
 
ประกาศคณะกรรมการประจําเขตเลือกตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

เร่ือง หนวยเลือกตั้ง ก.ค.ศ. พ.ศ.2552 
--------- 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ไดกําหนดใหมีหนวยเลือกตั้ง ก.ค.ศ. พ.ศ.2552 
มากกวาหนึ่งหนวยเลือกตัง้ ตามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวธิีการไดมาของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2552 ขอ 12    
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในการใชสิทธิเลือกตั้ง ดังน้ี 

หนวยเลือกตั้งที่ 1  ณ สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา - 
ขั้นพ้ืนฐานและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศกึษา 7 

โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล) 

หนวยเลือกตั้งที่ 2 กลุมราชพฤกษ  ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงขาราชการครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ -
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุมราชพฤกษ จํานวน  12  โรงเรียน ไดแก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
โรงเรียนวัดมหาวนาราม ,โรงเรียนไทยรฐัวทิยา 8 (บานมะขามสูง) ,โรงเรียนบานทองหลาง(พุมประชานุกูล) 
โรงเรียนบานแหลมซาน ,โรงเรียนวัดไผคอม (แพรประชาอุปถัมภ)  โรงเรียนวัดสระโคล , 
โรงเรียนวัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ) ,โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ,โรงเรียนวัดโพธิญาณ (อ.ท.ผ.อุปถัมภ) 
โรงเรียนบานหัววังกราง ,โรงเรียนบานตมู 

หนวยเลือกตั้งที่ 3 กลุมจาการบุญ ณ โรงเรียนจาการบุญ 

 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงขาราชการครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุมจาการบุญ   จํานวน  14  โรงเรียน ไดแก โรงเรียนจาการบุญ 

โรงเรียนบานรองยุงขาว ,โรงเรียนบานหินลาด ,โรงเรียนบานบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) , 
โรงเรียนบานเขาฟา ,โรงเรียนบานปา (บลิอาสาประชาสรรค) ,โรงเรียนบานหนองกวางลี้ , 
โรงเรียนวัดบานไร ,โรงเรียนบานน้ําดํา ,โรงเรียนวัดปากหวย  ,โรงเรียนบานเต็งสาํนัก  
โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ,โรงเรียนบานดงวิทยา ,โรงเรียนบานสะอัก (ประชาอุปถัมภ)  
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หนวยเลือกตั้งที่ 4 กลุมศรีวิสุทธิ์  ณ โรงเรียนวัดศรวีิสุทธาราม (วิไลราษฎรอุปถัมภ) 
 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงขาราชการครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุมศรีวิสุทธิ์   จํานวน  10  โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดกรมธรรม 
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎรอุปถัมภ)  ,โรงเรียนวัดอรัญญิก ,โรงเรียนวัดเนินมะคึก  
โรงเรียนวัดพิกุลทอง ,โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จ่ัน อนุสรณ) ,โรงเรียนวัดใหมราษฎรศรัทธาราม 
โรงเรียนวัดศรีวนาราม ,โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎรบํารุง) ,โรงเรียนสะพานที่ 3 

หนวยเลือกตั้งที่ 5 กลุมบานกราง  ณ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวทิยา) 
 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงขาราชการครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุมบานกราง   จํานวน 10 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ,โรงเรียนบานพลายชมุพล ,โรงเรียนบานแมระหัน ,โรงเรียนวัดจอมทอง 
โรงเรียนชุมชนที่11วัดสวุรรณประดิษฐ ,โรงเรียนวัดทาตะเคยีน ,โรงเรียนนิคมบานกราง (สามัคคีสงเคราะห)  
โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห)  ,โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ)์  

หนวยเลือกตั้งที่ 6 กลุมสองฝงนาน  ณ โรงเรียนวดัอินทรีย 
 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงขาราชการครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุมสองฝงนาน   จํานวน 12  โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดบานใหม 
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ,โรงเรียนวัดบางทราย ,โรงเรียนวัดทาโรงตะวันออก ,โรงเรียนวัดเสาหิน 

โรงเรียนวัดทาโรงตะวันตก ,โรงเรียนวัดง้ิวงาม ,โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก ,โรงเรียนบานหนองหญา 
โรงเรียนวัดไผหลงราษฎรเจริญ ,โรงเรียนบานวังยาง ,โรงเรียนวัดอินทรีย 

หนวยเลือกตั้งที่ 7 กลุมนเรศวร  ณ อาคารอเนกประสงค  โรงเรยีนวัดจันทรตะวันออก 
 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงขาราชการครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุมนเรศวร   จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดจุฬามณีโรงเรียนวัดยางเอน 

(ประชานุเคราะห) ,โรงเรียนวัดจันทรตะวนัออก ,โรงเรียนวัดคุงวารี ,โรงเรียนวัดสวางอารมณ , 
โรงเรียนบานหนองหัวยาง ,โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎรสงเคราะห) ,  
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ํามัน ,โรงเรียนวัดจันทรตะวันตก มิตรภาพที่ 73 

