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ รวมทั้ งยังจัดอาชีพให้กับคนในชุมชนต าบลหนองรี เปิดกลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงให้คนในชุมชนได้มีอาชีพและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและก าลังจะพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของต าบลให้ประชาชนเข้ามาอ่านหนังสือและเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 ต่อมาได้มีนโยบายการจัดตั้ง กศน.ต าบลขึ้น ทางครู กศน.ต าบลหนองรี จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็น กศน.
ต าบลหนองรี อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 

 

       

        
ลักษณะทำงกำยภำพ :   กศน.ต าบลหนองรี ตั้งอยู่ในบริเวณวัดหนองรี และติดกับเมรุ 
  
 

      
 

 

กศน.ต าบลหนองรี กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 



เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
-  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :   - 
 

 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตัง้ศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวขนิษฐา เย็นแย้ม ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ต าบลหนองรี กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



      
กศน.ต ำบล : นาป่า  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010007 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7  ต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
ครู กศน.ต ำบล : นางสาวศศิวัณย์  อ่อนศรีทอง โทรศัพท์ : 086-1388755  
Facebook : Minja Nalux   Line : neng_error 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ต าบลนาป่า ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553  ณ 
บ้านเลขที่ 11/5  หมู่ที่ 12  บ้านหนองยายรัก  ต าบลนาป่า  อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวั ดชลบุรี  เชิญนาย
สามารถ  สุขสว่าง นายกเทศมนตรีต าบลนาป่า เป็นประธานพิธีเปิด  โดยมี  นายศักดาพงศ์  ระพิพันธุ์  
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี  โดยมีนางสาวรัตตินันท์  มั่งคั่ง  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล  
เป็นหัวหน้า กศน.ต าบลนาป่า   มีนักศึกษา  ผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย  และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด กศน.
ต าบล  จ านวน  200  คน 

ปี 2556 นายศักดาพงศ์ ระพิพันธุ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี  พร้อมด้วยนางสาว
ศศิวัณย์ อ่อนศรีทอง ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล ได้ไปติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่จัดตั้ง 
กศน.ต าบล อยู่ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพและพัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง  หมู่ที่ 2 บ้านท้องคุ้ง ต าบลนาป่ า อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน สายสามัญ และสายอาชีพ โดยมีนางสาวศศิวัณย์ อ่อนศรี
ทอง ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล เป็นหัวหน้า กศน.ต าบลนาป่า และนางสาวสุทิศา เกาะลอย เป็นครู ศรช. ต าบล
นาป่า 

ปี 2558 นางสาวศศิวัณย์ อ่อนศรีทอง ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล ได้ไปติดต่อประสานงานขอความ
อนุเคราะห์ขอใช้สถานที่จัดตั้ง กศน.ต าบล อยู่ที่ ศาลาอเนกประสงค์ SML หมู่ 5 บ้านทุ่งบางกระแบง ต าบลนา
ป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน สายสามัญและสายอาชีพ  โดยมีนางสาวศศิ
วัณย์ อ่อนศรีทอง  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล  เป็นหัวหน้า กศน.ต าบลนาป่า 

ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน นางสาวศศิวัณย์ อ่อนศรีทอง ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล ได้ไป
ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่จัดตั้ง กศน.ต าบลนาป่า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านหนองพะเนียง 
ต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน สายสามัญและสายอาชีพ โดยมี
นางสาวศศิวัณย์ อ่อนศรีทอง ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล เป็นหัวหน้า กศน.ต าบลนาป่า ซึ่งได้ใช้งบประมาณของ
ประชาชนในการก่อสร้างอาคาร โดยมีนายอัมพร นินนางกุล ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต าบลนาป่า เป็น
ผู้ด าเนินการ ให้การสนับสนุนในการก่อสร้าง กศน.ต าบลนาป่า แห่งนี้ 
 

     
 

กศน.ต าบลนาป่า กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



ลักษณะทำงกำยภำพ :   กศน.ต าบลนาป่า  มีความเป็นเอกเทศ  มีอาคารที่ตั้งโดดเด่น  อยู่ในบริเวณพ้ืนที่
กว้างขวาง มีห้องน้ าส าหรับนักเรียน ตั้งอยู่นอกอาคารเรียน  ส่วนภายในอาคาร มีห้องเรียนจัดเป็นสัดส่วน 
แบ่งเป็นห้องเรียน และห้องมุมรักการอ่าน  และมีห้องน้ าส าหรับครููอยู่ภายในตัวอาคาร  ซึ่ง กศน.ต าบลนาป่า  
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน อาทิ เช่น โรงเรียนวัดนาเขื่อน และวัดนาเขื่อน อยู่ติดกับศูนย์อนามัยที่ 6 ต าบลนาป่า 
หรือเรียกว่า ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก และห่างไปปะมาณ 300 เมตร จะมีแหล่งเรียนรู้ บ้านพอเพียง ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม มีการเดินทางสะดวกสบาย  มีน้ าประปา ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ
สื่อการเรียนการสอนพร้อม เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้มีมุม 4 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย  2.ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 3.ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  4.ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต 
 

             
 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาป่า    
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท้องคุ้ง   
- แหล่งเรียนรู้ บ้านพอเพียง 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ : - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
  

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวศศิวัณย์  อ่อนศรีทอง ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 
 
 
 
 
 

 

กศน.ต าบลนาป่า กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



       
กศน.ต ำบล : หนองข้างคอก รหัสสถำนศึกษำ : 1220010008 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหสัสถำนศึกษำ : 1220010001  

 

ที่ตั้ง : 39 หมู่ 3 ต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ต ำบล : นายครรชิต แสงเขียว โทรศัพท์ : 0894056707 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ต าบลหนองข้างคอก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กศน.ต าบล โดยได้รับการสนับสนุน
อาคารและสถานที ่จากวัดผาสุการาม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

          
 

 
 

ลักษณะทำงกำยภำพ :   เป็นศูนย์การของชุมชน เหมาะแก่การบริการประชาชนและนักศึกษา 
 

   
 

   
 

 

กศน.ต าบลหนองข้างคอก กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองข้างคอก  
- แหล่งเรียนรู้นวัตวิถีชุมชนต าบลหนองข้างคอก 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ : - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
  

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายครรชิต แสงเขียว  ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ต าบลหนองข้างคอก กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



       
กศน.ต ำบล : ดอนหัวฬ่อ  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010009 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 

ที่ตั้ง : อาคารเอนกประสงค์ (บริเวณวัดดอนด ารงธรรม) หมู่ที่ 4 ต าบลดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี  
        จังหวัดชลบุรี 20000 
ครู กศน.ต ำบล : นางสาวนงลักษณ์ ญาติเสมอ โทรศัพท์ : 0814339607 
ประวัติโดยสังเขป : เนื่องจากในชุมชนต าบลดอนหัวฬ่อ ยังมีผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาอีกมาก ในทุกระดับชั้น
เรียน ทั้งในระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองชลบุรี จึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับทางการศึกษาของประชาชนในชุมชนต าบล
ดอนหัวฬ่อและได้ให้การจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนขึ้นในต าบลดอนหัวฬ่อ ซึ่งทางศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองชลบุรี มีความคิดเห็นว่า อบต. ดอนหัวฬ่อ มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์
การเรียนชุมชน โดยเริ่มจากนางสาวนงลักษณ์  ญาติเสมอ  ต าแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน  และนายประสิทธ์   
ปัญญโภคินทร์ ต าแหน่งครูอาสาสมัครจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง
ชลบุรี ได้ไปติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ใช้ในการเรียน
การสอน สายสามัญและสายอาชีพ กับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัวฬ่อ โดยมี นางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์  
เป็นนายกเทศมนตรีต าบลดอนหัวฬ่อและนายวีระชาติ วัฒนศิริขจร เป็นปลัดเทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ ซึ่งทาง
ส านักงานเทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยอนุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชน
อยู่ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนด ารงธรรม  และได้ใช้ชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลต าบลดอน
หัวฬ่อ และยังให้การสนับสนุนในด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ทางด้านการเรียนการสอน ศูนย์การเรียน
ชุมชนอบต.ดอนหัวฬ่อ ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ ปี พ.ศ. 2546 โดยมีนางสาวนงลักษณ์ ญาติเสมอ  เป็นครู
ศูนย์การเรียนชุมชน อบต. ดอนหัวฬ่อต่อมาได้มีนโยบายการจัดตั้ง กศน. ต าบลขึ้น ทางศูนย์การเรียนชุมชน
เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น กศน. ต าบลดอนหัวฬ่อ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2552 

 
 

    
 
 
 
 

กศน.ต าบลดอนหัวฬ่อ  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 



ลักษณะทำงกำยภำพ :   กศน.ต าบลดอนหัวฬ่อ ตั้งอยู่ในรั้วของวัดดอนด ารงธรรม อยู่ระหว่างกลางวัดกับ
โรงเรียนวัดดอนด ารงธรรม ติดกับถนนสุขประยูร-อมตะ ซึ่งอยู่ในแหล่งชุมชน ล้อมรอบด้วยร้านค้า ห้องเช่า 
อาคารพานิชย์   
 

       
 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนหัวฬ่อ 
- ปราชญ์ชาวบ้าน (นางบุญนาค บรรเทิง) 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : หมู่ 2  
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : 115/5 หมู่ 2 ต าบลดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
ชื่อ ครู ศรช. :  นางสาวศิตานันท์  พรมณ ี โทรศัพท์ : 0906012230 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

    

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวนงลักษณ์ ญาติเสมอ ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 
 
 
 
 
 

 

กศน.ต าบลดอนหัวฬ่อ  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



       
กศน.ต ำบล : หนองไม้แดง รหัสสถำนศึกษำ : 1220010010 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 

ที่ตั้ง : อาคารกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 4 ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  
ครู กศน.ต ำบล : นายสุรเชษฐ์  ชื่นเผือก โทรศัพท์ : 0896075517 
ประวัติโดยสังเขป : อาคารหลังนี้สร้างโดยใช้งบประมาณจาก อบจ.ชลบุรี มอบให้เทศบาลต าบลหนองไม้แดง 
เพ่ือให้กลุ่มพัฒนาสตรี ท ากิจกรรม แต่สภาพภายในอาคารมีอากาสร้อนอบอ้าว กลุ่มพัฒนาสตรี จึงไม่สามารถ
ท ากิจกรรมในอาคารได้ ทางศบอ.เมืองชลบุรี โดยนายศักดิ์ดาพงศ์ ระพิพันธ์ ผอ.ศบอ.เมืองชลบุรี มอบหมายให้
นายสุรเชษฐ์  ชื่นเผือก ครู ศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ให้ประสานนางสมจิตร ทันสมัย ประธานกลุ่ม
พัฒนาสตรี  เพ่ือขอความอนุ เคราะห์ ใช้อาคารกลุ่ม พัฒนาสตรี กับนางตวงทิพย์  ภาวะสุทธิ์ชั ยกิจ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองไม้แดง เพ่ือท ากิจกรรมการเรียนการสอน และทางศบอ.เมืองชลบุรี ได้ท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) โดยนายศักดิ์ดาพงศ์ ระพิพันธ์ ผอ.ศบอ.เมืองชลบุรี กับนางตวงทิพย์ ภาวะสุทธิ์ชัยกิจ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองไม้แดง ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน 

 

   
 

ลักษณะทำงกำยภำพ :    
ลักษณะภูมิอากาศ : ลักษณะสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิและความชื้นขึ้นอยู่กับฤดูกาล  ดังนี้  

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแตเ่ดือน กุมภาพันธ์  -  เมษายน   ของทุกปี 
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  -  ตุลาคม ของทุกปี 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  -  มกราคม ของทุกปี 

อาณาเขตและเขตการปกครอง :  
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต อบต.คลองต าหรุ 
ทิศใต้  ติดต่อกับเขต อบต.นาป่าและเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต อบต.ดอนหัวฬ่อ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต เทศบาลบางทรายและชายทะเล 

 
 
 

 

กศน.ต าบลหนองไม้แดง  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



เทศบาลต าบลหนองไม้แดง : มีจ านวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน โดยแยกเป็น ดังนี้ 
หมู่ที่ 1           บ้านศรีพโลทัย                                         
หมู่ที่ 2           บ้านตีนเขา  
หมู่ที่ 3           บ้านห้วยสาลกิา  
หมู่ที่ 4           บ้านก้นทุ่ง  
หมู่ที่ 5           บ้านสมอกาฝาก  

           หมู่ที่ 6           บ้านอู่ตะเภา 
หมู่ที่ 7           บ้านหนองไม้แดง 

 

    
 
 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- เทศบาลต าบลหนองไม้แดง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไม้แดง 
- นายสมศักดิ์ แตงแก้ว ปราชญ์ชาวบ้าน (เกษตรผสมผสาน) 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -   โทรศัพท์ : - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
  

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายสุรเชษฐ์  ชื่นเผือก  ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

กศน.ต าบลหนองไม้แดง  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



 
กศน.ต ำบล : บางทราย  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010011 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 

ที่ตั้ง : ตึกญาณวรวิทยา (วัดเขาบางทราย) ต าบลบางทราย อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  
ครู กศน.ต ำบล : นายบัญชา แสงฟ้า โทรศัพท์ : 0815410642 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี ท าพิธีเปิด กศน.ต าบลบางทราย ตั้งอยู่ ณ ตึกญาณวรวิทยา  
ในบริเวณพ้ืนที่หน้าวัดเขาบางทราย หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางทราย อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่  
27  ธันวาคม 2552 เชิญ นายบรรจบ รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โดย
มีนายประถม สมัครพงศ์  ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก นายสุรพงษ์ จ าจด ผอ.ส านักงาน กศน.จังหวัด
ชลบุรี และนายศักดาพงศ์ ระพิพันธุ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี มีนักศึกษา นักศึกษาทหาร เครือข่าย  
และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด กศน.ต าบล จ านวน 300 คน 

กศน.ต าบลบางทราย ศูนย์การเรียนชุมชน ต าบลบางทราย สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองชลบุรี ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายบัญชา แสงฟ้า เป็นหัวหน้า กศน. ต าบลบางทราย 

 

      
 

  
 

ลักษณะทำงกำยภำพ :    
ต าบลบางทราย เป็นต าบลที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เขตต าบลบางทรายเดิมมีหาด

ทรายขาว สะอาดจากหน้าวัด คงคาลัย  (ปัจจุบันเป็นย่านการค้าไปแล้ว) ยาวตลอดขึ้นไป ทางเหนือ ประชาชน
จึงได้เรียกบริเวณนั้นว่า“บางทราย” ต่อมามีประชาชนเข้ามาอาศัยมากมายและประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ด 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีอาหารทะเลเลี้ยงเป็ดได้อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงท าให้หาดทรายที่ขาวสะอาดแต่เดิม
ค่อยๆ เปลี่ยนไปดังปัจจุบัน แต่ก็ยังคงเรียกบริเวณนั้นว่า “บางทราย”  

 
กศน.ต าบลบางทราย  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



ที่ตั้ง : ต าบลบางทราย ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย อยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
ห่างประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทั้งหมด 4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,500 ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาด
เอียงลงสู่ทะเล 
อาณาเขต : ต าบลบางทรายมีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาล ฯ ข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดกับ ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 
ทิศใต้       ติดกับเทศบาลเมืองชลบุรี ต.บ้านโขด และต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันออก      ติดกับเทศบาลเมืองบ้านสวน และ ต.หนองไม้แดง  อ.เมือง จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันตก      ติดฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 

ภูมิประเทศ : สภาพพ้ืนที่ของต าบลบางทราย มีฝั่งทะเลยาว 2.16 กิโลเมตร ลักษณะของดินเป็นดินปนทราย 
ถนนส่วนใหญ่ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ทางทิศตะวันตกมีภูเขาเตี้ย 1 ลูก 
คือ เขาบางทราย 
ภูมิอากาศ : ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือน มีนาคม  
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ กลางเดือน พฤษภาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือน ตุลาคม  
อุณหภูมิสูงสุด 33.40 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 25.40 องศาเซลเซียส 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

เขตการปกครอง : เทศบาลต าบลบางทราย ประกอบด้วย 1 ต าบล 6 หมู่บ้าน และมีชุมชนจ านวน 6 ชุมชน 
ดังนี้  

1.ชุมชนบ้านท่าถ่านล่าง  ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมหมู่ 1  ทั้งหมด  
2.ชุมชนบ้านท่าถ่านบน  ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมหมู่ 2  ทั้งหมด  
3.ชุมชนบ้านคงคาไลย  ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมหมู่ 3  ทั้งหมด  
4.ชุมชนบ้านบ่อใหญ่  ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมหมู่ 4  ทั้งหมด  
5. ชุมชนบ้านหัวหินพัฒนา ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมหมู่  5  ทั้งหมด 
6. ชุมชนบ้านหน้าวัดเขาบางทราย ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมหมู่  6  ทั้งหมด 

 

     
 

  
 

กศน.ต าบลบางทราย  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 



เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางทราย 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -   โทรศัพท์ : - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
  

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายบัญชา แสงฟ้า  ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมอืงชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ต าบลบางทราย  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



 
กศน.ต ำบล : คลองต าหรุ  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010012 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 

ที่ตั้ง : กศน.ต าบลคลองต าหรุ 11/1 หมู่ที ่1 ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ครู กศน.ต ำบล : นางสาววันทนา บุญจันทร์    โทรศัพท์ : 0969168244   Facebook : nu wantana  
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ต าบลคลองต าหรุ ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ปี2533 ณ ตึกสายตรวจ ต าบล
คลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้มี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้มีนาย
ชุมพล ทองอยู่ ด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ โดยมีนายศักดิ์ดาพงศ์ ระพิพันธ์   
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี มีนางสาววันทนา บุญจันทร์ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล เป็น
หัวหน้า กศน.ต าบลคลองต าหรุ มีนักศึกษา ผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนเข้ามาร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีเปิด กศน.ต าบลคลองต าหรุอย่างเป็นทางการและได้มีการจัดการเรียนการสอนเสมอมา 
                  ปี2558 นางสุภาพ ธารา ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ ได้ให้ กศน.
ต าบลคลองต าหรุ ย้ายขึ้นไปอยู่ในอาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ต าบลคลองต าหรุ และได้ให้การสนับสนุน อาคาร
สถานที่ โต๊ะเรียน ตู้หนังสือ ค่าน้ าค่าไฟ 
                    ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน นางสาววันทนา บุญจันทร์ ต าแหน่ง ครู  กศน.ต าบล
คลองต าหรุได้จัดการเรียนการสอน สายสามัญ และสายอาชีพ ให้กับนักศึกษา ประชาชนต าบลคลองต าหรุ 
และต าบลใกล้เคียงเสมอมา 
 

     
 

  
 

 
 
 
 
กศน.ต าบลคลองต าหรุ  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



ลักษณะทำงกำยภำพ :   กศน.ต าบลคลองต าหรุ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของ อบต.คลองต าหรุ มีความเป้นเอกเทศ  
มีอาคารที่ตั้งอย่างเด่นชัด มีห้องน าูส าหรับนักศึกษา ตั้งอยู่ในอาคารเรียน สภาพอาคารเรียน จัดอย่างเป็น
สัดส่วน แบ่งเป็นห้องเรียน และมุมรักการอ่าน และมีมุมส าหรับครูอย่างเป็นส่วนตัว กศน.ต าบลคลองต าหรุ  
มีการเดินทางสะดวกสบาย มีน้ าประปา ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต และสื่อการเรียนการสอนพร้อม เพ่ือเอ้ือต่อการ
เรียนการสอน มีมุม 4 ศูนย์ 1.ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย 2.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม ่3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 4.ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต    
 

       
 

   
 
 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองต าหรุ 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -   โทรศัพท์ : - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
  

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาววันทนา บุญจันทร์ ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

 

กศน.ต าบลคลองต าหรุ  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



       
กศน.ต ำบล : เหมือง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010013 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต าบลเหมือง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
ครู กศน.ต ำบล : นางสาววาสนา ปิ่นณรงค์   โทรศัพท์ : 0861492659 
ประวัติโดยสังเขป : เนื่องจากในชุมชน ต าบลเหมือง ยังมีผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาอีกมากในทุกระดับชั้น
เรียน ทั้งงในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมตอนปลาย ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองชลบุรี จึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาของประชาชนในชุมชนต าบล
เหมือง และได้ให้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนขึ้นในต าบลเหมือง ซึ่งทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองชลบุรี มีความคิดเห็นว่า อาคาร 72 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ต าบล
เหมือง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน โดยเริ่มจากนางสาว
พัชรพร พลขันธ์ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล และนางสาวจีราพร พิม์ตา ต าแหน่งครูอาสาสมัครจากศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองชลบุรีได้ไปติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์
ขอใช้สถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ใช้ในการเรียนการสอน สายสามัญและสายอาชีพ กับเทศบาล
ต าบลเหมือง โยมีนายสมบูรณ์ ผดุงไทยธรรม เป็นนายกเทศมนตรีต าบลเหมือง นายปรีชา แซ่ซื้อ เป็นปลัด
ต าบลเหมือง และนายนรินทร์ ศรีส าอาง ก านันต าบลเหมือง ซึ่งทางส านักงานเทศบาลต าบลเหมือง  ให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดีโยอนุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนอยู่ที่อาคาร 72 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ  และ
ได้ใช้ชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลต าบลเหมือง และยังให้การสนับสนุนในด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ทางการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลต าบลเหมือง ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ ปี พ.ศ. 2553 โดย
มีนางสาวพัชพร พลขันธ์ เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลต าบลเหมือง 
 ต่อมาได้มีนโยบายการจัดตั้ง กศน.ต าบลขึ้น ทางศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลต าบลเหมือง ได้รับการ
ประกาศจัดตั้งเป็น กศน.ต าบลเหมือง 
 ต่อมาทางเทศบาลต าบลเหมืองมีนโยบายการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จึงให้ กศน.ต าบลเหมืองย้ายไป
อยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านดอนกลาง เลขที่ 174/7 หมู่ที่ 2 ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็นที่ตั้ง กศน.ต าบลเหมือง ปัจจุบัน โยมีนางสาววาสนา ปิ่นณรงค์ เป็นหัวหน้า กศน.ต าบลเหมือง 
 

        

 
 

กศน.ต าบลเหมือง กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



ลักษณะทำงกำยภำพ :  กศน.ต าบลเหมือง ตั้งอยู่ในบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านดอนกลาง เลขที่ 
174/7 หมู่ที่ 2 ต าบลเหมือง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 

     

 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
-  ส านักงานเทศบาลต าบลเหมือง 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

 
 

 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาววาสนา ปิ่นณรงค์ ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ต าบลเหมือง กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 



       
กศน.ต ำบล : บ้านปึก  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010014 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 

ที่ตั้ง : ห้องสภาวัฒนธรรมต าบลบ้านปึก หมู่ที ่2 ต าบลบ้านปึก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ครู กศน.ต ำบล : นางสาวเย็นตนา บาดตาสาว    โทรศัพท์ : 0907648170  
ประวัติโดยสังเขป : เดิม กศน. ต าบลบ้านปึก เป็นศูนย์การเรียนชุมชนวัดใหม่เกตุงาม ตั้งแต่ขึ้นเมื่อวันที่  
1 พฤษภาคม 2551 โดยศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองชลบุรีมีนางสาวระพีพร 
วงศ์มน เป็นครูต าบลบ้านปึก โดยการสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่เกตุงามสถานที่เดิมของ ศูนย์
การเรียนชุมชนควบคู่กับศูนย์การเรียนเพราะมีแหล่งศึกษาในท้องถิ่นที่ชาวบ้านรวมอยู่ในสภาวัฒนธรรมเช่น 
อุปกรณ์ การท านา แ ละการประกอบอาชีพ เป็นต้น ดังนั้น ศูนย์การเรียนชุมชนวัดใหม่เกตุงามจึงเป็นศูนย์รวม
แห่งการเรียนรู้ของต าบลให้นักศึกษาในเรื่องการเรียนนอกระบบและตามอัธยาศัยของต าบล จนกระทั่งรัฐบาล
มีจัดตั้ง กศน. ต าบลบ้านปึก โดยอาศัยอยู่ ในสภาวัฒนธรรมต าบลบ้านปึก และใช้เป็นสถานที่ติดต่อ
ประสานงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนละกิจกรรมต่างๆ กศน. ต าบลบ้านปึก ได้ท าพิธีเปิดเมื่อวันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2553เปิดโดยคุณ วิทยา คุณปลื้ม เป็นประธานในพิธีเปิด 

 

     
 

  
ลักษณะทำงกำยภำพ :   
อาณาเขต : 
  อาณาเขตทางทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลอ่างศิลา    
 อาณาเขตทางทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลแสนสุข  
 อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลเสม็ด  
 อาณาเขตทางทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลอ่างศิลา และต าบลแสนสุข 
ลักษณะที่ตั้ง : จ านวนพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 5.54380 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,464.875 ไร่ (1 ไร่= 0.0016 ตาราง
กิโลเมตร/1,600 ตารางเมตร) มีอาณาเขตการปกครอง จ านวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
                 1.บ้านปึกใหญ่ ( ชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี) 
                 2.บ้านสวนมะม่วง  (ชุมชนบ้านสวนมะม่วง) 
                 3.บ้านปึกเล็ก  (ชุมชนบ้านปึกเล็ก) 
 
กศน.ต าบลบ้านปึก  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



 
                 4. บ้านหนองยี่พร้า  (ชุมชนบ้านหนองยี่พร้า) 
                 5.บ้านสวนหมาก  (ชุมชนร่มฉัตรบ้านปึก) 
                 6. บ้านหนองเพชร (ชุมชนบ้านหนองเพชร) 
                 7.บ้านมาบหม้อ(ชุมชนบ้านมาบหม้อ) 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน : 

การคมนาคม การจราจร ถนนที่รับผิดชอบ จ านวน 33 สาย 
  - คสล.            จ านวน   16  สาย     ความยาวรวม  จ านวน     4.5   กิโลเมตร 
  - ราดยาง         จ านวน   13  สาย     ความยาวรวม จ านวน      10.0 กิโลเมตร 
  - อ่ืนๆ              จ านวน   3   สาย     ความยาวรวม  จ านวน        1.5 กิโลเมตร 
 การประปา จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา จ านวน 3,451  ครัวเรือน อยู่ในความรับผิดชอบของการ
ประปาชลบุรี และการประปาเขต 1 ชลบุรี โดยเทศบาลต าลบอ่างศิลาจัดตั้งงบประมาณในการวางท่อ  ประปา
เองและมอบให้เป็นทรัพย์สินของการประปาชลบุรีเพ่ือดูแลรักษาต่อไป  ปัจจุบันมีการวางท่อประปาคิดเป็น
ร้อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
 ไฟฟ้า จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จ านวน 3,451 ครัวเรือน อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าชลบุรี   
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน โดยเทศบาลต าบลอ่างศิลาจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะเอง ซึ่งในปัจจุบันมีไฟฟ้าสาธารณะคิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
ลักษณะการใช้ที่ดิน : 

พ้ืนที่พักอาศัย                       2,025.5  ไร่            -  พ้ืนที่เกษตรกรรม             12.5    ไร่ 
 พ้ืนที่พาณิชยกรรม                       25   ไร่            -   พ้ืนที่อุตสาหกรรม              25    ไร่ 
 พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ        -   ไร่            -   พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา            25    ไร่ 
 สวนสาธารณะ/นันทนาการ               -   ไร่            -    พ้ืนที่ว่าง              1,351.875    ไร่ 
ด้านเศรษฐกิจ : โครงสร้างทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีลักษณะเป็นชุมชนศูนย์กลางเกษตร  ให้บริการ
พาณิชยการ  บริการสังคม  เกษตรกรรม  โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคน  7,500  บาท/คน/เดือน 
การเกษตรกรรม : เศรษฐกิจชุมชน  มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเกษตรกรรม  และการประมงชายฝังทะเล
บางส่วน 
การพาณิชยกรรมและบริการ : 

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม โดยทั่วไปเป็นร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก   ให้บริการ
ระดับต าบลในด้านเครื่องอุปโภค – บริโภคพ้ืนฐาน  วัตถุดิบ  และเครื่องมือใช้ในการเกษตร 

สถานประกอบการด้านบริการ โรงแรม / รีสอร์ท/ บังกะโล  จ านวน  1  แห่ง 
การอุตสาหกรรม : โดยในเขตต าบลบ้านปึก  มีสถานประกอบอุตสาหกรรมทั้งสิ้น  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่  
โรงงานเฟอร์นิเจอร์  1  แห่ง  โรงงานผลิตตุ๊กตาใยสังเคราะห์  2  แห่ง  โรงงานน้ าปลา  1  แห่ง 
การปศุสัตว์ : ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลบ้าปึก  เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก  มี  ประชากร
บางส่วนเลี้ยงหมู  เป็ด  ไก่  เพื่อบริโภคและจ าหน่ายปลีกย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ต าบลบ้านปึก  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 



เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปึก 
- แหล่งการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -   โทรศัพท์ : - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
  

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวเย็นตนา บาดตาสาว ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ต าบลบ้านปึก  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



       
กศน.ต ำบล : ห้วยกะปิ  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010015 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/30 ม.4 ต.ห้วยกะปิ ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130 
ครู กศน.ต ำบล : นายอภิวัฒน์ อ าภาศักดิ์ โทรศัพท์ : 0868463005 
ประวัติโดยสังเขป : จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ
เรื่องการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โยมุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตทั้งในการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และทุก
ประเภทการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะได้
ด าเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพ้ืนที่ เติมเต็มระบบการศึกษาให้
รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในขณะนั้น ได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.
ต าบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับต าบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการด าเนินงานโดยการผลักดัน
งบประมาณโครงการไทยเข็มแข็งแก่ กศน.ต าบลและได้มอบให้ส านักงาน กศน. เร่งรัดพัฒนาและเดินหน้าไปสู่
ความเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน เพ่ือ ให้ประชาชนทั่ ว
ประเทศได้มีพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง โย
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในเดือนกันยายน 2553 จะมี กศน.ต าบล ครบทั้ง 7,409 ต าบลทั่วประเทศ และได้ท าพิธี
เปิดตัว กศน.ต าบล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 กศน.ต าบลห้วยกะปิ แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านซากพุดซา หมู่ที่ 4 
ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง จัดตั้ง กศน.ต าบล : แหล่ง
เรียนรู้ราคาถูกในพ้ืนที่อ าเภอเมืองชลบุรี ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2553 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กศน.ต าบล : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ประจ าต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามค าสั่งส านักงาน 
กศน.จังหวัดชลบุรี โยให้คณะกรรมการ กศน.ต าบล : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ประจ าต าบลมีหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ต าบลหรือแขวง พ.ศ. 2553 ข้อ 9 และข้อ 10 ได้แก่ 
วางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์งาน จัดหาวัสดุ อึปกรณ์และครุภัณฑ์พ้ืนฐาน บริหารและจัดกิจกรรม 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกับศูนย์การเรียนชุมชนอ่ืนๆ ในต าบลประสานงานกับส่วนราชการในต าบล และ
เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน องกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือน าแผนชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 
 
 

กศน.ต าบลห้วยกะปิ  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 



         

 

ลักษณะทำงกำยภำพ :  กศน.ต าบลห้วยกะปิ ตั้งอยู่ในบริเวณอาคารศูนย์เด็กเล็ก (หลังเก่า) โรงเรียนบ้านซาก
พุดซา ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
 

     

 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
-  เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายอภิวัฒน์ อ าภาศักดิ์  ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

 

 

 

กศน.ต าบลห้วยกะปิ  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



 

       
กศน.ต ำบล  : เสม็ด  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010016 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 

ที่ตั้ง : อาคารอนุบาลเทศบาลเมืองอ่างศิลา ม.3 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
ครู กศน.ต ำบล : นายพลาวุธ  ชลพิทักษ์พงษ์    โทรศัพท์ : 0979594163 Line : Wutdy Ak  
ประวัติโดยสังเขป : ต าบลนี้ เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในอ่าวชลบุรี ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่า
ชายเลนที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาชนิด แต่ที่มีมากที่สุด คือ ต้นเสม็ด ต าบลนี้จึงได้ชื่อว่า “ต าบลเสม็ด” ตามชื่อ
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมาย ในแถบนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง ต่อมาได้มีการ
ปรับปรุงพ้ืนที่เป็นที่อยู่อาศัย ส่วนราชการ ถนนหนทางอ่ืนๆ ท าให้ต้นเสม็ดเหลือน้อยลงมาก แต่ต าบลนี้ก็ยังคง
ได้ชื่อว่าต าบลเสม็ดจนถึงปัจจุบัน 
 จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเรื่อง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตทั้งในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และ
ทุกประเภทการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง มีคุณภาพ โดยเฉพาะได้
ด าเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพ้ืนที่  เติมเต็มระบบการศึกษาให้
รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในขณะนั้นได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.
ต าบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับต าบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการด าเนินงานโดยการผลักดัน
งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง แก่ กศน.ต าบล และได้มอบให้ส านักงาน กศน.เร่งรัดพัฒนาและเดินหน้าไปสู่
ความเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนทั่ว
ประเทศได้มีพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง โดย
ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในเดือนกันยายน 2553 จะมี กศน.ต าบลครบทั้ง 7,409 ต าบลทั่วประเทศ และได้ท าพิธี
เปิดตัว กศน.ต าบลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 กศน.ต าบลเสม็ด : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ตั้งอยู่ที่ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต าบลเสม็ด อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง จัดตั้ง กศน.ต าบล: แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองชลบุรี  ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ต าบล: แหล่ง
เรียนรู้ราคาถูก ประจ าต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามค าสั่งส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรีที่ 
172 / 2553 
 
 
 
 

กศน.ต าบลเสม็ด  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



โดยให้ คณ ะกรรมการ กศน .ต าบล : แหล่ งเรียนรู้ ราคาถูก  ประจ าต าบลมีหน้ าที่ ต าม ระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ต าบลหรือแขวง พ.ศ.2553 ข้อ 9 และข้อ 10 ได้แก่ 
วางแผนการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์งาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์พ้ืนฐาน บริหารและจัดกิจกรรม 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับศูนย์การเรียนชุมชนอ่ืน ๆ ในต าบลประสานกับส่วนราชการในต าบล ประสานกับ
ส่วนราชการในต าบลและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือน าแผน
ชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 กศน.ต าบลเสม็ดมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ ไม่รู้หนังสือ เพ่ือให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพ่ือ
การมีงานท า การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ต าบล มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันส าหรับ
ผู้สนใจและประชาชนในชุมชน 

 

     
 

     
 

ลักษณะทำงกำยภำพ :   
ขนาดพ้ืนที่ ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ : ต าบลเสม็ด อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองชลบุรี 5 กิโลเมตร และห่างจาก 
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 5 กิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และชายทะเล  มีอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่
ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ       จรดเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ทิศตะวันออก  จรดเทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
ทิศใต้           จรดเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
ทิศตะวันตก    จรดทะเล  

เขตการปกครอง :  มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต าบล ประกอบด้วย จ านวนหมู่บ้าน 3 หมู่ 
- จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลต าบลเสม็ด เต็มทั้งหมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2 
- จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลต าบลเสม็ด บางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 3 
- จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้แก่ หมู่ที่ 3 บางส่วน ,หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 8   

 
 

กศน.ต าบลเสม็ด  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



มีเนื้อที ่: โดยประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,835 ไร่ 
- จ านวน เทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอ่างศิลา 

สภาพทางสังคม :  
     โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง , อาชีวศึกษา จ านวน 1 แห่ง และมหาวิทยาลัย จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 

- โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
- โรงเรียนประภัสสรวิทยา 
- โรงเรียนบูรพาวิทยาชลบุรี 
- โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า  
- วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ชลบุรี   

    วัด จ านวน 3 แห่ง  คือ  
- วัด/ส านักสงฆ์ 2 แห่ง (วัดเสม็ด/ วัดเมืองใหม่) 
- ศาลเจ้า 1 แห่ง   (มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชลบุรี) 
- โบสถ์ 1 แห่ง   

    เทศบาลต าบลเสม็ด 1 แห่ง  คือ  เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ถนนนารถมนตเสวี1 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี   
    กศน.ต าบล จ านวน 1  แห่ง  คือ กศน.ต าบลเสม็ด (อาคารอเนกประสงค์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลเสม็ด อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   
    สถานพยาบาล จ านวน 1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสม็ด มีเจ้าหน้าที่ประจ า จ านวน 8 
คน  /ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 17 แห่ง/คลินิกสัตว์แพทย์  6  แห่ง 
    จุดตรวจรักษาความปลอดภัย   คือ มีสถานีต ารวจ (สถานีต ารวจภูธรเสม็ด) 1 แห่ง 
    รถดับเพลิงเทศบาล (เทศบาล) 3 คัน นถกระเช้า (เทศบาล)  1 คัน  
การคมนาคมขนส่ง : การคมนาคมในเขตต าบลเสม็ดและพ้ืนที่ใกล้เคียงใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก 
การโทรคมนาคม : 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 
- สถานีวิทยุชุมชนต าบลเสม็ด 1 แห่ง 
- ศูนย์บริการลูกค้าTOT สาขาชลบุรี 1 แห่ง  

การไฟฟ้า : มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านที่ 1 , 2 และ 3 
ทรัพยากรน้ า : 

แหล่งน้ าธรรมชาติ  ล าคลอง 2 สาย (คลองละมุ / คลองขโมย) และห้วย 1 สาย (ล าห้วยกระโดน) 
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  บ่อน้ าตื้น 1 แห่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ : บริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน มีต้นแสมและต้นไม้โกงกางอยู่หนาแน่น
เป็นจ านวนมาก 
สภาพทางสังคม-ประชากร :  

