ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปี ๒๕๕๖

-----------------------------------ตามที่ รั ฐ บาลได้กาหนดนโยบายให้ ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่ งชาติ โดยมียุทธศาสตร์พลั ง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการระดม
สรรพกาลังของทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติดและมอบหมายให้ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดมาตรการ ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปรากฏผลการประเมินดังนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
โรงเรียนวัดบางพูน
โรงเรียนวัดคลองชัน
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี (ช้างสามเศียร)
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
โรงเรียนประตูชัย
โรงเรียนวัดทางยาว
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
โรงเรียนวัดโรงวัว
โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านวังเพลิง
โรงเรียนบ้านเกาะรัง
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
โรงเรียนวัดตุ้มหู
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)

สังกัด
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.นนทบุรี เขต ๑
สพป.นนทบุรี เขต ๒
สพป.ปทุมธานีเขต ๑
สพป.ปทุมธานีเขต ๒
สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
สพป.อ่างทอง
สพป.ชัยนาท
สพป.นครนายก
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

-๒ลาดับที่
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสระ
โรงเรียนวัดประตูน้าท่าไข่
โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์)
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
โรงเรียนวัดลาดเป้ง
โรงเรียนวัดห้วงหิน
โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
โรงเรียนบ้านคลองประทุน
โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
โรงเรียนบ้านกุดเวียน
โรงเรียนดิศกุล
โรงเรียนวัดตะคร้าเอน
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
โรงเรียนบ้านสามยอด
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โรงเรียนวัดมะเกลือ
โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล)
โรงเรียนวัดดอนทราย
โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านลาดวิถี
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
โรงเรียนเสนานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
โรงเรียนด่านอุดมวิทยา
โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้าฉ่าสามัคคี
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ
โรงเรียนพิกุลทอง
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า

สังกัด
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๓
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๑
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.ตราด
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.สระแก้ว เขต ๑
สพป.สระแก้ว เขต ๒
สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
สพป.กาญจนบุรี เขต ๒
สพป.กาญจนบุรี เขต ๓
สพป.กาญจนบุรี เขต ๔
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ๑
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ๒
สพป.สมุทรสาคร
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๔
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๖
สพป.นครราชสีมา เขต ๗
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑

-๓ลาดับที่
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคอนสาร
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู ๒๕๐๐)
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์)
โรงเรียนเบญจมาศกุญชร
โรงเรียนบ้านขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านกันเตรียง
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
โรงเรียนบ้านรุน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านป่าใต้
โรงเรียนบ้านอาราง
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านวังผือ - ขามป้อม
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา
โรงเรียนบ้านสาโรง
โรงเรียนบ้านหว้า
โรงเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านหัวหมู
โรงเรียนบ้านโพน
โรงเรียนอนุบาลเลย
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง
โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
โรงเรียนบ้านบะหว้า
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
โรงเรียนบ้านโนนสาราญ
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
โรงเรียนบ้านเทื่อม
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน

สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.สุรินทร์ เขต ๑
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๒
สพป.เลย เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.หนองคาย เขต ๑
สพป.บึงกาฬ
สพป.อุดรธานี เขต ๑
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๔
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

-๔ลาดับที่
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
โรงเรียนผักแว่นอนามัย
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
โรงเรียนบ้านป่าเตย
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
โรงเรียนบ้านนายูง
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านบัวงาม
โรงเรียนบ้านสงเปือย
โรงเรียนบ้านกุดแดง
โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
โรงเรียนบ้านหนองแดน
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(ประชากูล)
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
โรงเรียนบ้านนาขอม
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
โรงเรียนบ้านซ่าน
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย
โรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านแม่ระกา
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านรังย้อย
โรงเรียนวัดต้นไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล)
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง

สังกัด
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.มุกดาหาร
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.อานาจเจริญ
สพป.กาแพงเพชร เขต ๑
สพป.กาแพงเพชร เขต ๒
สพป.ตาก เขต ๑
สพป.ตาก เขต ๒
สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
สพป.นครสวรรค์ เขต ๒
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.อุทัยธานี เขต ๑
สพป.อุทัยธานี เขต ๒
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๒
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓
สพป.แพร่ เขต ๑
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒

-๕ลาดับที่
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามงคล
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
โรงเรียนบ้านตุงลอย
โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
โรงเรียนบ้านค่า
โรงเรียนอนุบาลเชียงคา (วัดพระธาตุสบแวน)
โรงเรียนบ้านในสอย
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน ๑ )
โรงเรียนศาลาวิทยา
โรงเรียนไผ่งามวิทยา
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านสองแพรก
โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
โรงเรียนบ้านน้าราด
โรงเรียนบ้านพรุแชง
โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
โรงเรียนวัดแพร่
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดปากควน
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
โรงเรียนวัดนานอน
โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดไทรโกบ

สังกัด
สพป.น่าน เขต ๑
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
สพป.เชียงใหม่ เขต ๒
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงราย เขต ๑
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.ลาพูน เขต ๑
สพป.ลาพูน เขต ๒
สพป.ลาปาง เขต ๑
สพป.ลาปาง เขต ๒
สพป.ลาปาง เขต ๓
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๒
สพป.ระนอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
สพป.พังงา
สพป.ภูเก็ต
สพป.กระบี่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
สพป.ตรัง เขต ๑
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.พัทลุง เขต ๑

-๖ลาดับที่
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนควนนกหว้า
โรงเรียนบ้านท่าแพ
โรงเรียนบ้านหัวเขา
โรงเรียนบ้านเขาพระ
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
โรงเรียนนิคมพัฒนา ๖
โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ ๑๙๙
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนแก่งคอย
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
โรงเรียนหันคาพิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
โรงเรียนชิตใจชื่น
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
โรงเรียนห้วยยอด

สังกัด
สพป.พัทลุง เขต ๒
สพป.สตูล
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๒
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๓
สพป.นราธิวาส เขต ๑
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๓
สพม.เขต ๑
สพม.เขต ๒
สพม.เขต ๓ นนทบุรี
สพม.เขต ๔ พระนครศรีอยุธยา
สพม.เขต ๔ ปทุมธานี
สพม.เขต ๔ สระบุรี
สพม.เขต ๕ สิงห์บุรี
สพม.เขต ๕ ลพบุรี
สพม.เขต ๕ ชัยนาท
สพม.เขต ๕ อ่างทอง
สพม.เขต ๖ สมุทรปราการ
สพม.เขต ๗ ปราจีนบุรี
สพม.เขต ๗ นครนายก
สพม.เขต ๗ สระแก้ว
สพม.เขต ๘ ราชบุรี
สพม.เขต ๘ กาญจนบุรี
สพม.เขต ๙ สุพรรณบุรี
สพม.เขต ๙ นครปฐม
สพม.เขต ๑๐ เพชรบุรี
สพม.เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต ๑๑ ชุมพร
สพม.เขต ๑๒ นครศรีธรรมราช
สพม.เขต ๑๒ พัทลุง
สพม.เขต ๑๓ ตรัง

-๗ลาดับที่
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนพนมเบญจา
โรงเรียนทับปุดวิทยา
โรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒
โรงเรียนกาแพงวิทยา
โรงเรียนศรียานุสรณ์
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
โรงเรียนเลยพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนดงหลวงวิทยา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
โรงเรียนผดุงนารี
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
โรงเรียนขุขันธ์
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านบัวเชดวิทยา
โรงเรียนแม่แตง
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
โรงเรียนลาปางกัลยาณี
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
โรงเรียนพานพิทยาคม
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

