
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1 B10305 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง* ม.6 บ้านนาทุ่งกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ภาคใต้

2 B16526 โรงเรียนบ้านลิกี* ม.5 บ้านลิกี ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ภาคใต้

3 B04561 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด* ม.4 บ้านคลองย่าหนัด ต.เกาะกลาง-คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ภาคใต้

4 B05632 โรงเรียนบ้านโคกยูง* ม.3 ต.เกาะกลาง-คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ภาคใต้

5 B17951 โรงเรียนบ้านสังกาอู้* ม.7 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ภาคใต้

6 B36273 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ* เลขที่ 125 ม.1 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ภาคใต้

7 B36272 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์* ม.7 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ภาคใต้

8 B21546 โรงเรียนบ้านหลังโสด* ม.5 บ้านหลังโสด ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ภาคใต้

9 B06357 โรงเรียนบ้านช้างตาย* ม.3 บ้านฃ้างตาย ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ภาคใต้

10 B08612 โรงเรียนบ้านทับพล* ม.7 บ้านทับพล ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ ภาคใต้

11 B19724 โรงเรียนบ้านหนองน้ําแดง* ม.6 บ้านหนองน้ําแดง ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ ภาคใต้

12 B05330 โรงเรียนบ้านโคกกลาง* ม.5 บ้านโคกกลาง ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ ภาคใต้

13 B04435 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ* ม.3 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ภาคใต้

14 B22056 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง* ม.3 บ้านห้วยพลูหนัง ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ภาคใต้

15 B04369 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง* ม.8 บ้านคลองชะมวง ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ภาคใต้

16 B21896 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําขาว* ม.1 ถ.เพชรเกษม บ้านห้วยน้ําขาว ต.ห้วยน้ําขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ภาคใต้

17 B08580 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ* ม.10 บ้านทะเลหอย ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ภาคใต้

18 B12468 โรงเรียนบ้านบางโสก* ม.5 บ้านบางโสก ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ภาคใต้

19 B24878 โรงเรียนวัดเขาต่อ* ม.4 บ้านเขาต่อ ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ภาคใต้

20 B36284 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม* ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ภาคใต้

21 B02715 โรงเรียนบ้านกระบี่น้อย* ม.6 บ้านกระบี่น้อย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ภาคใต้

22 B10888 โรงเรียนบ้านน้ําจาน* ม.2 บ้านน้ําจาน ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ภาคใต้

23 B22393 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง* ม.4 บ้านหว่างคลอง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ภาคใต้

24 B33007 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูลมูลนิธิ* เลขที่ 6, 8 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ ภาคใต้

25 B01802 โรงเรียนทุ่งต้นปีก* ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ภาคใต้

26 B09210 โรงเรียนบ้านทุ่ง* ม.1 บ้านทุ่ง ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ภาคใต้

27 B29598 โรงเรียนวัดห้วยโต้* ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ภาคใต้

28 B33009 โรงเรียนอิศรานุสรณ์* เลขที่ 91 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ ภาคใต้

29 B18672 โรงเรียนบ้านหนองกก* ม.2 บ้านหนองกก ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ภาคใต้

่30 B06278 โรงเรียนบ้านช่องพลี* ม.1 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ภาคใต้

31 B23402 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง* ม.2 บ้านอ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ภาคใต้

32 B04730 โรงเรียนบ้านควนแดง* ม.6 บ้านน้ําดํา ต.บ้านดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบี่ ภาคใต้ หน้าที่ 1 of 237
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33 B36285 โรงเรียนลําทับประชานุเคราะห์* เลขที่ 111 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี่ ภาคใต้

34 B33012 โรงเรียนอนุบาลลําทับ* เลขที่ 195 ม.5 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี่ ภาคใต้

35 B40202 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่* เลขที ่114/1 ม.2 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ภาคใต้

36 B10363 โรงเรียนบ้านนาปง* เลขที่ 154 ม.5 บ้านนาปง ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ภาคใต้

37 B22152 โรงเรียนบ้านห้วยยูง* ม.1 บ้านห้วยยูงตก ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ภาคใต้

38 B16309 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่* ม.1 บ้านไร่ใหญ่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ภาคใต้

39 B40279 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยเหนือคลอง* เลขที่ 371-372 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ภาคใต้

40 B13393 โรงเรียนบ้านป่างาม* ม.3 บ้านป่างาม ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ภาคใต้

41 B12362 โรงเรียนบ้านบางเจริญ* ม.5 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ภาคใต้

42 B04573 โรงเรียนบ้านคลองแรด* ม.5 บ้านคลองแรด ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ภาคใต้

43 B22820 โรงเรียนบ้านหินราว* ม.1 บ้านหินราว ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ภาคใต้

44 B23123 โรงเรียนบ้านแหลมสัก* ม.3 บ้านแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ภาคใต้

45 B33020 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท* เลขที ่57 ถ.สุขุมวิท ซ.36 ( นภาศัพท์แยก1 ) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