 การปกครอง   ต าบลเสม็ดตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองชลบุรี แบ่งเขตการปกครอง เป็น 
8 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านห้วยแหลม ,หมู่2 บ้านกระโดน ,หมู่3 บ้านไร่ถ่ัว ,หมู่4 บ้านเสม็ดใน ,
หมู่5 บ้านหัวโพรง ,หมู่6 บ้านเสม็ดนอก ,หมู่7 บ้านเนินมะกอกใน ,หมู่8 บ้านเนินมะกอกนอก  

ประชากร  ต าบลเสม็ดประชากรทั้งสิ้น ประมาณ 21,383 คน แยกเป็นชาย 9,708 คน หญิง 11,675 คน 
 

กศน.ต าบลเสม็ด  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



       
 

       
 
 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสม็ด 
- ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
- ปราชญ์ชุมชมต าบลเสม็ด 

 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : ต าบลเสม็ด 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : อาคาร 8 เหลี่ยม หมู่ที่ 3 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ชื่อ ครู ศรช. :  นางสาวธัญลักษณ์  พูนสุขพลั่ง โทรศัพท์ : 0922617566 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : 

   

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวระพีพร  วงค์มน ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกต ุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

กศน.ต าบลเสม็ด  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



       
กศน.ต ำบล  : ส านักบก  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010018 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที ่4 บ้านห้วยตะคุก ต าบลส านักบก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ครู กศน.ต ำบล : นางหทัยทิพย์  อ้วนศรี    โทรศัพท์ : 0815782250   
Facebook : กศน.ต าบลส านักบก    Line : 0815782250  
ประวัติโดยสังเขป : เดิมต าบลส านักบกมีต้นไม้ชนิดหนึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ต้นกระบก” มีกิ่งก้านสาขาใหญ่โต
มากตั้งอยู่ย่านกลางของต าบลและอยู่ใกล้ทางเดินเกวียน(ข้างวัดหนองศรีสงวน)บรรดากองเกวียนไปมาจะหยุด
พักอาศัยตลอดฤดูฝนและพักร้อนใต้ต้นกระบกนี้ต่อมาชาวบ้านจึงตั้งชื่อต าบลแห่งนี้ว่า“ต าบลส านักบก”เริ่มมี
ชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานกันประมาณปีพ.ศ.2321 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดเกล้า ให้
พระยาจักรี(ต่อมาคือรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)เป็นแม่ทัพไปปราบเจ้าสิริบุญสารแห่งเมืองเวียงจันทร์
ประเทศลาวเมื่อปราบเจ้าสิริบุญสารได้แล้วเจ้าพระยาจักรีจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาที่
ประเทศไทยและท่านยังได้กวาดต้อนเอาชาวลาวให้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านส านักบกนี้หลักฐานที่
ปรากฏอยู่ในปัจจุบันที่พอประมาณอายุการก่อตั้งต าบลส านักบกได้คือพระพุทธรูปในอุโบสถวัดร้าง (วัดบ้าน
กลาง) ซึ่งมีอายุประมาณ 200 กว่าปี  บ้านส านักบกนี้แต่เดิมมีต้นกระบกมากแต่ละต้นมีขนาดใหญ่ร่มรื่นยิ่งนัก
มีล าธารห้วยตะคุกน้ าใสไหลผ่าน แต่ก่อนจึงเป็นที่พักของกองเกวียนที่ต้องเดินทางเข้าตัวเมืองชลบุรี  ในบรรดา
ชาวลาวที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานนั้นสันนิฐานว่า คงนิมนต์พระภิกษุมาด้วย1 รูป ชื่อว่า  แก้ว หรือ กอบแก้วซึ่ง
ภิกษุที่ชาวลาวให้ความเคารพนับถือมากหลังจากมาตั้งถิ่นฐานแล้วคงหาท าเลสร้างที่พักสงฆ์ต่อมากลายเป็น
ส านักสงฆ์ให้เป็นที่พ่ึงของพระสงฆ์ที่ชื่อแก้ว หรือ กอบแก้วอยู่บริเวณใกล้ๆต้นกระบกจึงเรียกว่าส านักกระบก
ต่อมาชุมชนขยายใหญ่ขึ้นชาวบ้านอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มก็สร้างวัดประจ าของตนเองเพ่ิมขั้น  เช่น  
วัดหนองศรีสงวน วัดหนองแฟบส่วนวัดส านักบกนั้น  พวกชาวบ้านที่มาตั้งถิ่นฐานได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นแทน
ส านักสงฆ์ที่มีอยู่เดิมที่อยู่ใกล้ๆ กับต้นกระบกชาวบ้านจึงได้เรียกกันว่าบ้านกระบก และต่อมามีการเรียกเพ้ียน
มาเป็น “ส านักบก” มาจนถึงปัจจุบัน 

กศน.ต าบลส านักบก ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์ เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยตะคุก หมู่ที่ 4 ต าบลส านักบก  
อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านอาคารเรียน คือ นางพวงเพชร พิทักษ์สหภูมิ  
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านและเป็นคณะกรรมการ กศน.ต าบล หมู่ที่ 4 กศน.ต าบลส านักบกได้ด าเนินการปรับปรุงทั้ง
ในเรื่องงบประมาณที่จัดหาเองและนักศึกษาและคณะกรรมการ กศน.ต าบลส านักบก ได้ช่วยกันระดมทุนจน
เป็น กศน.ต าบลที่มีความพร้อมทุกด้าน และมีนางหทัยทิพย์ อ้วนศรี ต าแหน่งครู กศน.ต าบล เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลคนปัจจุบัน 

 
 
 
 

 

กศน.ต าบลส านักบก  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



   
 

    
 

 

ลักษณะทำงกำยภำพ :  กศน.ต าบลส านักบก ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีอยู่ห่างจากอ าเภอ
เมืองเป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ทั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตะคุก ต าบลส านักบกมีหมู่บ้านจ านวน 6 
หมู่บ้าน มีต าบลที่อยู่ใกล้เคียงคือ ต าบลนาป่า ต าบลบ้านบึง ต าบลหนองซ้ าซากและต าบลดอนหัวฬ่อการ
เดินทางต้องอาศัยรถส่วนตัวเข้าไปเพราะต าบลส านักบกยังไม่มีรถโดยสารประจ าทางให้บริการ ต าบลส านักบก  
มีเนื้อที่ประมาณ 6.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,062.5 ไร่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ใกล้เคียง  ดังนี้     
อาณาเขตต าบล : 
 ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาป่า, ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 ทิศใต้ติดกับ ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บ้านบึง, อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กศน.ต าบลส านักบก  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 



เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอดสารพิษ (นางประไพ พิจารณ์)  
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลส านักบก 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -   โทรศัพท์ : - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
  

ชื่อผูบ้ันทึกข้อมูล : นางหทัยทิพย์  อ้วนศรี  ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กศน.ต าบลส านักบก  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



       
กศน.ต ำบล  : อ่างศิลา  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010017 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 

ที่ตั้ง : เลขที่ 39 หมู่ 4 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000  
ครู กศน.ต ำบล : นางศศิภา บุญขาว    โทรศัพท์ : 0896007837   
ประวัติโดยสังเขป : เดิม กศน.ต าบลอ่างศิลาได้ใช้อาคารพูลทรัพย์ประชาในการเรียนการสอน  เปิดกลุ่มสนใจ 
และเป็นอาคารที่ใช้ร่วมกับการประชุมของชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในต าบลอ่างศิลาได้แลเห็น
ความส าคัญทางด้านการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้น าในต าบลอ่างศิลาเพ่ือยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชาชน จึงท าข้อตกลงให้ใช้อาคารให้กับ กศน.ต าบลอ่างศิลา เพ่ือเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์
ให้บริการทางการศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยจัดให้เป็นมุมรักการอ่านในต าบลอ่างศิลาอีกด้วย 

 

        
 

ลักษณะทำงกำยภำพ : ลักษณะอาคารคอนกรีต เป็นเอกเทศ จ านวนพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร  (เฉพาะกศน.) 
ประกาศจดัตั้งปีพุทธศักราช 2552 
 

        
 
 

 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- เทศบาลต าบลอ่างศิลา 

 
 
 
 
 
 
 

กศน.ต าบลอ่างศิลา  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : อ่างศิลา 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : อาคารพูลทรัพย์ประชา หมู่ที ่4 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ชื่อ ครู ศรช. :  นายชัยวัฒน์ ปอสูงเนิน   โทรศัพท์ : 0874869167 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

    

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางศศิภา บุญขาว  ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กศน.ต าบลอ่างศิลา  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 



       
กศน.ต ำบล  : บางปลาสร้อย รหัสสถำนศึกษำ : 1220010091 
กศน.อ ำเภอ : เมืองชลบุรี  รหัสสถำนศึกษำ : 1220010001  

 

ที่ตั้ง : เลขที่ 767 ถนนโพธิ์ทอง ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
ครู กศน.ต ำบล : นางทัศสุวรรณ  นามไพร    โทรศัพท์ : 0871465524  
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ต าบลบางปลาสร้อย สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมืองชลบุรี  เดิมเป็นชื่อ กศน.ต าบลเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมทั้ง 3 ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี  มี
ต าบลบางปลาสร้อย  ต าบลบ้านโขด และต าบลมะขามหย่ง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อต าบลบางปลาสร้อยและมี
การเพ่ิมเป็น  กศน.ต าบลมะขามหย่ง โดยรวม  ต าบลมะขามหย่งและต าบลบ้านโขด  เป็นกศน.ต าบลมะขาม
หย่ง   

กศน.ต าบลบางปลาสร้อย ตั้งอยู่ ณ วัดนอก ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองชลบุรี ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี โดยมีพระครูอุดมธรรมรสเจ้าคณะอ าเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาส
วัดนอก เป็นผู้ขอจัดตั้ง กศน.ต าบลและมีนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี เป็นผู้เห็นชอบในการจัดตั้ง กศน.ต าบล
เทศบาลเมืองชลบุรีและมีพิธีเปิด กศน.ต าบลเทศบาลเมืองชลบุรี ในวันที่  29 มีนาคม 2553 โดยมี    
นางสาวชวัลลักษ์  อริยะด ารงค์ขวัญ  รองนายกเทศมนตรี เมืองชลบุรี  เป็นประธานในพิธี เปิดแทน
นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี โดยมี นางทัศสุวรรณ นามไพร เป็นครู กศน.ต าบล มาจนถึงปัจจุบัน 

 

       
. 

    

 
 
 
 
 

กศน.ต าบลบางปลาสร้อย  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 



ลักษณะทำงกำยภำพ : สภาพทั่วไปของกศน.ต าบลบางปลาสร้อย ตั้งอยู่ที่วัดนอก และมีพ้ืนที่ ติดกับ ต าบล
มะขามหย่ง ต าบลบ้านโขด และต าบลบ้านสวน โดยใช้อาคารร่วมกันกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ห้องด้านล่างใช้
สอนวิชาชีพ ตัดผมชาย ดัดผม-เสริมสวย และตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ส่วนห้องด้านบนเป็นของ กศน.ต าบลบางปลา
สร้อย ติดกับสถานที่ส าคัญต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น ตลาด วัดเครือวัลย์ วัดก าแพง โรงเรียนเทศบาลวัด
ก าแพง(อุดมพิทยากร) ห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ ธนาคารต่าง ๆ และร้านค้าอีกมากมาย เป็นต้น การเดินทาง
สะดวก เพราะอยู่ติดถนนที่ใช้ในการเดินทาง มีรถประจ าทางผ่าน และมีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
มาจนถึงปัจจุบัน 
 

             
 

 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- วัดนอก   
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชลบุรี   
- กองการแพทย์เทศบาลเมืองชลบุรี  
- แหล่งเรียนรู้/ปราชญ์ชุมชน นางบุบผา  ละมุลเรียบ 

 

ต ำแหน่งทีต่ั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

 ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :   -   โทรศัพท์ : - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
  

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางศศิภา บุญขาว  ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นายไพรัตน์  เนื่องเกตุ  ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 

 

 

 

กศน.ต าบลบางปลาสร้อย  กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี 
 



 

 

 

กศน.อำเภอเกาะสีชัง 

สำนักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี 



     
กศน.ต ำบล  : ท่าเทววงษ์  รหัสสถำนศึกษำ : 1220080001  
กศน.อ ำเภอ : เกาะสีชัง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220080000   

 
ที่ตั้ง : 174 หมู่ที่ 6 ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120 
ครู กศน.ต ำบล : นางศิริวรรณ สมานวงศ์ โทรศัพท์ : 0929907496 
ประวัติโดยสังเขป : ประวัติความเป็นมา ของ กศน.ต าบลท่าเทววงษ์ 

กศน.ต าบลท่าเทววงษ์ ตั้งอยู่องค์การบริการส่วนต าบลท่าเทววงษ์ หมู่ที่ 6 ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดย กศน.ต าบลท่าเทววงษ์ได้รับอนุเคราะห์สถานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
จาก โรงเรียนเกาะสีชัง โดยทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเกาะสีชัง ได้ท า
หนังสือขออนุญาตใช้อาคารการประถมศึกษาเก่าซึ่งปัจจุบันดูแลโดยโรงเรียนเกาะสีชัง โดยท าหนังสือขอใช้
สถานที ่

ในปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา ในรูปแบบของศูนย์การเรียนชุมชนต าบลท่าเทววงษ์จนถึงปัจจุบัน  
มีนางศิริวรรณ สมานวงศ์ เป็น ครูกศน. ต าบล ได้เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกระบวนการเรียนด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนให้กับประชาชนต าบล 
ท่าเทววงษ์ และประกาศจัดตั้งเป็น กศน.ต าบลท่าเทววงษ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2553 โดยมีนางศิริวรรณ 
สมานวงศ์ เป็น หัวหน้า กศน.ต าบล 

กศน.ต าบลท่าเทววงษ์ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลท่าเทววงษ์ โดยด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบและจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม และชุมชน
รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ เป็นการจัดและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในต าบลเป็นผู้ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือน าความรู้ไปสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียงโดยพยายามส่งเสริมให้แสวงหาความรู้คู่
คุณธรรมและด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนได้อย่างเท่าเทียมมี
คุณภาพทั่วถึง เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

       
 

 
 

 
กศน.ต าบลท่าเทววงษ์  กศน.อ าเภอเกาะสีชัง 



ลักษณะทำงกำยภำพ :  กศน.ต าบลท่าเทววงษ์ ตั้งอยู่ที่อ าเภอเกาะสีชังโดยเกาะสีชังมีพ้ืนที่ทั้งหมดอยู่บนเกาะ 
ประมาณ 7.9 ตารางกิโลเมตร เกาะสีชังตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยตรงกันข้ามกับอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ห่างกันประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 117 กิโลเมตร เกาะสีชังมีเกาะบริวารน้อย
ใหญ่รวม 8 เกาะ  คือ เกาะขามใหญ่  เกาะขามน้อย เกาะปรง เกาะร้านดอกไม้ เกาะยายท้าว เกาะค้างคาว  
เกาะท้ายตาหมื่นและเกาะสัมปะยื้อ  
อาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง : 
        ทิศเหนือ จรดทะเลเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 
  ทิศใต้  จรดทะเลเขตอ าเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี 
             ทิศตะวันออก    จรดทะเลเขตอ าเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรี 
          ทิศตะวันตก   จรดทะเลเขตอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
สภาพภูมิประเทศ : อ าเภอเกาะสีชังมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะโดยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา โขดหินและหาด
ทราย มีพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกเพียงเล็กน้อย  ไม่มีแหล่งน้ า ล าธารและหนองบึง บริเวณที่เป็นจุดสูงสุดคือ 
บริเวณเขาใหญ่ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสีชังโดยมีความสูงประมาณ 192 เมตร   
ข้อมูลด้านสังคม (ประชากรและครัวเรือน) : เกาะสีชังมีจ านวนครัวเรือน 2,056 ครัวเรือน มีประชากร 4,677 คน 
แยกเป็นชาย 2,256 คน  หญิง  2,421 คน   

 

      
 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- โรงเรียนเกาะสีชัง  
- โรงพยาบาลอ าเภอเกาะสีชัง  
- เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ต าบลท่าเทววงษ์  กศน.อ าเภอเกาะสีชัง 



 
 

ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางศิริวรรณ  สมานวงศ์  ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางพิศมัย  หลงเจริญ   ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเกาะสีชัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ต าบลท่าเทววงษ์  กศน.อ าเภอเกาะสีชัง 



 



 

 

 

กศน.อำเภอบ่อทอง 

สำนักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี 



     
กศน.ต ำบล  : บ่อทอง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220100001 
กศน.อ ำเภอ : บ่อทอง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220100000  

 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านทับไท ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 
ครู กศน.ต ำบล : นางกาญจนา ภูศักดิ์  โทรศัพท์ : 0899397454 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ต าบลบ่อทองได้รับมอบที่ดินจากครอบครัวคุณพ่อแก้ว อศิยานนท์ โดยนายสุธรรม 
อศิยานนท์ เพ่ือใช้ในการด าเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ต าบลบ่อทอง ได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้างจากส านักงานกศน.ปีงบประมาณ2554 เพ่ือนใช้จัดกิจกรรมให้กับประชาชนต าบลบ่อทองและต าบล
ใกล้เคียง          

 

         
 

ลักษณะทำงกำยภำพ :   กศน.ต าบลบ่อทองเป็นอาคารเอกเทศมีพ้ืนที่ใช่สอยสะดวกเป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่
ในพ้ืนที่บ้านทับไทเส้นทางการสัญจรไปม่สะดวก 
  

     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

กศน.ต าบลบ่อทอง กศน.อ าเภอบ่อทอง 



เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง 

- สาธารณสุขอ าเภอบ่อทอง 
- ผู้น าชุมชน และปราชญ์ต าบลบ่อทอง 

 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : ต าบลบ่อทอง 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  หมูท่ี ่1 บ้านทับไท ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 
ชื่อ ครู ศรช. :  นางสาวเปรมจิต ชัยศักดิ์ประเสริฐ  โทรศัพท์ :  0875803164 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางกาญจนา ภูศักดิ์  ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสุภาภรณ์ อินทมาตย์ ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ่อทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กศน.ต าบลบ่อทอง กศน.อ าเภอบ่อทอง 



      
กศน.ต ำบล  : วัดสุวรรณ  รหัสสถำนศึกษำ : 1220100002 
กศน.อ ำเภอ : บ่อทอง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220100000  

 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 วัดทุ่งศาลา ต าบลวัดสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
ครู กศน.ต ำบล : นางสาววรารัตน์ สุระกุล  โทรศัพท์ : 0985935985 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ต าบลวัดสุวรรณ ได้รับการความมือจากอบต.วัดสุวรรณ นายก ปลัด ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และพระอธิการสมพรธมฺวโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งศาลา กับ กศน.อ าเภอบ่อทอง ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการศึกษาทุกรูปแบบได้ให้การสนับสนุนในการขอใช้สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับประชาชนในต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง          

 

       
 

       
 

ลักษณะทำงกำยภำพ :   อาคารสภาพเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จักการเรียนรู้ สถานที่มีความพร้อมในการให้บริการ สะอาด ร่มรื่น สวยงามทั้งภายในและภายนอก มีมุมต่าง ๆ
ให้บริการ 
  

      
 

 

กศน.ต าบลวัดสุวรรณ กศน.อ าเภอบ่อทอง 
 



เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
-   

 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาววรารัตน์ สุระกุบ ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสุภาภรณ์ อินทมาตย์ ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ่อทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กศน.ต าบลวัดสุวรรณ กศน.อ าเภอบ่อทอง 



 

       
กศน.ต ำบล  : บ่อกวางทอง รหัสสถำนศึกษำ : 1220100003 
กศน.อ ำเภอ : บ่อทอง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220100000  

 
ที่ตั้ง : 103 หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อกวางทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 
ครู กศน.ต ำบล : นางสาวพัชรนันท์ จุมพลชยาวีร์ โทรศัพท์ : 0956155396 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ต าบลบ่อกวางทอง ได้รับการประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
กวางทอง ในการขอใช้สถานที่อาคาร อบต.บ่อกวางทอง (หลังเก่า)         

 

           

ลักษณะทำงกำยภำพ :   กศน.ต าบลบ่อกวางทอง เป็นอาคารหนึ่งชั้น เป็นอาคารที่ท าการ อบต.บ่อกวางทอง
(หลังเก่า) ตั้งอยู่บริเวณวัดและโรงเรียน อยู่ในชุมชนบ้านหนองเกตุ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 
  

    
 
 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกวางทอง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ต าบลบ่อกวางทอง กศน.อ าเภอบ่อทอง 



ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

   
 

ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวพัชรนันท์ จุมพลชยาวีร์ ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสุภาภรณ์ อินทมาตย์ ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ่อทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กศน.ต าบลบ่อกวางทอง กศน.อ าเภอบ่อทอง 
 



        
กศน.ต ำบล  : ธาตุทอง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220100004 
กศน.อ ำเภอ : บ่อทอง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220100000  

 
ที่ตั้ง : 555 หมูท่ี่ 8 ต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ต ำบล : นางสุพัตรา สุมะหิงพันธ์  โทรศัพท์ : 0864140595 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ต าบลธาตุทอง ได้รับการอนุเคราะห์จากท่านพระครูอุดมพัฒนาการ เจ้าอาวาสวัด
ธาตุทองให้ใช้สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 

 

       
 

    
 

ลักษณะทำงกำยภำพ เป็นอาคารเดี๋ยวของวัดธาตุทอง  โดยใช้พื้นที่ของวัดธาตุทอง  
 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ต าบลธาตุทอง กศน.อ าเภอบ่อทอง 



เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- วัดธาตุทอง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโปร่งเกตุ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบึงตะกู 

 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

   
 

ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล นางสุพัตรา สุมะหิงพันธ์  ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสุภาภรณ์ อินทมาตย์ ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ่อทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ต าบลธาตุทอง กศน.อ าเภอบ่อทอง 



        
กศน.ต ำบล  : เกษตรสุวรรณ รหัสสถำนศึกษำ : 1220100005 
กศน.อ ำเภอ : บ่อทอง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220100000  

 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 บ้านขุนช านาญ ต าบลเกษตรสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270 
ครู กศน.ต ำบล : นายกันต์พิพัฒน์  บุณกฤตพัฒน์  โทรศัพท์ : 0989698596 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ต าบลเกษตรสุวรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประชา ทรัพย์พิพัฒน์ มอบ
ที่ดินในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนกศน.ต าบลเกษตรสุวรรณ ปี พ.ศ.2554 เพ่ือใช้ในการจัด
การศึกษาทุกรูปแบบให้กับนักศึกษาและประชาชน ต าบลเกษตรสุวรรณ และต าบลใกล้เคียง 

 

       
 

    
 

ลักษณะทำงกำยภำพ  
1.สภาพอาคารอยู่ในสภาพเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  กศน.ต าบลเกษตรสุวรรณได้รับ

งบประมาณในการก่อสร้างจากส านักงาน กศน.มีความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ทั้งภายในและภายนอกมีความ
พร้อมในการให้บริการมีความสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัย เหมาะสมและมีบรรยากาศเอ้ือต่อการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงามท้ังภายในและภายนอก กศน.ต าบลเกษตรสุวรรณมี
สถานที่ที่ส าหรับนั่งอ่านหนังสืออย่างเพียงพอ ภายในมีโต๊ะ เก้าอ้ี ครูกศน.ร่วมกับนักศึกษาด าเนินการ
พัฒนากศน.ต าบลโดยจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่นสวยงามทั้งภายในและภายนอกมีการจัดมุมต่างๆ
บริการให้กับผู้ที่มาใช้บริการกศน.ต าบล 

 
 

 

กศน.ต าบลเกษตรสุวรรณ กศน.อ าเภอบ่อทอง 
 



3.มีพ้ืนที่การใช้สอยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สถานที่ กศน.ต าบลเกษตรสุวรรณใช้แปลนในการ
ก่อสร้างของส านักงานกศน.พ้ืนที่กว้างขวางจึงเหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมกศน.โดยภายในจัดเป็นมุมการ
เรียนรู้ และจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดประชุม 
และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
 

     
 

   
 
 
 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านธรรมรัตน์  
- โรงเรียนบ้านขุนช านาญ  
- วัดเกษตรสุวรรณ 
- แหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสวนทอง /การเพาะเห็ดบ้านคุณจิน  

 

ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล นายกันต์พิพัฒน์  บุณกฤตพัฒน์ ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสุภาภรณ์ อินทมาตย์ ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ่อทอง 

กศน.ต าบลเกษตรสุวรรณ กศน.อ าเภอบ่อทอง 



        
กศน.ต ำบล  : พลวงทอง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220100006 
กศน.อ ำเภอ : บ่อทอง  รหัสสถำนศึกษำ : 1220100000  

 
ที่ตั้ง : วัดเขาชะอางค์  หมู่ที่ 2 ต าบลพลวงทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ต ำบล : นายบุรเศรษฐ์  กุลธนไชยวัฒน์ โทรศัพท์ : 0868443137 
ประวัติโดยสังเขป : ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากพระครูขันติสารวิสิฐ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาชะอางค์ 
และนายตระกูล สว่างอารมย์ ก านันต าบลพลวงทอง ให้ใช้อาคารศูนย์เด็กเล็กเดิม 

 

         
 

ลักษณะทำงกำยภำพ เป็นสถานที่เนินเขาสลับพื้นที่เนินเขามีพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์ 
 

   
 
 

เครือข่ำย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ต ำบล :  
- วัดเขาชะอางค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ต าบลพลวงทอง กศน.อ าเภอบ่อทอง 



 
ต ำแหน่งที่ตั้ง กศน.ต ำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์กำรเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ต ำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล นายบุรเศรษฐ์  กุลธนไชยวัฒน์ ต ำแหน่ง : ครู กศน.ต าบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสุภาภรณ์ อินทมาตย์ ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ่อทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กศน.ต าบลพลวงทอง กศน.อ าเภอบ่อทอง 
 



 

 

 

กศน.อำเภอบางละมุง 

สำนักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี 



     
กศน.ตำบล  : บางละมุง  รหัสสถานศึกษา : 1220040001 
กศน.อำเภอ : บางละมุง  รหัสสถานศึกษา : 1220040000  

 
ที่ตั้ง : ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 1 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวสลิตตา  เฉยศิริ โทรศัพท์ : 0861458297 
ประวัติโดยสังเขป : เทศบาลตำบลบางละมุงเป็นเทศบาลขนาดกลาง เดิมเริ่มแรกเมื่อมีฐานะเป็นสุขาภิบาล                
บางละมุง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2507 นั้น สำนักงานสุขาภิบาลบางละมุงตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง 
และต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบางละมุง เป็นเทศบาลตำบลบางละมุง เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลในเทศบาล พ.ศ. 2542 ทำให้
สุขาภิบาลบางละมุง เปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลบางละมุง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่
บริเวณ ถนนบางละมุง 12/2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
รายชื่อหมู่บ้านในตำบลบางละมุง 

หมู่ที่  1    ชุมชนตลาดโรงโป๊ะ 
หมู่ที่  2    ชุมชนบ้านชายทะเล 
หมู่ที่  3    ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ 
หมู่ที่  4    ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน 
หมู่ที่  5    ชุมชนบ้านนากลาง 

สถานที่ตั้ง : กศน.ตำบลบางละมุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งสถานที่ตั้ง 
กศน.ตำบลนั้นไม่ได้เป็นเอกเทศ โดยได้ใช้สถานที่ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น 
ซึ่งได้ใช้ส่วนบนเป็นที่จัดการเรียนการสอนของกลุ่ม กศน.ตำบลบางละมุง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กศน.ตำบลบางละมุงได้ดำเนินการพัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ประชาชนในพื้นท่ีและบริเวณใกล้เคียง และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด   

ภาระงานที่รับผิดชอบของ กศน.ตำบลบางละมุง ข้าพเจ้านางสาวสลิตตา เฉยศิริ รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.
จังหวัดชลบุรี โดยมีภาระงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

1. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
3. การจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

กศน.ตำบลบางละมุง กศน.อำเภอบางละมุง 



 

      
 

 
 

ลักษณะทางกายภาพ :  อาณาเขต ตำบลบางละมุง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2534 เล่มที่ 118 ตอนที่ 227 ราชกิจจานุเบกษา 24 ธันวาคม 2534 ได้กำหนดเขตเทศบาลตำบล
บางละมุง ไว้ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ :  ตั้งอยู่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองบางละมุง ติดกับเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง  
ฝั่งใต้เป็นเส้นเลียบริมคลองบางละมุง ฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ : ถึงหลังเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางละมุง ฝั่งใต้ที่เส้นแบ่งเขตตำบลบางละมุง 
กับตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ทิศตะวันออก : จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบแบ่งเขตตำบลบางละมุง กับองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะเคียนเตี้ยไปทางทิศใต ้

ทิศใต้ : ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตตำบลบางละมุงกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเตี้ย
และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ด้านทิศใต้ ติดกับเมืองพัทยาจากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบแบ่ง
เขตตำบลบางละมุง กับตำบลหนองปลาไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้  : ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดซึ่งเป็นที่ตั้งหลักเขตเมืองพัทยาหลักเขตที่ 3 จาก
หลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบเขตเมืองพัทยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดซึ่งเป็น
หลักท่ีตั้งเขตเมืองพัทยาหลักเขตที่ 2 

ทิศตะวันตก  : ติดกับอ่าวไทยจากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบริมทะเลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจน
บรรจบหลักเขตที่ 1 
ลักษณะภูมิประเทศ : ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบางละมุง เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล มีชายฝั่งทะเลอยู่ทางด้าน
ทิศตะวันตก ติดกับอ่าวไทย มีที่ราบบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณกว้าง ตำบลบางละมุงไม่มีพ้ืนที่เป็นภูเขา ไม่
มีลำน้ำ ลำห้วยที่สำคัญไหลผ่าน จะมีเพียงลำห้วยและบึงเล็ก ๆ เท่านั้น และเนื่องจากทิศตะวันตกจรดอ่าวไทย  
ทำให้ภูมิอากาศในฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศไม่แห้งแล้งมากนัก 
ลักษณะภูมิอากาศ : ลักษณะภูมิอากาศของตำบลบางละมุง อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล อากาศไม่หนาวจัดในฤดู
หนาวและไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน อากาศโดยรวมจะอบอุ่นตลอดปี มีลมมรสุมพัดผ่านจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ในฤดูหนาวจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูร้อน 
 

 
 

กศน.ตำบลบางละมุง กศน.อำเภอบางละมุง 



 ฤดูร้อน : เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยในช่วงเดือนเมษายนอากาศจะร้อนที่สุด 
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกหนักในเดือนตุลาคมมากที่สุด เพราะเป็นช่วง
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 ฤดูหนาว : จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยในเดือนธันวาคมจะมีอุณหภูมิ
ต่ำสุดมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน 
 อุณหภูมิ :  โดยเฉลี่ยภายในตำบลบางละมุงประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด
ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส   
สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม : ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
การประมงเพราะมีพ้ืนที่บางส่วนของเทศบาลติดกับทะเล นอกจากอาชีพการประมงแล้ว ประชาชนบางส่วนใน
เขตเทศบาลยังประกอบอาชีพพาณิชยกรรม การเกษตรและรับจ้าง 
 

     
 

   
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโป๊ะ 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กศน.ตำบลบางละมุง กศน.อำเภอบางละมุง 



ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์การเรียนชุมชนเขาไม้แก้ว  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาไม้แก้ว 
ชื่อ ครู ศรช. :  นางสาวยุพาภรณ์  เจริญดี โทรศัพท์ :  0819839107 
ตำแหน่งที่ตัง้ ศรช. :  

  
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวสลิตตา  เฉยศิริ  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางประพิศ นพประชา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางละมุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลบางละมุง กศน.อำเภอบางละมุง 
 



     
กศน.ตำบล  : หนองปรือ  รหัสสถานศึกษา : 1220040002 
กศน.อำเภอ : บางละมุง  รหัสสถานศึกษา : 1220040000  

 
ที่ตั้ง : 41/2 หมู่ที่ 10 ถนนบุญสัมพันธ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวนุดี หัสดินทร ณ อยุธยา   โทรศัพท์ : 0909387964 
ประวัติโดยสังเขป : สภาพของ กศน.ตำบลหนองปรือ (ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองปรือ ในอดีต)  ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2546 – 2552  ซึ่งมีสถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และไม่มีความเป็นเอกเทศน์  จึงได้เสนอ
แนวคิดในการพัฒนา กศน.ตำบลหนองปรือ ต่อเทศบาลเมืองหนองปรือ  และขอทำโครงการปรับปรุง กศน .
ตำบลหนองปรือ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการครั้งนี้ 

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ มีความเห็นว่าสถานที่เก่านั้น ไม่สามารถ
จะพัฒนาให้เหมาะสมกับการให้บริการประชาชนได้  จึงให้ย้ายไปสถานที่ใหม่ ที่บริเวณที่สาธารณะชุมชนเขา
น้อย  ซึ่งมีอาคารเอนกประสงค์ชุมชนเขาน้อยอยู่แล้ว แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์  สภาพของอาคารก่อนได้รับการ
ปรับปรุง  ให้เป็น กศน.ตำบลหนองปรือ เป็นเพียงอาคารที่มีหลังคามีเสาอาคาร 6 ต้น และห้องน้ำ 2 ห้อง  
โดยเทศบาลเมืองหนองปรืออนุญาตให้ใช้อาคารเอนกประสงค์ชุมชนเขาน้อย  และจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ให้จำนวน  100,000 บาท   

สภาพภายนอกของอาคารเอนกประสงค์ชุมชนเขาน้อย  ภายหลังได้รับการปรับปรุง  เสร็จสิ้นเมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552  ได้ต่อเติมผนัง ติดตั้งหน้าต่างและประตู พร้อมกับขยายเป็นอาคารขนาด 8X8 
เมตร (64 ตรม.)  ได้รับมอบหมายให้เป็น กศน.ตำบลนำร่อง ของ กศน.อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และได้
ทำพิธีเปิด กศน.ตำบล อย่างเป็นทางการ ในเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น) ทำพิธีเปิด กศน.พร้อมกันทั่วประเทศ ณ อิมแพค เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี  

กศน.ตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 มาตรา 18 ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
 กศน.ตำบลหนองปรือ ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 โดยได้รับ
การสนับสนุนจากเทศบาลเมืองหนองปรือภายใต้การดูแลของ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
หนองปรือ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุงภายใต้การดูแลของ นาย
ภุชงค์ ฉิมพาลี  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง ที่เห็นความ 
สำคัญของการจัดการศึกษาว่าเป็นเป็นแนวทางสำคัญ ที่จะทำให้มนุษย์มีความรู้เพ่ิมพูนทางปัญญา เมื่อเผชิญ
กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็สามารถขจัดออกไปได้ทั้งสิ้น เทศบาลเมืองหนองปรือ และศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง กศน.ตำบลหนองปรือขึ้นเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  

 
กศน.ตำบลหนองปรือ  กศน.อำเภอบางละมุง 



การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในทุกๆ ด้าน โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด จนถึงขั้นของการพัฒนาและ
ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การเสริมสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองแบบยั่งยืน เกิด
ความตื่นตัวกับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการใน กศน.ตำบลหนองปรือ
แห่งนี้ มีบุคลากรที่รับผิดชอบและคอยให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ คือ นางสาวนุดี หัสดินทร 
ณ อยุธยา หัวหน้า กศน.ตำบลหนองปรือ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 

      
 

ลักษณะทางกายภาพ :   ลักษณะทางกายภาพ โดยที่ตั้ง กศน.ตำบลหนองปรือ ตั้งอยู่ ในเขตพ้ืนที่ตำบล 
หนองปรือ  ซึ่งตั้งอยู่กลางพ้ืนที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางละมุง  
9 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรีเป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็น
ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 45.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,462.50 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  : ติดต่อกับตำบลหนองปลาไหล 
  ทิศใต ้   : ติดต่อกับตำบลห้วยใหญ่ 
  ทิศตะวันออก  : ติดต่อกับตำบลโป่ง 
  ทิศตะวันตก  : ติดต่อกับเมืองพัทยา 
กศน.ตำบลหนองปรือ ปัจจุบันเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 18X8 เมตร (144 ตรม.) ภายในอาคารแบ่ง
ใช้ประโยชน์เป็น 2 ส่วน  ภายนอกเป็นลานกว้างมีอาคารอเนกประสงค์ สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย  
การคมนาคมสะดวก ห่างจากถนนสุขุมวิท (พัทยากลาง) ประมาณ 2 กิโลเมตร  สามารถใช้ถนนบุญสัมพันธ์
เดินทางไปสู่ตำบลใกล้เคียงได้สะดวก  มีศูนย์การเรียนชุมชนในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  จำนวน  4 แห่ง ดังนี้ 
        1. กศน.ตำบลหนองปรือ           
        2. ศูนย์การเรียนชุมชนชัยพรราชา         
        3. ศูนย์การเรียนชุมชนมาบหนึ่ง        
        4. ศูนย์การเรียนชุมชนเขาน้อย 
ทุกศูนย์การเรียนชุมชน มีอาคารที่เป็นสัดส่วน  เหมาะสำหรับการให้บริการนักศึกษาและประชาชน 
 
 

        
 

กศน.ตำบลหนองปรือ  กศน.อำเภอบางละมุง 



 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- เทศบาลเมืองหนองปรือ 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์การเรียนชุมชนเขาน้อย 1  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  18/545 หมู่5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ชื่อ ครู ศรช. :  นายเริงชัย อนุศาสน์พัชรกุล โทรศัพท์ :  0958403629 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

  
  

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวนุดี หัสดินทร ณ อยุธยา  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางประพิศ นพประชา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางละมุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลหนองปรือ  กศน.อำเภอบางละมุง 



      
กศน.ตำบล  : โป่ง  รหัสสถานศึกษา : 1220040004 
กศน.อำเภอ : บางละมุง  รหัสสถานศึกษา : 1220040000  

 
ที่ตั้ง : วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวทิวาพร ไม้เขียว โทรศัพท์ : 0863550537  
Facebook : กศน.ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลโป่ง ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 มาตรา 18 ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก คือ การส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน 