สังกัด
สพม.เขต ๑๓ กระบี่
สพม.เขต ๑๔ พังงา
สพม.เขต ๑๔ ภูเก็ต
สพม.เขต ๑๕ นราธิวาส
สพม.เขต ๑๕ ปัตตานี
สพม.เขต ๑๕ ยะลา
สพม.เขต ๑๖ สงขลา
สพม.เขต ๑๖ สตูล
สพม.เขต ๑๗ จันทบุรี
สพม.เขต ๑๗ ตราด
สพม.เขต ๑๘ ชลบุรี
สพม.เขต ๑๘ ระยอง
สพม.เขต ๑๙ เลย
สพม.เขต ๒๐ อุดรธานี
สพม.เขต ๒๒ นครพนม
สพม.เขต ๒๒ มุกดาหาร
สพม.เขต ๒๔ กาฬสินธุ์
สพม.เขต ๒๕ ขอนแก่น
สพม.เขต ๒๖ มหาสารคาม
สพม.เขต ๒๗ ร้อยเอ็ด
สพม.เขต ๒๘ ศรีสะเกษ
สพม.เขต ๒๘ ยโสธร
สพม.เขต ๒๙ อุบลราชธานี
สพม.เขต ๒๙ อานาจเจริญ
สพม.เขต ๓๐ ชัยภูมิ
สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา
สพม.เขต ๓๒ บุรีรัมย์
สพม.เขต ๓๓ สุรินทร์
สพม.เขต ๓๔ เชียงใหม่
สพม.เขต ๓๔ แม่ฮ่องสอน
สพม.เขต ๓๕ ลาปาง
สพม.เขต ๓๕ ลาพูน
สพม.เขต ๓๖ เชียงราย
สพม.เขต ๓๖ พะเยา
สพม.เขต ๓๗ แพร่
สพม.เขต ๓๗ น่าน
สพม.เขต ๓๘ สุโขทัย
สพม.เขต ๓๘ ตาก

-๘ลาดับที่
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนหนองไผ่
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
โรงเรียนดุสิตวิทยา
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (K-TECH)
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
โรงเรียนเซนต์เมรี่
โรงเรียนอาเวมารีอา
วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
โรงเรียนวิชชานารี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

สังกัด
สพม.เขต ๓๙ พิษณุโลก
สพม.เขต ๓๙ อุตรดิตถ์
สพม.เขต ๔๐ เพชรบูรณ์
สพม. เขต ๔๒ อุทัยธานี
สช. สพม.เขต ๑
สช. สพป.นนทบุรี เขต ๑
สช. ลพบุรี เขต ๒
สช.สระบุรี เขต ๑
สช.ชลบุรี เขต ๑
สช.สพม.เขต ๘
สช. นครราชสีมา เขต ๓
สช.สพม.เขต ๑๒
สช.สพม.เขต ๓๒
สช.สพม.เขต ๒๕
สช.สพม.เขต ๒๘
สช.สพป.อุดรธานี เขต ๑
สช.สพป.อุบลราชธานี เขต๑
สช.สพป.ยโสธร
สช.สพป.กาแพงเพชร
สช.สพป.อุตรดิตถ์
สช.สพม.เขต ๓๔
สช.สพป.เชียงราย
สช.สพม.เขต ๓๕
สช.สพป.ยะลา
สช.สพป.ปัตตานี
สช.สพม.เขต ๑๕
อาชีวศึกษา จ.ปทุมธานี
อาชีวศึกษา จ.สมุทรปราการ
อาชีวศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา
อาชีวศึกษา จ.นครนายก
อาชีวศึกษา จ.ลพบุรี
อาชีวศึกษา จ.สระบุรี
อาชีวศึกษา จ.สิงห์บุรี
อาชีวศึกษา จ.สุพรรณบุรี
อาชีวศึกษา จ.ชลบุรี
อาชีวศึกษา สพม.เขต ๑๘
อาชีวศึกษา จ.สระแก้ว

-๙ลาดับที่
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕

ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
เมืองปทุมธานี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
ค่ายบางระจัน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย อาเภอ
เมืองนครราชสีมา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
แก้งคร้อ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
บ้านกรวด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
เขวาสินรินทร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
กันทรวิชัย