46 B33041 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง* เลขที่ 95 ถ.สุขุมวิท ซ.55 (ทองหล่อ17) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

47 B33014 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา* เลขที่ 94 ถ.สุขุมวิท 55 ทองหล่อซ.2 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

48 B33019 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก* เลขที ่6335 ถ.ริมทางรถไฟเก่าสายปากน้ํา ซ.หิมะทองคํา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

49 B33024 โรงเรียนวิศาลวิทย์* เลขที่ 49/1 ถ.สุขุมวิท ซ.38(สันติสุข) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

50 B33025 โรงเรียนศรีวิกรม์* เลขที่ 1020 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

51 B33030 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท* เลขที่ 56/3 ถ.สุขุมวิท ซ.63(เอกมัย4) แขวงพระโขนงเหนือ เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

52 B33048 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี* เลขที่ 240 ถ.เจริญนคร ซ.10 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

53 B33058 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์* เลขที่ 1373 ถ.เจริญนคร แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

54 B33059 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ* เลขที่ 1128 ถ.เจริญนคร แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

55 B33047 โรงเรียนพัฒนาวิทยา* เลขที ่9 ถ.อิสรภาพตัดใหม่ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

56 B33060 โรงเรียนขุมทองวิทยา* เลขที่ 10 ม.13 ถ.หทัยราษฎร์ ซ.วัดแป้นทอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

57 B36026 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย* เลขที่ 35 ม.9 ต.สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

58 B33066 โรงเรียนอนุบาลสวนสยาม* เลขที่ 8/8 ถ.สุขาภิบาล2 ซ.อมรพันธ์นคร8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

59 B33073 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน* เลขที่ 7/23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

60 B33067 โรงเรียนเซนต์จอห์น* เลขที่ 1110/2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

61 B33078 โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น* เลขที่ 1110 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

่62 B33069 โรงเรียนจินดานุกุล* เลขที่ 29 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

63 B33070 โรงเรียนดาราทร* เลขที่ 82/849 หมู่บ้านซิเมนต์ไทย ซ.7 ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง
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64 B39994 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา*

เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

65 B33085 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์* เลขที่ 87/2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

66 B33081 โรงเรียนอนุบาลโชติมา* เลขที่ 440 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ ซ.18 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

67 B33090 โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา* เลขที่ 212 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ ซ.10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

68 B33094 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์* เลขที่ 2/550 ถ.พหลโยธิน ซ.40 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

69 B33106 โรงเรียนสิริอักษร ธนบุรี* เลขที่ 91 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.12 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

70 B33112 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์* เลขที่ 6/3 ม.10 ถ.เอกชัย ซ.วัดแก้วไพฑูรย์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

71 B33100 โรงเรียนธนบุรีศึกษา* เลขที่ 66 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ซ.วัฒนา แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

72 B33108 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี* เลขที่ 15/30 ถ.ริมคลองบางสะแก ซ.เลิศพัฒนาเหนือ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลางุ ุ ุ

73 B33598 โรงเรียนอนุบาลสิริอักษร* เลขที่ 81 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.12 แขวงบางปะกอก เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

74 B33116 โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา* เลขที่ 11 ม.3 ถ.เตชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

75 B36033 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา* เลขที่ 153/34 ม.1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

76 B33122 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ์* เลขที่ 502/277 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

77 B36035 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม* เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

78 B33130 โรงเรียนนิธิปริญญา* เลขที่ 700 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

79 B33133 โรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา* เลขที ่4097 ถ.ประชาสงเคราะห์ ซ.12 แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

80 B33137 โรงเรียนอนุบาลปานตา* เลขที่ 122 ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.4 แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

81 B32152 โรงเรียนอํานวยพิทยา* เลขที ่54 ถ.ประชาสงเคราะห์ ซ.28 แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

82 B40067 โรงเรียนราชวินิต มัธยม* เลขที่ 181 ถ.พิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

83 B33153 โรงเรียนพันธะวัฒนา* เลขที่ 249 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

84 B33173 โรงเรียนอักษรเจริญ* เลขที ่305/3 ถ.สุโขทัย ซ.6 แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

85 B33150 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์* เลขที่ 149 ถ.พระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