กศน.ตำบลโป่ง ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากเทศบาลตำบลโป่งภายใต้การดูแลของ นายปัณณวัฒน์ ใจยั่งยืน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง 
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุงภายใต้การดูแลของ นายภุชงค์  
ฉิมพาลี  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุงที่ร่วมกันเล็งเห็น
ความสำคัญของการจัดการศึกษาว่าเป็นเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้มนุษย์มีความรู้เพ่ิ มพูนทางปัญญา  
เมื่อเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็สามารถขจัดออกไปได้ทั้งสิ้น เทศบาลตำบลโป่ง ชาวตำบลโป่งและ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง กศน.ตำบลโป่งขึ้น 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในทุกๆ ด้าน โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด จนถึงขั้นของ การพัฒนาและ
ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การเสริมสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองแบบยั่งยืน  
เกิดความตื่นตัวกับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง   

ปัจจุบัน กศน.ตำบลโป่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลโป่งภายใต้การดูแลของ  นายประเนิม                      
ศิริรูป นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง และทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลทีมปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จะ
ดำเนินการใน กศน.ตำบลโป่งแห่งนี้ มีบุคลากรที่รับผิดชอบและคอยให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ คือ  
  1. นางสาวทิวาพร ไม้เขียว  หัวหน้า กศน.ตำบลโป่ง  

 2. นางสาวราตรี  ภูจอมนิล   ครูศูนย์การเรียนโป่ง 1  
  3. นายบุญทัศน์ ศรีชื่น   ครูศูนย์การเรียนโป่ง 2 
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 
 
 

กศน.ตำบลโป่ง กศน.อำเภอบางละมุง 



       
 

ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลโป่ง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตำบลโป่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 49,125 ไร่ (78.60 ตาราง
กิโลเมตร) มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 8 ชุมชน ดังนี้ 

หมู่ 1 บ้านหนองน้ำเต้าลอย  (ชุมชนหนองน้ำเต้าลอย)    
หมู่ 2  บ้านโป่งกลาง (ชุมชนหน้าวัดพัฒนา , ชุมชนเนินขุนราษฎร์ , ชุมชนห้วยผลก้าวหน้า) 
หมู่ 3  บ้านโป่งล่าง (ชุมชนบ้านโป่งล่าง,ชุมชนบ้านเขาดิน) 
หมู่ 4  บ้านมาบประชันล่าง 
หมู่ 5  บ้านมาบประชันบน 
หมู่ 6  บ้านห้วยยายมุก 
หมู่ 7  บ้านกลางสามัคคี (ชุมชนบ้านกลางสามัคคี) 
หมู่ 8 บ้านสำนักตะแบก (ชุมชนสำนักตะแบก) 
หมู่ 9  บ้านหนองตาอุ่น 
หมู่ 10 บ้านคลองใหญ่ 

ข้อมูลด้านประชากร : ประชากรทั้งสิ้น 8,126 คน แยกเป็นชาย 3,824 คน หญิง 4,320 คน จำนวนครัวเรือน 
3,574 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 98.13 คน/ตารางกิโลเมตร การตั้งบ้านเรือนของประชากรอยู่เป็นกลุ่ม 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
การประกอบอาชีพ สภาพปัญหาของชุมชน : อาชีพ ชาวเทศบาลตำบลโป่ง มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม คิด
เป็นร้อยละ 65 ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 20 รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 15 
ลักษณะทางกายภาพ : อาคาร กศน. ตำบลโป่ง เป็นลักษณะอาคารชั้นเดียว ซึ่งเป็นการใช้ร่วมกับชุมชนบ้าน
โป่งกลาง มีความเป็นเอกเทศ ในระดับดี ครูผู้ รับผิดชอบสามารถเปิด ปิด ห้องเรียนเองได้ ในอาคารมีสื่อ
สำหรับการเรียนไว้ให้บริการกับนักศึกษา มีโต๊ะ เก้าอ้ีเพียงพอต่อการเรียนการสอน มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก
ระบบอินเทอร์เน็ตประชารัฐ (ฟรี) มีเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน มีระบบสาธารณูปโภค
น้ำ ไฟ ที่มีการบริหารจัดการกันตามข้อตกลงระหว่างชุมชน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลโป่ง กศน.อำเภอบางละมุง 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- เทศบาลตำบลโป่ง  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาอุ่น  
- โรงเรียนวัดโป่ง 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : โป่ง 1    
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ที่ทำการชุมชนบ้านห้วยยายมุก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  
ชื่อ ครู ศรช. :  นางสาวราตรี ภูจอมนิล โทรศัพท์ :  0861511076 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : โป่ง 2    
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ที่ทำการชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ย้ายมา
จาก หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง) เนื่องจากอาคารเดิมไม่สามารถซ่อมแซมได้ อยู่ระหว่างการจัดตั้ง ศรช.) 
ชื่อ ครู ศรช. :  นายบุญทัศน์ ศรีชื่น โทรศัพท์ :  0939093216 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

  
 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวทิวาพร ไม้เขียว  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางประพิศ นพประชา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางละมุง 

 

กศน.ตำบลโป่ง กศน.อำเภอบางละมุง 
 



     
กศน.ตำบล  : เขาไม้แก้ว  รหัสสถานศึกษา : 1220040005 
กศน.อำเภอ : บางละมุง  รหัสสถานศึกษา : 1220040000  

 
ที่ตั้ง : 44/2 ถนนหลวง 331 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
ครู กศน.ตำบล : นายประกฤษฎิ์  อินทวงษ์  โทรศัพท์ : 0868155988 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ก่อสร้างเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2555  ได้รับการการส่งเสริม
สนับสนุนอนุเคราะห์ที่ดินจาก อบต.เขาไม้แก้ว โดย นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้ให้ใช้พ้ืนที่
ในเขต อบต.ในการก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบล โดยมีนายประกฤษฎิ์ อินทวงษ์ หัวหน้า กศน.ตำบลเป็นผู้ดูแล         

 

    
 

ลักษณะทางกายภาพ :   กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว สร้างด้วยงบประมาณของสำนักงาน กศน. มีพ้ืนที่โดยรวม  
60 ตรว. เป็นอาคารชั้นเดียว 1 ห้องพักครู 1 ห้องเก็บของ 2 ห้องน้ำ  1 ห้องโถงสำหรับพบกลุ่มเรียน เป็น
อาคารเอกเทศ เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ม.ต้น และ ม.ปลาย พ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกติดกับ อบต.เขาไม้
แก้ว ทิศตะวันตกติดกับถนนรอบอาคาร ทั้ง 3 ด้าน มีศูนย์ 4 ศูนย์ ภายในอาคาร 1.ศูนย์ดิจิทัล 2.ศูนย์ 
ศส.ปชต. 3.ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 4.ศูนย์การศึกษาฯ 
  

      
 

     
 
 

กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว กศน.อำเภอบางละมุง 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
- วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ  
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : เขาไม้แก้ว  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลเขาไม้แก้ว  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
ชื่อ ครู ศรช. :  นางสาวยุพาภรณ์  เจริญดี  โทรศัพท์ :  0819839107 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

  
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายประกฤษฎิ์  อินทวงษ์  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางประพิศ นพประชา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางละมุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว กศน.อำเภอบางละมุง 
 



     
กศน.ตำบล  : ห้วยใหญ่  รหัสสถานศึกษา : 1220040006 
กศน.อำเภอ : บางละมุง  รหัสสถานศึกษา : 1220040000  

 
ที่ตั้ง : 79 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวจุฬาวัลย์  เกษมศิริ โทรศัพท์ : 0837855420 
ประวัติโดยสังเขป : ได้รับการสอบคัดเลือกเป็น ครูศรช. ในปี 2553 และเป็น ครูกศน.ตำบล ในปี2556 จนถึง
ปัจจุบัน 

 

        
 

ลักษณะทางกายภาพ :   เป็นที่ทำการของสมาคมเจ้าแม่ทับทิมบ้านชากแง้ว 
  

     
 

   
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลห้วยใหญ่ กศน.อำเภอบางละมุง 



เครือข่าย/MOU ทีร่่วมกับ กศน.ตำบล :  
-  สมาคมเจ้าแม่ทับทิมบ้านชากแง้ว 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -   โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งท่ีตั้ง ศรช. : - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวจุฬาวัลย์  เกษมศิริ  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางประพิศ นพประชา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางละมุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลห้วยใหญ่ กศน.อำเภอบางละมุง 



     
กศน.ตำบล  : ตะเคยีนเตี้ย รหัสสถานศึกษา : 1220040007 
กศน.อำเภอ : บางละมุง  รหัสสถานศึกษา : 1220040000  

 
ที่ตั้ง : วัดเวฬุวนาราม หมู่ที ่3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวอภิชยา  ตองอ่อน   โทรศัพท์ : 0811586821  Facebook : กศน.ตำบลตะเคียนเตี้ย 
ประวัติโดยสังเขป : ประวัติ กศน. ตำบลตะเคียนเตี้ย เดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตะเคียนเตี้ย  ซึ่งทางศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง มีความคิดเห็นว่า ตำบลตะเคียนเตี้ยมีผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษาอีกมาก ในทุกระดับชั้นเรียน ทั้งในระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จึงให้จัดตั้งศูนย์การเรียนในชุมชนต่างๆ ของตำบลตะเคียนเตี้ยที่มีความพร้อม พ.ศ. 2551 นางสาว
ชลดา ศิริวงค์ ได้ประสานงานในพ้ืนที่ตำบลตะเคียนเตี้ยเพ่ือหาสถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนที่เหมาะสม  
ในครั้งนั้นได้ประสานกับนายมานพ  ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยซึ่งได้รับความร่วมมีเป็น
อย่างดี  โดยให้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนในที่ทำการศูนย์การเรียนชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย ซึ่งเป็นอาคาร
อเนกประสงค์แปรรูปมะพร้าวตำบลตะเคียนเตี้ย และปัจจุบันได้ย้าย กศน.ตำบลตะเคียนเตี้ยมาตั้งอยู่ในอาคาร
หอสมุดของวัดเวฬุวนาราม 

 

       
 

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :   ลักษณะทั่วไปของ กศน.ตำบลตะเคียนเตี้ย แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  หมู่ 1 บ้านสังกะเปี๋ยว ,หมู่ 2 บ้านตะเคียนเตี้ย ,หมู่ 3 บ้านหนองพลับ , หมู่ 4 บ้านนาวัง ,หมู่ 5 
บ้าน โป่งสะเก็ต 
     
 

 
กศน.ตำบลตะเคียนเตี้ย กศน.อำเภอบางละมุง 



     ทิศเหนือ     ติดกับ    เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา 
      ทิศตะวันออก  ติดกับ   ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา 
      ทิศใต้   ติดกับ   ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง 
      ทิศตะวันตก  ติดกับ  เส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลบางละมุงกับตำบลตะเคียนเตี้ย                 
                                               อำเภอบางละมุง จังชลบุรี ผ่านไร่มันสำประหลัง ไร่สับปะรด  
                                                     ตัด ข้ามทางรถไฟสาย สัตหีบ -ฉะเชิงเทรา  
 

       
 

   
 
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- บ้านใจดี  
- บ้านร้อยเสา 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาววราภรณ์  สุขสวัสดิ์มาลัย ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางประพิศ นพประชา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางละมุง 

 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลตะเคียนเตี้ย กศน.อำเภอบางละมุง 



      
กศน.ตำบล  : เมืองพัทยาเหนือ รหัสสถานศึกษา : 1220040008 
กศน.อำเภอ : บางละมุง  รหัสสถานศึกษา : 1220040000  

 
ที่ตั้ง : จิตตภาวันวิทยาลัย 50 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
ครู กศน.ตำบล : นางสุณีรัตน์  วัฒนประดิษฐ์ โทรศัพท์ : 0876147849 
ประวัติโดยสังเขป : ในปี พ.ศ. 2546 นางสุณีรัตน์  วัฒนประดิษฐ์  ได้ประสานงานในพ้ืนที่เมืองพัทยาเพ่ือหา
สถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนที่เหมาะสม ในครั้งนั้นได้ประสานกับ จิตตภาวันวิทยาลัย และประธานชุมชน
กระทิงลาย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ท่านพระครูสังฆรักษ์ พงษ์ศักดิ์ วุฑํฒิญาโณ ได้อนุญาตให้ใช้
อาคารลุมพินี ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในจิตตภาวันวิทยาลัยเป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์
การเรียนชุมชนกระทิงลาย พ.ศ. 2553 สำนักงาน กศน.ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มาตรา  18 ที่ระบุให้
สถานศึกษาทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงาน จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้น และให้ครูศูนย์การเรียนชุมชนทำหน้าที่      
เป็นหัวหน้า กศน.ตำบล ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน เพ่ือส่งเสริมให้
การดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน มุ่งสร้างโอกาส และให้บริการการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
วิธีเสนอ ทางเลือกในการพัฒนาตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนโดยยึดหลักการ 
ชุมชนเป็นฐาน ของการพัฒนา เพ่ือเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สำนักงาน กศน.กำหนด  ศูนย์  กศน.
อำเภอบางละมุง จึงได้มีการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนกระทิงลายให้เป็น “กศน.เมืองพัทยาเหนือ”  เพ่ือ
ยกระดับศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็น “กศน.ตำบล” และทำพิธีเปิดในวันที่ 14 มีนาคม  
พ.ศ. 2553   
 กศน.ตำบลเมืองพัทยาเหนือ ตั้งอยู่ในบริเวณพัทยาเหนือในอดีตเคยเป็นแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรม
มาก่อน อาชีพหลักของผู้คนแถบนี้คือ การทำนาเกลือและการประมง จึงทำให้มีบรรยากาศของความเก่าแก่
หลงเหลืออยู่ บ้านเรือนโบราณ การเป็นอยู่แบบเรียบง่ายตลอดถนนสายนาเกลือ-พัทยา จนถึงบริเวณวงเวียน
ปลาโลมาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของถนนเลียบชายหาดซึ่งยาวไปจนถึงพัทยาใต้ ในส่วนของพัทยาเหนือนี้แตกต่าง
จากบริเวณนาเกลือ โรงแรม บ้านพัก สถานบันเทิง ร้านอาหาร ถูกสร้างขึ้นมากมายริมถนนเลียบชายหาด     
อีกท้ังสามารถเดินเล่นไปตามทางเท้าริมถนนเลียบชายหาดได้อีกด้วย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

กศน.ตำบลเมืองพัทยาเหนือ กศน.อำเภอบางละมุง 
 



      
 

     
 

ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลเมืองพัทยาเหนือ ตั้งอยู่ในบริเวณพัทยาเหนือในอดีตเคยเป็นแหล่งชุมชน
และอุตสาหกรรมมาก่อน อาชีพหลักของผู้คนแถบนี้คือ การทำนาเกลือและการประมง จึงทำให้มีบรรยากาศ
ของความเก่าแก่หลงเหลืออยู่ บ้านเรือนโบราณ การเป็นอยู่แบบเรียบง่ายตลอดถนนสายนาเกลือ-พัทยา จนถึง
บริเวณวงเวียนปลาโลมาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของถนนเลียบชายหาดซึ่งยาวไปจนถึงพัทยาใต้  ในส่วนของพัทยา
เหนือนี้แตกต่างจากบริเวณนาเกลือ โรงแรม บ้านพัก สถานบันเทิง ร้านอาหาร ถูกสร้างขึ้นมากมายริมถนน
เลียบชายหาด อีกทั้งสามารถเดินเล่นไปตามทางเท้าริมถนนเลียบชายหาดได้อีกด้วย ขนาดพ้ืนที่และลักษณะ
ทางกายภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลนาเกลือ แบ่งเป็น 7 หมู่ และตำบลหนองปลาไหลบางส่วน มี 14 
ชุมชน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่เนินมีที่ราบ ที่ราบสำคัญจะเป็นที่ตั้งของย่านพาณิชยกรรมหรือแหล่งการค้า 
โดยที่ราบส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่บริเวณนาเกลือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของชุมชน และพ้ืนที่บางส่วนเป็นแถบ
ยาวขนานไปกับชายฝั่งทะเล ซึ่งห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ กศน.ตำบล
เมืองพัทยาเหนือ  ตั้งอยู่ที่ จิตตภาวันวิทยาลัย  เลขที่ 50 หมู่1 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางะมุง 
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 25150 โทรศัพท์ 087-6147849 พิกัด X = 12.99382 พิกัด Y = 100.92708  
ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลบางละมุง ทิศใต้ ติดต่อกับชุมชนรุ่งเรืองและชุมชนหนองอ้อ (กศน.เมือง
พัทยากลาง) ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองปรือ ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย การ
ประกอบอาชีพ  จำแนกได้ดังนี้ 
        การอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด ปัจจุบันมีการจ้าง
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 90 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ โรงแรม บังกะโล ไนท์คลับ มีโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทำคอนกรีต อิฐบล็อก แผ่นพ้ื
คอนกรีต  
       การเกษตรกรรม  พื้นที่เกษตรกรรมของอยู่ในบริเวณ ชุมชนกระทิงลายและชุมชนบ้านโรงไม้ขีด  เป็น
การทำเกษตรใช้พ้ืนที่น้อย คือ การปลูกผักไฮโรโพรนิกส์ (ผักไร้ดิน) เพราะปัจจุบันที่ดินมีราคาสูง  ทำให้การ
ลงทุนด้านการเกษตรน้อย 
 การพาณิชยกรรมและการบริการ  มีการประกอบการด้านพาณิชยกรรม เช่น การทำธุรกิจการค้าปลีก 
ธุรกิจนำเข้า–ส่งออก และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวประเภทขายหรือเช่าอุปกรณ์  ในการอำนวยความ
สะดวก และความบันเทิงแก่ เช่น โรงแรมและท่ีพัก ร้านอาหาร 

 
 

  
 

กศน.ตำบลเมืองพัทยาเหนือ กศน.อำเภอบางละมุง 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- จิตตภาวันวิทยาลัย   
- สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์การเรียนชุมชนหัวทุ่ง เมืองพัทยา 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ชื่อ ครู ศรช. :  นายสุรบุตร นพประชา โทรศัพท์ :  0887666689 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

  
 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : โพธิสัมพันธ์  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ทีก่ารชุมชนโพธิสัมพันธ์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
ชื่อ ครู ศรช. :  นายมานิต  วิเศษฤทธิ์ โทรศัพท์ :  0990937315 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

  
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสุณีรัตน์  วัฒนประดิฐ์  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางประพิศ นพประชา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางละมุง 

 
 
 
 
 

กศน.ตำบลเมืองพัทยาเหนือ กศน.อำเภอบางละมุง 



     
กศน.ตำบล  : หนองปลาไหล รหัสสถานศึกษา : 1220040093 
กศน.อำเภอ : บางละมุง  รหัสสถานศึกษา : 1220040000  

 
ที่ตั้ง : ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที ่4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 20150 
ครู กศน.ตำบล : นายอุเทน  โชคครองสมุทร  โทรศัพท์ : 0934155924 
ประวัติโดยสังเขป : กศน. ตำบลหนองปลาไหล เดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองปลาไหล ซึ่งทางศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง  มีความคิดเห็นว่า ตำบลหนองปลาไหลมีผู้
ขาดโอกาสทางการศึกษาอีกมาก ในทุกระดับชั้นเรียน ทั้ งในระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และ 
มัธยมศึกษาตอนปลา จึงให้จัดตั้งศูนย์การเรียนในชุมชนต่างๆ ของตำบลหนองปลาไหลที่มีความพร้อม พ.ศ.  
2552 นางสาววรรณนิศา พุทธวงค์ ได้ประสานงานในพ้ืนที่ตำบลหนองปลาไหลเพ่ือหาสถานที่จัดตั้งศูนย์การ
เรียนชุมชนที่เหมาะสม ในครั้งนั้นได้ประสานกับ นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ซึ่งได้รับความร่วมมีเป็น
อย่างดี โดยให้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนในที่ทำการศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองปลาไหล ซึ่งเป็นอาคาร
อเนกประสงค์ตำบลหนองปลาไหล 

พ.ศ. 2554 นายอุเทน โชคครองสมุทร จนถึงปัจจุบัน ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าตำบล 
หนองปลาไหล ซึ่งทางสำนักงาน กศน. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 18 ที่ระบุให้สถานศึกษา ทำหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 
โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง กศน. ตำบลขึ้นและให้ครูศูนย์การเรียนชุมชนทำหน้าที่เป็นหัวหน้า กศน.ตำบล 
ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน เพ่ือส่งเสริม ให้การดำเนินงานของ 
ศูนย์การเรียนชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน มุ่งสร้างโอกาสและให้บริการการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี และเสนอ
ทางเลือกในการพัฒนาตนเองอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยยึดหลักการชุมชนเป็น
ฐานของการพัฒนา 

เพ่ือเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สำนักงาน กศน.กำหนดศูนย์ กศน.อำเภอบางละมุง  จึงได้มี
การพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองปลาไหลเดิม  ให้เป็น “กศน.ตำบลหนองปลาไหล” เพ่ือยกระดับ 
ศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็น “กศน. ตำบล ” และทำพิธีเปิด ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และได้ดำเนินการ
จนถึงปัจจุบัน 

 

 
 
 
 

กศน.ตำบลหนองปลาไหล กศน.อำเภอบางละมุง 
 



      
 
   

ลักษณะทางกายภาพ :   กศน.ตำบลหนองปลาไหล ตั้งอยู่ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลาไหล หมู่ที่ 4  ตำบลหนองปลาไหล  ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ตำบล ของอำเภอบางละมุง และอยู่ห่างจากตัว
อำเภอบางละมุง ประมาณ 9 กิโลเมตร 
ความเป็นมา : เมื่อประมาณ 200 ปี ที่ผ่านมามีกลุ่มชาวบ้านได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและแผ้วถางที่ดินเพ่ือจับจองที่
ทำไร่ทำนา เพราะเป็นที่ลุ่มเหมาะสำหรับการทำการเกษตร  ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมใจกันถางป่ าขุดตอไม้สร้าง
วัดหนองเกตุใหญ่โดย มีท่านพระครูจารย์เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก  โดยการเกษตรในขณะนั้นเน้นการทำนาข้าว
เป็นหลัก เพราะมีลำห้วยลำธารไหลผ่านปลายสาย  และเมื่อสมัยก่อนบริเวณนี้มีสัตว์ชุกชุมโดยเฉพาะปลาไหล
ที่มีมากใน ลำห้วย หนอง คลอง บึง  จึงเรียกกว่าหนองปลาไหลมาถึงทุกวันนี้ 
ลักษณะที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล 
ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ตำบลของอำเภอบางละมุง และอยู่ห่างจากตัวอำเภอบางละมุง ประมาณ 9 กิโลเมตร  และห่าง
จากตัวจังหวัดประมาณ  55  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   
 ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
 ทิศใต ้  ติดต่อตำบลโป่งและตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   
เขตการปกครอง : ตำบลหนองปลาไหล มีพื้นท่ีเขตการปกครองของหมู่บ้านในตำบลหนองปลาไหล  ดังนี้ 

1. บ้านหนองเกตุใหญ่  หมู่ที่ 1 
2. บ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่ 2 
3. บ้านมาบบอน   หมู่ที่ 3 
4. บ้านแกรก   หมู่ที่ 4 
5. บ้านหนองหัวแรด  หมู่ที่ 5 
6. บ้านหนองเกตุน้อย  หมู่ที่ 6 
7. บ้านหนองเกตุ   หมู่ที่ 7 
8. บ้านหนองเกตุใหญ่  หมู่ที่ 8 
9. บ้านหนองเหียง  หมู่ที่ 9 

 
 
 

กศน.ตำบลหนองปลาไหล กศน.อำเภอบางละมุง 
 



       
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- เทศบาลตำบหนองปลาไหล  
- เรือนจำพิเศษพิเศษพัทยา  
- อุทยานฤาษี  
- แหล่งเรียนรู้บ้านเห็ดแม่ย่าขุนพล  
- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาหมอชู 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :   - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 

 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายอุเทน  โชคครองสมุทร  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชือ่ผู้รับรองข้อมูล : นางประพิศ นพประชา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางละมุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลหนองปลาไหล กศน.อำเภอบางละมุง 



     
กศน.ตำบล  : เมืองพัทยากลาง รหัสสถานศึกษา : 1220040094 
กศน.อำเภอ : บางละมุง  รหัสสถานศึกษา : 1220040000  

 
ที่ตั้ง : ที่ทำการชุมชนวัดธรรมสามัคคี หมู่ที ่13 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวปริยาภัทร จักรแก้ว โทรศัพท์ : 0899864123 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 มาตรา 18 ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก คือ การส่งเสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพ้ืนที่  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและ ชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ  
ที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในทุกๆ ด้าน โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด จนถึงขั้นของ การพัฒนา และ
ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การเสริมสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการ พัฒนาตนเอง แบบยั่งยืน 
เกิดความตื่นตัวกับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง เดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพัทยากลาง ซึ่งทางศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง มีความคิดเห็นว่า ตำบลเมืองพัทยามีผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษาอีกมาก ในทุกระดับชั้นเรียน ทั้งในระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย จึงให้จัดตั้งศูนย์การเรียนในชุมชนต่างๆ  ของตำบลหนองปลาไหลที่มีความพร้อม  
  ปัจจุบัน กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง ได้รับการสนับสนุนจาก วัดธรรมสามัคคีและที่ทำการชุมชน  
วัดธรรมสามัคคี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการใน กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง แห่งนี้  มีบุคลากรที่
รับผิดชอบและคอยให้บริการให้คำแนะนำปรึกษา คือ นางสาวปริยาภัทร จักรแก้ว 
 

    
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง กศน.อำเภอบางละมุง 



ลักษณะทางกายภาพ :   อาศัยอยู่ในวัดธรรมสามัคคี เป็นแหล่งชุมชน 
 

      
 
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- วัดธรรมสามัคคี  

- ชุมชนวัดธรรมสามัคคี  

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านวัดธรรมสามัคคี 
- ชุมชนชุมสาย 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวปริยาภัทร  จักรแก้ว  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางประพิศ นพประชา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางละมุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลเมืองพัทยากลาง กศน.อำเภอบางละมุง 



     
กศน.ตำบล  : เมืองพัทยาใต้ รหัสสถานศึกษา : 1220040095 
กศน.อำเภอ : บางละมุง  รหัสสถานศึกษา : 1220040000  

 
ที่ตั้ง : 5/42 หมูท่ี ่11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
ครู กศน.ตำบล : นางกุลิสรา ถิระวรนันท์ โทรศัพท์ : 0994146562 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลเมืองพัทยาใต้ เดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนหนองพังแค ซึ่งทางศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง มีความคิดเห็นว่า เมืองพัทยามีผู้ขาดโอกาสทาง
การศึกษาอีกมาก ในทุกระดับชั้นเรียน ทั้งในระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จงึให้จัดตั้งศูนย์การเรียนในชุมชนต่างๆ ของเมืองพัทยาที่มีความพร้อม   

พ.ศ. 2546 นางกุลิสรา ถิระวรนันท์ ได้ประสานงานในพ้ืนที่เมืองพัทยาเพ่ือหาสถานที่จัดตั้งศูนย์การ
เรียนชุมชนที่เหมาะสม ในครั้งนั้นได้ประสานกับนางอนงค์ รอดเพชรไพร (ป้าแมว) ประธานชุมชนหนองพังแค  
ซ่ึงได้รับความร่วมมีเป็นอย่างดี โดยให้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนในที่ทำการชุมชนหนองพังแค ซึ่งเป็นบ้านพัก
ของนางดวงพร  ภิรมย์อ้น (น้องสะใภ้)    

พ.ศ. 2547 ป้าแมวเสียชีวิต นางดวงพร ภิรมย์อ้น (ป้าเตือน) และนายจำเนียร ภิรมย์อ้น (ลุงติ๊ด)  
อนุญาตให้ใช้สถานที่ต่อไปด้วยความยินดี เนื่องจากศูนย์การเรียนชุมชนหนองพังแคเป็นความภาคภูมิใจของ 
ป้าแมว เพราะป้าแมวไม่รู้หนังสือ เขียนชื่อตนเองได้เพียงอย่างเดียว จึงต้องการให้ประชาชนในชุมชนอ่านออก
เขียนได้ มีความรู้ มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้   
 พ.ศ. 2548 จำนวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นสถานที่เดิมคับแคบ อากาศร้อน ฝุ่นละอองมีปริมาณมาก  
เนื่องจากเป็นสถานที่เปิดโล่งนางดวงพร ภิรมย์อ้น (ป้าเตือน) จึงรื้อ และปลูกสร้างใหม่ นักศึกษาจึงต้องไปพบ
กลุ่มในโรงเก็บของซึ่งป้าเตือนจัดไว้ให้เป็นศูนย์การเรียนชั่วคราว 

พ.ศ. 2550 ศูนย์การเรียนสร้างเสร็จและทำพิธีเปิดเป็นทางการพร้อมกับที่ทำการชุมชนหนองพังแค 
ซึ่งจัดโดยเมืองพัทยา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2550    

ศูนย์การเรียนชุมชนหนองพังแคจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพให้กับ
นักศึกษาและประชาชนในชุมชนหนองพังแคและชุมชนใกล้เคียงเรื่อยมา ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนจากเมืองพัทยา คณะกรรมการชุมชนหนองพังแค นักศึกษา
และประชาชนที่เห็นความสำคัญของการศึกษา นางกุลิสรา ถิระวรนันท์  และนักศึกษาปฏิบัติงาน   
และร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเมืองพัทยาอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นที่รู้จักของเมืองพัทยา ทั้งยังได้รับเกียรติจาก  
คณะกรรมการชุมชน ให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน แต่งตั้งโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  
และได้รับการคัดเลือกจากเมืองพัทยาให้ส่งผลงานเข้าประกวดผู้หญิงเก่งแห่งปี 2553 สาขานักพัฒนา ได้ผ่าน
เข้ารอบคัดเลือกระดับภาค 
 
 

 
กศน.ตำบลเมืองพัทยาใต้ กศน.อำเภอบางละมุง 



พ.ศ. 2553 สำนักงาน กศน. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 18 ที่ระบุให้สถานศึกษาทำหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย  
โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง กศน. ตำบลขึ้น และให้ครูศูนย์การเรียนชุมชนทำหน้าที่เป็นหัวหน้า กศน.ตำบล 
ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล  อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๔ วัน  เพ่ือส่งเสริม ให้การดำเนินงานของ
ศูนย์การเรียนชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน  มุ่งสร้างโอกาสและให้บริการการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี และเสนอ
ทางเลือกในการพัฒนาตนเองอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักการชุมชนเป็น
ฐานของการพัฒนา 

เพ่ือเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สำนักงาน กศน.กำหนดศูนย์ กศน.อำเภอบางละมุง จึงได้มี
การพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนหนองพังแคเดิม ให้เป็น “กศน. เมืองพัทยาใต้ ”เพ่ือยกระดับ ศูนย์การเรียน
ชุมชนให้เป็น “กศน. ตำบล” และทำพิธีเปิด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  

 

     
 

ลักษณะทางกายภาพ :    
ทิศเหนือ   จรด  พื้นที่พัทยากลาง 
ทิศใต้    จรด  ตำบลห้วยใหญ่ 
ทิศตะวันออก   จรด  ตำบลหนองปรือ 
ทิศตะวันตก จรด  อ่าวไทย 
กศน.ตำบลเมืองพัทยาใต้ อยู่ซอยสุขุมวิท 89 การเดินทางสะดวก มีรถโดยสารผ่านทั้งวัน  มีชุมชนที่

รับผิดชอบในพ้ืนที่จำนวน 11 ชุมชน คือ ชุมชนหนองพังแค ชุมชนเขาตาโล ชุมชนชัยพฤกษ์  ชุมชนวัดบุณย์
กัญจนาราม ชุมชนทัพพระยา ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนเทพประสิทธิ์ ชุมชนวัดชัยมงคล ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ 
ชุมชนมาบประดู่ ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กศน.ตำบลเมืองพัทยาใต้ กศน.อำเภอบางละมุง 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- เมืองพัทยา  

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)  

- ศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี 
 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : เขาตาโล 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : 78/8 หมูท่ี ่11ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
ชื่อ ครู ศรช. :  นางสาวบุษยา สาสุข โทรศัพท์ : 0619532946 
ตำแหน่งท่ีตั้ง ศรช. :  

  
 
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : วัดกระทึงทอง 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : 334/117 หมูท่ี ่12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
ชื่อ ครู ศรช. :  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรวรรณ์ สีดา โทรศัพท์ : 0635177753 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

  
 

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางกุลิสรา ถิระวรนันท์   ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางประพิศ นพประชา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางละมุง 

กศน.ตำบลเมืองพัทยาใต้ กศน.อำเภอบางละมงุ 
 



 

 

 

กศน.อำเภอบ้านบึง 

สำนักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี 



 
กศน.ตำบล  : บ้านบึง  รหัสสถานศึกษา : 1220020000 
กศน.อำเภอ : บ้านบึง  รหัสสถานศึกษา : 1220020001 

 
ที่ตั้ง : อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านบึง หมู่ที ่3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  20170 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวปาณิสรา  จำปาพันธ์ โทรศัพท์ : 0875837659 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลบ้านบึง  ในปี  พ.ศ.2547  เดิมมีฐานะเป็นศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล
บ้านบึง  ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองบ้านบึง (อาคารบรรเทาสาธารณภัย)  โดยมีนายอิทธิชัย  จุลละครินทร์  เป็นครู
ศูนย์การเรียนชุมชน  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ต่อมาในปี  พ .ศ.2547  ได้ย้ ายไปที่ วั ด
บุญญฤทธยสราม  (วัดบึงบน)  เนื่องจากเป็นสถานที่สะดวก  และเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม  และในปี พ.ศ.
2550  ได้ย้ายสถานที่มาอยู่อาคารศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านบึง  เพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียนทุกรูปแบบ 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณะวิศิษฎ์) ในขณะนั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา  การเรียนรู้
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา  จึงได้มีนโยบาย
ให้มีการจัดตั้ง กศน. ตำบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล และได้มอบให้สำนักงาน กศน. เร่งรัดพัฒนา 
 พ.ศ.2552  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายให้พัฒนาและ
ปรับศูนย์การเรียนชุมชนทุกตำบลให้เป็น  กศน.ตำบล  เดินหน้าไปสู่ความเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มี
ที่สิ้นสุด  กศน.ตำบลบ้านบึงได้สำรวจและประสานงานการจัดตั้ง  กศน.ตำบลบ้านบึง  และได้รับความ
อนุเคราะห์  จากนายคชา  ชั้นไพบูลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์)  ให้ห้องพล
ศึกษา  อาคารพูลสุขของโรงเรียนจัดตั้ง  กศน.ตำบลบ้านบึง ขึ้น 
 พ.ศ.2556  นายเฉลียว  โนรี  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบึง  ได้ให้ความอนุเคราะห์  ให้  กศน.ตำบล 
บ้านบึงย้ายสถานที่มาอยู่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านบึง  หมู่ 3  จัดเป็นสำนักงาน  กศน.ตำบล
บ้านบึง  เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาต่อเนื่อง  การศึกษาตามอัธยาศัยและจัด
กิจกรรมการศึกษา  การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชน  เนื่องจากสถานที่เดิมกำหนดเวลาเข้า  ออก  และมีพ้ืนที่
จำกัดซึ่งไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน 
ทำเนียบครูศูนย์การเรียนชุมชน 
 1. นายอิทธิชัย  จุลละครินทร์    พ.ศ. 2547 –  พ.ศ. 2548 
 2. นางสุวพิชญ์  จุลละครินทร์     พ.ศ. 2548 –  พ.ศ. 2549 
 3. นางสาวเนตรณภิษ  พยุงวงษ์     พ.ศ. 2549 –  พ.ศ. 2553 
 4. นางสาวปาณิสรา  จำปาพันธ์      พ.ศ. 2553 –  พ.ศ. 2554 
 

กศน.ตำบลบ้านบึง กศน.อำเภอบ้านบึง 



ทำเนียบครู  กศน.ตำบล 
 นางสาวปาณิสรา  จำปาพันธ์      พ.ศ. 2554 –  ปัจจุบัน 
 

       
 

 

ลักษณะทางกายภาพ :   ลักษณะอาคาร  2  ชั้น  ทิศตะวันออกและทิศเหนือติดคูน้ำ  ทิศใต้ติดถนน 3023  
ทิศตะวันตก ติดสถานประกอบการจิ๊บออโต้  ลักษณะภายนอกชั้นล่างโล่งโปร่ง  ลักษณะภายใน  ชั้น 2  แบ่ง
พ้ืนที่เป็นสำนักงาน  กศน.ตำบล  และพ้ืนที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  จัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรม
พัฒนาอาชีพ  จัดเป็นห้องประชุม / อบรม  เป็นต้น  อยู่ใกล้ชุมชน 

    
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- เทศบาลตำบลบ้านบึง   

- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านบึง 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวปาณิสรา  จำปาพันธ์  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธุ์มะม่วง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านบึง 

 
 
 
 
 

กศน.ตำบลบ้านบึง กศน.อำเภอบ้านบึง 
 



 
กศน.ตำบล  : คลองก่ิว  รหัสสถานศึกษา : 1220020002 
กศน.อำเภอ : บ้านบึง  รหัสสถานศึกษา : 1220020000 

