
การแบ่งภาคและจังหวัดภายในภาคแต่ละภาค 
 

ส ำนักงำน คปภ.  ได้แบ่งภำคและกลุ่มจังหวัดภำยในภำค ดังนี้ 
 

1. ส านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

เชียงใหม่ 
ล ำพูน* 
แม่ฮ่องสอน* 
ล ำปำง 
พะเยำ 
เชียงรำย 

  * จังหวัดล ำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ส่งผลงำนได้ที่ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ 
      โทรศัพท์ 0-5311-2730-2   โทรสำร 0-5311-2730-1    
 

2. ส านักงาน คปภ. ภาค 2 (พิษณุโลก) 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

พิษณุโลก 
สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ 
ตำก 
แพร่ 
น่ำน 

3.  ส ำนักงำน คปภ. ภำค 3 (นครสวรรค์) 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

นครสวรรค์ 
อุทัยธำนี * 
ชัยนำท* 
พิจิตร 
ก ำแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 

 * จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานี  ส่งผลงำนได้ที่ส ำนักงำน คปภ.จงัหวัดชัยนำท และ ส ำนักงำน คปภ. 
จังหวัดอุทัยธำนี ตั้งอยู่ที่ สนง. คปภ.ภำค 3 (นครสวรรค์) โทรศัพท์ 0-5622-6862-3   โทรสำร 0-5622-6863    
 

4.  ส ำนักงำน คปภ. ภำค 4 (อุดรธำนี) 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

อุดรธำนี 
หนองบัวล ำภู* 
หนองคำย* 
ขอนแก่น 
เลย 
กำฬสินธุ์ 
สกลนคร 
นครพนม* 

           * จังหวัดหนองคายส่งผลงำนได้ที่ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดอุดรธำนี    โทรศัพท์ 0-4224-3891   
โทรสำร 0-4224-4635   และจังหวัดหนองบัวล ำภู ส่งผลงำนได้ที่ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดหนองบัวล ำภู ซึ่งตั้งอยู่ที่
ส ำนักงำน คปภ. ภำค 4 (อุดรธำนี) โทรศัพท์   0-4224-3891  โทรสำร 0-4224-4635     

  * จังหวัดนครพนมส่งผลงำนที่ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4273-0469  
     โทรสำร 0-4271-4838 
 

เอกสำรแนบ 4 



-2- 
5.  ส านักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

อุบลรำชธำนี 
ศรีสะเกษ 
อ ำนำจเจริญ 
ยโสธร 
มุกดำหำร 
 

6.  ส านักงาน คปภ. ภาค 6 (นครราชสีมา) 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

นครรำชสีมำ 
ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 
มหำสำรคำม* 
ร้อยเอ็ด 

* จังหวัดมหาสารคาม  ส่งผลงำนได้ที่ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด   โทรศัพท์ 0-4351-1440  
   โทรสำร 0-4352-7235 
    

7. ส านักงาน คปภ. ภาค 7 (สระบุรี) 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

สระบุรี 
ลพบุรี 
สิงห์บุรี 
อ่ำงทอง 
นครนำยก 
ปรำจีนบุรี* 

* จังหวัดปรำจีนบุรี ส่งผลงำนได้ที่ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดนครนำยก 
     โทรศัพท์ 0-3731-3527 โทรสำร 0-3731-3611   

8. ส านักงาน คปภ. ภาค 8 (ปทุมธานี) 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

ปทุมธำนี 
นนทบุรี* 
พระนครศรีฯ 
สมุทรปรำกำร 
สุพรรณบุรี   

* จังหวัดนนทบุรี ส่งผลงำนได้ที่ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดนนทบุรี  ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี 4/4  ซอยวภิำวดี 44 
     ถนนวิภำวดี แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2562-0752   
 

9. ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (ชลบุรี) 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

ชลบุร ี
ฉะเชิงเทรำ 
ระยอง 
จันทบุรี 
สระแก้ว 
ตรำด 
 



 
 

-3- 
 
10. ส านักงาน คปภ. ภาค 10 (นครปฐม) 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

นครปฐม 
สมุทรสงคราม* 
รำชบุรี 
กำญจนบุรี 
เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสำคร 

           * จังหวัดสมุทรสงคราม  ส่งผลงำนได้ที่ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดนครปฐม    
              โทรศัพท์ 0-3427-0060-2   โทรสำร 0-3434-0063 
 

11. ส านักงาน คปภ. ภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

สุรำษฎร์ธำนี 
นครศรีธรรมรำช 
ชุมพร 
พังงำ 
กระบี่ 
ระนอง 
ภูเก็ต   

12. ส านักงาน คปภ. ภาค 12 (สงขลา) 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 
12.7 

ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
ส ำนักงำน คปภ. จังหวัด 

สงขลำ 
ปัตตำนี 
พัทลุง 
สตูล 
ยะลำ 
ตรัง 
นรำธิวำส 
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13. ส านักงาน คปภ. เขต ท่าพระ  โทร. 0-2476-9940-4  โทรสาร. 0-2476-9938  จ านวน 32 เขต 
 

           13.1    เขตธนบุรี 
           13.2    เขตพระนคร 
           13.3    เขตบำงคอแหลม 
 13.4    เขตคลองเตย 
 13.5    เขตรำชเทวี 
 13.6    เขตวัฒนำ 
 13.7    เขตจตุจักร 
 13.8    เขตดินแดง 
 13.9    เขตบำงซ่ือ 
 13.10  เขตสำทร 
 13.11  เขตดุสิต 
 13.12  เขตบำงรัก 
 13.13  เขตปทุมวัน 

13.14  เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 
 13.15  เขตยำนนำวำ 
 13.16  เขตสัมพันธวงศ์ 

          13.17  เขตพญำไท 
 13.18  เขตห้วยขวำง 
 13.19  เขตบำงกอกใหญ่ 
 13.20  เขตตลิ่งชัน 

13.21  เขตบำงกอกน้อย 
 13.22  เขตบำงขุนเทียน 

13.23  เขตภำษีเจริญ 
 13.24  เขตจอมทอง 
 13.25  เขตบำงแค 
 13.26  เขตทวีวัฒนำ 
 13.27  เขตทุ่งครุ 
 13.28  เขตบำงบอน 
 13.29  เขตหนองแขม 
 13.30  เขตรำษฎร์บูรณะ 

13.31  เขตบำงพลัด 
 13.32  เขตคลองสำน   

14. ส านักงาน คปภ. เขต บางนา  โทร. 0-2361-3769  จ านวน 18 เขต 
 

          14.1   เขตบำงกะปิ                    
 14.2   เขตสวนหลวง                  
 14.3   เขตพระโขนง                  
 14.4   เขตบำงนำ                      
 14.5   เขตประเวศ                     
          14.6   เขตสะพำนสูง   
 14.7   เขตคันนำยำว  
 14.8   เขตบึงกุ่ม  
 14.9   เขตหนองจอก  

           14.10  เขตมีนบุรี   
14.11   เขตลำดกระบัง  
14.12   เขตคลองสำมวำ          

           14..13  เขตสำยไหม 
           14.14   เขตบำงเขน 
           14.15   เขตลำดพร้ำว 
           14.16   เขตวังทองหลำง  
           14.17   เขตดอนเมือง  
           14.18   เขตหลักสี่ 

 
 

……………………………….. 