86 B33146 โรงเรียนกันตะบุตร* เลขที่ 71 ถ.อํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

87 B33149 โรงเรียนช่างอากาศอํารุง* เลขที ่1 ถ.เตชะวนิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

88 B33157 โรงเรียนราชินีบน* เลขที่ 885 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

89 B33161 โรงเรียนสรรพาวุธบํารุง* เลขที่ 53 ม.14 ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

90 B33164 โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว* เลขที่ 124 ถ.พระราม 5 ซ.ระนอง1 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

91 B33141 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล* เลขที่ 565 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

่92 B33144 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค* เลขที่ 94 ซ.สามเสน11 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

93 B33175 โรงเรียนนิลประพันธ์* เลขที่ 246/3 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

94 B33177 โรงเรียนปิยะวิทยา ตลิ่งชัน* เลขที่ 548 ถ.ในบริเวณวัดเรไร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง หน้าที่ 3 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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95 B33174 โรงเรียนกุศลศึกษา* เลขที ่2 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ (วัดชัยพฤกษมาลา) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

96 B36042 โรงเรียนมหรรณพาราม* เลขที่ 68/5 ม.2 ถ. ฉิมพลี ต.ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

97 B33189 โรงเรียนโชติกาญจน์* เลขที่ 43/7 ม.1 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

98 B49965 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส* เลขที่ 29 ซ.ศาลาธรรมสพน์ 58 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

99 B33191 โรงเรียนบูรณะศึกษา* เลขที่ 193/5 ม.2 ถ.ประชาอุทิศ ซ.76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

100 B36049 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย* เลขที่ 146 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

101 B36048 โรงเรียนวัดพุทธบูชา* เลขที่ 218 ม.3 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

102 B33205 โรงเรียนพรประสาทวิทยา* เลขที ่1060 ถ.เทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

103 B33201 โรงเรียนจรวยพรวิทยา* เลขที่ 8 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

104 B33202 โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา* เลขที ่461 ซ.วัดโพธิ์นิมิตร ถ.เทิดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

105 B33206 โรงเรียนมณีวิทยา* เลขที ่95 ถ.ตากสิน-เพชรเกษม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

106 B33213 โรงเรียนสหนิยมวิทยา* เลขที่ 143 (229/1 ถ.ริมทางรถไฟวงเวียนใหญ ซ.ตากสิน4 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

107 B33218 โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ* เลขที่ 9 ถ.ตากสิน ซ.7 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

108 B33208 โรงเรียนมังคละศึกษา* เลขที่ 1 ซ.ตากสิน9 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

109 B33209 โรงเรียนฤดีศึกษา* เลขที่ 51 ถ.ตากสิน ซ.19 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

110 B33220 โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา* เลขที่ 73 ถ.เทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

111 B32123 โรงเรียนสหบํารุงวิทยา (มูลนิธิ)* เลขที ่1135 ถ.อิสรภาพ 9 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

112 B36051 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง* เลขที่ 162 ซ.วัดดาวคะนอง ถ.เจริญนคร ต.ดาวคะนอง เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

113 B33279 โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี* เลขที่ 107/6 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซ.25(ประชาร่วมใจ) แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

114 B36058 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย* แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

115 B36062 โรงเรียนสวนอนันต์* เลขที่ 65 ถ.อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

116 B33296 โรงเรียนอนุบาลมีลําใย* เลขที่ 176/3 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซ.วัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

117 B36063 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม* เลขที่ 512/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

118 B33264 โรงเรียนชาตศึกษา* เลขที่ 73 ถ.อิสรภาพ ซ.วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

119 B36057 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม* เลขที่ 1160/3 เพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

120 B30544 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา* เลขที่ 45/40 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

121 B33262 โรงเรียนแสงมณี* เลขที่ 75 ถ.อิสรภาพ ซ.วัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

122 B33263 โรงเรียนกรุงธนวิทยาภวัน* เลขที ่761 ซ.ทวีธาภิเศก แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

123 B36065 โรงเรียนบางกะปิ* เลขที่ 69 ซ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

่124 B36066 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง* แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

125 B33317 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา* เลขที่ 461 ซ.ลาดพร้าว101 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

126 B40171 โรงเรียนเด็กสากล* เลขที ่52/684 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง หน้าที่ 4 of 237
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             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

127 B39990 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่าย ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

128 B33310 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา* เลขที่ 84 ซ.รามคําแหง52 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

129 B33308 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล* เลขที่ 52/154-6 ถ.รามคําแหง(สุขาภิบาล3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

130 B36067 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2* เลขที่ 91/123 ม.8 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

131 B33323 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล* เลขที่ 59/450 ม.6 ถ.พระราม 2 ซ.แสมดํา แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

132 B33332 โรงเรียนวรรณสว่างจิต* เลขที่ 45/285 ถ.พระราม2 ซ.สุดจิตต์นิเวศน์1 แขวงแสมดํา แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