 
ที่ตั้ง : ห้องสมุดวัดกุณฑีธาร(หัวกุญแจ) หมู่ที ่1 ตำบลคลองก่ิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวสุพาพร สีดา โทรศัพท์ : 0811519775 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลคลองกิ่ว เดิมมีฐานะเป็นศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลคลองกิ่ว ตั้งอยู่ที่
อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว เดิมอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่สำหรับพัฒนากลุ่มวิชาชีพ 
ส่วนมากจะมีองค์กรชุมชนต่างๆ มาร่วมใช้เป็นสถานที่ประชุมสมาชิก เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 
ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ได้พัฒนาอาคารดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลคลองกิ่ว เพ่ือจัดกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ ในปี  พ.ศ. 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่วได้ขอคืนอาคาร
ดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองก่ิว ทำให้ศูนย์การเรียนชุมชนในตำบลคลองก่ิวไม่มีอาคารใน
การจัดกิจกรรมอย่างถาวร 
  ปี พ.ศ. 2552 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีนโยบายให้พัฒนา
และปรับศูนย์การเรียนชุมชนทุกตำบลให้เป็น กศน.ตำบล เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคลองก่ิวได้สำรวจและประสานการจัดตั้ง กศน.ตำบล
คลองก่ิว  
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูพิมล กิจจานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร ให้อาคารสำหรับจัดตั้ง กศน.
ตำบลคลองก่ิวขึ้น 
  กศน.ตำบลคลองก่ิว เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน และพัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  
  ปัจจุบัน กศน.ตำบลคลองกิ่ว ตั้งอยู่ที่ ห้องสมุดวัดกุณฑีธาร หมู่ 1 บ้านหัวกุญแจ ตำบลคลองกิ่ว 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 

     
 

 

 
 
 
 

กศน.ตำบลคลองก่ิว กศน.อำเภอบ้านบึง 



ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลคลองกิ่ว ตั้งอยู่ ห้องสมุดวัดกุณฑีธาร(หัวกุญแจ) ตำบลคลองกิ่ว อำเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูพิมล กิจจานุวัตร เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร (หัวกุญแจ) 
ให้ใช้อาคารในการจัดตั้ง กศน.ตำบลคลองกิ่ว สภาพอาคารเป็นเอกเทศ ชั้นเดียว มีความปลอดภัย แข็งแรง 
คงทน เหมาะกับการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อยู่ใกล้ชุมชน อาคารเป็นห้องโถงโล่ง และมีห้องเก็บของ 1 ห้อง 
ซึ่งมีความพร้อมที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 
 

    
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ 

- วัดกุณฑีธาร(หัวกุญแจ) 

 
ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :   - 
ชื่อ ครู ศรช. :   -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :   - 
 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวสุพาพร สีดา   ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธุ์มะม่วง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านบึง 

 

 

 

 

 

 
 

กศน.ตำบลคลองก่ิว กศน.อำเภอบ้านบึง 
 



  
กศน.ตำบล  : มาบไผ่  รหัสสถานศึกษา : 1220020003 
กศน.อำเภอ : บ้านบึง  รหัสสถานศึกษา : 1220020000 

 
ที่ตั้ง : กศน.ตำบลมาบไผ่ ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นายอภิรุทธ์  ภิรมย์ โทรศัพท์ : 038445595 และ 0917465738 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลมาบไผ่  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 
2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด
ไว้  “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับ
ตำบล  เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนเพ่ือประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตามประกาศจัดตั้ง กศน.ตำบล : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก  ในพ้ืนที่อำเภอบ้านบึง  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก  
ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม  หมู่ที ่6 ตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี   
ทำเนียบศูนย์การเรียนชุมชน 
 1.นางสาววนิดา  สุขจิต  ครู ศรช.ตำบลมาบไผ่ พ.ศ.2552-2553 

ทำเนียบ กศน.ตำบลมาบไผ่ 
 1.นางสาววนิดา  สุขจิต  ครู ศรช.ตำบลมาบไผ่ พ.ศ.2553 – 2556 
 2.นางสาวฤทัย  จันทรา  ครู กศน.ตำบลมาบไผ่ พ.ศ.2556 – 2558 
 3.นายอภิรุทธ์  ภิรมย์  ครู กศน.ตำบลมาบไผ่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
 

   

 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลมาบไผ่ กศน.อำเภอบ้านบึง 



ลักษณะทางกายภาพ :   
อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ตำบลหนองซ้ำซาก, ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านบึง ตำบลหนองบอนแดง, อำเภอบ้านบึง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลหนองซ้ำซาก, อำเภอบ้านบึง ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศ  กศน.ตำบลมาบไผ่ มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 
สภาพภูมิอากาศ  

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน  
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน  
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์  

ประชากร ณ เดือน เมษายน 2562    
  จำนวนประชากร (คน)  
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 บ้านยี่กงษ ี 1,202   817  815  1,632 
2 บ้านมาบไผ่  397  538  566  1,104 
3 บ้านเขาแรต  383   467  456  923 
4 บ้านไร่กลาง 295  322  325  647 
5 บ้านห้วยยาง 586   548  610  1,153 
6 บ้านเกาะไม้แหลม 397   425  436  861 
 รวม  3,258  3,066  3,162  6,223 
 
 

    
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาบไผ่  

- องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลมาบไผ่ กศน.อำเภอบ้านบึง 



ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :   - 
ชื่อ ครู ศรช. :   -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :   - 
 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายอภิรุทธ์  ภิรมย์   ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธุ์มะม่วง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านบึง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลมาบไผ่ กศน.อำเภอบ้านบึง 
 



  
กศน.ตำบล  : หนองซ้ำซาก รหัสสถานศึกษา : 1220020004 
กศน.อำเภอ : บ้านบึง  รหัสสถานศึกษา : 1220020000 

 
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก (หลังข้างวัดชากนิมิต) หมู่ที่ .2 ตำบลหนองซ้ำซาก  
        อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170  
ครู กศน.ตำบล : นางสาววิไลวรรณ  พันธ์งาม   โทรศัพท์ : 0990595885   
Facebook :  Wilaiwan Phanngam    Line :  wilaiwan0325 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลหนองซ้ำซาก ในปี  พ.ศ.2547  เดิมมีฐานะเป็นศูนย์การเรียนชุมชนประจำ
ตำบลหนองซ้ำซาก  ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซ้ำซากโดยมีนางสาวอัมพร 
บุญรอด เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เนื่องจากเป็นสถานที่สะดวกและ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม  ปี พ.ศ.2552  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มีนโยบายให้พัฒนา และปรับศูนย์การเรียนชุมชนทุกตำบลให้เป็น  กศน.ตำบล เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน กศน.ตำบลหนองซ้ำซากได้สำรวจและประสานงานการจัดตั้ง กศน.
ตำบลหนองซ้ำซาก  และได้รับความอนุเคราะห์  จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซ้ำซากให้อาคารสำหรับ
จัดตั้ง กศน.ตำบลหนองซ้ำซากขึ้น 

ปัจจุบัน กศน.ตำบลหนองซ้ำซาก ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหลังเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซ้ำซาก 
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
ทำเนียบครู กศน.ตำบลหนองซ้ำซาก 
1.นางสาวอำพร  บุญรอด   ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน วันที่ 2 มีนาคม 2547 – 31 มีนาคม 2549 
2.นายนพดล โกมลวัฒนะ   ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน วันที่ 1 เมษายน 2549 - ปี 2555 
3.นางสาววิไลวรรณ  พันธ์งาม  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน วันที่ 15 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน 
 

           .  

 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลหนองซ้ำซาก กศน.อำเภอบ้านบึง 



ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลหนองซ้ำซาก ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก ตั้งอยู่ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองซ้ำซาก ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ติดกับวัดชากนิมิตวิทยา เทศบาล
ตำบลหนองซ้ำซาก (หลังเดิม) กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 การคมนาคมไปมาสะดวก สามารถนั่งรถ เมล์มาลงหน้า
ทางเข้า  ลักษณะอาคารเป็นเอกเทศ  
 

       
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- แหล่งเรียนกลุ่มแม่บ้านทำดอกไม้จันทน์ ยาหม่องและพิมเสนน้ำ  
- เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซ้ำซาก 

 
ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :   - 
ชื่อ ครู ศรช. :   -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :   - 
 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาววิไลวรรณ  พันธ์งาม  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธุ์มะม่วง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านบึง 

 

 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลหนองซ้ำซาก กศน.อำเภอบ้านบึง 



  
กศน.ตำบล  : หนองบอนแดง รหัสสถานศึกษา : 1220020005 
กศน.อำเภอ : บ้านบึง  รหัสสถานศึกษา : 1220020000 

 
ที่ตั้ง :  วัดหนองบอนแดง เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวทิพวรรณ  กรัตพงศ์ โทรศัพท์ : 0922712060   
Facebook :  ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลหนองบอนแดง Line :  Tippawan 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลหนองบอนแดง  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
(พ.ศ. 2552-2561)ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต  ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพให้บรรลุวิสัยทัศน์
ที่กำหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
           กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับ
ตำบล  เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนเพ่ือประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตามประกาศจัดตั้ง กศน.ตำบล : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก  ในพ้ืนที่อำเภอบ้านบึง  ลงวันที่  18  สิงหาคม  
2553 กศน.ตำบลหนองบอนแดง  : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ตั้งอยู่ที่ วัดหนองบอนแดง หมู่ 2 ตำบลหนองบอน
แดง  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี   
           พิธีเปิด กศน.ตำบล ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553  โดย นายประมวล  ชื่นสุวรรณาภรณ์ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง  เป็นประธานในพิธีเปิด 
 

ทำเนียบครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองบอนแดง 
1. นางสาวฤทัย  จันทรา     ครู ศรช.ตำบลหนองบอนแดง พ.ศ.2552 – 2553 
 

ทำเนียบครู กศน.ตำบลหนองบอนแดง 
1. นางสาวฤทัย  จันทรา     ครู กศน.ตำบลหนองบอนแดง พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556 
2. นางสาวยานุมาศ  เปรมศรี    ครู กศน.ตำบลหนองบอนแดง พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558 
3. นางสาววาสนา  เข็มรุ่ง        ครู กศน.ตำบลหนองบอนแดง พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559 
4. นางสาวทิพวรรณ  กรัตพงศ์       ครู กศน.ตำบลหนองบอนแดง พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กศน.ตำบลหนองบอนแดง กศน.อำเภอบ้านบึง 



    
 
ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลหนองบอนแดง ตั้งอยู่ภายในวัดหนองบอนแดง อยู่ชั้นล่างวิหารพระ
อาจารย์หลวงพ่อยอด จากที่ว่าการอำเภอบ้านบึงถึงวัดหนองบอนแดงประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัดชลบุรี ประมาณ 21 กิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน คือ  

หมู่ที่ 1 บ้านพะยอม  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบอนแดง  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง  
หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำดำ  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำขาว  
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโปร่ง 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
  ติดต่อกับตำบลหนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
  ติดต่อกับตำบลหนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลมาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
  ติดต่อกับตำบลหนองหงส์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
  ติดต่อกับตำบลมาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
 
 

    

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลหนองบอนแดง กศน.อำเภอบ้านบึง 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- วัดหนองบอนแดง  
- โรงเรียนวัดหนองบอนแดง  
- ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง  
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน “เกษตรผสมผสานสู่การพ่ึงพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านวังน้ำดำ” 
- ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง  
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง 

 
ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :   - 
ชื่อ ครู ศรช. :   -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :   - 
 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวทิพวรรณ  กรัตพงศ์  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธุ์มะม่วง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านบึง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลหนองบอนแดง กศน.อำเภอบ้านบึง 



   
กศน.ตำบล  : หนองชาก  รหัสสถานศึกษา : 1220020006 
กศน.อำเภอ : บ้านบึง  รหัสสถานศึกษา : 1220020000 

 
ที่ตั้ง :  24/2 หมูท่ี ่2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวณัฐธยาน์  หวังเคียงกลาง โทรศัพท์ : 0815776314   
Facebook :  Sumalee Wangkhiengklang  
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลหนองชาก  เดิมมีฐานะเป็นศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลหนองชาก  ตั้งอยู่
ที่ทำการกำนันตำบลหนองชาก ซึ่งเป็นอาคารตึกแถวสองชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542  โดย นายประโยชน์  
เนื่องจำนงค์ ได้ให้นายอนุกูล เนื่องจำนงค์ (กำนันตำบลหนองชาก)  ยืมใช้สถานที่เป็นที่ทำการกำนันตำบล
หนองชาก  ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  อบต. และองค์กรชุมชนต่าง ๆ ต่าง  อาทิเช่น  กองทุนหมู่บ้าน 
ฯลฯ  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านบึง  ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียน
ชุมชนขึ้น   จึงใช้อาคารดังกล่าวเป็น  ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลหนองชาก  และมอบให้นางสาวภานุ
มาศ  วิใจคำ  ครูศูนย์การเรียนชุมชน  ดูแลและดำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับประชาชนในตำบลหนองชาก  ในปี  พ.ศ. 2550  ครูศูนย์การเรียนชุมชนได้ลาออก  ทำให้ศูนย์การเรียน
ชุมชนไม่มีครูศูนย์การเรียนชุมชนดูแลทางกำนันตำบลหนองชาก  จึงขอคืนอาคารดังกล่าว ศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลหนองชากจึงได้ย้ายไปอยู่ที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่2 ตำบลหนองชาก (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) เป็นต้นมาโดย
มีนางสาวนีรนุช  พรเกษมสิริ  เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน 

ปี พ.ศ. 2552  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีนโยบายให้
พัฒนาและปรับศูนย์การเรียนชุมชนทุกตำบลให้เป็น กศน.ตำบล  เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน  ส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  กศน.ตำบลหนองชาก ได้สำรวจและประสานการจัดตั้ง  กศน.ตำบลหนองชาก  
กับผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนท้องถิ่นให้ใช้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสำหรับจัดตั้ง  กศน.ตำบลหนองชาก 

ปัจจุบัน กศน.ตำบลหนองชาก ตั้งอยู่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านเลขที่  24/2 หมู่ 2 บ้านหนองสำราญ 
ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก  นางอำไพ  พลพิสิฐกุล  อดีต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2  อนุญาตให้ใช้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้งเป็น กศน.ตำบลหนองชากและเป็นสถานที่จัด
กิจกรรม กศน.ทุกรูปแบบ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน
ตำบลหนองชาก 
 

ทำเนียบครูศูนย์การเรียนชุมชน 
1. นางสาวภานุมาศ       วิใจคำ                                 พ.ศ. 2546 –  พ.ศ. 2547 
2. นางสาวจริยาพร        ไทยธีระเสถียร                       พ.ศ. 2547 –  พ.ศ. 2548 
3. นางสาวสุนารี            สุขพันธ์ถาวร                        พ.ศ. 2549 –  พ.ศ. 2550 
4. นางสาวนีรนุช        พรเกษมศิริ        พ.ศ. 2550 –  พ.ศ. 2552 
5. นางสาวณัฐธยาน์        หวังเคียงกลาง       พ.ศ. 2552 –  พ.ศ. 2554 
    

กศน.ตำบลหนองชาก กศน.อำเภอบ้านบึง 



ทำเนียบครู กศน.ตำบล 
     1.  นางสาวณัฐธยาน์        หวังเคียงกลาง       พ.ศ. 2554 –  ปัจจุบัน 
 
 

     

 
ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลหนองชาก ตั้งอยู่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ 2 บ้านหนอง
สำราญ ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี ติดกับถนนสายบ้านบึง – พนัสนิคม การคมนาคมไปมา
สะดวก ตั้งอยู่ใจกลางตำบลหนองชาก ลักษณะอาคารไม่เป็นเอกเทศ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก  นางอำไพ  
พลพิสิฐกุล  อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2  อนุญาตให้ใช้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้งเป็น กศน.ตำบลหนองชาก 

 

      

    
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขิน   
- เทศบาลตำบลหนองชาก   
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่ 

 
ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวณัฐธยาน์  หวังเคียงกลาง ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธุ์มะม่วง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านบึง 

 
 
    

กศน.ตำบลหนองชาก กศน.อำเภอบ้านบึง 



 

   
กศน.ตำบล  : หนองอิรุณ  รหัสสถานศึกษา : 1220020007 
กศน.อำเภอ : บ้านบึง  รหัสสถานศึกษา : 1220020000 

 
ที่ตั้ง :  532/2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวสุพิชญา  คำผง โทรศัพท์ : 0652246589    
Facebook :  สุพิชญา คำผง Line :  Supitchaya Kumphong  
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลหนองอิรุณ เดิม กศน.ตำบลหนองอิรุณ มีฐานะเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ประจำตำบลหนองอิรุณ  ตั้งอยู่เลขที่ 532/2 หมู่ 10 ตำบลหนองอิรุณ  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็น
ห้องเช่าชั้นเดียว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายชัยรัช  การุณวรรธนะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอิรุณ เพ่ือให้ กศน.ตำบลเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในตำบลหนองอิรุณ  และตำบล
ใกล้เคียง 

ปี พ.ศ. 2552  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีนโยบายให้
พัฒนาและปรับศูนย์การเรียนชุมชนทุกตำบลให้เป็น กศน.ตำบล  เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน  ส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  กศน.ตำบลหนองอิรุณ ได้สำรวจและประสานการจัดตั้ง  กศน.ตำบลหนองอิ
รุณ กับผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนท้องถิ่นให้ใช้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสำหรับจัดตั้ง  กศน.ตำบลหนองอิรุณ 

ปัจจุบัน กศน.ตำบลหนองอิรุณ  ตั้งอยู่ที่ห้องเช่า เลขที่  532/2 หมู่ 10 บ้านอ่างเวียน ตำบลหนองอิ
รุณ  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก  นายชัยรัช  การุณวรรธนะ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ  อนุญาตให้ใช้ที่ห้องเช่า จัดตั้งเป็น กศน.ตำบลหนองอิรุณและเป็น
สถานที่จัดกิจกรรม กศน.ทุกรูปแบบ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ
ประชาชนตำบลหนองอิรุณ    

 
 

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลหนองอิรุณ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 532/2 หมู่ 10 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชัยรัช การุณวรรธนะ (รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองอิรุณ)  

 
 
 
    



กศน.ตำบลหนองอิรุณ  กศน.อำเภอบ้านบึง 
 

     
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างเวียน 
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :   - 
ชื่อ ครู ศรช. :   -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :   - 
 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวสุพิชญา  คำผง   ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธุ์มะม่วง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านบึง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

กศน.ตำบลหนองอิรุณ  กศน.อำเภอบ้านบึง 



   
กศน.ตำบล  : หนองไผ่แก้ว รหัสสถานศึกษา : 1220020008 
กศน.อำเภอ : บ้านบึง  รหัสสถานศึกษา : 1220020000 

 
ที่ตั้ง :  เลขที่ 444 หมู่ที ่4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวกัณห์สิภัทร  เหลืองนภัส โทรศัพท์ : 0616968298    
Facebook :  ศูนย์ดิจิทัลชุมชน-กศนตำบลหนองไผ่แก้ว Line :  กัณห์สิภัทร 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลหนองไผ่แก้ว เดิมมีฐานะเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองไผ่แก้ว ได้ 
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมีนายไพรัชน์  บุญมา ครู ศรช.ประจำตำบลหนองไผ่แก้ว ได้ประสานติดต่อขอ
จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนและได้รับความร่วมมือจาก นายสุวัฒน์  เจนจิรวัฒนา  นายก อบต.หนองไผ่แก้ว ใน
การสนับสนุนงบประมาณของ อบต. เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขึ้น  ตามแบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การ
เรียนชุมชน  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน 980,000  บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษานอกโรงเรียน
และเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในตำบลหนองไผ่แก้ว 
 ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านบึง จึงได้สนับสนุนให้ ครู ศรช. ซึ่งเป็นบุคลากรศูนย์ กศน. ลงพ้ืนที่ไปจัด
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาสังคมและชุมชน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ของชุมชน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชุมชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมของ กศน. 
 

ทำเนียบครูศูนย์การเรียนชุมชน 
1.นายไพรัช  บุญมา                พ.ศ. 2547 –  พ.ศ. 2550 
2.นางสาวโสภี  ศิริกุล              พ.ศ. 2551 –  พ.ศ. 2554 
3.นางสาวสุพาพร  สีดา          พ.ศ. 2554 –  พ.ศ. 2555 

 

ทำเนียบครู กศน.ตำบล 
1.นางสาววิภา  หนูรอง            พ.ศ. 2555 –  พ.ศ. 2555 
2.นางสาวนฤมล  เอมเปีย            พ.ศ. 2555 –  พ.ศ. 2556 
3.นางสาวกัณห์สิภัทร  เหลืองนภัส     พ.ศ. 2556 –  ปัจจุบัน 

 

    
 
 

    

กศน.ตำบลหนองไผ่แก้ว กศน.อำเภอบ้านบึง 



ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลหนองไผ่แก้ว ตั้งอยู่ที่เลขท่ี 444 หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว สภาพอาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน เป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียว  มีเนื้อที่ 128 ตารางเมตร ปูกระเบื้องและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  อาคาร
เป็นห้องโถงโล่งเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรม และมีห้องเก็บของ 1 ห้อง ซึ่งมีความพร้อมที่จะใช้ในการจัด
กิจกรรมเป็นอย่างด ี

 

        
    

 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่แก้ว   
- เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว   
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  หนองปรือ 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :   อาคารอเนกประสงค์ ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 
ชื่อ ครู ศรช. :   นางสาวนุชจรี   บรรฑิตชาติ โทรศัพท์ :  0864953217 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :    

  
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวณัฐธยาน์  หวังเคียงกลาง ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธุ์มะม่วง ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านบึง 

 
 
 
 
 

   กศน.ตำบลหนองไผ่แก้ว กศน.อำเภอบ้านบึง 
 



 

 

 

กศน.อำเภอพนัสนิคม 

สำนักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี 



     
กศน.ตำบล  : หน้าพระธาตุ รหัสสถานศึกษา : 1220060002 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : ศูนย์ อปพร หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวพจนีย์  ประทุมทอง  โทรศัพท์ : 0890985233 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลหน้าพระธาตุ จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในทุกด้านโดยเน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการทางการศึกษาของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่ายในชุมชนมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและนโยบายของสำนักงาน กศน. โดยใช้ 
กศน.ตำบลเป็นฐาน ขับเคลื่อนงานเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสทางการศึกษา แก้ปัญหาผู้ไม่รู้ หนังสือ 
ตลอดจนการสร้างโอกาสความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพตามบริบทของพ้ืนที่          

 

     
 

ลักษณะทางกายภาพ :   กศน.ตำบลหน้าพระธาตุตั้งอยู่ในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอพนัสนิคมโดยอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 14.53 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 10,633.8  ไร่ 
 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ   ติดเขตตำบลวัดโบสถ์ 
ทิศตะวันออก ติดเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ทิศใต ้  ติดเขตตำบลกุฏโง้ง  และตำบลบ้านเซิด 
ทิศตะวันตก ติดเขตอำเภอพานทอง 

 

ภูมิประเทศ    ตำบลหน้าพระธาตุ  เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำพืชไร่  ทำนาข้าว  และเลี้ยงสัตว์          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลหน้าพระธาตุ   กศน.อำเภอพนัสนิคม 



   
 

 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ   
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าพระธาตุ   
- ผู้นำชุมชน ตำบลหน้าพระธาตุ   

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวพจนีย์  ประทุมทอง  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลหน้าพระธาตุ   กศน.อำเภอพนัสนิคม 
 



     
กศน.ตำบล  : วัดหลวง  รหัสสถานศึกษา : 1220060003 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวชลิตดา  ใจพรหม  โทรศัพท์ : 0864181832 
ประวัติโดยสังเขป : ตำบลวัดหลวง อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพนัสนิคม ห่างจากตัวอำเภอ 6.5 กิโลเมตร 
ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรี 30  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล 
อาณาเขตติดต่อ  

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ตำบลโคกเพลาะ ตำบลท่าข้าม 
ทิศใต้    ติดต่อกับ  ตำบลไร่หลักทอง ตำบลวัดโบสถ์  
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ตำบลท่าข้าม ตำบลหัวถนน ตำบลหนองปรือ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลวัดโบสถ์          

 

       
 

  
 

ลักษณะทางกายภาพ :   
- สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มที่มีลักษณะลาดเอียง  จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  พื้นที่เป็น

ที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การเกษตร  ปลูกพืชหมุนเวียน  ปลูกพืชผักต่าง ๆ  และการเลี้ยงสัตว์ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน   1 แห่ง 
- ที่พักสายตรวจ                       จำนวน  1  แห่ง 
- การคมนาคม สภาพโดยทั่วไปเป็นถนนคอนกรีต  และถนนแอลฟัลท์ติก  ซึ่งบางถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

และเป็นถนนลูกรังในบางสาย 
การโทรคมนาคม มีการใช้บริการโทรศัพท์ จำนวน   7   หมู่บ้าน   

 
 

กศน.ตำบลวัดหลวง  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
-  ชมรมสูงอายุ 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :   - 
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวชลิตดา  ใจพรหม  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลวัดหลวง  กศน.อำเภอพนัสนิคม 
 



     
กศน.ตำบล  : บ้านเซิด  รหัสสถานศึกษา : 1220060004 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวสุนทรี  เพชรประเสริฐ  โทรศัพท์ : 0612964992 
ประวัติโดยสังเขป : ประชาชน ส่วนใหญ่ในตำบลบ้านเซิด มีเชื้อสายไทย - ลาว  แต่เดิมอพยพมาจาก
เวียงจันทน์  ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบล ประกอบอาชีพทำสวนหมาก ทำปอ ทำป่าน ต่อมาจึงได้นำลักษณะ
การประกอบอาชีพในกลุ่มของตนเองมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน ต่าง ๆในตำบลบ้านเซิด โดยมีคลองส่งน้ำบ้านเซิด
ไหลผ่านตลอด   

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของตำบลบ้านเซิด มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  และดินเหนียว ประชาชน
ส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพทางการเกษตร 
กศน.ตำบลบ้านเซิด ตั้งอยู่  ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเซิด  อำเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นสถานที่พบกลุ่ม 
  กศน.ตำบลบ้านเซิด  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพ่ือให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษา
เพ่ือการมีงานทำ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับ
ผู้สนใจและประชาชนในชุมชน 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  บ้านกลาง  บ้านบ่อขิง  ตำบลหน้าพระธาตุ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตำบลบ้านเซิด ที่สำคัญๆ ของท้องถิ่นที่ประชาชนส่วนใหญ่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษถึงสมัยปัจจุบัน มักเป็นพิธีกรรมทางศาสนา การฉลอง และ
งานบุญต่างๆ เช่น งานบุญประเพณีวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันสงกรานต์ 
วันมาฆบูชา งานประเพณีศาลเจ้าพ่อเฒ่าหลวง งานบุญกลางบ้าน งานประเพณีต่ างๆที่ได้กล่าวแล้วนั้น 
ประชาชนยังได้ถือเป็นแบบอย่างปฏิบัติสืบทอดต่อมาจากสมัยบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด มีการช่วยเหลือเอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกัน          

 

 
 
 
 
 
 
 

 

กศน.ตำบลบ้านเซิด กศน.อำเภอพนัสนิคม 



       
 

ลักษณะทางกายภาพ :   
ทิศใต้   ติดต่อกับ  บ้านป่า  ตำบลมาบโป่ง  อำเภอพานทอจังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลกุฎโง้ง  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   บ้านท้ายเซิด  ตำบลมาบโป่ง  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 
 

      
 

 
เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  

-    
 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวสุนทรี  เพชรประเสริฐ  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 

 

 

 

กศน.ตำบลบ้านเซิด กศน.อำเภอพนัสนิคม 



     
กศน.ตำบล  : นาเริก  รหัสสถานศึกษา : 1220060005 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : อาคารวิทยุชุมชน (อบต.นาเริก) หมู่ที่ 10 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวอุมาพร  ฤกษ์งาม  โทรศัพท์ : 0867761150 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลนาเริก คำว่า “นาเริก” เดิมเขียน “นาฤกษ์” เพ่ือความเป็นศิริมงคลของ
ท้องถิ่น หมายถึงเป็นฤกษ์งามยามดีที่ได้พบพ้ืนที่นาสำหรับทำมาหากินของคนในสมัยก่อน ต่อมาในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้จัดวางระเบียบการปกครอง
ใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2440 โดยแบ่งให้เป็นจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน จึงได้ตั้งตำบลนาเริกขึ้น โดยมีแขวง 
บุญมา บุญทา เป็นแขวงหรือกำนันคนแรก          

 

     
 

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :   
สภาพทั่วไปของตำบล : สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะการทำการเกษตร ตำบลนาเริกตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอพนัสนิคม ระยะห่างประมาณ 8 กิโลเมตร  
อาณาเขตตำบล : 

ทิศเหนือ  ติดกับ ต.บ้านช้าง และ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
ทิศใต้   ติดกับ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ต.ท่าบุญมี ก่ิง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ต.บ้านช้าง และ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

 
 
กศน.ตำบลนาเริก กศน.อำเภอพนัสนิคม 



ข้อมูลอาชีพของตำบล : 
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงกุ้ง 
อาชีพเสริม ปลูกผัก เย็บผ้า ทำขนม เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ จักสาน 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 
- วัด 4 แห่ง 
- โรงเรียนสังกัด สปช. 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 
- วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 
- ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 19 พนัสนิคม 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 
- ที่ทำการ อบต.นาเริก 
- มัสยิด 2 แห่ง 

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : การเดินทางใช้ถนนลาดยางสาย 3246 ตำบลนาเริกอยู่บริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ 8  
สภาพพ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภค : ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ 
สภาพทางสังคม - ประชากร : ตำบลนาเริก ประชากรทั้งสิ้น 8,096 คน ชาย 3,973 คน หญิง 4,123   คน           

 

       
 

 
เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  

-  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก(บ้านเนินแร่)  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเริก  
- เกษตรตำบล   
- วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลนาเริก กศน.อำเภอพนัสนิคม 



ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวอุมาพร  ฤกษ์งาม  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลนาเริก กศน.อำเภอพนัสนิคม 



     
กศน.ตำบล  : หมอนนาง  รหัสสถานศึกษา : 1220060006 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : เลขที่ 111 หมู่ที ่6 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวจันทร์ทิพย์  บรรดาศักดิ์ โทรศัพท์ : 0639354469 
ประวัติโดยสังเขป : จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ
เรื่องการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้คนไทยได้เรี ยนรู้ตลอด
ชีวิตทั้งในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และ
ทุกประเภทการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะได้
ดำเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ ตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพ้ืนที่  เติมเต็มระบบการศึกษาให้
รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในขณะนั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.
ตำบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงานโดยการผลักดัน
งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งแก่ กศน.ตำบล และได้มอบให้สำนักงาน กศน.เร่งรัดพัฒนาและเดินหน้าไปสู่
ความเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน เพ่ือให้ ประชาชนทั่ว
ประเทศได้มีพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง โดย
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในเดือนกันยายน 2553 จะมี กศน.ตำบลครบทั้ง 7,409 ตำบลทั่วประเทศ และได้ทำพิธี
เปิดตัว กศน.ตำบลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

กศน.ตำบลหมอนนาง :แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ตั้งอยู่ที่ เทศบาลตำบลหมอนนาง (ห้องประชุมหลังเก่า) 
เลขที่  111  หมู่  6  ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง จัดตั้ง กศน.ตำบล:
แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ในพ้ืนที่อำเภอพนัสนิคม  ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ กศน.ตำบล: แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ประจำตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตาม
คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรีที่ 172 / 2553 โดยให้คณะกรรมการ กศน.ตำบล : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก 
ประจำตำบลมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลหรือแขวง 
พ.ศ.2553  ข้อ 9 และข้อ 10 ได้แก่ วางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์พ้ืนฐาน บริหารและจัดกิจกรรม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประสานงานและ
เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับศูนย์การเรียนชุมชนอ่ืนๆ ในตำบล  
ประสานกับส่วนราชการในตำบล ประสานกับส่วนราชการในตำบลและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  ประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือนำแผนชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  
 
 
กศน.ตำบลหมอนนาง กศน.อำเภอพนัสนิคม 



           
 

ลักษณะทางกายภาพ :  เป็นอาคารหอประชุมเก่าของเทศบาลตำบลหมอนนาง มั่นคง แข็งแรง 

       
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
-    

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวจันทร์ทิพย์  บรรดาศักดิ์  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลหมอนนาง กศน.อำเภอพนัสนิคม 



 

     
กศน.ตำบล  : สระสี่เหลี่ยม รหัสสถานศึกษา : 1220060007 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : 131 หมูท่ี ่7 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวศริยา  พุทธมาลี โทรศัพท์ : 0895452390 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลสระสี่เหลี่ยม ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 131 หมู่ 7 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี โดยได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จำนวนเงิน 800 , 000 บาท และค่าวัสดุ อุปกรณ์ อีก 200 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 
1,000,000 บาท และได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจาก พระอาจารย์ปลัดสุทิน กนตสีโล เจ้าอาวาสวัดแก้วศิลาราม 
จำนวน 1 ไร่ ในการสร้างมีความเป็นเอกเทศ มีห้องเป็นสัดส่วนชัดเจน มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงามทั้ง
ภายในและภายนอก มีความคงทนแข็งแรง ปลอดภัย และสะดวกในการให้บริการ  มีพ้ืนที่ใช้สอยเพียงพอใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้สะดวกมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน
อาทิ น้ำประปา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
  

       
 

ลักษณะทางกายภาพ :  อาคารเป็นลักษณะอาคารเดี่ยวด้านหน้ากศน.ตำบลมีบันไดขึ้นตัวอาคารเป็นสีเขียว 
ภายในอาคารมีจำนวน  2 ห้องๆ เล็ก  1 ใหญ่  1 ห้องภายนอก มีห้องน้ำ จำนวน  3 ห้อง มีชั้นวางหนังสือ
ทั้งหมด  3 ด้าน บริเวณด้านหน้า ด้านซ้าย และด้านขวา  บริเวณรอบๆ อาคารมีต้นไม้ประดับและพืชสวนครัว 

 

           
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลสระสี่เหลี่ยม กศน.อำเภอพนัสนิคม 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยม   

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :   - 
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวศริยา  พุทธมาลี  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลสระสี่เหลี่ยม กศน.อำเภอพนัสนิคม 



      
กศน.ตำบล  : วัดโบสถ์  รหัสสถานศึกษา : 1220060008 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140  
ครู กศน.ตำบล : นางสาววิภา  หนูรอง โทรศัพท์ : 0888400255 
ประวัติโดยสังเขป : วัดโบสถ์ ไม่ทราบว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด ตามทางสันนิษฐานเล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างเมื่อ
ประมาณสมัยราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีหลายท่านให้ความเห็นว่าทีน่าเชื่อถือได้ว่าสร้างเมื่อ
ประมาณกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีชื่อวัดโบสถ์ในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อพม่าเข้าศึกยกทัพตีกรุงศรีอยุธยาแตก 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ผู้คนจำนวนมากได้อพยพหนีภัยสงคราม เพราะถูกพม่าฆ่า คนสยามตายเป็นจำนวนมาก 
ประชาชนระส่ำระส่ายต้องระเหเร่ร่อนหาที่ปลอดภัยกว่า ในที่สุดได้มาตั้งถิ่นฐานหากินที่ใหม่ ณ หมู่บ้านตำบล
แห่งนี้และเรียกชื่อว่า หมู่บ้านวัดโบสถ์ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงถิ่นที่เคยอยู่ที่เดิมที่กรุงศรีอยุธยา และสิ่งที่
แปลกกว่าโบราณสถานอ่ืนๆ ก็คือ วัดโบสถ์มีจั่วซ้อนทับ โบราณสถาน วัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่ ภายในมีสระน้ำ
โบราณ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว วัดนี้เคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัต
ยาของ ข้าราชการในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงมารวบรวมรี้พลที่วัดนี้ภายหลังที่กรุงศรี
อยุธยาได้เสียแก่พม่า สิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถหลังเก่า 

  

       
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลวัดโบสถ์  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



ลักษณะทางกายภาพ :  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มทั่วทั้งตำบล มีลำคลองหลายสายเชื่อมติดต่อกันและกระจาย
ทั่วทั้งตำบล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ที่ตั้งตำบลวัดโบสถ์เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพนัสนิคม ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนัสนิคมประมาณ 
6 กิโลเมตร ตามถนนสายพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกเพลาะและตำบลวัดหลวง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวัดหลวงและตำบลไร่หลักทอง 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลหน้าพระธาตุ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโคกเพลาะ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง 

 

     
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
-   

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาววิภา  หนูรอง   ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 

 

กศน.ตำบลวัดโบสถ์  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



      
กศน.ตำบล  : กุฎโง้ง  รหัสสถานศึกษา : 1220060009 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกุฎโง้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 2014 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวกนกกร  ฮกโก้ โทรศัพท์ : 0860082018 
ประวัติโดยสังเขป : จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ
เรื่องการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้คนไทยได้เรี ยนรู้ตลอด
ชีวิตทั้งในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และ
ทุกประเภทการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะได้
ดำเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ ตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพ้ืนที่เติมเต็มระบบการศึกษาให้
รองรับการเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในขณะนั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.
ตำบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงานโดยการผลักดัน
งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งแก่ กศน.ตำบล และได้มอบให้สำนักงาน กศน.เร่งรัดพัฒนาและเดินหน้าไปสู่
ความเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน เพ่ือให้ ประชาชนทั่ว
ประเทศได้มีพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง โดย
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในเดือนกันยายน 2553 จะมี กศน.ตำบลครบทั้ง 7,409 ตำบลทั่วประเทศ และได้ทำพิธี
เปิดตัว กศน.ตำบลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 กศน.ตำบลกุฎโง้ง ตั้งอยู่ที่ อาคารห้องประชุมสภา อบต.กุฎโง้งเก่าท่ีทำการอบต.กุฎโง้ง หมู่ที่ 5 ตำบล
กุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่องจัดตั้ง กศน.ตำบล ในพ้ืนที่ อำเภอ     
พนัสนิคม ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ตำบล ประจำตำบล
กุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งสำนักงานกศน.จังหวัดชลบุรีที่  172 / 2553 โดยให้
คณะกรรมการ กศน.ตำบล ประจำตำบลมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย กศน.ตำบลหรือ
แขวง พ.ศ.2553ข้อ 9 และข้อ 10 ได้แก่ วางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์งาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์พ้ืนฐาน บริหารและจัดกิจกรรม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประสานงานและ
เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับศูนย์การเรียนชุมชนอ่ืนๆ ในตำบล
ประสานกับส่วนราชการในตำบล ประสานกับส่วนราชการในตำบลและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือนำแผนชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  
 
