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เขต1

เขต2

เขต3

เขต4

เขต5

เขต6

เขต7

เขต10

เขต11

เขต12

เขต13

เขต14

เขต8

เขต9

แมฮ่่องสอน เชยีงใหม ่
ล ำพนู ล ำปำง

เชยีงรำย พะเยำ 
น่ำน แพร่

ตำก สุโขทยั อุตรดติถ์ 
พษิณุโลก เพชรบรูณ์

ก ำแพงเพชร พจิติร 
นครสวรรค ์อุทยัธำนี

ชยันำท สงิหบ์ุร ีลพบุรี สระบุร ี
อ่ำงทอง อยุธยำ

นนทบุร ีปทุมธำนี นครปฐม สมทุรปรำกำร

กำญจนบุร ีรำชบุร ีสุพรรณบุรี

เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ์
สมทุรสำคร สมทุรสงครำม

ชุมพร สุรำษฎรธ์ำนี สงขลำ
นครศรธีรรมรำช พทัลุง

ระนอง พงังำ ภเูกต็ กระบี ่
ตรงั สตูล

ปัตตำนี ยะลำ นรำธวิำส

เลย หนองบวัล ำภ ูอุดรธำนี หนองคำย บงึกำฬ

สกลนคร นครพนม มกุดำหำร

ขอนแก่น 
กำฬสนิธุ ์

มหำสำรคำม 
รอ้ยเอด็

ชยัภมู ินครรำชสมีำ บุรรีมัย ์สุรนิทร์

ยโสธร อ ำนำจเจรญิ อุบลรำชธำนี ศรสีะเกษ

ฉะเชงิเทรำ ชลบุร ีระยอง

นครนำยก ปรำจนีบุรี
สระแกว้ จนัทบุร ีตรำด

ภาคเหนือ 17 จงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน1 (4)

ภาคเหนือตอนบน2 (4)

ภาคเหนือตอนล่าง1(5)

ภาคเหนือตอนล่าง2 (4)

ภาคกลาง 17 จงัหวดั
ภาคกลางตอนบน (6)

ภาคกลางปริมณฑล (4)

ภาคกลางตอนล่าง1 (3)

ภาคกลางตอนล่าง2 (4)

ภาคใต้ 11 จงัหวดั

ภาคใต้ฝัง่อนัอ่าวไทย (5)

ภาคใต้ฝัง่อนัดามนั (6)

ภาคใต้ชายแดน 3 จงัหวดั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน1 (5)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน2 (3)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง.(4)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 (4)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (4)

ภาคตะวนัออก 8 จงัหวดั
ภาคตะวนัออก1 (3)

ภาคตะวนัออก2 (5)

พืน้ทีเ่ขตตรวจรำชกำร (18 กลุ่มจงัหวดั 6 ภำค) ผตร.พน. ปี 2564 (ค ำสัง่ พน. ที ่
70/2563 ลว. 18 พ.ย. 63)

โดยกลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ (ฝ่ายข้อมูล)
(ณ วันที่ 9 มี.ค. 64)

ผตร.ทวำรฐั (14..จงัหวดั )

ผตร.ประพนธ ์(11..จงัหวดั)

ผตร.หร่อหยำ (13..จงัหวดั)

ผตร.ชนำนญั (12..จงัหวดั)

ผตร.เพทำย (11..จงัหวดั)

ผตร.ภมู ี(15..จงัหวดั)

เขต4 เขต5 เขต10

เขต2 เขต3 เขต15

เขต6 เขต8 เขต16

เขต7 เขต9 เขต13

เขต11 เขต12 เขต14

เขต1 เขต17 เขต18



พื้นที่ กกพ. ประจ าเขต 1-13         เขตบริการวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ 1 - 4 (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10) 

(6) เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน พะเยา ล าปาง แม่ฮ่องสอน

(8) พิษณุโลก น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย

(6) นครสวรรค์

หนองคาย หนองบัวล าภ ูบึงกาฬ
นครพนม สกลนคร อุดรธานี เลย

(8) ขอนแก่น

(8) อุบลราชธานี
มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคราม ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ

(4) นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์

พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี สระแก้ว อ่างทอง
(7) สระบุรี ปทุมธานี นครนายก

(5) ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง

(4) กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม
สมุทรสาคร

(6) ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง 

(6) สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง
นครศรีธรรมราช

(6) สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา

(3) กรุงเทพมหานคร นนทบุรี

(16) ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี 
นครนายก พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด

(10) ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชัยนาท สุพรรณบุรี อุทัยธานี 

(5) มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์

(5) หนองคาย อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ นครพนม

(5) ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองบัวล าภู

(5) อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ 

(8) เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน พะเยา   
แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน

(7) สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

(7) นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่

(8) พิษณุโลก นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

จันทบุรี ตราด

ตาก ก าแพงเพชร พิจิตร

เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท 
สิงห์บุรี ลพบุรี

นราธิวาส 

สมุทรปราการ

ผตร.ทวำรฐั (14)

ผตร.ประพนธ ์(11)

ผตร.หร่อหยำ (13)

ผตร.ชนำนญั (12)

ผตร.เพทำย (11)

ผตร.ภมู ี(15)

ชธ.

สนพ.

ปตท.

ธพ.

กฟผ.

พพ.

KS

PY

PY

PB

PB

PT

โดยกลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ (ฝ่ายข้อมูล)
(ณ วันที่ 7 ธ.ค.2563)