หนวยเลือกตั้งที่ 8 กลุมบางระกํา - ทานางงาม  ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนบอวิทยบางระกํา 
 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงขาราชการครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุมบางระกํา - ทานางงาม จํานวน  17  โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบอวทิยบางระกํา 
,โรงเรียนบานตะโมประชาสรรค ,โรงเรียนบานนาชักหวาย ,โรงเรียนวัดวังเปด ,โรงเรียนบานคุยยาง ,
โรงเรียนบางระกํา ,โรงเรียนบานทานางงาม ,โรงเรียนบานกรุงกรัก ,โรงเรียนวัดทาโก , 
โรงเรียนบานบางแกว ,โรงเรียนบานยานใหญ ,โรงเรียนบานหวยชัน ,โรงเรียนวัดแหลมเจดีย  
โรงเรียนวัดโปงหมอขาว ,โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล ,โรงเรียนวัดยางแขวนอู ,โรงเรียนคลองวัดไร 
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หนวยเลือกตั้งที่ 9 กลุมจตุบูรพา  ณ โรงเรียนบานปลักแรด 
 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงขาราชการครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุมจตุบูรพา  จํานวน 15 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดกรบัพวง , 
โรงเรียนบานพันเสา ,โรงเรียนบานหนองนากวางอั้น ,โรงเรียนบานหนองแขม ,โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ 
โรงเรียนบานหลายขานาง ,โรงเรียนประดูมะคาประชาสรรค ,โรงเรียนบานปลักแรด ,โรงเรียนวัดหลายโพธิ ์
โรงเรียนวัดดงโคกขาม ,โรงเรียนวัดดอนอภัย ,โรงเรียนวัดทุงชา ,โรงเรียนวัดโพธิง์าม ,โรงเรียนวัดวังอิทก 

โรงเรียนบานดงยาง 

หนวยเลือกตั้งที่ 10 กลุมไตรมิตร  ณ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 
 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงขาราชการครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุมไตรมิตร  จํานวน 20 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดหนองพะยอม 

โรงเรียนวัดบานดง ,โรงเรียนนิคมบางระกํา 4 (บางระกําชนูปถัมภ) ,โรงเรียนนิคมบางระกํา 6  
โรงเรียนบานคลองน้ําเย็น ,โรงเรียนบานตระแบกงาม ,โรงเรียนนิคมบางระกํา 2 (ราษฎรบํารุง)  
โรงเรียนวัดหนองออ ,โรงเรียนบานหนองแพงพวย ,โรงเรียนวัดหวงกระได ,โรงเรียนรัฐราษฎรสงเคราะห 
โรงเรียนวัดคยุขวาง ,โรงเรียนวัดคุยมวง ,โรงเรียนนิคมบางระกํา 1 (รุงวิไล) ,โรงเรียนบานเรียงกระดก 
โรงเรียนวัดพรหมเกษร ,โรงเรียนวัดวังแร ,โรงเรียนวัดหนองขานาง ,โรงเรียนวัดแตน  
โรงเรียนบานใหมเจริญธรรม 

หนวยเลือกตั้งที่ 11 กลุมบึงกอก - หนองกุลา  ณ โรงเรียนบานคลองเตย 
 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงขาราชการครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุมบึงกอก-หนองกุลา จํานวน 16 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนวัดบึงบอน 

โรงเรียนบานประดาประชาราษฎร ,โรงเรียนบานหนองกุลา ,โรงเรียนวัดบึงกอก ,โรงเรียนบานทาไมงาม 

โรงเรียนบานบัวจันทร ,โรงเรียนนิคมบางระกํา 8 ,โรงเรียนบานเสวยซุง ,โรงเรียนบานหนองกรับ 

โรงเรียนบานหนองไผ ,โรงเรียนบานหนองตะเคียน ,โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง ,โรงเรียนบานคลองเตย 

โรงเรียนบานใหมคลองเจริญ ,โรงเรียนบานคุยมะตูม ,โรงเรียนวัดปรือกระเทียม  

หนวยเลือกตั้งที่ 12 กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 
 สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้งของตําแหนงขาราชการครูผูสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา และสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 7 จํานวน  15  โรงเรียน / หนวยงาน  ไดแก โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 
โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา ,โรงเรียนดอนทองวิทยา ,โรงเรียนเฉลมิขวัญสตรี ,โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

โรงเรียนจานกรอง ,โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ,โรงเรียนจุฬาภรณ- 
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก ,โรงเรียนบานกรางวิทยาคม ,โรงเรียนทาทองพิทยาคม ,โรงเรียนชุมแสงสงคราม – 

(อุดรคณารักษอุปถัมภ) ,โรงเรียนวังนํ้าคูศึกษา ,โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล ,ศูนยการศึกษาพิเศษ – 

เขตการศึกษา 7 
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 ประกาศ ณ วนัที่   17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552    
 

                                                                 
 
  (นายสมเกียรติ  บุญรอด) 
                                          ประธานคณะกรรมการประจําเขตเลอืกตั้ง 
                                      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก เขต 1 