 

 

กศน.ตำบลกุฎโง้ง  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



หลังจากการจัดกิจกรรมบริการประชาชนพบว่าสถานที่ตั้ง กศน.ตำบลแห่งเก่า มีสถานที่จำกัดในการให้บริการ 
ทางเทศบาลตำบลกุฎโง้ง โดยนางพิมพ์พร ลาทซ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุฎโง้ง ได้จัดสรรงบประมาณของ
เทศบาลตำบลกุฎโง้ง ในการกั้นห้องติดตั้งวัสดุครุภัณฑ์ให้ใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกุฎโง้ง หมู่
ที่ 6 ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทำพิธีเปิด ในวันอังคาร ที่  3 ตุลาคม 2560 เป็นที่ทำการ 
กศน.ตำบลและให้บริการประชาชนในปัจจุบัน 

  

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :  ข้อมูลทั่วไป กศน.ตำบลกุฎโง้ง 
 สภาพทางกายภาพของชุมชน : ตั้งอยู่ ตำบลกุฎโง้ง อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพนัสนิคม ห่างจากตัว
อำเภอ 1.5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรี 22  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล 
อาณาเขตติดต่อ : 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต   ตำบลหน้าพระธาตุ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับเขต   ตำบลนามะตูม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต   เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต   ตำบลบ้านเซิด 

สภาพภูมิประเทศ : ลักษณะภูมิประเทศของตำบลกุฎโง้ง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เป็นท้องนาเสียส่วนใหญ่ 
สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูก พืชไร่ พืชหมุนเวียน และทำการปศุสัตว์ 
เนื้อท่ี : ขนาดเนื้อที่ของตำบลกุฎโง้ง มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,375 ไร่ หรือ 5.40 ตร.กม. 
สภาพทางสังคม – ประชากร : 
สภาพสังคม  ตำบลกุฎโง้งมีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ซึ่งประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีน้ำใจ
ไมตรี โดยยังคงสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้ดี ตามวิถีชีวิตชุมชนเมืองและชนบทยังดำเนินอยู่บนครรลองของ
พระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากงานบุญประเพณีรวมทั้งพิธีกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในทุกปี มีสถานที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจทางศาสนาเป็นวัด 
การศึกษา : 

1.โรงเรียนประถมศึกษา   1 แห่ง 
2.โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แห่ง 

  3.โรงเรียนอนุบาล (เอกชน)  1 แห่ง 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล  1 แห่ง 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน       6 แห่ง 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  1.วัด / สำนักสงฆ ์   3 แห่ง 
  2.ศาลเจ้า    1 แห่ง 
 

 
 
 
 

กศน.ตำบลกุฎโง้ง  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



ประชากร : ในตำบลกุฎโง้ง ตำบลกุฎโง้ง มีจำนวน  6 หมู่บ้าน  จำนวนประชากรทั้งสิ้น  6,482 คน  เป็นชาย  
3,067  คน  เป็นหญิง  3,415 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  904  คน / ตารางกิโลเมตร 
 

      
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- เทศบาลตำบลกุฎโง้ง 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวกนกกร  ฮกโก้  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลกุฎโง้ง  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



      
กศน.ตำบล  : หัวถนน  รหัสสถานศึกษา : 1220060010 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : 333 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวทวีพร เคนรำ โทรศัพท์ : 0882180023 
ประวัติโดยสังเขป : จัดตั้งโดยงบประมาณของสำนักงาน กศน. เมื่อปี พ.ศ.255 
  

     
  

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลหัวถนน ลักษณะอาคารก่อด้วยปูนชั้นเดียว เป็นเอกเทศ สร้างโดย
งบประมาณของสำนักงานกศน. ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลหัวถนน บริเวณโดยรอบอาคาร มีการปลูกผักสวน
ครัวโดยนักศึกษากศน.ช่วยกันดูแล 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลหัวถนน  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- เทศบาลตำบลหัวถนน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวทวีพร เคนรำ   ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลหัวถนน  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



      
กศน.ตำบล  : ท่าข้าม  รหัสสถานศึกษา : 1220060011 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวณัฏฐา  เนาว์อุดม  โทรศัพท์ : 0835898913 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่ เลขที่ 1/1  หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อาคารอยู่บริเวณภายในรั้ว
เดียวกันกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  มีลักษณะอาคาร เอกเทศ เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ตาม
มาตรฐาน กศน. โดยประวัติ กศน.ตำบลท่าข้าม เดิมตั้งอยู่ที่ อาคาร SML หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี  ตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องจัดตั้ง กศน.ตำบล:แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ในพ้ืนที่อำเภอ
พนัสนิคม ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ตำบล: แหล่งเรียนรู้
ราคาถูกประจำตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งสำนักงานกศน.จังหวัดชลบุรีที่ 172 / 
2553 โดยให้คณะกรรมการ กศน.ตำบล : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ประจำตำบลมีหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลหรือแขวง พ.ศ.2553ข้อ9 และข้อ 10 ได้แก่ 
วางแผนการดำเนินงาประชาสัมพันธ์งาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์พ้ืนฐาน บริหารและจัดกิจกรรม 
กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับศูนย์การเรียนชุมชนอ่ืน ๆ ในตำบลประสานกับส่วนราชการในตำบล ประสานกับ
ส่วนราชการในตำบลและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพ่ือนำแผน
ชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ต่อมา ได้รับงบประมาณจัดสรรเพ่ือก่อสร้าง กศน.ตำบล เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาขนใน
ตำบล จึงดำเนินการขอความอนุเคราะห์ที่ดินจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ซึ่งที่ดินดังกล่าว
เป็นที่ธรณีสงฆ์ อยู่ภายในบริเวณ อบต.ท่าข้าม   ท่านเจ้าอาวาสวัดพรหมรัตนาราม (ท่าข้าม) อนุญาตให้ใช้
ที่ดินทำประโยชน์เพ่ือสาธารณะได้ พื้นที่ ประมาณ 1 ไร่ ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างอาคาร  800 ,000 บาท 
งบจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 100,000 บาท  ลักษะอาคาร เป็นเอกเทศ เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ตามมาตรฐาน 
กศน. 
  

     
 
 
 
 

กศน.ตำบลท่าข้าม  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



ลักษณะทางกายภาพ :   
สภาพทางกายภาพของชุมชน : 
ที่ตั้ง ตำบลท่าข้าม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม ตั้งอยู่เลขที่ 1หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี  อยู่ห่างจากอำเภอพนัสนิคม  เป็นระยะทางประมาณ  17.5  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัด  
ประมาณ  43.5  กิโลเมตร 
อาณาเขตติดต่อ : 
    ทิศเหนือ           ติดต่อกับ   ตำบลสิบเอ็ดศอกตำบลหนองตีนนก                 อำเภอบ้านโพธิ์   
    ทิศใต้               ติดต่อกับ  ตำบลโคกเพลาะ,ตำบลหัวถนน,ตำบลวัดหลวง     อำเภอพนัสนิคม      
    ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   ตำบลสระสี่เหลี่ยม                                      อำเภอพนัสนิคม   
    ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   ตำบลโคกขี้หนอน                                      อำเภอพานทอง  
สภาพภูมิประเทศ : 

ลักษณะภูมิประเทศ  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมือนแอ่งกระทะ 
ลักษณะภูมิอากาศ  มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
ลักษณะของดิน  ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินเหนียว และมีดินร่วนเป็นบางส่วน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ  ตำบลท่าข้ามมีคลองจำนวนหลายสาย ทั้งคลองที่เกิดขึ้นเองและคลองที่เกิด

จากการขุดลอก จึงทำให้ระบบชลประทานในการทำการเกษตรไม่มีปัญหา 
ลักษณะของไม้และป่าไม้  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นบ่อปลาบ่อกุ้ง และพ้ืนที่สำหรับทำนาข้าว จึงไม่ป่าไม้ 

ส่วนไม้ที่มี จะเป็นไม้ที่เกิดจากการปลูกไว้เองของชาวบ้าน 
 

       
 

      
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กศน.ตำบลท่าข้าม  กศน.อำเภอพนัสนิคม 
ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวณัฏฐา  เนาว์อุดม  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กศน.ตำบลท่าข้าม  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



      
กศน.ตำบล  : หนองปรือ  รหัสสถานศึกษา : 1220060013 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวนฤมล อินทศร  โทรศัพท์ : 0822079399 
ประวัติโดยสังเขป :  กศน.หนองปรือ ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำ
ตำบลหนองปรือ หมู่ที ่3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอำเภอพนัสนิคม 
ประมาณ 10 กิโลเมตร เริ่มให้บริการประชาชนเมื่อปี 2560  โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากสำนักงาน
เกษตร อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ใช้อาคารสถานที่
และได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่ตั้ง ศูนย์กศน.ตำบลหนองปรือ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี    

“ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถึชีวิตพอเพียง” ตำบลหนอง
ปรือเป็นตำบลที่เก่าแก่ ตั้งมาประมาณ 100 ปี เริ่มจากมีชุมชนเล็ก ๆ เข้ามาอยู่อาศัย ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพ
มาจากตำบลวัดหลวงและตำบลไร่หลักทอง อาชีพดั้งเดิมคือ การทำไร่และเลี้ยงนกพ้ืนที่ตำบลหนองปรืออยู่ใน
เขตการปกครองของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ห่าง
จากศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 32.66 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
21,897 ไร่ ลักษณะสภาพอากาศร้อนชื้น มี 3 ฤดู ฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดในเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่
เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
  

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :   
ตำบลหนองปรืออยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ

ประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 32.66 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,897 ไร่ ลักษณะสภาพอากาศร้อนชื้น มี 3 ฤดู ฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดใน
เดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 

 
 

กศน.ตำบลหนองปรือ  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



อาณาเขตตำบล :   
- ทิศเหนือ ติดกับ ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
- ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
- ทิศตะวันออก ติดกับ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
- ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

ตำบลหนองปรือ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้านคือ  
- หมู่ 1 บ้านหนองปรือ    
- หมู่ 2 บ้านทรงธรรม 
- หมู่ 3 บ้านเกาะกลาง      
- หมู่ 4 บ้านเกาะกระบก 
- หมู่ 5 บ้านเนือบ่อกรุ       
- หมู่ 6 บ้านเนินตูม 
- หมู่ 7 บ้านหนองไผ่  
- หมู่ 8 บ้านหนองไก่เถ่ือน 
- หมู่ 9 บ้านทรายมูล 

- หมู่ 10 บ้านหนองเซ่ง 

 

     
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
-   

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวนฤมล  อินทศร   ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 

 
 
 

กศน.ตำบลหนองปรือ  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



      
กศน.ตำบล  : หนองขยาด รหัสสถานศึกษา : 1220060014 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : หมู่ที ่7 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวนฤมล  เอมเปีย  โทรศัพท์ : 0627137772  
Facebook : Moree ampia Line : namol_ampia 
ประวัติโดยสังเขป :  หนองขยาดเป็นชื่อหนองน้ำในพื้นที่หมู่  7  ของตำบลนี้  ในอดีตหนองน้ำแห่งนี้มีปลาชุก
ชุมมากจึงเป็นที่สนใจของชาวบ้านทั่วไปซึ่งรู้ข่าวก็จะพากันไปทอดแหจับปลามาเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัว
เรื่อยมา  แต่สมัยต่อมาเหตุการณ์เปลี่ยนไปไม่ว่าใครจะลงไปจับปลาคนแล้วคนเล่าทุกคนต้องรีบวิ่งไปหาบ่อน้ำ
แห่งใหม่มาอาบเพ่ือล้างตัวให้หายจากอาการคันผิวหนังอย่างรุนแรงทุกคราวไป  บางคนถึงกับเล่าว่าแม้แต่วัว
ควายที่ลงไปลอยคอแช่น้ำให้ฉ่ำเย็นบ้างไปแทะเล็มหญ้าริมหนองน้ำบ้างต้องรีบขึ้นจากน้ำวิ่งหนีไปจึงเกิดเสียง
ล่ำลือกันทั่วไปว่า หนองน้ำแห่งนี้น่ากลัวมากถึงกับ “เข็ดขยาด” ไม่มีใครกล้าลงไปอีกเลย  จึงมีคนตั้งชื่อว่า 
“หนองขยาด” ต่อมาจึงกลายเป็นชื่อหมู่บ้านและชื่อ “ตำบลหนองขยาด” มาจนทุกวันนี้ 
 จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่อง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิ ม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตทั้งในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และ
ทุกประเภทการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง มีคุณภาพ โดยเฉพาะได้
ดำเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพ้ืนที่  เติมเต็มระบบการศึกษาให้
รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในขณะนั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.
ตำบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงานโดยการผลักดัน
งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง แก่ กศน.ตำบล และได้มอบให้สำนักงาน กศน.เร่งรัดพัฒนาและเดินหน้าไปสู่
ความเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนทั่ว
ประเทศได้มีพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง โดย
ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในเดือนกันยายน 2553 จะมี กศน.ตำบลครบทั้ง 7,409 ตำบลทั่วประเทศ และได้ทำพิธี
เปิดตัว กศน.ตำบลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 กศน.ตำบลหนองขยาด : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ตั้งอยู่ที่ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.หนองขยาด   
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง จัดตั้ง กศน.ตำบล: แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ในพ้ืนที่อำเภอ
พนัสนิคม  ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ตำบล: แหล่งเรียนรู้
ราคาถูก ประจำตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรีที่ 
172 / 2553 

 

กศน.ตำบลหนองขยาด  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



โดยให้ คณ ะกรรมการ กศน .ตำบล : แหล่ งเรียนรู้ ราคาถูก  ประจำตำบลมีหน้ าที่ ต าม ระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลหรือแขวง พ.ศ.2553 ข้อ 9 และข้อ 10 ได้แก่ 
วางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์งาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์พ้ืนฐาน บริหารและจัดกิจกรรม 
กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับศูนย์การเรียนชุมชนอ่ืนๆ ในตำบลประสานกับส่วนราชการในตำบล ประสานกับส่วน
ราชการในตำบลและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือนำแผน
ชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 กศน.ตำบลหนองขยาดมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551  จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพ่ือให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษา
เพ่ือการมีงานทำ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับ
ผู้สนใจและประชาชนในชุมชน 
  

       
 

 
 

ลักษณะทางกายภาพ :   
ขนาดพ้ืนที่ ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ : ตำบลหนองขยาด  ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอพนัสนิคม  ระยะทางห่าง
จากอำเภอพนัสนิคมประมาณ  10  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดชลบุรีประมาณ  30  กิโลเมตร  มีอาณาเขต
ติดต่อพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  ตำบลหนองขยาด  อำเภอพนัสนิคม 
 ทิศใต้          ติดต่อกับ  ตำบลหนองบอนแดง  อำเภอบ้านบึง  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลนามะตูม  ตำบลทุ่งขวาง  อำเภอพนัสนิคม 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ตำบลบ้านเซิด  อำเภอพนัสนิคม  ตำบลหนองขยาดและตำบลมาบโป่ง 
อำเภอพานทอง 
เขตการปกครอง  : มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งตำบล ประกอบด้วย จำนวน  8  หมู่บ้าน  รวมพ้ืนที่ทั้งหมด  16.50  
ตารางกิโลเมตร  หรือ  10,312.50  ไร่ 

 

กศน.ตำบลหนองขยาด  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



สภาพทางสังคม : 
1. โรงเรียนของรัฐ  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองขยาด โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่  
2. วัด จำนวน 3 แห่ง  คือ วัดหนองม่วงใหม่ วัดหนองม่วงเก่า วัดหนองขยาด     
3. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง  คือ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด  
4. กศน.ตำบล จำนวน 1  แห่ง  คือ กศน.ตำบลหนองขยาด (อาคารอเนกประสงค์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบล

หนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140  เว็บไซต์ 202.143.146.68/panas/nongkayad/  
5. สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขยาด 
6. จุดตรวจรักษาความปลอดภัย   คือ มีที่พักสายตรวจประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง   
7. การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมในเขตตำบลหนองขยาดและพ้ืนที่ใกล้เคียงใช้การคมนาคมทางบก

เป็นหลัก 
8. การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน 14 แห่ง/กระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง 
9. การไฟฟ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 8 หมู่บ้าน ประชากรทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทุกหลัง/ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่

เพียงพอกับเขตพ้ืนที่ 
10. ทรัพยากรน้ำ ภายในตำบลมีคลองธรรมชาติไหลผ่านทุกหมู่บ้าน มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำ

ได้ในฤดูแล้ง โดยมีฝาย 17 แห่ง บ่อบาดาลส่วนบุคคล 1 แห่ง สาธารณะ 13 แห่ง สามารถใช้การได้ 
13 แห่ง บ่อน้ำตื้นส่วนบุคคล 432 แห่ง สาธารณะ 29 แห่ง สามารถใช้การได้ 293 แห่ง 

สภาพทางสังคม-ประชากร :  
1. การปกครอง ตำบลหนองขยาดตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพนัสนิคมประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน 

ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองโสน, หมู่ 2 บ้านหนองช้าง, หมู่ 3 บ้านหนองขนวน, หมู่ 4 บ้านหนองโคลน, 
หมู่ 5 บ้านหนองม่วงใหม่, หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วงเก่า,หมู่ 7 บ้านหนองขยาด, หมู่ 8 บ้านหนองเหียง  

2. ประชากร ตำบลหนองขยาดมีจำนวนครัวเรือน 861 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น ดังนี้ 
ชาย 2,051 คน หญิง 2,092 คน  รวมทั้งสิ้น 4,143 คน 
 

       
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขยาด 
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

กศน.ตำบลหนองขยาด  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวนฤมล  เอมเปีย   ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กศน.ตำบลหนองขยาด  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



      
กศน.ตำบล  : ทุ่งขวาง  รหัสสถานศึกษา : 1220060015 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : 49 หมูท่ี ่3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวนิตยา  น้ำฟ้า  โทรศัพท์ : 088-2012724 
Facebook : Nittaya Namfah Line : maggy282828 
ประวัติโดยสังเขป :  ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลทุ่งขวาง สังกัด : ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนัสนิคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ กศน.ตำบล กศน.ตำบลทุ่งขวาง เลขที่ 49 หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งขวาง  
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในอาคารองค์บริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ความเป็นมาของ กศน.ตำบลทุ่งขวาง 
 จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่อง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตทั้งในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และ
ทุกประเภทการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะได้
ดำเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ ตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพ้ืนที่เติมเต็มระบบการศึกษาให้
รองรับการเป็น     สั งคมแห่ งการเรียนรู้อย่ างแท้จริ ง กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในขณะนั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบาย
ให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงาน
โดยการผลักดันงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งแก่ กศน.ตำบล และได้มอบให้สำนักงาน กศน.เร่งรัดพัฒนา
และเดินหน้าไปสู่ความเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีพลังแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าใน
เดือนกันยายน 2553 จะมี กศน.ตำบลครบทั้ง 7,409 ตำบลทั่วประเทศ และได้ทำพิธีเปิดตัว กศน.ตำบลเมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2552 ณ อิมแพคอารีน่า  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

  

      
 
 

 
 

กศน.ตำบลทุ่งขวาง  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



ลักษณะทางกายภาพ :   
ประวัติความเป็นมาของตำบล : "ตำบลทุ่งขวาง" เดิมเป็นที่ทราบกันว่าทางด้านอำเภอบ้านบึงเป็นที่ราบสูงทั้ง ๆ 
ที่เป็นทิศใต้ ส่วนตำบลนามะตูม เป็นที่ราบลุ่มเหมือนตำบลทุ่งขวาง สมัยก่อนชาวบ้านย่านนี้จะเดินลัดทุ่งมายัง
ตัวตลาดใน "เมืองพนัส" ได้อย่างสะดวก แต่ฤดูฝนคนจนไม่มีเรือพายไม่สามารถเดินทางตรงมายังตลาดได้
นอกจากเดินอ้อมไปทางตำบลบ้านเซิด คำว่า "ทุ่งขวาง" จึงเกิดขึ้นกับผู้ที่จะเดินทางผ่านหมู่บ้านนี้เรื่อยมาจน
ทุกวันนี้ ปัจจุบันเป็นชื่อตำบลมานานแล้ว 
ที่ตั้ง และอาณาเขต : กศน.ตำบลทุ่งขวาง ปัจจุบันเป็นอาคารหลังเก่าของกศน.ตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 
(บ้านนากระรอก) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพนัสนิคม ไปทางทิศ
ใต้ประมาณ 6 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 110 
กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลนามะตูม 
ทิศใต ้  ติดต่อตำบลหนองบอนแดง 
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหมอนนาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลทุ่งขวาง 

เนื้อท่ี : ประมาณ 23.168 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 14,480 ไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ : 

ลักษณะภูมิประเทศ ของตำบลทุ่งขวาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 
ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลทุ่งขวาง มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุม 
ตะวันออกเฉียงใต้มีผลทำให้ฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม และได้รับมรสุมจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นช่วงฤดูท่ีอากาศหนาวหรือแห้งแล้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 

         
 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กศน.ตำบลทุ่งขวาง  กศน.อำเภอพนัสนิคม 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวนิตยา  น้ำฟ้า   ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กศน.ตำบลทุ่งขวาง  กศน.อำเภอพนัสนิคม 
 



 

       
กศน.ตำบล  : หนองเหียง  รหัสสถานศึกษา : 1220060016 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : 125 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวณัฐวรรณ เลือดสงคราม โทรศัพท์ : 0825303296 
ประวัติโดยสังเขป :  กศน.ตำบลหนองเหียง เดิมตั้ งอยู่ที่ อบต.หนองเหียง ต่อมาได้รับงบประมาณจาก
สำนักงานกศน.สร้างกศน.ตำบลใหม่ ปี 2553 ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนโพธิสำเภาเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหียง 
อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี เลขที่ 125 ปัจจุบันมีอาคารเป็นของตัวเอง 

  

     
 

 
 

ลักษณะทางกายภาพ :   
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตำบลหนองเหียง เป็นที่ราบลุ่มและดอน ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกข้าว พืชไร่ พืช

สวน การเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำตำบลหนองเหียง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของ อำเภอพนัสนิคม เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรีเป็น
ระยะทาง 30 กิโลเมตร ตำบลหนองเหียง มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลนาวังหินและตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าบุญมี ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  
                                          ตำบลวังเย็น และตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว  จังหวัด

     ฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 

กศน.ตำบลหนองเหียง   กศน.อำเภอพนัสนิคม 



เนื้อท่ี : ขนาดพ้ืนที่ตำบลหนองเหียงมีพ้ืนที่ประมาณ 51,800 ไร่ หรือ 75.658 ตารางกิโลเมตร 
 

         
 

   
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
-   

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวณัฐวรรณ เลือดสงคราม  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กศน.ตำบลหนองเหียง   กศน.อำเภอพนัสนิคม 
 



 

       
กศน.ตำบล  : นาวังหิน  รหัสสถานศึกษา : 1220060017 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : 125 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวยูถิกา  คันโธ โทรศัพท์ : 0983737430 
ประวัติโดยสังเขป :  หลวงพ่อศรีลือเลื่อง  ครบเครื่องเรื่องจักสาน  ตำนานห้วยวังหิน ท้องถิ่นเกษตรกรรม    
คู่วัฒนธรรมไทย - ลาว "เดิมมีลำน้ำสายหนึ่งไหลผ่านหลังวัดนาวังหินห่างจากวัดไปเล็กน้อย มีแอ่งน้ำค่อนข้าง
กว้างแอ่ง หนึ่งซึ่งมีน้ำไหลผ่าน ในหน้าฝนและขังอยู่ในหน้าแล้งจึงทำให้มีน้ำอยู่ตลอดปี ประกอบกับเป็นแอ่งน้ำ
ใกล้ทางโค้งน้ำค่อนข้างเชี่ยวและลึก จึงชอบเรียกกันว่า “วังน้ำ” ในแอ่งน้ำนี้มีปลาน้ำจืดชุกชุม ชาวบ้านจึงจับ
มาทำอาหารกันบ่อย ๆ และยังมีก้อนหินใหญ ่ก้อนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำใกล้ฝั่งทิศใต้เรียกกันว่า “วังหิน” ปัจจุบันยัง
มีอยู่อีกอย่างตำบลนาวังหินมีลำน้ำชื่อห้วยหลวง หรือ คลองหลวงไหลผ่านจึงเป็นที่ราบลุ่มเหมาะต่อการทำนา 
จึงเรียกหมู่บ้านที่ตั้งกลางทุ่งนาว่า “นาวังหิน” ต่อมาในสมัย รัชกาลที่ 7 มีการแบ่งท้องที่การปกครองเป็น
ตำบลเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น “นาวังหิน” จึงได้รับ การประกาศแต่งตั้งเป็น “ตำบลนา
วังหิน” 
  

       
 

ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลนาวังหิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพนัสนิคม ประมาณ 3 กม. 
และ มีพ้ืนที่ติดต่อตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตำบลหนองเหียง 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ   ตำบลนาเริก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลหนองเหียง,ตำบลท่าบุญมี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ตำบลบ้านช้าง 

เนื้อท่ี : ตำบลนาวังหิน มีเนื้อที่โดยประมาณ 20,619 ไร่ หรือ 32.99 ตารางกิโลเมตร 
ภูมิประเทศ : เป็นพื้นที่ราบสูง ประมาณร้อยละหกสิบ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบลุ่ม 

    
 

 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลนาวังหิน   กศน.อำเภอพนัสนิคม 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
-   

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวยูถิกา คันโธ  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลนาวังหิน   กศน.อำเภอพนัสนิคม 



 

       
กศน.ตำบล  : บ้านช้าง  รหัสสถานศึกษา : 1220060018 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : 222 หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านช้าง  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20140   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวเบญจมาศ  น้อยประเสริฐ  โทรศัพท์ : 0898802578 
ประวัติโดยสังเขป :  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านช้าง  จัดตั้งตามประกาศจังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่ 8 
สิงหาคม 2546 เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวิต  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนัสนิคมได้ประสานขอความอนุเคราะห์
ใช้สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง  เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนและการจัดการเรียนการสอนทั้ง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาสายอาชีพ  โดยมีนางนภา  สัตพงศ์พันธ์เป็นนายกองค์การบริหารส่ วน
ตำบลบ้านช้างในขณะนั้น   ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษา
และการพัฒนาอาชีพของประชาชนเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้   จึงอนุญาตให้
ใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีบางส่วนเป็นสถานที่ตั้งศูนย์
การเรียนชุมชน  และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษานอก
ระบบ  ซึ่งได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2546  โดยมีนางสาวเบญจมาศ  น้อยประเสริฐเป็นครูศูนย์การ
เรียนชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างเป็นต้นมา  

ต่อมาในปี  พ.ศ. 2548  นายทรงศักดิ์  สัตพงศ์พันธ์  ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านช้างในขณะนั้น  มีความเห็นชอบที่ให้ใช้อาคารบางส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านช้างเป็นที่ทำการ
ศูนย์การเรียนชุมชนร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านช้างมาเป็นศูนย์การเรียนชุมชนเพ่ือทำกิจกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนประชาชนในชุมชนจนถึงปัจจุบัน 
    ศูนย์การเรียนชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ 
การศึกษาต่อเนื่อง  ทักษะชีวิตและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชน
แห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของประชาชนในตำบลบ้านช้าง 

ในปีงบประมาณ 2553 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ชลบุรี ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนัสนิคม เพ่ือทำ
การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านช้างและยกฐานะขึ้นเป็น “กศน.ตำบลบ้านช้าง” โดยทำ
พิธีเปิดป้าย กศน.ตำบลบ้านช้างในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 โดย นายทรงศักดิ์  สัตพงศ์พันธ์ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างเป็นประธานในพิธีเปิด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลบ้านช้าง   กศน.อำเภอพนัสนิคม 



 

     
 

ลักษณะทางกายภาพ :   
ที่ตั้งและอาณาเขต :  กศน.ตำบลบ้านช้าง ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพนัสนิคมห่างจากอำเภอพนัสนิคมประมาณ 3 กิโลเมตร  ตามเส้นทางถนนสาย
พนัสนิคม  - หัวถนน และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ กศน.ตำบลไร่หลักทอง 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ กศน.ตำบลหมอนนาง  กศน.ตำบลนามะตูม 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กศน.ตำบลหนองเหียง  และ กศน.ตำบลนาวังหิน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
เนื้อท่ี :  ขนาดพ้ืนที่ตำบลบ้านช้างมีพ้ืนที่ประมาณ 8,311 ไร่ หรือ 13.313 ตารางเมตร  
ประชากร : จำนวนประชาชนตามข้อมูลจากทะเบียนราษฎร (อำเภอพนัสนิคม) จำนวนครัวเรือน 2,439 
ครัวเรือน แบ่งเป็น ชาย 2,982 คน หญิง 3,368 คน รวมทั้งสิ้น 6,350 คน  

 

    
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง  

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวเบญจมาศ  น้อยประเสริฐ  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
พนัสนิคม 

 

กศน.ตำบลบ้านช้าง   กศน.อำเภอพนัสนิคม 
 



       
กศน.ตำบล  : โคกเพลาะ  รหัสสถานศึกษา : 1220060020 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : โรงเรียนวัดเนินตามาก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวเนตรณภิษ  พยุงวงษ ์โทรศัพท์ : 0843626703 Facebook : เนตรณภิษ  พยุงวงษ์ 
ประวัติโดยสังเขป :  กศน.ตำบลโคกเพลาะ  ตั้งอยู่ในอาคารหลังเก่าของโรงเรียนวัดเนินตามาก หมู่ที่ 7               
ตำบลโคกเพาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ไม่ได้ใช้ทำการแล้ว โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากนางปราณี  หนูขาว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินตามาก  โดยให้ใช้ห้องพยาบาลของ
โรงเรียนเป็นที่ทำการของ กศน.ตำบลโคกเพลาะ มีความเป็นเอกเทศ มีห้องเป็นสัดส่วนชัดเจน  มี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงามทั้งภายในและภายนอก  มีความคงทนแข็งแรง มีความปลอดภัย และไม่สะดวก
ในการให้บริการเนื่องจากอยู่ในโรงเรียนจึงทำให้มีผู้มาใช้บริการน้อย  มีระบบสาธารณูปโภคได้แก่  ไฟฟ้า 
น้ำประปาหมู่บ้าน (ไฟฟ้า น้ำประปาใช่ร่วมกับโรงเรียนวัดเนินตามาก)  แต่ไม่มีอินเตอร์เน็ตในการให้บริการ   
เปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร ์  

 

     
 

ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลโคกเพลาะ ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดเนินตามาก โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้
ใช้อาคารเรียนหลังเก่า กศน.โคกเพลาะให้บริการประชาชนจำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเนินพุฒ บ้านโคก
เพลาะ บ้านอ้อขาด บ้านหมอสอ บ้านโคกกลุ่ม บ้านเนินแฝก บ้านเนินตามาก และบ้านโรงหมู่ 
เขตพ้ืนที ่: 

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
ทิศใต้ ติดกับ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกขี้หนอน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

อาชีพ : 
อาชีพหลัก ทำนา 
อาชีพเสริม เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง 

 
 
 

กศน.ตำบลโคกเพลาะ   กศน.อำเภอพนัสนิคม 



การเดินทาง : การเดินทางใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (พนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา) ระยะทางจากกศน.
อำเภอพนัสนิคมถึงตำบลโคกเพลาะ ประมาณ 12 กิโลเมตร 
สถานที่สำคัญในตำบลโคกเพลาะ  : 

1.ที่ทำการ อบต.โคกเพลาะ 
2.วัดโคกเพลาะ ม.2 
3.วัดเนินตามาก ม.7 
4.วัดท่ากระดาน ม.8 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพลาะ 
6. โรงเรียนวัดเนินตามาก 
7. โรงเรียนวัดโคกเพลาะ 

 

     
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงเรียนวัดเนินตามาก 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพลาะ 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวเนตรณภิษ  พยุงวงษ์  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 

 

 

กศน.ตำบลโคกเพลาะ   กศน.อำเภอพนัสนิคม 



        
กศน.ตำบล  : ไร่หลักทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220060021 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : 8/2 หมู่ที่ 6 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวจันทกานต์  ทำเนาว์  โทรศัพท์ : 0619264594  
ประวัติโดยสังเขป :  ความเป็นมาของ กศน.ตำบลไร่หลักทอง เริ่มจัดตั้งในวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ตาม
ประกาศจังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนัสนิคม  ได้ประสานขอความอนุเคราะห์
ใช้สถานที่  เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนในการเรียนการสอน  สายสามัญ และสายอาชีพ กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่หลักทอง  โดยมีนายยงยุทธ  ตาดเดิม    เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง ซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง   เห็นความสำคัญการจัดการศึกษา และการพัฒนาอาชีพในชุมชนเพ่ือ
ชุมชนเข้มแข็ง จึงให้การสนับสนุนโดยอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง หมู่ที่  
9  บ้านใต้  ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน   
และกิจกรรมอ่ืนๆ จึงได้จัดตั้งเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2546   เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน. หมู่ 9 
บ้านใต้ ตำบลไร่หลักทอง  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวจันทกานต์  ทำเนาว์  เป็นครูศูนย์การ
เรียนชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง    เป็นต้นมา  

ต่อมาในปี  พ.ศ. 2548  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง กำนันตำบล ไร่หลักทอง และ
คณะกรรมการกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน มีความเห็นชอบที่ให้ใช้สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลัง
เก่า ตั้งอยู่ บนที่ดินที่ได้รับการบริจาค จากครูบุญมี บุญญา ข้าราชการบำนาญ  (ปัจจุบันอายุ 98 ปี)  เลขที่ 
8/2หมู่ที่  6  บ้านกลางคลองหลวง  ตำบลไร่หลักทอง  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ได้ใช้แล้วให้เป็นที่
ทำการศูนย์การเรียนชุมชน  ร่วมกับกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบล   ซึ่งยัง
ไม่ได้ปรับปรุง มาเป็นศูนย์การเรียนชุมชนทำกิจกรรมการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2548 ภาคเรียน 2/2548 ทาง
คณะกรรมการจึงมีการปรับปรุงศูนย์การเรียนชุมชน ให้ใหม่ โดยใช้งบของหมู่บ้าน ด้วยการปูพ้ืนกระเบื้องและ
ฝ้าเพดาน    องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง กำนันตำบลไร่หลักทอง  และประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน  เป็นผู้ดูแลสถานที่ และได้ให้การสนับสนุน อนุญาตให้ใช้ อบต.เก่า เลขท่ี 8/2 หมู่ที่ 6 ซึ่งได้
ปรับปรุงใหม่ มาเป็นศูนย์การเรียนชุมชนแห่งใหม่   ภาคเรียนที่ 1/2549  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2549  
จนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 

 
กศน.ตำบลไร่หลักทอง    กศน.อำเภอพนัสนิคม 



ศูนย์การเรียนชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง   ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาย
สามัญ สายอาชีพ  ทักษะชีวิต และเป็นสถานที่ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนของตำบล  กลุ่มกองทุน
หมู่บ้าน ฯลฯ   และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน   จะมาใช้ศูนย์การเรียนชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  ในปีงบประมาณ 2552 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี  ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 100,000. -บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนัสนิคม ทำการปรับปรุงเพ่ิมเติมให้ศูนย์การเรียน
ชุมชนตำบลไร่หลักทอง ยกฐานะขึ้นเป็น    “กศน.ตำบลไร่หลักทอง” (นำร่องแห่งแรกของอำเภอพนัสนิคม) 
และทำพิธีเปิดป้ายอาคาร วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552  โดย  ส.ส. ประมวล เอมเปีย เป็นประธานใน
พิธีเปิด 
  ดังนั้น กศน.ตำบล จึงมีบทบาทหน้าที่ให้การจัดการศึกษานอกโรงเรียน ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ตั้งแต่การสอนให้อ่านออกเขียนได้หรือส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การศึกษาตามอัธยาศัย และในปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 การจัดตั้ง กศน.ตำบล มี
จุดมุ่งหมายที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในชุมชน  
ทำเนียบ ครู กศน.ตำบลไร่หลักทอง : 

ปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน  นางสาวจันทกานต์  ทำเนาว์  หัวหน้ากศน.ตำบล  

 

       
 

    
 

ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลไร่หลักทอง   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพนัสนิคม และอยู่ห่างจาก
อำเภอพนัสนิคม ประมาณ  1  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประมาณ  23  กิโลเมตร  เนื้อที่
ทั้งหมด 18.06 ตารางกิโลเมตร  จำนวน 11,286  ไร่    
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ : 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับทิศใต้ของตำบลหนองปรือ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับทิศเหนือของตำบลบ้านช้าง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทิศใต้ของตำบลหนองเหียง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับทิศใต้ของตำบลวัดหลวง ทิศตะวันออกของวัดโบสถ์ และทิศตะวันออกของ
  หน้าพระธาตุ    

 
กศน.ตำบลไร่หลักทอง    กศน.อำเภอพนัสนิคม 



ภูมิประเทศ : ตำบลไร่หลักทอง มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม  ประชาชนส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่ม ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน มีลำคลองหลัก คือ คลองหลวงไหลผ่าน โดยเริ่มจากตำบลบ้านช้างไหลผ่าน หมู่
ที่ 10, 5 ,6, 9,1,2,4, และหมู่ที่ 8  ออกไปสู่ตำบลวัดหลวง โดยเฉพาะตอนกลางของตำบลมีคลองแตกสาขา
กระจายไปทั่ว ได้แก่ คลองหนองเถร ไหลจากตำบลหัวถนนผ่านหมู่ที่ 4,8 ตำบลไร่หลักทอง ซึ่งมีแหล่งน้ำอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การทำนาเพาะปลูก  

 