สังกัด
อาชีวศึกษา จ.นครปฐม
อาชีวศึกษา จ.ประจวบคีรีขันธ์
อาชีวศึกษา สพม.เขต ๓๑
อาชีวศึกษา สพม.เขต ๓๐
อาชีวศึกษา สพม.เขต ๓๒
อาชีวศึกษา สพม.เขต ๒๘
อาชีวศึกษา สพม.เขต ๒๕
อาชีวศึกษา สพม.เขต ๒๖
อาชีวศึกษา จ.หนองคาย
อาชีวศึกษา สพม.เขต ๒๔
อาชีวศึกษา สพม.เขต ๒๗
อาชีวศึกษา จ.มุกดาหาร
อาชีวศึกษา สพม.เขต ๒๙
อาชีวศึกษา จ.กาแพงเพชร
อาชีวศึกษา จ.น่าน
อาชีวศึกษา สพม.เขต ๓๖
อาชีวศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
อาชีวศึกษา จ.ลาพูน
อาชีวศึกษา จ.ลาปาง
อาชีวศึกษา จ.ชุมพร
อาชีวศึกษา จ.สตูล
อาชีวศึกษา จ.ปัตตานี
กศน.จ.ปทุมธานี
กศน.จ.สมุทรปราการ
กศน.จ.สิงห์บุรี
กศน.จ.นครราชสีมา
กศน.สพม.เขต ๓๐
กศน.สพม.เขต ๓๒
กศน.สพป.สุรินทร์
กศน.สพม.เขต ๒๖

-๑๐ลาดับที่ ชื่อสถานศึกษา
๓๐๖ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
ภูผาม่าน
๓๐๗ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
สร้างคอม
๓๐๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
ฆ้องชัย
๓๐๙ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
เมืองนครพนม
๓๑๐ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
หนองพอก
๓๑๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
เมืองมุกดาหาร
๓๑๒ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย อาเภอ
โพธิ์ประทับช้าง
๓๑๓ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
แม่จริม
๓๑๔ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
แม่จัน
๓๑๕ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
แม่สะเรียง
๓๑๖ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
เมืองลาพูน
๓๑๗ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
ห้างฉัตร
๓๑๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
เมืองภูเก็ต
๓๑๙ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
ย่านตาขาว
๓๒๐ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
บางแก้ว
๓๒๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
รัตภูมิ
๓๒๒ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
เมืองศรีสะเกษ

สังกัด
กศน.สพม.เขต ๒๕
กศน.สพม.เขต ๒๐
กศน.สพม.เขต ๒๔
กศน.สพม.เขต ๒๒
กศน.สพม.เขต ๒๗
กศน.สพป.มุกดาหาร
กศน.สพป.พิจิตร
กศน.สพป.น่าน
กศน.สพม.เขต ๓๖
กศน.สพป.แม่ฮ่องสอน
กศน.สพป.ลาพูน
กศน.สพม.เขต ๓๕
กศน.สพป.ภูเก็ต
กศน.สพม.เขต ๑๓
กศน.สพป.พัทลุง
กศน.สพม.เขต ๑๖
กศน.สพป.ศรีสะเกษ

-๑๑ลาดับที่ ชื่อสถานศึกษา
๓๒๓ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอ
สุไหงปาดี
๓๒๔ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
๓๒๕ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๓๒๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๓๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๓๒๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๓๒๙ โรงเรียนลาซาล
๓๓๐ โรงเรียนราชินีบน
๓๓๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
๓๓๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ
๓๓๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

สังกัด
กศน.สพม.เขต ๑๕
อุดมศึกษา สพป.นครปฐม
อุดมศึกษา สพม.เขต ๓๑
อุดมศึกษา สพม.เขต ๓๐
อุดมศึกษา สพม.เขต ๓๒
อุดมศึกษา สพม.เขต ๒๘
สช. ส่วนกลาง
สช. ส่วนกลาง
สช. ส่วนกลาง
สช. ส่วนกลาง
สช. ส่วนกลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