      
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่หลักทอง 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวจันทกานต์ ทำเนาว์  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลไร่หลักทอง    กศน.อำเภอพนัสนิคม 



        
กศน.ตำบล  : นามะตูม  รหัสสถานศึกษา : 1220060022 
กศน.อำเภอ : พนัสนิคม  รหัสสถานศึกษา : 1220060000  

 
ที่ตั้ง : อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะตูมหลังเก่า หมู่ที ่4  ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม   
        จังหวัดชลบุรี     
ครู กศน.ตำบล : นางสาวสุทธิดา มาละเงิน  โทรศัพท์ : 0654732700 
ประวัติโดยสังเขป :  จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ
เรื่องการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้คนไทยได้เรี ยนรู้ตลอด
ชีวิตทั้งในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และ
ทุกประเภทการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะได้
ดำเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ ตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพ้ืนที่เติมเต็มระบบการศึกษาให้
รองรับการเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในขณะนั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.
ตำบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงานโดยการผลักดัน
งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งแก่ กศน.ตำบล และได้มอบให้สำนักงาน กศน.เร่งรัดพัฒนาและเดินหน้าไปสู่
ความเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีพลังแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าใน
เดือนกันยายน 2553 จะมี กศน.ตำบลครบทั้ง 7,409 ตำบลทั่วประเทศ และได้ทำพิธีเปิดตัว กศน.ตำบลเมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2552 ณ อิมแพคอารีน่า  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

 

       
 

ลักษณะทางกายภาพ :   
ที่ตั้งและอาณาเขต : ตำบลนามะตูมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพนัสนิคม ห่างจากตัวอำเภอ  4  กิโลเมตร ห่าง
จากตัวจังหวัดชลบุรี 26  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.กุฏโง้ง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต.ทุ่งขวาง และ ต.หนองขยาด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
 

กศน.ตำบลนามะตูม    กศน.อำเภอพนัสนิคม 



ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านช้าง และ ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านเซิด  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 

เนื้อท่ี : ขนาดเนื้อที่ของตำบลนามะตูม  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  5,897  ไร่  หรือ 9.4352  ตร.กม. 
สภาพภูมิประเทศ : เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการทำการเกษตร  (อ้างอิง : 
ศูนย์บริการข้อมูลและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี) 
สภาพภูมิอากาศ : จังหวัดชลบุรีมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Climate)   โดยได้รับอิทธิพล
จากทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม  และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง   เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  ส่งผลให้มีฤดูกาลแตกต่างกันอย่างชัดเจน  
3 ฤดู ได้แก ่

ฤดูร้อน     เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม  อากาศค่อนข้างอบอ้าว  แต่ไม่ถึงกับร้อนจัด 
ฤดูฝน     เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม มีฝนตกกระจายทั่วไป  โดยมักตกหนักในเขตป่าและภูเขา 
ฤดูหนาว   เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์  อากาศไม่หนาวจัด  ทว่าเย็นสบาย  ท้องฟ้าสดใส    
              ปลอดโปร่ง  และมีแดดตลอดวัน นับเป็นช่วงเวลาซึ่งชายหาดจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว           
              ส่วนภาคเกษตรในฤดูนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างแล้ง  เพราะฝนทิ้งช่วงหลายเดือน 

 

     
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
-   

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวสุทธิดา มาละเงิน  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางณัชธกัญ  หมื่นสา   ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนัสนิคม 

 
 
 
 
กศน.ตำบลนามะตูม    กศน.อำเภอพนัสนิคม 
 



 

 

 

กศน.อำเภอพานทอง 

สำนักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี 



      
กศน.ตำบล  : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050001 
กศน.อำเภอ : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050000  

 
ที่ตั้ง : 52/2 หมู่ 3 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
ครู กศน.ตำบล : นายเชาวฤทธิ์ สายสุดตา  โทรศัพท์ : 0881915824 
ประวัติโดยสังเขป :   ก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยบริการประชาชนในรูปจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จนถึงปัจจุบัน  
 

     
 

   
 
ลักษณะทางกายภาพ :   อาศัยอยู่กับอาคารสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ 3 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง 
จงัหวัดชลบุรี     

     
 
 
 

 

 

กศน.ตำบลพานทอง กศน.อำเภอพานทอง 
 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- เทศบาลตำบลพานทอง  

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

   
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายเชาวฤทธิ์ สายสุดตา ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวสมใจ เกิดพูลผล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพานทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลพานทอง กศน.อำเภอพานทอง 



       
กศน.ตำบล  : หนองตำลึง  รหัสสถานศึกษา : 1220050002 
กศน.อำเภอ : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050000  

 
ที่ตั้ง : วัดหนองตำลึง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวปองทิพ โกสิยะพันธ์  โทรศัพท์ : 0896007837 
ประวัติโดยสังเขป :   ประวัติความเป็นมาของตำบลหนองตำลึงนั้น ยังไม่มีเอกสารใดบันทึกไว้เป็นหลักบาน มี
เพียงคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในตำบลหนองตำลึงเท่านั้น โดยเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมา ถึงประวัติของตำบลหนอง
ตำลึงนี้มีอยู่สองเรื่องราว คือ มีพระรูปหนึ่ง เดินทางมาจากลาว รอนแรมมาถึงบ้านมะเขือ ขณะเดินทางมาได้
ทำสตางค์ตกหายบอกว่าหนึ่งตำลึง ต่อมาพระองค์นี้ได้มาจำพรรษาที่วัดซึ่งได้สร้างขึ้นพร้อมกับชาวบ้านชื่อว่า 
วัดหนองตำลึง ซึ่งเป็นวัดที่มีอยู่จนปัจจุบันนี้ และชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลหนองตำลึง” ซึ่ง
เพ้ียนมาจาก “หนึ่งตำลึง” อีกคำบอกเล่าหนึ่ง คือ เดิมทีพ้ืนที่บริเวณนี้มีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีต้นตำลึงขึ้นอยู่
เป็น จำนวนมาก ต่อมาได้มีพระภิกษุมาสร้างวัด ใกล้เคียงกับหนองน้ำแห่งนี้ จึงได้เรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดหนอง
ตำลึง” จากนั้นชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “หนองตำลึง” เรื่อยมา  
 

       
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

กศน.ตำบลหนองตำลึง กศน.อำเภอพานทอง 



ลักษณะทางกายภาพ :   ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มดินปนทราย พ้ืนที่เหมาะแก่การทำการเกษตร 
ภูมิอากาศ ตำบลหนองตำลึง มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส   ต่ำสุด  
29 องศาเซลเซียส   โดยในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะมีอากาศชุมชื้นและมีฝนตก และช่วงที่ฝนตกชุกที่สุด
อยู่ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย  32  องศาเซลเซียส ส่วนช่วงอากาศร้อนจะอยู่ใน
ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ย  37 องศาเซลเซียส และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก 
เฉียงเหนือ เป็นฤดูที่มีอากาศหนาวหรือแห้งแล้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิเฉลี่ย  29  
องศาเซลเซียส    และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของแต่ละปีไม่แตกต่างกันมากนัก จึงทำให้อากาศในฤดูร้อนไม่ร้อน
จัด และฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยสรุปลักษณะภูมิอากาศของตำบลหนองตำลึง ถือได้ว่าไม่แตกต่างไปจาก
ลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่อ่ืน ในเขตอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงมากนัก 
ลักษณะที่ตั้ง กศน.ตำบลหนองตำลึง  ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (ถนนสุขประยูร)  ห่างจาก
ตัวเมืองชลบุรี  10  กิโลเมตร  และห่างจากท่ีว่าการอำเภอพานทอง  12  กิโลเมตร สำนักงานเป็นอาคารศาลา
ไม้เรือนไทยทรงสูง ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดหนองตำลึง จำนวน  1 หลัง     

 

        
 

 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- เทศบาลตำบลหนองตำลึง  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตำลึง 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

   
 
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายพลวัฒน์  จันทะคัด  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวสมใจ เกิดพูลผล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพานทอง 

 

กศน.ตำบลหนองตำลึง กศน.อำเภอพานทอง 



 

       
กศน.ตำบล  : มาบโป่ง  รหัสสถานศึกษา : 1220050003 
กศน.อำเภอ : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050000  

 
ที่ตั้ง : วัดบ้านไร่ หมู่ 6 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวสุธิดา เนาวรัตน์ โทรศัพท์ : 0909270969 
ประวัติโดยสังเขป :   กศน.ตำบลมาบโป่งเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553 โดย 
นายเสนีย์ จิตตเกษม   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เดิมตั้งอยู่ที่บ้านพักนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล นายชุมพล บำรุงศิลป์  ภายหลังได้ย้ายมายังศาลาการเปรียญชั้น 2 วัดหนองแช่แว่น และ
ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านไร่  
 

       
 

   
    

ลักษณะทางกายภาพ :   อาคารอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ เลขที่ 127 ม.6 ตำบลมาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
ทางทิศตะวันตกของตำบลมาบโป่ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานทองระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกของอำเภอพานทองค่อนมาทางใต้เล็กน้อย มีระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ประมาณ 15 กิโลเมตร ขนาดพื้นท่ี 120 ตารางเมตร 

 

            
 

กศน.ตำบลมาบโป่ง กศน.อำเภอพานทอง 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง 
- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 
- โรงเรียนวัดบ้านไร่ 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

   
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวสุธิดา เนาวรัตน์ ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวสมใจ เกิดพูลผล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพานทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลมาบโป่ง กศน.อำเภอพานทอง 
 



      
กศน.ตำบล  : หนองกะขะ รหัสสถานศึกษา : 1220050004 
กศน.อำเภอ : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050000  

 
ที่ตั้ง : กศน.ตำบลหนองกะขะ (วัดบ้านงิ้ว) หมู่ 5 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวพิชญา   ศิลาปัง โทรศัพท์ : 0982356329 
ประวัติโดยสังเขป :   ก่อตั้งเมื่อปี 2553 ถึงปัจจุบัน   
 

     
ลักษณะทางกายภาพ :   ใช้อาคารของชุมชนไม่เป็นเอกเทศ และตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง พร้อม
ให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชน 

         
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะขะ 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

 
-  

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายกฤษณ์กมล ศรัทธา  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวสมใจ เกิดพูลผล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพานทอง 

กศน.ตำบลหนองกะขะ กศน.อำเภอพานทอง 



      
กศน.ตำบล  : หนองหงษ์  รหัสสถานศึกษา : 1220050005 
กศน.อำเภอ : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050000  

 
ที่ตั้ง : อาคาร อปพร. หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
ครู กศน.ตำบล : นายจิรพงษ์ ลิ้มภักดี  โทรศัพท์ : 0880992195 
ประวัติโดยสังเขป :   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพานทอง  ได้ดำเนินการ  จัดกิจกรรรม
การศึกษานอกโรงเรียน   ในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองหงษ์ทั้งการศึกษาสายสามัญ  สายอาชีพ  กลุ่มสนใจ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้สถานที่ต่าง ๆ ในเขตตำบลเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  มีสถานที่พบกลุ่ม
สายสามัญอยู่ที่อาคารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี  มีการเรียนการสอนครบทั้ง 3 ระดับ จากการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้น เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ในทุกรูปแบบที่ได้
จัด จึงได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ในปัจจุบัน 
 

     
 

   
 
ลักษณะทางกายภาพ :    

ทิศเหนือ มีพ้ืนที่ติดต่อกับเทศบาลหนองตำลึง 
 ทิศใต ้  มีพ้ืนที่ติดต่อกับตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง 
 ทิศตะวันออก มีพ้ืนที่ติดต่อกับตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง 
 ทิศตะวันตก มีพ้ืนที่ติดต่อกับตำบลหนองตำลึง 
 
 
 

กศน.ตำบลหนองหงษ์ กศน.อำเภอพานทอง 



สภาพชุมชน 
ด้านกายภาพ 

  สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ เป็นที่ราบลุ่ม 
และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ ใช้ประโยชน์ทางด้านการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งมีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวมทั้งสิ้นประมาณ 8,559 ไร่ ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือเป็นแหล่งอุตสาหกรรม 
และท่ีอยู่อาศัย 
    สภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน 
โดยในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะมีอากาศชุมชื้นและมีฝนตก และช่วงที่ผนตกชุกที่สุดอยู่ในระหว่างเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม ส่วนช่วงอากาศร้อนจะอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม และได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฤดูที่มีอากาศหนาวหรือแห้งแล้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ โดย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของแต่ละปีไม่แตกต่างกันมากนัก จึงทำให้อากาศในฤดูร้อนไม่
ร้อนจัด และฤดูหนาวไม่หนาวจัด โดยสรุปลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ ถือได้ว่า
ไมแ่ตกต่างไปจากลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่อ่ืน ในเขตอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงมากนัก 
 ด้านเศรษฐกิจ 
  ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากร (แหล่งน้ำ/ถนนทางคมนาคมติดต่อกับภายนอก/
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้แก่ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์/ปริมาณน้ำฝน) 
ประชาชนยึดอาชีพทางด้านการเกษตร ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ 
ได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ และปลาเป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพรอง ได้แก่ การจักรสารกระจาดกระบุง และหมวก 
เป็นต้น 
  สำหรับอาชีพอ่ืน ๆ นอกจากเกษตรกรรมแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมโรงงาน ปัจจุบันมีโรงงาน ใน
เขตตำบล   หนองหงษ์ จำนวน 22 แห่ง ส่วนอื่น ๆ นั้น มักจะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่นโรงงาน, ฟาร์ม
เลี้ยงสุกร นอกจากนี้ก็จะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในภาคเกษตร ค้าขาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  ปัจจุบันตำบลหนองหงษ์ ส่วนใหญ่จะประสบปัญญาทางด้านฝนแล้ง เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบลุ่มไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรมได้ หรือมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการ หรือ
แหล่งน้ำนั้นมีสภาพตื้นเขินจนเกินไป อีกทั้งผลผลิตที่ได้จากการเกษตรตกต่ำ อันเนื่องมาจากการเกษตรไม่มี
การวางแผนการผลิต ไมนิยมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร และประชากรส่วน
หนึ่ง 

     
 
 

 

 

 

 

กศน.ตำบลหนองหงษ์ กศน.อำเภอพานทอง 
 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- สาธารณะสุขอำเภอพานทอง (รพ.สต.หนองหงษ์)  
- บ้านหนังสือชุมชนบ้านใหม่ 
- บ้านหนังสือชุมชนบ้านห้วยยาง 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

    
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายจิรพงษ์ ลิ้มภักดี  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวสมใจ เกิดพูลผล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพานทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลหนองหงษ์ กศน.อำเภอพานทอง 



 

       
กศน.ตำบล  : โคกขี้หนอน รหัสสถานศึกษา : 1220050006 
กศน.อำเภอ : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050000  

 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
ครู กศน.ตำบล : นางภคพร  สุวัฒน์ โทรศัพท์ : 0854543417 
ประวัติโดยสังเขป :   ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโคกขี้หนอน   ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอำเภอพานทอง  ได้ดำเนินการ  จัดกิจกรรรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่ตำบลโคกขี้หนอน 
ทั้งการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ  กลุ่มสนใจ  และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้สถานที่ต่าง ๆ ในเขตตำบล
เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  มีสถานที่พบกลุ่มสายสามัญอยู่ที่วัดโคกข้ีหนอน  มีการเรียนการสอนครบทั้ง 
3 ระดับ จากการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้น เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพ้ืนที่และให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ในทุกรูปแบบที่ได้จัด จึงได้ประสานวัดโคกขี้หนอนซึ่งมี
ความพร้อมและยินดีให้การสนับสนุน จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโคกข้ีหนอนขึ้น จนต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็น กศน.ตำบลโคกขี้หนอน ในปัจจุบัน 
 

        
 
ลักษณะทางกายภาพ :   ข้อมูลพ้ืนฐานของตำบลโคกขี้หนอน เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอพานทองตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 8,526 ไร่ รูปร่างตำบลจะแคบยาว ในแนวเหนือ – 
ใต้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนมากทำอาชีพเลี้ยง
ปลา เลี้ยงกุ้ง เพาะพันธุ์ปลา เลี้ยงไก่ และรับจ้าง  เส้นทางการคมนาคมใช้เส้นทาง พานทอง – หัวไผ่ ระยะทาง 
7 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านและถนนสายฉะเชิงเทรา – พนัสนิคม แยกเข้า อำเภอพานทอง 
ระยะทาง 12 กิโลเมตร   
อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดกับ  ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม และ ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ชลบุรี 
ทิศใต้   ติดกับ  ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี   

 

 



กศน.ตำบลโคกขี้หนอน กศน.อำเภอพานทอง 
 

        
 
 

 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

    
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางภคพร  สุวัฒน์  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวสมใจ เกิดพูลผล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพานทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลโคกขี้หนอน กศน.อำเภอพานทอง 



 
       

กศน.ตำบล  : บ้านเก่า  รหัสสถานศึกษา : 1220050007 
กศน.อำเภอ : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050000  

 
ที่ตั้ง : 86 หมู่ 6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : ว่าที่ร้อยตรีบัญชา  สาระวัน โทรศัพท์ : 0810178031 
ประวัติโดยสังเขป :   เล่าสืบกันว่า ประมาณปี พ.ศ. 2310 - 2313 ซึ่งเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาแตก มีราษฎร
อพยพมาจากอยุธยาและช่องนนทรี แต่ในระหว่างนั้น ณ บริเวณตำบลบ้านเก่า มีผู้อพยพมาจากเวียงจันทน์ มา
ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณคลองส่งน้ำ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า คลองพานทอง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 -2 แห่งราชวงศ์จักรี 
เสด็จเยี่ยมราษฎรและเห็นสภาพที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ลุ่ม ซึ่งไม่เหมาะสมจะเป็นที่อยู่ของคนลาว จึงได้โปรดเกล้าฯ
ให้อพยพคนลาวไปอยู่ที่ดอน และอพยพคนมอญให้มาอยู่แทน แล้วโปรดเกล้าสร้างวัดขึ้น ซึ่งวัดเดิมนั้นห่างจาก
ที่ตั้งของวัดปัจจุบัน ประมาณ 500 เมตร และคนทั่วไปเรียกวัดนี้ว่า วัดบ้านมอญ และตำบลก็เรียกตามผู้ที่อยู่
อาศัย คือ ตำบลบ้านมอญ ต่อมาสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ราวปี พ.ศ. 2484 ได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็น 
ตำบลบ้านเก่า และชื่อวัดก็เปลี่ยนเป็นเป็น วัดบ้านเก่า ตามชื่อของตำบล และใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

ในอดีตประกอบด้วยกลุ่มชนเชื้อสายลาว ซึ่งใช้ภาษาลาวเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน กับเป็นคนเชื้อ
สายมอญ ใช้ภาษามอญเป็นภาษาพูด ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษารามัญ ส่วนปัจจุบัน นอกจากจะมีชนกลุ่มเดิม
ทั้งคนมอญและคนลาว แล้วยังมีคนไทยต่างถิ่นที่อพยพมาตั้ง ถิ่นฐานในการทำมาหากินในตำบลบ้านเก่า 
เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม หมู่ที่ 3 ของบ้านเก่าบน และล่าง มีสภาพเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ำท่วมถึง และอยู่ติด
เขตแม่น้ำบางปะกง มีคลองพานทองเป็นแหล่งน้ำ ธรรมชาติ ที่หล่อเลี้ยงการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรกรรมของหมู่บ้าน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี มีค่าอยู่ในช่วง 28.78 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่ 
19.92 องศาเซลเซียส - 26.82 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ จะอยู่ในช่วง ถึง 1,566.3 มม. ฝนตกหนัก
มากที่สุดวัดได้ถึง 1,566.3 มม. ส่วนฝนตกน้อยที่สุดวัดได้ที่ 960.4 มม. หมู่ที่ 3 ของตำบลบ้านเก่า  ตั้งอยู่
ทางด้านทิศตะวันออก ของวัดบ้านเก่าซึ่งอยู่ติดกับหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 3 ได้แบ่งเป็น 2 
ด้านฝั่งถนน เพราะมีถนนสายสุขุมวิท-พานทอง ตัดผ่านกลางหมู่บ้าน จึงได้แบ่งเป็น บ้านเก่า  และบ้านเก่า  
ชุมชนแห่งนี้อาศัยอยู่กันแบบเครือญาติซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นไม้โบราณ 
ลักษณะที่อยู่อาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับส่วนที่ประกอบอาชีพ เช่นไปทำนาฝั่งด้านบ้านเก่า  

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่แห่งนี้ โดยการนำของ กำนันวินัย คุ้มครอง (ในขณะนั้น) 
พร้อมกับ ส.ส. ในเขตพ้ืนที่ (ในขณะนั้น ส.ส. วิทยา คุณปลื้ม, ส.ส. สง่า ธนะสงวนวงศ์, ส.ส. สนธยา คุณปลื้ม) 
ร่วมมือกับกรมอาชีวะฯ ต้องการสถานที่เพ่ือทำการก่อสร้าง “วิทยาลัยการอาชีพ” ซึ่งได้พ้ืนที่ธรณีสงฆ์ หมู่ที่ 3 
บ้างเก่า นี้เป็นที่ตั้ง และสถาปนาขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จึงทำให้มีนักเรียนจากต่างพ้ืนที่เข้ามา
ศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักพัฒนาเกิดแนวความคิดว่าพ้ืนที่ส่วนนี้น่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยได้ จึงได้ทำการ
ปรับพ้ืนที่และทำการสร้างการคมนาคม พร้อมทั้งจัดสรรพื้นที่ธรณีสงฆ์ให้กับประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยได้จับจอง
ให้เช่าพ้ืนที่ ในปี พ.ศ. 2541 
กศน.ตำบลบ้านเก่า กศน.อำเภอพานทอง 



ในปี พ.ศ. 2546 ทำการสร้างสถานีอนามันตำบลบ้านเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า สนามกีฬาประจำ
ตำบลบ้านเก่า และสถานีตำรวจ  ตำบลบ้านเก่า ทำให้หมู่ที่ 3 ของบ้านเก่า  กลายเป็นแหล่งรวมของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ 
 

          
 

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :  ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านเก่า (บน) และบ้านเก่า (ล่าง) ซึ่งห่างจากอำเภอพานทอง ไปทางทิศ
ตะวันออกใกล้สุด 4 กิโลเมตร ไกลสุด 12 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี ใกล้สุด 11 กิโลเมตร  
ไกลสุด 12 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดกับ   คลองพานทอง (ต.พานทอง) 
ทิศใต้   ติดกับ   บ้านมาบสามเกลียว ต.ดอนหัวฬ่อ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ   ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดกับ   หมู่ที่ 6 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

การคมนาคม ช่องทางคมนาคมเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย มีทั้งรถสองแถวประจำทาง บ้านเก่า – ชลบุรี 
บริเวณใกล้ ๆ ก็มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างไว้บริการอีกด้วย   

 

    
 

 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า 
- บ้านหนังสือชุมชนบ้านเก่า 

 
 
 
 
กศน.ตำบลบ้านเก่า กศน.อำเภอพานทอง 



ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

    
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : ว่าที่ร้อยตรีบัญชา  สาระวัน ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวสมใจ เกิดพูลผล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพานทอง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลบ้านเก่า กศน.อำเภอพานทอง 



 
 

        กศน.ตำบล  : หน้าประดู่  รหัสสถานศึกษา : 1220050008 
กศน.อำเภอ : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050000  

 
ที่ตั้ง : หมู่ 3 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวปวิชญาดา  เข็มรุ่ง โทรศัพท์ : 0806042648 
ประวัติโดยสังเขป : ตามหนังสือสำนักงาน กศน.ที่ ศธ.0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่องการ
ดำเนินงาน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุก
ตำบลให้เป็น กศน.ตำบล  

เนื่องจากตำบลหน้าประดู่ยังไม่มีศูนย์การเรียนชุมชนจึงให้ กศน.อำเภอ เสนอประกาศจัดตั้ง โดยมี
บุคลากร กศน. ได้ร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ ซึ่งมีความพร้อมและให้การสนับสนุน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกๆ ด้าน จึงได้จัดตั้ง กศน.ตำบลหน้าประดู่ขึ้น โดยมี     
นายเช้า เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ให้จัดตั้งอยู่ที่ 45/2 ม.5 
ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี    

ซึ่งได้มีพิธีเปิดโดยใช้ชื่อว่า กศน.ตำบลหน้าประดู่ : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 
มีท่าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.จิติล คุ้มครอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเช้า เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหน้าประดู่  ประธานคณะกรรมการ กศน.ตำบลหน้าประดู่ เป็นผู้กล่าวรายงาน  
ต่อมา กศน.ตำบลหน้าประดู่ ได้รับความกรุณาจากนางสุวรรณี ทองทวี ผู้ใหญ่บ้านแหลมแค หมู่ 3 เห็นว่า 
สถานที่เดิมของ  กศน.ตำบลหน้าประดู่  มีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
กศน. จึงให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแหลมแค หมู่ 3 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี 

   
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลหน้าประดู่  กศน.อำเภอพานทอง 



ลักษณะทางกายภาพ :  พ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ไม่สมบูรณ์ มีแหล่งน้ำ ลำธาร ประเภท
คลองเป็นบางพ้ืนที่ และรองรับน้ำจากอำเภอพนัสนิคม เพ่ือระบายไปสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะสภาพดิน
เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว ไม่อุ้มน้ำ เนื้อท่ีโดยประมาณ 10,250 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ 16.15 ตารางกิโลเมตร 
ทำการเกษตร  จำนวน  8,705  ไร่ ที่อยู่อาศัย  จำนวน  1,545  ไร่ 
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อ ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ ตำบลเกาะลอย และ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  

 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- สาธารณสุขอำเภอพานทอง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าประดู่)  
- บ้านหนังสือชุมชนบ้านแหลมแค 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวปวิชญาดา  เข็มรุ่ง ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวสมใจ เกิดพูลผล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพานทอง 

 

 

 

 

 

 
กศน.ตำบลหน้าประดู่  กศน.อำเภอพานทอง 
 



  
 

       กศน.ตำบล  : บางนาง  รหัสสถานศึกษา : 1220050009 
กศน.อำเภอ : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050000  

 
ที่ตั้ง : กศน.ตำบลบางนาง หมู่ 7 บ้านเนินตาพูน ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวจิรอรสุมน จิณห์ชญาเกตุแก้ว โทรศัพท์ : 0954924593 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลบางนาง จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
           กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับ
ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับประชาชนเพ่ือประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตามหนังสือสำนักงาน กศน.ที่ ศธ.0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่องการดำเนินงาน กศน.
ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น กศน.
ตำบล  

เนื่องจากตำบลบางนางยังไม่มีศูนย์การเรียนชุมชนจึงให้ กศน.อำเภอ เสนอประกาศจัดตั้ง  โดยมี
บุคลากร กศน. ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง ซึ่งมีความพร้อมและให้การสนับสนุน การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุก ๆ ด้าน จึงได้จัดตั้ง กศน.ตำบลบางนางขึ้น โดยมีนายวิชัยแก้วตา 
นายก อบต.บางนาง เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ให้จัดตั้งอยู่ที่ อาคาร อบต.บางนางหลังเก่า ม.5 ตำบลบางนาง 
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ อาคารที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเนินตาพูน ม.7 ตำบลบาง
นาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
 

     
 
 

กศน.ตำบลบางนาง   กศน.อำเภอพานทอง 



    
 
ลักษณะทางกายภาพ :   
ภูมิประเทศ และสภาพทั่วไปของตำบล : สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีห้วย หนอง คลอง บึง ไหลผ่าน  
เหมาะแก่การทำนา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  เช่น กุ้ง และปลา 
ที่ตั้ง อาณาเขตตำบล : 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 
เนื้อท่ี : มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  23.82  ตารางกิโลเมตร  หรือ 14,000 ไร่ 
ข้อมลูอาชีพของตำบล : อาชีพหลักของประชาชนในตำบลบางนาง คือ เกษตรกรรม เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา 
จำนวนหมู่บ้าน : ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน โดยแยกชื่อหมู่บ้านได้ดังนี้ 

- หมู่ที1่ บ้านเนินถาวร 
- หมู่ที่ 2 บ้านดอนแสนสุข 
- หมูที่ 3 บ้านบางแสม 
- หมู่ที่ 4 บ้านบางนาง 
- หมู่ที่ 5 บ้านบางสมัน 
- หมู่ที่ 6 บ้านใน 
- หมู่ที่ 7 บ้านเนินตาพูน 
- หมู่ที่ 8 บ้านอินทลาด 
- หมู่ที่ 9 บ้านเนินสระ 

สภาพทางสังคม : ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว มักอยู่รวมกลุ่มกันตามพ้ืนที่ทำกินของเกษตร กระจาย
อยู่ตามเส้นทางคมนาคมประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน 
การศึกษา : โรงเรียน (อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ) จำนวน 2  แห่ง 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา : วัด 2 แห่ง 
การสาธารณสุข  : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : ที่ทำการตำรวจชุมชน 1 แห่ง 
 
 
 
 

 
กศน.ตำบลบางนาง   กศน.อำเภอพานทอง 



เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : 
- ระยะทางจากตัวจังหวัดชลบุรี - อำเภอพานทอง ถนนสายสุขุมวิทเชื่อมถนนหัวไผ่-พานทอง ระยะทาง 

25ตารางกิโลเมตร (รถประจำทางสายพานทอง-หัวไผ่เป็นเวลา 45นาที) 
- ระยะทางจากตัวอำเภอพานทอง-เขตตำบลบางนางโดยใช้เส้นทางถนนสายเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์  

ระยะทาง 7 กม. 
- ระยะทางจากตัวอำเภอพานทอง-เขตตำบลบางนาง โดยใช้เส้นทางถนนพานทอง-หัวไผ่ระยะทาง 8 

กม. 
- เดินทางรถโดยสารสองแถว และรถส่วนบุคคล  

 

       
 

 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบางนาง   
- บ้านหนังสือชุมชนบ้านเนินตาพูน 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวจิรอรสุมน จิณห์ชญาเกตุแก้ว ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวสมใจ เกิดพูลผล  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพานทอง 

 

 

 

กศน.ตำบลบางนาง   กศน.อำเภอพานทอง 



   
 

       กศน.ตำบล  : เกาะลอย  รหัสสถานศึกษา : 1220050010 
กศน.อำเภอ : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050000  

 
ที่ตั้ง : 36/5  หมู่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวกาญจนา  คุณสมบัติ โทรศัพท์ : 0954924593 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลเกาะลอย จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพแล ะ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
           กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับ
ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับประชาชนเพ่ือประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตามหนังสือสำนักงาน กศน.ที่ ศธ.0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่องการดำเนินงาน กศน.
ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น กศน.
ตำบล  

เนื่องจากตำบลเกาะลอยยังไม่มีศูนย์การเรียนชุมชนจึงให้ กศน.อำเภอพานทองเสนอประกาศจัดตั้ง
โดยมีบุคลากร กศน. ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ซึ่งมีความพร้อมและให้การสนับสนุน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดการศึกษาทุกด้าน จึงได้จัดตั้ง กศน.ตำบลเกาะลอย
ขึ้น โดยมีนายวิชัยแก้วตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งอยู่ที่อาคาร   
อบต.เกาะลอย ม.4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มีพิธีเปิดโดยใช้ชื่อว่า  กศน.ตำบลเกาะ
ลอย : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ในวันที่ 8 สิงหาคม 2553 โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.จิติณ  คุ้มครอง  เป็นประธานในพิธี
เปิด และนายวิชัย แก้วตา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย  ประธานคณะกรรมการ กศน.ตำบลเกาะ
ลอย 

ต่อมาในปี พ.ศ.2554 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน กศน. ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ที่ดิน
ธรณีสงฆ์จากวัด วัดโคกขี้หนอน เมื่ออาคารเรียนก่อสร้างเสร็จสิ้นจึงได้ย้ายที่ทำการจากสถานที่เดิมมาอยู่ ณ 
เลขท่ี 36/5 หมู่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอาคารเรียน กศน.ตำบลเกาะลอย มี
ความพร้อมรับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
 

กศน.ตำบลเกาะลอย  กศน.อำเภอพานทอง 



     
 
ลักษณะทางกายภาพ :  ตำบลเกาะลอยเดิมเป็นพ้ืนที่ในตำบลเกาะลอยเป็นดอนบริเวณล้อมรอบเป็นที่ลุ่ม
ลักษณะจึงดูเหมือนเกาะ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตำบลเกาะลอย 
ภูมิประเทศ และสภาพทั่วไปของตำบล : มีสภาพทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ราบสูง และที่ราบลุ่ม ที่ดินส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียวปนทราย ไม่มีพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์และไม่ได้เป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วย มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย 
พ้ืนที่เหมาะแก่การทำการเกษตรและปัจจุบันมีการพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตรกรรมครบวงจร 
ที่ตั้ง อาณาเขตตำบล : ตำบลเกาะลอยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพานทอง ห่างจากตัวอำเภอพานทอง 
ประมาณ 8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  

เนื้อท่ี : มีเนื้อที่ประมาณ 21.264 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,290 ไร่ 
สภาพของชุมชน 

ด้านเศรษฐกิจ 
- อาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตร รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และค้าขาย 
- อาชีพเสริม ได้แก่ การเข้าร่วมกลุ่มฝึกอาชีพเพ่ือผลิตสินค้าออกจำหน่าย เช่น หมูแดดเดียว ,

ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา , สมุนไพรลูกประคบ ,การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ,การทำดอกไม้จันทน์ เป็นต้น 
ด้านสังคม 

- วัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดเกาะลอย ,วัดยุคลราษฎร์สามัคคี และวัดหนองอ้อ 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) และโรงเรียนวัด

ยุคล-ราษฎร์สามัคคี  
- สำนักสันตยาสม (สำนักชี) 

ด้านประชากร  
จำนวนประชากรในเขตตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีดังนี้ ผู้ชาย จำนวน 

1,225 คน ผู้หญิง จำนวน 1,226 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,451 คน 
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

- ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม เช่น การเลี้ยงกุ้ง และเลี้ยงปลา เป็น
ต้น 

- แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองเกาะลอย ,คลองชลประทาน 
- เขตพ้ืนที่ตำบลเกาะลอย มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 โรงงาน   

 
 
กศน.ตำบลเกาะลอย  กศน.อำเภอพานทอง 



สภาพทางเศรษฐกิจ 
โครงสร้างฐานอาชีพของชุมชน อาชีพหลักของประชากรตำบลเกาะลอย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  

- เกษตรกรรม เช่น การเลี้ยงปลา ,เลี้ยงกุ้ง ,ปลูกผัก และทำนา  
- รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  
- ค้าขาย และธุรกิจส่วนตัว 

 อาชีพเสริม ได้แก่  
- การเข้าร่วมกลุ่มฝึกอาชีพเพ่ือผลิตสินค้าออกจำหน่าย เช่น ดอกไม้จันทน์ ,ของชำร่วย ,    

ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ,การแปรรูปกล้วยกรอบ ,การแปรรูปปลา , หมูแดดเดียว ,การทำน้ำหมักสมุนไพร , ข้าว
เกรียบปากหม้อ ,อาหารว่างและขนมไทย เป็นต้น 

- กลุ่มอาชีพการนวดแผนไทย ให้บริการนวดตัว  ,นวดฝาเท้า และการนวดประคบสมุนไพร 
รายได้เฉลี่ยของประชากร จากข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2560 รายได้เฉลี่ยของประชากรตำบลเกาะลอย 

38,412 บาท/ปี 
แหล่งวิทยากรชุมชน และทุนด้านงบประมาณท่ีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เพ่ือจัดการศึกษา 

- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “การแพทย์แผนไทย” ตำบลเกาะลอย 
- แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำ บ้านกลุ่มเอน 
- แหล่งเรียนรู้การปลุกมะนาววงบ่อซีเมนต์ 
- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลาดควาย 

ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา 
- อาคารสถานที่ ได้แก่ กศน. ตำบล 11 แห่ง  และห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง 1 แห่ง  
- สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 
- สาธารณูปโภค  ได้แก่ น้ำประปา และ ไฟฟ้า 
- สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ , ปริ้นเตอร์ , อินเทอร์เน็ต, โต๊ะ, เก้าอ้ี , โทรทัศน์ 

, ชุดรับสัญญาณ DTV , พัดลม และเครื่องปรับอากาศ 
 

        
 

 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเกาะลอย   
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลเกาะลอย  กศน.อำเภอพานทอง 



ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวกาญจนา คุณสมบัติ  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวสมใจ เกิดพูลผล  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพานทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลเกาะลอย  กศน.อำเภอพานทอง 



  
 

       กศน.ตำบล  : บางหัก  รหัสสถานศึกษา : 1220050011 
กศน.อำเภอ : พานทอง  รหัสสถานศึกษา : 1220050000  

 
ที่ตั้ง : 34 หมู่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวณัฐทิตา พูลชนะ โทรศัพท์ : 084359931 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลบางหัก จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552-2561) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ต ลอดชีวิต ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
           กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับ
ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับประชาชนเพ่ือประชาชนได้ใช้ในการแสวงหาความรู้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตามหนังสือสำนักงาน กศน.ที่ ศธ.0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่องการดำเนินงาน กศน.
ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาติ จีระวุฒิ) ได้สั่ งการให้ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น กศน.
ตำบล  

เนื่องจากตำบลบางหักยังไม่มีศูนย์การเรียนชุมชนจึงให้ กศน.อำเภอ เสนอประกาศจัดตั้ง  โดยมี
บุคลากร กศน. ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางหัก ซึ่งมีความพร้อมและให้การสนับสนุน การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุก ๆ ด้าน จึงได้จัดตั้ง กศน.ตำบลบางหักขึ้น โดยมีนายวิชัยแก้วตา 
นายก อบต.บางหัก เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ให้จัดตั้งอยู่ที่ อาคาร อบต.บางหักหลังเก่า ม.1 ตำบลบางหัก 
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งได้มีพิธีเปิดโดยใช้ชื่อว่า  กศน.ตำบลบางหัก : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ในวันที่ 8 สิงหาคม 2553 มี
นายสุชาติ ชมกลิ่น  เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวิชัยแก้วตา นายก อบต.บางหัก  ประธานคณะกรรมการ 
กศน.ตำบลบางหัก เป็นผู้กล่าวรายงาน 

 

   
 

กศน.ตำบลบางหัก   กศน.อำเภอพานทอง 



ลักษณะทางกายภาพ :   
ประวัติความเป็นมา : ตำบลบางหักเป็นตำบลที่ไม่ใหญ่มากนัก เค้าเล่ากันว่าสมัยก่อนมีพระธุดงค์มาบิณฑบาตร
เดินข้ามสะพานจนสะพานหัก เลยเรียกกันว่าบางสะพานหักเรียกไปเรียกมาเลยเป็นบางหักจนถึงปัจจุบัน
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลนับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหัก
บางหัก เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบาง
หัก บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองฝาแฝด และบ้านเกาะกลาง 
ภูมิประเทศ และสภาพทั่วไปของตำบล : พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านหลายสาย มีลักษณะ
เหมาะสมกับการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพเลี้ยงกุ้ง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,214 
ไร่ 
ที่ตั้ง อาณาเขตตำบล : 

ทิศเหนือ  ติดต่อ ต.บางซ่อน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้   ติดต่อ ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

เนื้อท่ี : มีเนื้อที่ประมาณ  5.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,214 ไร่ 
ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลักของประชาชนในตำบลบางหัก คือ เกษตรกรรม เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา 
จำนวนหมู่บ้าน : ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน โดยแยกชื่อหมู่บ้านได้ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านบางหัก  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองสองห้อง  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองฝาแฝด  
หมู่ที่ 4 บ้านเกาะกลาง 

ผู้นำท้องถิ่น : 
- นายอนัน ไม้งาม   ตำแหน่ง  กำนันตำบลบางหัก 
- นายสุจินดา เกาะประเสริฐ ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
- นายอภินันท์ บุญมี  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
- นายมนตรี มนต์ขจรเดชา       ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : 
- ระยะทางจากตัวจังหวัดชลบุรี - อำเภอพานทอง ถนนสายสุขุมวิทเชื่อมถนนหัวไผ่-พานทอง ระยะทาง 

25ตารางกิโลเมตร (รถประจำทางสายพานทอง-หัวไผ่เป็นเวลา 45นาที) 
- ระยะทางจากตัวอำเภอพานทอง-เขตตำบลบางหักโดยใช้เส้นทางถนนสาย เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์  

ระยะทาง 7 กม. 
- ระยะทางจากตัวอำเภอพานทอง-เขตตำบลบางหัก โดยใช้เส้นทางถนนพานทอง-หัวไผ่ระยะทาง 8 กม. 

 

   
 

กศน.ตำบลบางหัก   กศน.อำเภอพานทอง 
 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- สาธารณสุขอำเภอพานทอง (รพ.สต.ตำบลบางหัก)  
- บ้านหนังสือชุมชนตำบลบางหัก 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวณัฐทิตา พูลชนะ  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาวสมใจ เกิดพูลผล  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพานทอง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กศน.ตำบลบางหัก   กศน.อำเภอพานทอง 
 



 

 

 

กศน.อำเภอศรีราชา 

สำนักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี 



    
กศน.ตำบล : ศรีราชา  รหัสสถานศึกษา : 1220070001 
กศน.อำเภอ : ศรีราชา  รหัสสถานศึกษา : 1220070000  

 
ที่ตั้ง : ศาลาการเปรียญวัดศรีมหาราชา ชั้น 3 ถนนสุรศักดิ์สงวน 1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวเสาวณีย์  เผยกลาง โทรศัพท์ : 0616058564 
ประวัติโดยสังเขป :   ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศรีราชา (กศน.ตำบลศรีราชา) ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2553 และ 
ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยมีนางสาวเสาวณีย์ เผยกลาง เป็นครู กศน.ตำบล 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กศน.ตำบลเพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในตำบล     
ศรีราชา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพัฒนา
คนให้มีคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์ มีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชน 
 ปัจจุบัน กศน.ตำบลศรีราชา ตั้งอยู่ ชั้น 3 ศาลการเปรียญวัดศรีมหาราชา ถนนสุรศักดิ์สงวน ตำบลศรีราชา  
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีศูนย์การเรียนชุมชนลูกข่ายจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านใน และ 
ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา     
 

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :  สภาพทั่วไปของ กศน. ตำบลศรีราชา 
1. สภาพทั่วไป กศน.ตำบลศรีราชา  

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ่าวไทย 
- ทิศใต ้       ติดต่อกับ  ริมถนนสุขุมวิทด้านตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ ์อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

2. ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลศรีราชา อยู่ติดชายฝั่งทะเล จึงทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี หน้าร้อนไม่
ร้อนจัดและไม่หนาวมาก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี มีค่าอยู่ในช่วง 28.87 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด จะอยู่
ในช่วง19.92 องศาเซลเซียส ถึง 26.82 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 39.6 เซลเซียส ปริมาณ
น้ำฝนที่วัดได้ จะอยู่ในช่วง 960.3 ถึง 1,577  มม. ฝนตกมากที่สุดวัดได้ถึง  1,577.2 มม. ส่วนฝนตกน้อยที่สุด
วัดได้ 960.3  มม. 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลศรีราชา กศน.อำเภอศรีราชา 



3. พ้ืนที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเปน็ 13 ชุมชน  ประกอบด้วย 
            1)  ชุมชนบ้านไร่  2)  ชุมชนบ้านใน               13) ชุมชนศรีราชานคร   
           3)  ชุมชนริมทะเล  4)  ชุมชนจุลิทร์และมิตร 
           5)  ชุมชนดวงมณี  6)  ชุมชนสว่างประทีป 
           7)  ชุมชนวัดราษฏร์  8)  ชุมชนไฟแดง 
           9)  ชุมชนส่วนราชการ  10) ชุมชนสุขุมวิท 
           11)  ชุมชนศรีเจริญ  12) ชุมชนดาราสมุทร      
 

   
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
วัดศรีมหาราชา 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
 
 

ชือ่ผูบ้ันทึกข้อมูล : นางสาวเสาวณีย์  เผยกลาง ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาววรรณา  กังศิริกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีราชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลศรีราชา กศน.อำเภอศรีราชา 



   
กศน.ตำบล : สุรศักดิ์  รหัสสถานศึกษา : 1220070002 
กศน.อำเภอ : ศรีราชา  รหัสสถานศึกษา : 1220070000 

 
ที่ตั้ง : วัดเครือศรัทธาธรรม หมู่ 7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ครู กศน.ตำบล : นางสาวศิรินทรา  ชรารัตน์ โทรศัพท์ : 0918813084, 0879998568  
ประวัติโดยสังเขป :   ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลสุรศักดิ์ ตั้งอยู่ที่ วัดรังษีทุทธาวาส หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ความเป็นมาในอดีตสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้มีการเรียนขึ้นในชุมชน เพ่ือเป็นการกระจายการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็น
การอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ นายอนุชา พงษ์เกษม ดำรงตำแหน่ งผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีราชา จึงได้เดินทางเข้าพบท่านเจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ดำเนินการจัดตั้ง กศน.ตำบลโดยมีหัวหน้า กศน.ตำบลสุรศักดิ์เป็นคนแรก คือ นางสาวนพภาพร  
พิมพ์จันทร์ ได้ดำเนินการเปิด กศน.ตำบล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 และมีผู้ที่เข้ามาบริหาร กศน.ตำบล    
สุรศักดิ์ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

1. นายวีรเดช   ชาพันธ์     ปี 2552 - 2554 
2. นางสาวศิรินทรา   ชรารัตน์    ปี 2554 - ปัจจุบัน 

บุคลากร กศน.ตำบลสุรศักดิ์ ประกอบไปด้วย 
1. นางสาวศิรินทรา   ชรารัตน์ หัวหน้า กศน.ตำบล ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. นางสาวอัมพิกา   พุ่มโรย  ครูศูนย์การเรียนชุมชน มัธยมศึกษาตอนต้น 
3. นางสาวสุมรรัตน์   สุขสันต์ ครูอาสาฯ  มัธยมศึกษาตอนปลาย    

 

  
 

ลักษณะทางกายภาพ :   สภาพทางกายภาพของชุมชนตำบลสุรศักดิ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยา 
สุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา เดิมได้เป็นสุขาภิบาลอ่าวอุดมและได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2510 โดยได้แบ่งออกเป็นการปกครองส่วนหนึ่งจะเป็นตำบลทุ่งสุขลาและตำบลสุรศักดิ์
เป็นบางส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลสุรศักดิ์โดย มีพ้ืนที่ 6 ตารางกิโลเมตร และ ตำบลสุรศักดิ์ได้มี
พ้ืนที่ในเขตการปกครอง จำนวน 14  ชุมชน ได้แก่ 
 
 
 
 

กศน.ตำบลสุรศักดิ์ กศน.อำเภอศรีราชา 



- ชุมชนเขาแตงอ่อน   - ชุมชนผาแดง  - ชุมชนวัดวังหิน    
- ชุมชนมังกรขาว   - ชุมชนตลาดฉลอง - ชุมชนนาพร้าว 
- ชุมชนไร่กล้วย   - ชุมชนเขาน้อย  - ชุมชนหัวคันทด 
- ชุมชนหนองน้ำคำ  - ชุมชนพฤกษชาติ - ชุมชนซากค้อ 
- ชุมชนบ่อหิน            - ชุมชนอัสสัมชัญ 

และเดิมทีตำบลสุรศักดิ์ได้มีรูปแบบการตั้งถ่ินฐานจากสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในชุมชน ดังนี้ 
- การตั้งถ่ินฐาน       เป็นคนพื้นเพและมีการอพยพมาจากแหล่งอ่ืน 
- การอยู่อาศัย      เป็นแบบครอบครัวเดี่ยว กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ของตนอง 
- การบริโภคอาหาร   นิยมรับประทานอาหารสุก คำนึงถึงสุขภาพและประโยชน์ที่จะได้รับ 
- น้ำกิน  น้ำใช้      ใช้น้ำประปาเป็นส่วนใหญ่  และบางส่วนยังมีการใช้น้ำบ่อเป็นบางบ้าน 
- ความสัมพันธ์       ถ้าเป็นคนพ้ืนเพจะอยู่แบบพี่น้อง  และคนอพยพมาจากแหล่งอื่นจะต่างคน 

     ต่างอยู่เป็นต้น 
1. ลักษณะภูมิศาสตร์  
 เป็นที่ราบสลับเนินเตี้ย ๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ภูมิอากาศร้อนชื้นใกล้ชายทะเล ที่ตั้งและ
อาณาเขตของตำบลสุรศักดิ์ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอศรีราชา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอศรีราชา 
ลงมาเล็กน้อย มีพ้ืนที่ 41,593 ไร่ หรือมีเนื้อที่ประมาณ 18,075 ไร่ มีระยะทางจากเขตตำบลสุรศักดิ์ ถึงอำเภอ
ศรีราชา 1.5 กิโลเมตรและได้มีอาณาเขตของตำบลสุรศักดิ์ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา 
- ทิศใต้     ติดต่อกับ   ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 
- ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา 
- ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา 

2. ลักษณะสภาพภูมิประเทศ 
 สภาพทั่วไปของตำบลสุรศักดิ์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะใช้ปลูกพืชไร่และผลไม้ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย 

 

     
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
วัดเครือศรัทธาธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลสุรศักดิ์ กศน.อำเภอศรีราชา 



ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์การเรียนชุมชนวัดพรหมมาวาส  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : วัดพรมมาวาส หมู่ 4  ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
ชื่อ ครู ศรช. :   นางสาวอัมพิกา  พุ่มโรย  โทรศัพท์ : 0878150519 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

    

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวศิรินทรา   ชรารัตน์ ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาววรรณา  กังศิริกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีราชา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลสุรศักดิ์ กศน.อำเภอศรีราชา 



   
กศน.ตำบล : ทุ่งสุขลา  รหัสสถานศึกษา : 1220070003 
กศน.อำเภอ : ศรีราชา  รหัสสถานศึกษา : 1220070000   

 
ที่ตั้ง : 1 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทรศัพท์ : 0895241607  โทรสาร : 038-400835    E-mail : raweewan_jjj@yahoo.co.th  
Website : http://202.143.146.68/sriracha/thungsukla/   
ครู กศน.ตำบล : นางระวีวรรณ ใหม่เอ่ียม  โทรศัพท์ : 089-5241607 
ประวัติโดยสังเขป :  ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลทุ่งสุขลา เนื่องจากในชุมชน ตำบลทุ่งสุขลา เป็นชุมชนที่
มีประชากรแฝงจำนวนมากและยังมีผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาอีกจำนวนไม่น้อย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้างในโรงงานและอุตสาหกรรมท่าเรือยังมีจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดการศึกษาในระดับประถม มัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีราชา  
จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับทางการศึกษาของประชาชนในชุมชน ตำบลทุ่งสุขลาและได้ให้การจัดตั้งศูนย์การ
เรียนชุมชนขึ้นในตำบลทุ่งสุขลา ซึ่งทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีราชา            
มีความคิดเห็นว่าวัดบ้านนา มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน โดยเริ่มจาก นายปัญจฤกษ์ ใหม่เอ่ียม  
ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีราชา   
ได้ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ใช้ในการเรียนการสอน 
สายสามัญและสายอาชีพกับเจ้าอาวาสวัดบ้านนา โดยมีพระปลัด พิณวัฒน์  ญานวีโร เป็นเจ้าอาวาส  
ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  โดยอนุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล อยู่ที่กุฏิสงฆ์และได้ใช้
ชื่อว่า “กศน.ตำบลทุ่งสุขลา”     

กศน.ตำบล.ทุ่งสุขลา ตั้งอยู่ที่วัดบ้านนา เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รหัสไปรษณีย์ 20230 เพ่ือเป็นศูนย์กลาง การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในตำบลทุ่งสุขลา   
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพัฒนาคนให้  
มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ
ศรีราชา ห่างจากท่ีตั้ง กศน.อำเภอศรีราชาประมาณ 3 กิโลเมตร  

กศน. ตำบลทุ่งสุขลา จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศจัดตั้ง กศน.ตำบล 
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2552 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2553 โดยมีนายปัญจฤกษ์ 
ใหม่เอ่ียม เป็นหัวหน้า กศน. ตำบลทุ่งสุขลา คนแรกและมีผู้ที่เข้ามาบริหาร กศน.ตำบลทุ่งสุขลา จนถึงปัจจุบัน 
ดังนี้ 

1.   นายปัญจฤกษ์  ใหม่เอี่ยม ปี  2552 - 2553 
2.   นางระวีวรรณ  ใหม่เอี่ยม ปี  2553 - ปัจจุบัน 

  
 
 

กศน.ตำบลทุ่งสุขลา กศน.อำเภอศรีราชา 



ตำบลทุ่งสุขลา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีราชา ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 ชุมชน
บ้านอ่าวอุดม หมู่ 2 ชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 3 ชุมชนบ้านแหลมฉบัง หมู่ 4 , หมู่ 5 ชุมชนบ้านนาเก่า หมู่ 6 ชุมชน
บ้านเขาน้ำซับ หมู่ 7 ชุมชนตลาดอ่าวอุดม หมู่ 8 ชุมชนบ้านชากยายจีน หมู่ 9 ชุมชนวัดมโนรม หมู่ 10 ชุมชน
หมู่บ้านแหลมทอง หมู่ 11,หมู่12 ชุมชนบ้านห้วยเล็ก      
 

     
 

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :     
1. สภาพทั่วไป 
  สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ พ้ืนที่บางส่วนติดทะเล มีพ้ืนที่ทั้งหมด 49.75 ตาราง
กิโลเมตร 
2. อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับ   ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ทะเลอ่าวไทย 

3. ลักษณะภูมิประเทศ 
ตำบลทุ่งสุขลา มีพ้ืนที่ทั้งหมด  49.75 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมทั้งหมด 36,995 คน   

แยกเป็นชาย 18,241 คน หญิง 18,754 คน  นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงในรูปแบบแรงงานอพยพ  
ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจต่าง ๆ อีกประมาณ 7,080 คน และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้น 
ประเพณีท้องถิ่นได้แก่ งานประเพณีสงกรานต์(รดน้ำดำหัวฯ),งานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา,
งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น คำขวัญประจำตำบล ทุ่งสุขลา คือ “ อุตสาหกรรมไร้มลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง 
เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม ” ตำบลทุ่งสุขลา มีพื้นท่ีทั้งหมด  49.75 ตารางกิโลเมตร 
4. สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤด ู
  ฤดูร้อน  ช่วงเดือนมีนาคม   -  พฤษภาคม   อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน  ช่วงเดือนมิถุนายน  -  กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส 
  ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส 
 
 
 

กศน.ตำบลทุ่งสุขลา กศน.อำเภอศรรีาชา 



5. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5.1. ด้านคมนาคม 

5.1.1. ทางบกประเภท ทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ-แหลมฉบัง และสายกรุงเทพฯ-สัตหีบ ผ่านตำบลทุ่งสุขลา 
5.1.2. ทางบกประเภทถนน  ทางรถ มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน 2 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 (ตอนเข้าแหลมฉบัง) สถานที่ทำการห่างจากตัว
จังหวัดชลบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 108 กิโลเมตร 

5.1.3. ทางน้ำ  ท่าเทียบเรือ A   จำนวน 6 ท่า  คือ A0 - A5 
   ท่าเทียบเรือ B   จำนวน 5 ท่า คือ B1 - A5 
   ท่าเทียบเรือ C   จำนวน 4 ท่า คือ C0 – A3 
   ท่าเทียบเรือ D   จำนวน 3 ท่า คือ A1 – A3 
   อู่ต่อและซ่อมเรือ  จำนวน 1 ท่า 

5.2. ด้านการสาธารณสุข  มีสถานพยาบาลจำนวน 2  แห่ง  ดังนี้ 
5.2.1. โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง  
5.2.2. โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาราม 

5.3. ด้านประชากร 
5.3.1.จำนวนราษฎรทั้งสิ้น   36,995 คน  แยกเป็นชาย 18,241 คน   หญิง 18,754  คน 
5.3.2.จำนวนครัวเรือน    30,006 ครัวเรือน 
5.3.3.ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ 283 คน/ตร.กม 

 

      
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบ้านแหลมฉบัง 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 
 
 
 
 

 
 
 

กศน.ตำบลทุ่งสุขลา กศน.อำเภอศรีราชา 



ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์การเรียนชุมชนวัดมโนรม  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : 14 หมู่ 9  ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
ชื่อ ครู ศรช. :  นางสาวอาริยา เงินใย โทรศัพท์ : 0992641163 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

    

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์การเรียนชุมชนวัดแหลมฉบัง  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : 19 หมู่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
ชื่อ ครู ศรช. :  นายวิศรุธ จันสะทอน โทรศัพท์ : 0859935209 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

  

 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางระวีวรรณ ใหม่เอ่ียม ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาววรรณา  กังศิริกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กศน.ตำบลทุ่งสุขลา กศน.อำเภอศรีราชา 
 



   
กศน.ตำบล : บึง  รหัสสถานศึกษา : 1220070004 
กศน.อำเภอ : ศรีราชา รหัสสถานศึกษา : 1220070000 

 
ที่ตั้ง : 98/230 หมู่ 9 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์ : 094-446-5256  E-mail: nfe.sriracha.chon2555@gmai.com  
ครู กศน.ตำบล : นางสาวมาณัณญา วันโสภา โทรศัพท์ : 0944465256 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลบึง สังกัด กศน.อำเภอศรีราชา สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี สำนักงาน กศน.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

กศน. ตำบลบึงได้เปิดทำพิธีเปิดเป็น กศน. ตำบลนำร่องอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2552 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่  เลขที่ 300 หมู่ 9 ตำบลบึง อำเภอ   
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวมณัญญา วันโสภา เป็นหัวหน้า กศน.ตำบล และนายสมพงษ์ กล่อมบรรจง
ประธานชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง กศน.ตำบลบึง โดยยกฐานะจาก
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่เป็น กศน.ตำบลบึง มีความมุ่งหมายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำ
ตำบล โดยปรับให้มีความทันสมัยพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประชาชนในชุมชนสอดคล้องกับ
เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ แต่เนื่องจากได้รับความ
อนุเคราะห์จากนายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ ในการบริจาคที่ดินเพ่ือสร้าง กศน.ตำบลแห่งใหม่และ             
งบสร้าง กศน.ตำบล จากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า  

โดยการประสานงานในพ้ืนที่จากนายเพลิน สามงามนุประธานชุมชนเศรษฐีในฝัน จึงย้าย กศน.ตำบล
มาอยู่ที่เลขที่ 98/230 หมู่ 9 ชุมชนเศรษฐีในฝันตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถเดินทางได้
สะดวกกว่าที่ตั้งเดิมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557  

บุคลากรประกอบด้วย หัวหน้ากศน. ตำบล 1 คน ครู กศน.ตำบล 1 คน ครูอาสาสมัคร 1 คน ครูศูนย์
การเรียนชุมชน 1 คน ครูประจำกลุ่ม 2 คน อาคารที่ทำการของ กศน.ตำบล มีจำนวน 1 หลังและมีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนลูกข่ายจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบึงราชาวาส ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนอง
คล้าใหม่ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านจุกกะเฌอ และศูนย์การเรียนชุมชนห้วยสะพาน    
 

    
 
 
 

 

กศน.ตำบลบึง กศน.อำเภอศรีราชา 



   
 

ลักษณะทางกายภาพ :     
1. สภาพทางกายภาพของตำบล อาณาเขต 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา 
ทิศใต้     ติดต่อกับ  ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลหนองขามและเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา 

2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
อาณาเขต ประชากร และทรัพยากร  ข้อมูลชุมชนตำบลบึง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่ 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขตได้แก่เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกอบด้วยหมู่บ้านหมู่ 1 บ้านจุกกะเฌอ, หมู่ 3 บ้านตลาดบึง, หมู่ 4 บ้านหนองแขวะ, หมู่ 5 บ้านไร่หนึ่ง, 
หมู่ 6 บ้านด้านสี่, หมู่ 7 บ้านตลาดบึงบน, หมู่ 8 บ้านตลาดบึงฝั่งใต้,หมู่ 9 บ้านเนินบน 
3. ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับเนินเตี้ยๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ที่ลาดลงสู่ทะเล
พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเหมาะแก่การเกษตรกรรมการพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม 
4. ลักษณะภูมิอากาศ 

ตำบลบึงอยู่ในเขตที่มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดู และมีปริมาณฝนตกชุกเกือบตลอดปี   
- ฤดูฝน  :  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต ้
- ฤดูหนาว : เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงเหนือ   
- ฤดูร้อน   :  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก

เฉียงใต้อุณหภูมิ โดยทั่วไปในฤดูต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกจึง
มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี 
5. สภาพพ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภค 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่สาธารณูปโภคยังไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยบางพ้ืนที่ยังเป็นลูกรัง ลาดยางเฉพาะเส้นทาง
หลัก ๆ เท่านั้น ไฟฟ้าตำบลบึงประชาชนบางส่วนมีไฟฟ้าใช้ใช้ทุกครัวเรือน   การประปามี 1แห่ง โทรศัพท์
สาธารณะยังมีไม่เพียงพอ 

5.1. สถานศึกษาในตำบลบึง 
- โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม   
- โรงเรียนวัดหนองคล้า   
- โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์   
- โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม  

 

กศน.ตำบลบึง กศน.อำเภอศรีราชา 



- โรงเรียนวัดอัมพวัน 
- โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
- โรงเรียนบ้านบึง 
- โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 
- โรงเรียนไทยกสิกรสงเคราะห์ 
- โรงเรียนวังค้อ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนวัดหนองคล้า 

5.2. การคมนาคม 
 เส้นทางคมนาคมตำบลบึงมีการคมนาคม ถนนมีทั้งลาดยางและถนนลูกรัง สภาพถนนลาดยาง อยู่ใน
สภาพที่ดี ถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อบ้าง เส้นทางในเครือสหพัฒน์การจราจรติดขัดมากในช่วงเวลา 
7.00 - 8.00 น. และ 17.00 - 19.00 น เป็นช่วงที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้เส้นทางนี้ 
 การเดินทาง ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะและรถจักรยานยนต์และใช้รถประจำ
ทางเป็นบางส่วน ประมาณ 85% ของครัวเรือนทั้งหมด 
6. สภาพทางสังคม-ประชากร 

การตั้งบ้านเรือนของประชากรในเขตตำบลบึง แบ่งเป็น 2 เขต คือ 
เขตที่ 1 ได้แก่ เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง การตั้งบ้านเรือนจะอยู่กันอย่างเป็นกลุ่ม มีประชากรหนาแน่น 
อาชีพที่สำคัญได้แก่ การเกษตรกรรม การพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม 
เขตท่ี 2 ได้แก่ เขตตำบลและหมู่บ้านต่าง ๆ การตั้งบ้านเรือนจะอยู่กระจัดกระจาย อาชีพที่สำคัญได้แก่ ทำสวน 
ทำไร่ และรับจ้าง 
 

   
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน 
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ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
   

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวมาณัณญา วันโสภา ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาววรรณา  กังศิริกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลบึง กศน.อำเภอศรีราชา 



    
กศน.ตำบล : เขาคันทรง  รหัสสถานศึกษา : 1220070006 
กศน.อำเภอ : ศรีราชา  รหัสสถานศึกษา : 1220070000 

 
ที่ตั้ง : 9/11 หมู่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวสุภาภรณ์  หุบกระโทก โทรศัพท์ : 08 7127 0011 โทรสาร :  038-400865 
ประวัติโดยสังเขป : ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลเขาคันทรง โดยเริ่มจากนางสาวสุภาภรณ์  หุบกระโทก  
ตำแหน่ง ครู ศรช. และ นายชุมเจษฎ์  เลียวรักษ์โอฬาร ตำแหน่งครูอาสาสมัคร จาก กศน.อำเภอศรีราชา ได้
ไปติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ใช้ในการเรียนการสอน 
สายสามัญและสายอาชีพ กับ อบต.เขาคันทรง โดยมี นายมะลิ กลั่นด้วง (นายกอบต.เขาคันทรง) และนาย
ธงไชย  สว่างอารมณ์ รองนายก อบต.เขาคันทรง) ซึ่งทาง อบต.เขาคันทรง อนุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียน
ชุมชน อยู่ที่อาคารสำนักงาน อบต.เขาคันทรง (เก่า) หมู่ที่ 8 ถนน 331 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีราชา ประมาณ 35 กิโลเมตร  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเขา
คันทรง ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี พ.ศ. 2552 และได้ใช้ชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเขาคันทรง  
โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ หุบกระโทก เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเขาคันทรง  
          ต่อมาทาง สำนักงาน กศน.ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างอาคารที่ทำการ กศน.ตำบลเขาคันทรง 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในตำบลเขาคันทรง ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความคิด
สร้างสรรค์ มีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่ส ำหรับสร้าง 
อาคาร กศน.ตำบลเขาคันทรง จาก อบต.เขาคันทรง ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณพ้ืนที่ อบต.เขาคันทรง(ใหม่) เลขที่ 
9/10 หมู่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ หุบกระโทก เป็นครู กศน.
ตำบล ประจำ กศน.ตำบลเขาคันทรง ตั้งแต่จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กศน.ตำบลเขาคันทรง กศน.อำเภอศรีราชา 



ลักษณะทางกายภาพ  กศน. ตำบลเขาคันทรง  มีอาคารที่ตั้งเป็นเอกเทศ โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการ กศน.ตำบล เพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในตำบลเขาคันทรง ให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทุกช่วงวัย ตั้งอยู่ที่อาคาร เลขที่ 9/11  หมู่ที่ 8  
ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110  หมายเลขโทรศัพท์  087-1270011  
โทรสาร 038-400865  เพจ กศน.ตำบลเขาคันทรง http://wow.in.th/1UB7 
 

    
 

  
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  
- สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    
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ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ไม่มี 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : - 
ชื่อ ครู ศรช. : -    โทรศัพท์ : - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : - 

   
   

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวสุภาภรณ์  หุบกระโทก ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาววรรณา  กังศิริกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลเขาคันทรง กศน.อำเภอศรีราชา 



    
กศน.ตำบล : บางพระ  รหัสสถานศึกษา : 1220070007 
กศน.อำเภอ : ศรีราชา  รหัสสถานศึกษา : 1220070000 

 
ที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวศุภานัน  พงษ์ประดิษฐ์ โทรศัพท์ : 09 8293 2614 
ประวัติโดยสังเขป :  ความเป็นมา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางพระ จัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2552 เพ่ือเป็น
ศูนย์กลาง การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในตำบลบางพระ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์ มีขีด
ความสามารถในการพฒันาตนเองและชุมชน 
 ปัจจุบัน กศน. ตำบลบางพระ ตั้งในบริเวณอาณาเขตศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอศรีราชา ชื่อและที่ตั้ง กศน. ตำบลบางพระ ผู้รับผิดชอบ น.ส.ศุภานัน พงษ์ประดิษฐ์ ตำแหน่ง 
หัวหน้า กศน.ตำบลบางพระ ตั้งอยู่ ณ วัดวิเวการาม หมู่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
สังกัด กศน.อำเภอศรีราชา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีราชา ประมาณ 5 กิโลเมตร 
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ลักษณะทางกายภาพ    
1. สภาพทางกายภาพของชุมชน   ขนาดพ้ืนที่  ที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางก ายภาพ 

โครงสร้างพ้ืนฐานการคมคมติดต่อส่อสารตำบลบางพระ แบ่งการปกครองเป็น 2 พ้ืนที่มีเขตเทศบาล และ 
อบต.  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- หมู่ที่ 1 บ้านตลาด ล่าง  (พ้ืนที่อยู่เขตเทศบาลตำบลบางพระเต็มพ้ืนที่) 
- หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่ (พ้ืนที่อยู่เขตเทศบาลตำบลบางพระเพียงบางส่วนและบางส่วนเป็นพ้ืนที่ของ 

อบต.บางพระ) 
- หมู่ที่ 3 บ้านบน (พ้ืนที่อยู่เขตเทศบาลตำบลบางพระเต็มพ้ืนที่) 
- หมู่ที่ 4 บ้านเขาฉลาก (พ้ืนที่อยู่เขตเทศบาลตำบลบางพระเพียงบางส่วนและบางส่วนเป็นพ้ืนที่ของ 

อบต.บางพระ) 
- หมู่ที่ 6 บ้านบางพระ  (พ้ืนที่อยู่เขตเทศบาลตำบลบางพระเพียงบางส่วนและบางส่วนเป็นพ้ืนที่ของ 

อบต.บางพระ) 
- หมู่ที่ 9 บ้านไร่ดินแดง (พ้ืนที่อยู่เขตเทศบาลตำบลบางพระเพียงบางส่วนและบางส่วนเป็นพ้ืนที่ของ 

อบต.บางพระ) 
- หมู่ที่ 10 บ้านหินเพิง (พ้ืนที่อยู่เขตเทศบาลตำบลบางพระเพียงบางส่วนและบางส่วนเป็นพ้ืนที่ของ 

อบต.บางพระ) 
2. สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ  

2.1 สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตำบลบางพระเป็นที่ราบลุ่มติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ
ประเทศ  มีพื้นท่ี  7.5  ตารางกิโลเมตร  
- เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้          
- เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
- เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     2.2.1 ด้านคมนาคม 

- ทางบกประเภททางรถไฟ สายกรุงเทพฯ - แหลมฉบัง และสายกรุงเทพฯ - สัตหีบ ผ่านตำบล
บางพระ 

- ทางบกประเภทถนน  ทางรถ มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน 2 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3  (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7  สถานที่ทำการห่างจากตัว
จังหวัดชลบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 108 กิโลเมตร 

3. สภาพทางสังคม – ประชากร 
 จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร จำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ศาสนา ชาติพันธ์ และระดับการศึกษา 

ประชากร 
3.1 จำนวนราษฎรทั้งสิ้น 28,311 คน  แยกเป็น ชาย 7,320 คน  หญิง 7,704 คน 
3.2 จำนวนครัวเรือน 142,004 ครัวเรือน 
3.3 ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ 283 คน/ตร.กม 
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4.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม    

         ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม อาชีพประมง ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างและ
เกษตรกรรม สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในฐานะปานกลาง เมื่อพิจารณาสภาพของชุมชนโดยทั่วไปพบว่า
เทศบาลตำบลบางพระเป็นชุมชนที่มีความเจริญมาช้านาน ชุมชนดั้ งเดิมมีความเป็นอยู่แออัดเกาะตัวกันอยู่
บริเวณริมฝั่งทะเล การขยายตัวของชุมชนจะขยายตัวไปตามแนวถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งถนน    
 4.2 โครงสร้างพื้นฐาน    

- การคมนาคม/ขนส่ง มีถนนสายหลักที่ เชื่อมต่อกับอำเภอใกล้เคียง ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 สายสุขุมวิท - บางนา - ตราด เป็นถนนเลียบชายฝั่งทะเลเชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ - ชชลบุรี - ศรี
ราชา - ตราด 

4.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
          อาชีพของราษฎร  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ ได้แก่  ประมง อาชีพรับจ้าง ทำงานโรงงาน  
ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง 
  4.4 ผลิตผลหรือสินค้า/บริการ ที่สำคัญของตำบล ได้แก่ 

- การทำกะปิ     หมู่ 1 ชุมชนท้ายบ้าน 
- การทำซอสพริก    หมู่ 10 ชุมชนตลาดบน 
- การทำน้ำยาล้างจาน,แชมพ ู หมู่ 6 ชุมชนบ้านนาพุ   

5. แหล่งวิทยาการชุมชน และทุนด้านงบประมาณท่ีสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษา  
5.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- การแปรรูปอาหารทะเล หมู่ 1 ชุมชนท้ายบ้าน 
- การทำซอสพริก    หมู่ 10 ชุมชนตลาดบน 
- แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่  6 ชุมชนบ้านนาพุ  
- การจักสานเส้นพลาสติก      หมู่ 10 ชุมชนตลาดบน 
- การทำตะกร้าไหมฟาง หมู่ 7 บ้านห้วยกรุ 

5.2 งานประเพณีท้องถิ่นท่ีสำคัญ 
- งานประเพณีแห่พญายม 
- งานปิดทองพระพุทธบาท 

5.3 สถานที่สำคัญของตำบลบางพระ 
- เทศบาลตำบลบางพระ 
- องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 
- วัดบางพระวรวิหาร   
- วัดเขาพระพุทธบาทบางพระ 
- วัดวิเวการาม 
- ศาลเจ้าเก่งเยี่ยงไท้โป้ยเซี่ยนโจ้วขื่อบางพระ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตำบลบางพระ 
- กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 12 บางพระ 
- สนามกีฬา เทศบาลตำบลบางพระ 
- สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชายทะเลบางพระ 
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- สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
- น้ำตกชันตาเถร 
- ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารบางพระ 

6. ปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จำแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
ด้านการรู้หนังสือ  

6.1 ดำเนินการจัดหา อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของนักเรียน/นักศึกษา 
  6.2 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
   6.3 ดำเนินการสนับสนุน และจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ 

6.5 ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก และเยาวชนให้มีความรู้ และทักษะมากยิ่งขึ้น   
6.6 ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสือในเขตตำบลบางพระ 
6.6 ด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชาชนตำบลบางพระมีความต้องการด้านการศึกษา

ในระดับ ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย ปวช, ปวส, ปริญาตรี 
6.7 ด้านอาชีพ ประชาชนมีความต้องการเรียนงานฝีมือ เช่น วิชาจักสานพลาสติก  วิชาการทำขนม

ไทย  วิชาภาษาอังกฤษฯ  วิชาการจัดดอกไม้เป็นต้น การตัดเย็บ 
6.8 ด้านการทักษะชีวิต ประชาชนมีความต้องการความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง และ

เทคนิคต่างในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 6.9 ประชาชนมีความต้องการความรู้ในเรื่องของโทษของยาเสพติด และวิธีการห่างไกลยาเสพติด 

6.10  ประชาชนมีความต้องการความรู้ในเรื่องโรคเอดส์ และวิธีการดูแลตัวเอง 
6.11 ด้านการพัฒนาสังคมชุมชน ประชาชนมีความรู้ความต้องการเรียนรู้ด้านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน   
6.12 ด้านการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีความต้องการเรียนรู้ด้านการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง และต้องการไปดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6.13 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ประชาชนมีความต้องการบริการด้านการอ่านสื่อที่ทันสมัย และ

หลากหลาย 
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เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
เทศบาลตำบลบางพระ 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 
 
   

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวศุภานัน  พงษ์ประดิษฐ์ ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาววรรณา  กังศิริกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีราชา 
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กศน.ตำบล : หนองขาม  รหัสสถานศึกษา : 1220070005 
กศน.อำเภอ : ศรีราชา  รหัสสถานศึกษา : 1220070000  

 
ที่ตั้ง : 1/3 หมู่ 9 ถนนทางหลวงจังหวัด 3241 วัดหนองฆ้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ครู กศน.ตำบล : นายแสนพิทักษ์  สุทธคุณ  โทรศัพท์ : 08 6618 3994 
ประวัติโดยสังเขป :  กศน.ตำบลหนองขาม จัดตั้งขึ้นเป็น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เมื่อปีพุทธศักราช 2546  
ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ 9 ตำบลหนองขามต่อมา ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่วัดหนองฆ้อ  
ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดหนองฆ้อ ตั้งอยู่เลขที่ 1/3 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
เมื่อเดือน 12 พฤศจิกายน 2552 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2554 จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน กศน.ตำบลหนองขาม ได้ยกระดับฐานะเป็น 
กศน.ตำบลและทำพิธีเปิด กศน.ตำบลหนองขาม อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 กศน.
ตำบลหนองขาม เป็นศูนย์การศึกษาสังกัด กศน.อำเภอศรีราชา สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ในสังกัด
สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  
 

   
 

ลักษณะทางกายภาพ   กศน.ตำบลหนองขาม ตั้งอยู่ วัดหนองฆ้อ หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา 
จงัหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดชลบุรี ห่างจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจาก
อำเภอศรีราชาไปทางด้านทิศตะวันออก เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ ในการปกครองทั้งหมด  
ประมาณ 29.46 ตารางกิโลเมตร (18,412.50 ไร่) 
 
 
 

กศน.ตำบลหนองขาม กศน.อำเภอศรีราชา 



ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ        ตำบลบางพระและอำเภอบ้านบึง 
ทิศใต้                       ติดต่อกับ        เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์และตำบลบ่อวิน 
ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ        เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์และตำบลเขาคันทรง 
ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ        เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุศักดิ์และตำบลสุรศักดิ์ 
 

1. ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เป็นที่ราบเชิงเขา

สลับกับเนินเขาเล็ก ๆ และภูเขากระจายอยู่ทั่วไป 
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ

อ่าวไทย จึงมีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกชุกเกือบตลอดปี อุณหภูมิ  โดยทั่วไปในฤดูต่าง ๆ ไม่
แตกต่างกันมากนักเฉลี่ยประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส มีปริมาณฝนประมาณ 1,220 มม. /ปี โดยมี 3 ฤดู  
ดังนี้ 

- ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดอืน       มิ.ย. – ต.ค.   โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
- ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน   พ.ย. – ก.พ.   โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน    มี.ค. – พ.ค.   โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียง 

 

  
 

   
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  
- วัดเขาดิน 
- วัดหนองฆ้อ  
- เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ ์

 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลหนองขาม กศน.อำเภอศรีราชา 



ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

   

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : วัดเขาดิน   
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : หมู่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
ชื่อ ครู ศรช. : นางสาวพรรรประภา  จารัตน์ โทรศัพท์ : 0984124833 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

    

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายแสนพิทักษ์ สุทธคุณ ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาววรรณา  กังศิริกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กศน.ตำบลหนองขาม กศน.อำเภอศรีราชา 



     
กศน.ตำบล : บ่อวิน  รหัสสถานศึกษา : 1220070008 
กศน.อำเภอ : ศรีราชา  รหัสสถานศึกษา : 1220070000 

 
ที่ตั้ง : 188/34 หมู่ 5 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ครู กศน.ตำบล : นางสาวทิชากร   หอมเนตร โทรศัพท์ : 09 3848 4890 
ประวัติโดยสังเขป :  กศน.ตำบลบ่อวิน ก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 โดยการได้รับบริจาคที่ดินจาก     
คุณวีระ ทองวิเชียร และคุณสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร พ้ืนที่ 400 ตารางวา งบประมาณก่อสร้างอาคารโดยงบบริจาค  
การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ยอดบริจาค 818,688 บาท  

   

 

  
  

ลักษณะทางกายภาพ   ตำบลบ่อวิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอศรีราชาห่างจากที่ตั้ง กศน.
อำเภอศรีราชา ประมาณ 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 98 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
- ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีและตำบลมาบยางพร 

   อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

  

กศน.ตำบลบ่อวิน กศน.อำเภอศรีราชา 



   
 
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
- วัดเนินกระบก 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
   

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : เขาขยาย 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : 188/33 หมู่ 5 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ชื่อ ครู ศรช. : นายธเนศพล  จันทวงค์   โทรศัพท์ :  092-6249336 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. : กศน.ตำบลบ่อวิน  

  

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวทิชากร   หอมเนตร ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสาววรรณา  กังศิริกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลบ่อวิน กศน.อำเภอศรีราชา 
 



 

 

 

กศน.อำเภอสัตหีบ 

สำนักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี 



 
กศน.ตำบล : สัตหีบ รหัสสถานศึกษา : 1220090001 
กศน.อำเภอ : สัตหีบ รหัสสถานศึกษา : 1220090000 

 
ที่ตั้ง : หมู่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวสุภาวดี  บางโสก  โทรศัพท์ : 0858990599  
ประวัติสังเขป :  กศน.ตำบลสัตหีบเดิมตั้งอยู่ร่วมกับ กศน.อำเภอสัตหีบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 จึงย้ายสถาน
ที่ตั้ง กศน.ตำบลสัตหีบแห่งใหม่ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี   กศน.ตำบลสัตหีบ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพ่ือให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพ่ือ
การมีงานทำ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับ
ผู้สนใจและประชาชนในชุมชน 
  

     
 

ลักษณะทางกายภาพ :  ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชลบุรี    ติดชายฝั่งทะเลด้าน
ทิศตะวันออกของอ่าวไทย  อยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรีไปทางทิศตะวันออก  ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3   
(ถนนสุขุมวิท) ประมาณ 84  กิโลเมตร   สภาพทั่วไปเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ   รวมทั้งชายฝั่งทะเล และ
เกาะต่าง ๆ เป็นเขตทรงสงวนของกองทัพเรือ ทำให้การพัฒนาของท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวไปได้ไม่ถึง  
และตำบลสัตหีบ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีประชากรแฝงอยู่เป็นจำนวนมาก  ทำให้การ
ขยายตัวของประชากรมีอย่างรวดเร็วมีกิจการบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก   
 

     
 

กศน.ตำบลสัตหีบ กศน.อำเภอสัตหีบ 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
1. กลุ่มบาติกแม่บ้านทหารเรือ   
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาคันธมาทน ์ 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ(อาคาร2)  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  หมู่1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
ชื่อ ครู ศรช. : นางสาวนวลจันทร์  นาครักษ์ โทรศัพท์ : 0869955042  
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

  
 
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์การเรียนชุมชนกองพันลาดตระเวน 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : 105 หมู่3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ  
ชื่อ ครู ศรช. : นางสาวฐิติมา   ณ ลำพูน โทรศัพท์ : 0850395310  
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลสัตหีบ กศน.อำเภอสัตหีบ 



ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสัตหีบ 
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : อาคารเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 
ชื่อ ครู ศรช. : นางปิยวดี   เตชะวงศ์ โทรศัพท์ : 0963379816  
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :   

  
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวสุภาวดี  บางโสก  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสุรัสวดี   เลี้ยงสุพงศ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลสัตหีบ กศน.อำเภอสัตหีบ 



 

  
กศน.ตำบล : นาจอมเทียน รหัสสถานศึกษา : 1220090002 
กศน.อำเภอ : สัตหีบ  รหัสสถานศึกษา : 1220090000 

 
ที่ตั้ง : วัดหนองจับเต่า หมู่ 5 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
ครู กศน.ตำบล : นายวีรากร  มณีทรัพย์สุคนธ์ โทรศัพท์ : 0912647737 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.นาจอมเทียน ตั้งอยู่ที่วัดหนองจับเต่า  หมู่ที่ 5  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ประมาณ 22 กิโลเมตร เริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 
โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ศูนย์เรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจากสำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 
จ.ชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันได้ย้ายอาคารสำนักงานมาอยู่ในอาคาร
ปฏิบัติธรรม ซึ่งได้งบประมาณจากสมาคม YWCA พัทยาสนับสนุนเงินงบประมาณ 180,000 บาท ในการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่ตั้ง ศูนย์ กศน.ตำบลนาจอมเทียน จากท่านพระครู
ธรรมญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดหนองจับเต่า   
 

      
 

ลักษณะทางกายภาพ :  ลักษณะกายภาพของ ตำบลนาจอมเทียน 
1. ลักษณะภูมิประเทศ 

  ตำบลนาจอมเทียน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสัตหีบ ตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออกของ
อ่าวไทย ลักษณะเป็นที่ลาดเอียง สู่ชายทะเลด้านตะวันตก สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง  

2. จำนวนประชากร 
  ประชากรในตำบลนาจอมเทียนรวมทั้งสิ้น 15,991 คน แยกเป็นชาย 7,557 คน  หญิง 8,434 
คน มีบ้านเรือน 7,617 หลังคาเรือน 

3. อาณาเขตตำบล :   
- ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขต เมืองพัทยา     
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขต  เทศบาลตำบลห้วยใหญ่และอบต.นาจอมเทียน  
- ทิศใต้   ติดต่อกับเขต เทศบาลตำบลบางเสร่    
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขต  ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

 

 
กศน.ตำบลนาจอมเทียน กศน.อำเภอสัตหีบ 



ตำบลนาจอมเทียน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน คือ  
หมู่ 1 บ้านนาจอมเทียน  หมู่ 2 บ้านน้ำเมา 
หมู่ 3 หินวง         หมู่ 4 บ้านอำเภอ 
หมู่ 5 บ้านหนองจับเต่า    หมู่ 6 บ้านโรงสี 
หมู่ 7 บ้านเขาชีจรรย์          หมู่ 8 บ้านวัดเขาบำเพ็ญบุญ 
4. ทรัพยากร 

4.1. แหล่งน้ำธรรมชาติ หาดนาจอมเทียนนั้นอยู่ทางฝั่งขวาของถนนสุขุมวิทห่างจาก อำเภอสัตหีบ
ประมาณ 22 กิโลเมตร และชายหาดบ้านอำเภอ หมู่ที่ 4 บ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน ห่างจากตัวอำเภอสัตหีบ 
ประมาณ 25 กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์น้ำเค็ม เหล่านี้ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของปลา เป็นอาชีพของ ชาวประมง ไม่มีแม่น้ำสายใดเป็นสายหลัก  

4.2. ดินและแร่ธาตุ ไม่มีแร่ธาตุสำคัญ 
5. การประกอบอาชีพ 

  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง , สับปะรด  ทำสวนปูลกผลไม้ 
ได้แก่ มะม่วง,กระท้อน อาชีพรองได้แก่ อาชีพประมง   รับจ้างทั่วไป อาชีพหลัก รับจ้างทั่วไป(ลูกจ้าง) 
 

     
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาจอมเทียน  

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลนาจอมเทียน กศน.อำเภอสัตหีบ 



ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : 99/9 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตึกด้านหลัง ชั้น 2 ห้อง 2  
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ชื่อ ครู ศรช. : นางสาวกุสุมา  เพชรสีนวล  โทรศัพท์ : 0931516945  
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

    

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นายวีรากร  มณีทรัพย์สุคนธ์  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสุุรัสวดี  เลี้ยงสุพงศ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลนาจอมเทียน กศน.อำเภอสัตหีบ 



 
กศน.ตำบล : พลูตาหลวง  รหัสสถานศึกษา : 1220090003 
กศน.อำเภอ : สัตหีบ  รหัสสถานศึกษา : 1220090000 

 
ที่ตั้ง : ที่ทำการ อบต.เก่าตำบลพลูตาหลวง หมู่ที่ 2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20108   
ครู กศน.ตำบล : นางสุภาภรณ์  นวมมา  โทรศัพท์ : 0832940841 
ประวัติโดยสังเขป : ประวัติของตำบลพลูตาหลวงเดิมในหุบเขาตาหลวงมีคนอาศัยอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่  
"ชุมนุมตาหลวง " และ " ชุมนุมตาวง " โดย " ตาหลวง " เป็นเศรษฐีมีลูกสาวสวย เป็นที่หมายปองของโจรสลัด
ตาหลวงจึงได้พาลูกสาวหนีมาหลบซ่อนอยู่ที่หลังเขากลางป่าเพ่ือมิให้โจรมาจับตัวไป ต่อมาเหล่าบรรดาโจร
ทราบเรื่องและได้ปล้นฆ่า " ตาหลวง " จนถึงแก่ความตาย ชุมนุมตาหลวงได้แตกกระจัดกระจายกันออกหาที่
อาศัยใหม่จนหมดสิ้นเมื่อเวลาผ่านมาที่ดินที่ " ตาหลวง " เคยอาศัยมาก่อนพืชผลต่าง  ๆ เจริญงอกงามดีจน
ชาวบ้านในยุคต่อ ๆ มามักจะเข้าป่าไปเก็บของป่ารวมถึง " พลู " พืชที่สมบูรณ์เมื่อคนเดินป่าเก็บพืชพรรณมักมี
คำถามว่า " นำพลูมาจากท่ีใด " ก็จะตอบว่า " พลูตาหลวง " ซึ่งเป็นคำพูดติดปากของชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้
จนเป็นชื่อเรียกชุมชนในที่สุด  
 

       
 

ลักษณะทางกายภาพ :  สภาพทางกายภาพของชุมชน ตำบลพลูตาหลวง ขนาดพ้ืนที่ ที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ
พ้ืนที่โดยรวมประมาณ 54,046 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,903 ไร่  
1. อาณาเขตตำบล 

- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสัตหีบ  
- ทิศเหนือ  ติดกับ ตำบลบางเสร่และนาจอมเทียน  
- ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง  
- ทิศใต ้  ติดกับ เขตทหารและทะเล  

โดยห่างจังหวัดชลบุรีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร และจะห่างจากอำเภอสัตหีบไปตามถนน
สุขุมวิทระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
 
 
 
 
กศน.ตำบลพลูตาหลวง กศน.อำเภอสัตหีบ 



2. ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลพลูตาหลวงเป็นภูเขาสูงต่ำ สลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้พ้ืนที่
ราบลุ่มสลับกันไป ทางทิศใต้มีพ้ืนที่ติดทะเล ซึ่งเป็นเขตทหารและมีถนนเชื่อต่อระหว่างจังหวัดชายทะเลและ
ภาคตะวันออก ถึงกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคอ่ืนได้อย่างสะดวกรวมทั้งใกล้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ประกอบกับอยู่ใกล้เขตนิคม 
3. จำนวนประชากร 
 จำนวนประชากรในพ้ืนที่ตำบลพลูตาหลวง แยกเป็นชาย 15,085 คน เป็นหญิง 14,177 คน รวม
ทั้งสิ้น  29,262  คน (ข้อมูลจาก แผนพัฒนาปี2558 ของ อบต.ตำบลพลูตาหลวง) 
4. ทรัพยากร 
 โดยส่วนใหญ่พ้ืนที่ในตำบลพลูตาหลวงเป็นภูเขามาก จึงมีพ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งทราย 
ลูกรัง หิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ประกาศห้ามมิให้มีการ
นำทรัพยากรดังกล่าวไปใช้ 
5.  การประกอบอาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลพลูตาหลวงประกอบอาชีพรับราชการซึ่งมากถึงร้อยละ 40 ของประชากร
ทั้งหมดและร้อยละ 15 ประกอบอาชีพ ร้อยละ 15  ประกอบอาชีพแรงงานและร้อยละ 30 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยภาพร่วมแล้วประชากรตำบลพลูตาหลวงจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รายได้ไม่พอใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน ค่าครองชีพสูง ดังนั้นเพ่ือเป็นการต่อรองในด้านธุรกิจการตลาดและพัฒนาฝีมือในการประกอบ
อาชีพต่าง ๆ การประกอบอาชีพเสริมการสร้างทุนทางสังคมโดยวิธีประชาคม ซึ่งส่งผลให้ประชากรมีรายได้เพ่ือ
เลี้ยงครอบครัวสูงขึ้นอุตสาหกรรม จึงมีชุมชนและบ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก 
6. สภาพทางสังคม  

6.1. กศน.ตำบลจำนวน 1 แห่ง คือ กศน.ตำบลพลูตาหลวง ตั้งอยู่เลขท่ี 100/229 หมู่2 ตำบลพลูตาหลวง 
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

6.2. โรงเรียนของรัฐจำนวน 3 แห่ง ได้แก่  
6.2.1. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา : ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
6.2.2. โรงเรียนบ้านขลอด : ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
6.2.3. โรงเรียนวัดเขาบายศรี : ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

6.3. วัดจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ตำบลพลูตาหลวง  
6.4. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง  
6.5. โรงงาน จำนวน  3  แห่ง  
6.6. ท่ารถโดยสารประจำทาง จำนวน 3 แห่ง 
6.7. แหล่งให้ความรู้ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 3 แห่งตั้งอยู่ตำบลพลูตาหลวง 
6.8. สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลูตาหลวง  
6.9. กองดับเพลิงประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง  
6.10. โรงพยาบาล จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาล กม.10 และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต  
6.11. สนามกอร์ฟ จำนวน 1 แห่ง  
6.12. การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์เข้าถึงหมู่บ้านมีหอกระจายข่าว/เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน  
6.13. การไฟฟ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชากรทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทุกหลัง แต่ไฟฟ้าสาธารณะยังมี

ไม่เพียงพอกับเขตพ้ืนที่  
 

กศน.ตำบลพลูตาหลวง กศน.อำเภอสัตหีบ 



     
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
สวนสมุนไพรพรอุดม  

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    
- 

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสุภาภรณ์  นวมมา  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสุุรัสวดี  เลี้ยงสุพงศ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กศน.ตำบลพลูตาหลวง กศน.อำเภอสัตหีบ 



  
กศน.ตำบล : บางเสร่  รหัสสถานศึกษา : 1220090004 
กศน.อำเภอ : สัตหีบ  รหัสสถานศึกษา : 1220090000  

 
ที่ตั้ง : กศน.ตำบลบางเสร่ หมู่ 2 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   
ครู กศน.ตำบล : นางสุจินดา บุพนิมิตร  โทรศัพท์ : 0856434085 
ประวัติโดยสังเขป : ประวัติ กศน. ตำบลบางเสร่ เดิมเป็นเทศบาลตำบลบางเสร่เก่า ซึ่งในปัจจุบันเทศบาล
ตำบลบางเสร่ ได้ไปสร้างที่ใหม่จึงได้เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบางเสร่  และมีที่ด้านหลังเป็นที่จอด
รถไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนัก ในปี 2553 นางสุจินดา  บุพนิมิตร  ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในตำแหน่งครูศูนย์การเรียน
ชุมชนตำบลบางเสร่ จึงได้ประสานงานเสนอความต้องการอาคารที่เป็นเอกเทศเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับคนในชุมชนและนักศึกษา กศน.ในแต่ละปี ก็มีจำนวนมากขึ้น  ทางเทศบาลตำบลบางเสร่ จึงได้นำ
ข้อเสนอดังกล่าวเข้าแผนปีงบประมาณ2553 และจึงได้จัดการสร้างอาคารหลังใหม่2ชั้น ขนาดกว้าง 20 x40 
เมตร ในราคา 5 ล้านบาท  ให้ กศน.ตำบลบางเสร่ได้มาอยู่  เป็นศูนย์การจัดกิจกรรมของชุมชนตำบลบางเสร่  
ซึ่งเปิดทำการทุกวันซึ่ง กศน.ตำบลบางเสร่ได้จัดทำ MOUกับทางเทศบาล และจัดตั้งคณะกรรมการ กศน.
ตำบลบางเสร่ จัดให้มีอาสา กศน.ตำบลบางเสร่  มีศูนย์ฝึกอาชีพการทำผ้าบาติก อยู่ที่อาคาร เปิดทำการทุกวัน  
โดยยึดหลักการชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาเพ่ือเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สำนักงาน กศน.  และได้
ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ในขณะนั้นมี นายปิ่นโสม  นิ่มสุวรรณ์ เป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ กศน.ตำบล
บางเสร่ ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน 2555    
 

        
 

ลักษณะทางกายภาพ :  ด้านหน้าติดถนน ด้านหลังติดภูเขา ด้านซ้ายติดห้องสมุดประชาชนบางเสร่และ
ด้านขวาติดประมงชายฝั่ง 
 

     
 
กศน.ตำบลบางเสร่ กศน.อำเภอสัตหีบ 
 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
1. เทศบาลตำบลบางเสร่ 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่/โค้งวันเพ็ญ 
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

 
 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกบางเสร่  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : 80 หมู่ 2 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 
ชื่อ ครู ศรช. : นางสาวอาธิสา สุขโขเจริญ  โทรศัพท์ : 0856434085  
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

    
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสุจินดา บุพนิมิต  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสุุรัสวดี  เลี้ยงสุพงศ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลบางเสร่ กศน.อำเภอสัตหีบ 



  
กศน.ตำบล : แสมสาร  รหัสสถานศึกษา : 1220090005 
กศน.อำเภอ : สัตหีบ  รหัสสถานศึกษา : 1220090000   

 
ที่ตั้ง : วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   
ครู กศน.ตำบล : นางสาวประวีณา ดาวมณี  โทรศัพท์ : 0624515666 
ประวัติโดยสังเขป :  กศน.ตำบลแสมสารได้ความอนุเคราะห์ ด้านอาคารและสถานที่จาก วัดช่องแสมสาร 
และได้ทำพิธีเปิด กศน.ตำบลแสมสาร ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 กศน.ตำบลแสมสารประกอบด้วย 2 อาคาร 
และในปัจจุบันยังได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ โต๊ะ 
เกา้อ้ี พัดลม แอร์ และคนดูแลรักษาความปลอดภัย    
 

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :  กศน.ตำบลแสมสารอยู่ภายในบริเวณวัดช่องแสมสาร  ทิศเหนือติดกับลาดจอดรถ 
วัดช่องแสมสาร ทิศตะวันออกติดกับ รพ.สต.บ้านช่องแสมสาร และป้อมตำรวจแสมสาร ทิศตะวันตก ติดกับ
วิหารหลวงพ่อทัต ทิศใต้ติดกับตลาดแสมสาร 
 

   
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลแสมสาร กศน.อำเภอสัตหีบ 



ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแสมสาร  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ชื่อ ครู ศรช. : นางสาวทัตพิชา นนลือชา  โทรศัพท์ : 0942510424  
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

    

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวประวีณา ดาวมณี ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางสุุรัสวดี  เลี้ยงสุพงศ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลแสมสาร กศน.อำเภอสัตหีบ 
 



 

 

 

กศน.อำเภอหนองใหญ ่

สำนักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี 



     
กศน.ตำบล : หนองใหญ่  รหัสสถานศึกษา : 1220030001 
กศน.อำเภอ : หนองใหญ่  รหัสสถานศึกษา : 1220030000  

 
ที่ตั้ง : 234 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวสิริพรรณ ทองเอ่ียม โทรศัพท์ : 0854981593 
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลหนองใหญ่ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ตามประกาศจังหวัด
ชลบุรี จัดตั้ง กศน.ตำบล: แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ในเขตพ้ืนที่อำเภอหนองใหญ่  เพ่ือให้การดำเนินงานจัด
การศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบ กศน.ตำบลแหล่งเรียนรู้
ราคาถูก พ้ืนที่ตำบลของอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดและส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในได้แก่ 1) การศึกษาพ้ืนฐาน 2) การศึกษาต่อเนื่อง 3) การศึกษาตามอัธยาศัย 4) สร้าง
โอกาสการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน โดยให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
ประสานงาน สนับสนุน ดำเนินการ และรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ภายใต้การกำกับติดตามของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี  
 

         
 

    
 

ลักษณะทางกายภาพ :   สภาพชุมชน 
1. ด้านกายภาพ 

1) สภาพภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินทราย ตามเนินดินเป็นลูกรังปนทราย พื้นที่ทั้งหมด 
108 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 67,500 ไร่ 
  
 
 
  

กศน.ตำบลหนองใหญ่ กศน.อำเภอหนองใหญ่ 



2) สภาพภูมิอากาศ 
  ลักษณะอากาศร้อนชื้นโดยทั่วไป 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
 - ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากร  
แหล่งน้ำธรรมชาติ 

- สระหนองใหญ่ 
- คลองวังใหญ่ 
- คลองอ่างแก้ว  

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
- ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง (หมู่ที่ 4) 

 

      
 

 
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กศน.ตำบลหนองใหญ่ กศน.อำเภอหนองใหญ่ 



ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวสิริพรรณ ทองเอ่ียม ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางเสาวลักษณ์ บุพพาศิรกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลหนองใหญ่ กศน.อำเภอหนองใหญ่ 
 



     
กศน.ตำบล : หนองเสือช้าง รหัสสถานศึกษา : 1220030002 
กศน.อำเภอ : หนองใหญ่  รหัสสถานศึกษา : 1220030000  

 
ที่ตั้ง : อาคาร อบต.หลังเก่า หมู่ 2 ตำบลหนองเสือช้าง   อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี 20190 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวอดิสา  ธนสุขสมบัติ  โทรศัพท์ : 0824738327 
ประวัติโดยสังเขป :  กศน.ตำบลหนองเสือช้าง ตั้งอยู่ : อาคาร อบต.หลังเก่า หมู่ 2 ตำบลหนองเสือช้าง   
อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  Webpage : https://web.facebook.com/กศนตำบลหนองเสือช้าง-
1704977356401642/  
 

     
 

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :   อาคาร อบต.หนองเสือช้าง หลังเก่า เป็นอาคารชั้นเดียว 
  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

กศน.ตำบลหนองเสือช้าง กศน.อำเภอหนองใหญ่ 
 



เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- อบต.หนองเสือช้าง  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือช้าง 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวอดิสา  ธนสุขสมบัติ ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางเสาวลักษณ์ บุพพาศิรกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลหนองเสือช้าง กศน.อำเภอหนองใหญ่ 



 

     
กศน.ตำบล : ห้างสูง  รหัสสถานศึกษา : 1220030003 
กศน.อำเภอ : หนองใหญ่  รหัสสถานศึกษา : 1220030000  

 
ที่ตั้ง :  72/8 บ้านป่าแดง หมู่ 1 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวชไมพร ศรีวสุทธิ์  โทรศัพท์ : 0929107672 
ประวัติโดยสังเขป :  กศน.ตำบลห้างสูง ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2553  ตามประกาศจังหวัด
ชลบุรี  จัดตั้ง กศน.ตำบล: แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ในเขตพ้ืนที่อำเภอหนองใหญ่  เพ่ือให้การดำเนินงานจัด
การศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบ กศน.ตำบลแหล่งเรียนรู้
ราคาถูก พ้ืนที่ตำบลของอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดและส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในได้แก่ 1) การศึกษาพ้ืนฐาน 2) การศึกษาต่อเนื่อง 3) การศึกษาตามอัธยาศัย 4) สร้าง
โอกาสการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน โดยให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
ประสานงาน สนับสนุน ดำเนินการ และรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ภายใต้การกำกับติดตามของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี  
 

     
 

    
 

ลักษณะทางกายภาพ :   ลักษณะอาคารเป็นเอกเทศ พ้ืนที่ใช้สอยมีขนาดกว้าง 5.8 เมตร ยาว 16 เมตร 

       
  
 

 

 กศน.ตำบลห้างสูง กศน.อำเภอหนองใหญ่ 



 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- อบต.หนองเสือช้าง  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองประดู ่

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวชไมพร ศรีวสุทธิ์ ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางเสาวลักษณ์ บุพพาศิรกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลห้างสูง กศน.อำเภอหนองใหญ่ 



     
กศน.ตำบล : คลองพลู  รหัสสถานศึกษา : 1220030004 
กศน.อำเภอ : หนองใหญ่  รหัสสถานศึกษา : 1220030000  

 
ที่ตั้ง : 146/6 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190 
ครู กศน.ตำบล : นางโสภิต  เลิศธุวานนท์  โทรศัพท์ : 090-9822174 
ประวัติโดยสังเขป :  กศน.ตำบลคลองพลู ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553  ตามประกาศจังหวัด
ชลบุรี จัดตั้ง กศน ตำบล: แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ในเขตพ้ืนที่อำเภอหนองใหญ่เพ่ือให้การดำเนินงานจัด
การศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบ กศน.ตำบล แหล่ง
เรียนรู้ราคาถูก พ้ืนที่ตำบลของอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดและส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในได้แก่ 1) การศึกษาพ้ืนฐาน 2) การศึกษาต่อเนื่อง 3 )การศึกษาตามอัธยาศัย 
4) สร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน โดยให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอ ประสานงาน สนับสนุน ดำเนินการ และรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับติดตามของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชลบุรี  
 

        
 

     

 
 
 
 
 
 
 
  

กศน.ตำบลคลองพลู กศน.อำเภอหนองใหญ่ 



ลักษณะทางกายภาพ :   ลักษณะอาคารเป็นอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว 

        

   
  
 

 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคล ู

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางโสภิต เลิศธุวานนท์  ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางเสาวลักษณ์ บุพพาศิรกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองใหญ่ 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลคลองพลู กศน.อำเภอหนองใหญ่ 



      
กศน.ตำบล : เขาซก  รหัสสถานศึกษา : 1220030005 
กศน.อำเภอ : หนองใหญ่  รหัสสถานศึกษา : 1220030000  

 
ที่ตั้ง : 45 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวภรณ์ทิพย์  ริดแก้ว โทรศัพท์ : 0900617381 
ประวัติโดยสังเขป :  กศน.ตำบลเขาซก ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553  ตามประกาศจังหวัดชลบุรี                     
จัดตั้ง กศน. ตำบล: แหล่งเรียนรู้ราคาถูก ในเขตพ้ืนที่อำเภอหนองใหญ่เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบ กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ราคาถูก 
พ้ืนที่ตำบลของอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในได้แก่ 1) การศึกษาพ้ืนฐาน 2) การศึกษาต่อเนื่อง 3) การศึกษาตามอัธยาศัย 4) สร้างโอกาสการ
เรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชน โดยให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
ประสานงาน สนับสนุน ดำเนินการ และรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ภายใต้การกำกับติดตามของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี 
          ต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอหนองใหญ่ จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก เพ่ือขอใช่สถานที่ 
อาคารที่ทำการ อบต.เขาซก (หลังเก่า) เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  
 

     
 

    
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลเขาซก กศน.อำเภอหนองใหญ่ 



ลักษณะทางกายภาพ :   อาคารที่ทำการ อบต.เขาซก(หลังเก่า) 45 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์  20190  พื้นที่ใช้สอยของ กศน.ตำบล มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร 
อาณาเขตที่ตั้ง กศน.ตำบล 
        ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองเสือช้าง 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองพลู 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 

       
 

 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาซก 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

  
 

 
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : -  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) :  - 
ชื่อ ครู ศรช. :  -  โทรศัพท์ :  - 
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  
 - 
 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวภรณ์ทิพย์  ริดแก้ว ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : นางเสาวลักษณ์ บุพพาศิรกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองใหญ่ 

 

 

 

 

กศน.ตำบลเขาซก กศน.อำเภอหนองใหญ่ 
 



 

 

 

กศน.อำเภอเกาะจันทร์ 

สำนักงาน กศน.จงัหวัดชลบุรี 



 
กศน.ตำบล : เกาะจันทร์  รหัสสถานศึกษา : 1220110002 
กศน.อำเภอ : เกาะจันทร์  รหัสสถานศึกษา : 1220110000 

 
ที่ตั้ง : 5 หมู่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์ :  038-166327  โทรสาร : 038-166327   E-mail : kokochan@gmail.com 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวแพรวลี วรรศรี  โทรศัพท์ : 0882059855  
ประวัติโดยสังเขป :  กศน.ตำบลเกาะจันทร์ กศน. อำเภอเกาะจันทร์ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี
บทบาท/ภารกิจหน้าที่ กศน.ตำบล เป็นหน่วยงานในสังกัด กศน.อำเภอ มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนกศน.ตำบล มีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
อย่างน้อยปีงบประมาณละ 560 คน โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 

1.1. การศึกษานอกระบบ 260 คน ประกอบด้วย 
1.1.1. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 60 คน 
1.1.2. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ จำนวน 20 คน 
1.1.3. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จำนวน 20 คน 
1.1.4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จำนวน 60 คน 
1.1.5. กระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100 คน 

1.2. การศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 300 คน 
2. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยในชุมชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนของ

ภาคีเครือข่ายทั้งในแง่ของความเข็มแข็งและความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมและศักยภาพในการจัด 
4. จัดทำระบบข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมายและผลการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาและแผนการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในระดับชุมชนหรือระดับจุลภาค ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และ
ภาพรวมระดับประเทศของสำนักงาน กศน. 

5. จัดทำแผนงาน โครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ เพ่ือจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและชุมชน และพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกรอบจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.  
 

 
 

กศน.ตำบลเกาะจันทร์ กศน.อำเภอเกาะจันทร์ 



สำนักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ ที่สังกัดเพ่ือการสนับสนุนงบประมาณจาก กศน.อำเภอ ที่สังกัด  
โดยในกรณีของการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยึดค่าใช้จ่ายรายหัว ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดคูณ
ด้วย จำนวนนักศึกษา 60 คน สำหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ นั้น จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 

6. ประสานและเชื่อมโยงการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและภาคีเครือข่ายในตำบล โดยมีการประสานแผนการดำเนินงานภายในตำบลที่
รับผิดชอบและ กับ กศน.อำเภอที่สังกัดตามกรอบจุดเน้นการดำเนินงานบนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพ ด้าน
นโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ 

7. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในความรับผิดชอบตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือรับรองการประกันคุณภาพภายนอกของ กศน.อำเภอ ที่สังกัด 

8. รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อ กศน.อำเภอ ที่สังกัด
ตามแผนหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้ 

9. ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่ดีรับมอบหมายจาก กศน.อำเภอ สำนักงาน กศน.จังหวัด หรือ สำนักงาน 
กศน. และตามที่กฎหมายกำหนด 

 

   
 

ลักษณะทางกายภาพ :   เป็นอาคารที่ได้ความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองปรกฟ้าโดยการ MOU เป็นอาคาร
เอกเทศ สามารถจัดกิจกรรได้ครั้งละ 100 คน มีเครื่องปรับอากาศ 6 ตัว สามารถจัดกิจกรรมในชุมชน  
เป็นศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 

  
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
กลุ่มผ้าบาติก บชร.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.ตำบลเกาะจันทร์ กศน.อำเภอเกาะจันทร์ 



ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :   

  
ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเกาะจันทร์  
ที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) : ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี  
ชื่อ ครู ศรช. : นายวีระชาติ ชัยศักดิ์ประเสริฐ โทรศัพท์ : 0949103355  
ตำแหน่งที่ตั้ง ศรช. :  

    

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวแพรวลี วรรณศรี ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : -   ตำแหน่ง : - 
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กศน.ตำบล : ท่าบุญมี  รหัสสถานศึกษา : 1220110002 
กศน.อำเภอ : เกาะจันทร์  รหัสสถานศึกษา : 1220110000 

 
ที่ตั้ง : อาคารดับเพลิงเก่าของเทศบาลตำบลท่าบุญมี หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240 
ครู กศน.ตำบล : นางสาวศรัณยา  ชัยกิจ  โทรศัพท์ : 0875416644  
ประวัติโดยสังเขป : กศน.ตำบลท่าบุญมี ตั้งอยู่หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี (ติดกับห้องนวดแผน
โบราณ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะจันทร์) ลักษณะอาคาร เป็น อาคาร อป.พร. (หลังเก่า) ของเทศบาล
ตำบลท่าบุญมี พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553 โดย นายณรงค ์ เตชะนันทวณิช  
 

   
 

ลักษณะทางกายภาพ : สภาพแวดล้อมภายในของ กศน.ตำบลท่าบุญมี ที่ให้เอ้ืออำนวยต่อการเรียนการสอน 
วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เสริมความรู้ 
เช่น ป้ายนิเทศ มุมวิชาการ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะวางสื่อการสอน ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดความ
สบายตา สบายใจ แก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ  

มีการจัดมุม 4 ศูนย์เรียนรู้ประกอบด้วย มุมกิจกรรม 4 ศูนย์ คือ 1) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน  
2) ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล 3) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยประจำตำบล 4) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยมี 1 ผอ. (นางสาวกฤตติยา  ชรารัตน์) 1 ข้าราชการ      
(นางสาวสุวิภา ขนชัยภูมิ) ที่เป็นที่ปรึกษาในการบริหารงาน กศน.ตำบลให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และ 1 ครู 
กศน.ตำบล (นางสาวศรัณยา ชัยกิจ) 1 ครู ศรช. (นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรดาศักดิ์) ที่ขับเคลื่อนงานงาน ภายใต้
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. การดำเนินงาน และร่วมวางแผนการทำงานยึด
กระบวนการ PDCA ตามแนวทางการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้  

1) Good teacher คณะครู กศน.ตำบลและครู ศรช. มีการพัฒนาตนเองเพ่ือนำมาปรับใช้ในการเรียน
การสอน  

2) Good Place Best Check In มีการจัดบริการบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีบริการการใช้งาน internet เปิดบริการทุกวัน มีสื่อบริการประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อ DVD หนังสือเรียนและ
หนังสืออ่านนอกเวลา  
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3) Good Activities มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง 3.1การศึกษาต่อเนื่อง ด้านอาชีพทั้ง
อาชีพระยะสั้นและยาว ตามความต้องการของกลุ่มผู้เรียนและพัฒนาต่อยอดอาชีพให้สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น กิจกรรมฝึกอาชีพการทำหลักสูตรการจักสานจากไม้ไผ่ การทำสลัดโรลและการทำน้ำ
เต้าหู้ ปาท่องโก๋ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 การศึกษาตามอัธยาศัย  

4) Good Partnerships มีการรวบรวมฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนงานของ กศน. และ
ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับ บวร.  

5) Good Innovation เริ่มดำเนินงานสินค้าของ Brand กศน.ตำบลท่าบุญมี และหรือพัฒนาติดตาม
การขายออนไลน์ให้เพ่ิมมากข้ึน  

6) Good Learning Center การวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้กับทุกกลุ่มช่วงวัย 
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะชีวิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น   
 

   
 
 

เครือข่าย/MOU ที่ร่วมกับ กศน.ตำบล :  
1. เทศบาลตำบลท่าบุญมี : การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลท่าบุญมี  
2. สวนทรัพย์บริบูรณ์ ม.7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี: แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

สู่การพึ่งพาตนเอง สวนทรัพย์บริบูรณ์  
3. เทศบาลตำบลท่าบุญมี : จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล "กศน.ตำบลท่าบุญมี   

 

ตำแหน่งที่ตั้ง กศน.ตำบล :    

 
 

 
 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวศรัณยา  ชัยกิจ   ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล  
ชื่อผู้รับรองข้อมูล : -   ตำแหน่ง : -      
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