133 B33325 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา* เลขที่ 54/99 ม.6 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

134 B33326 โรงเรียนสมิทธิพงษ์* เลขที่ 45/9 ม.7 ถ.พระราม2 ซ.ท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

135 B33334 โรงเรียนสุพิชญา* เลขที่ 179 ม.การเคหะโครงการ 2 ถ.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

136 B33329 โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์* เลขที่ 84/12 ม.7 ถ.ท่าข้าม ซ.ทองปาน1 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

137 B33335 โรงเรียนอนุบาลอภิสรา* เลขที่ 131/1302  ม.การเคหะแห่งชาติธนบุรี โครงการ 3 

ถ.พระราม 2

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

138 B36053 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน* เลขที่ 8/1 ม.6 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา (ซอย55) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

139 B33632 โรงเรียนสุขฤทัย* เลขที ่33/235 ถ.รามอินทรา ซ.ถนอมมิตร (รามอินทรา 65) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

140 B33234 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ* เลขที่ 222 ม.4 ถ.วัชรพลรามอินทรา ซ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

141 B33228 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา* เลขที่ 2 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

142 B33231 โรงเรียนภูมิไพโรจน์วิทยา* เลขที ่127 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

143 B33237 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์* เลขที่ 50/65 ถ.พหลโยธิน ตรงข้าม ซ.61 ม.ฝนทอง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

144 B33257 โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร* เลขที่ 77/8 ม.1 ถ.พุทธมณฑล สาย2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

145 B36054 โรงเรียนปัญญาวรคุณ* เลขที่ 8 ม.2 แขวงหลักสอง เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

146 B33359 โรงเรียนซินไตท้ง* เลขที ่34 ถ.เตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

147 B33363 โรงเรียนปิ่นวัฒนา* เลขที่ 201 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 ซ.ไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

148 B33367 โรงเรียนวีระพิทยา* เลขที่ 624 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 ซ.เขมาเนรมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

149 B33370 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา* เลขที่ 770 ถ.ประชาชื่น ซ.ดอกส้ม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

150 B33375 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา* เลขที่ 1271 ถ.ประชาราษฎร์1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

151 B33378 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา* เลขที่ 87 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

152 B36073 โรงเรียนสิริรัตนาธร* เลขที่ 824 ซ.อุดมสุข30 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

153 B33386 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา* เลขที ่501 ถ.ริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

154 B33387 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข* เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท103 ซ.บุญนาค แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

่155 B33388 โรงเรียนอรรถวิทย์* เลขที่ 280 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

156 B36075 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา* เลขที่ 76/4 ม.3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

157 B33391 โรงเรียนอนุบาลเอกชัย* เลขที่ 118 ม.6 ถ.เอกชัย ซ.สินสุข แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง หน้าที่ 5 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

158 B36078 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา* เลขที ่728/2 ถ.พระราม4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

159 B33432 โรงเรียนอาทรศึกษา* เลขที่ 19 ถ.เจริญกรุง ซ.เจริญกรุง 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

160 B33420 โรงเรียนกว่างเจ้า* เลขที่ 525 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

161 B33425 โรงเรียนสัจจพิทยา* เลขที ่274 ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

162 B33429 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น* เลขที่ 114 ถ.สาธรเหนือ ซ.ศึกษาวิทยา แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

163 B33426 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์* เลขที่ 60 ถ.สุรศักดิ์ ซ.ศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

164 B32156 โรงเรียนชินวร* เลขที่ 24/5 ถ.สุขาภิบาล2 ซ.เสรีไทย (ชินวร) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

165 B36080 โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์* เลขที่ 818 ม.4 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

166 B33434 โรงเรียนโสมาภา* เลขที่ 50/141-142 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

167 B33440 โรงเรียนอนุบาลชินวร* เลขที่ 24/9 ถ.สุขาภิบาล2 ซ.ชินวร แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

168 B33444 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด* เลขที่ 4/516 ม.4 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

169 B33450 โรงเรียนอนุบาลอินทรารักษ์* เลขที่ 77/103-104 ถ.นวมินทร์ ซ.อินทรารักษ์ ต.คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

170 B39999 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุม

วัน*

เลขที่ 2 ถ.อังรี-ดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

171 B33453 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา* เลขที่ 1764 ถ.จารุเมือง ซ.สุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

172 B33455 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย* เลขที ่534 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

173 B39982 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่าย ซ.จุฬาฯ 11 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

174 B33464 โรงเรียนอนุบาลจินดาพร* เลขที่ 5/298 ถ.บางนา-ตราด ซ.10 (ทุ่งเศรษฐี) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

175 B33565 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย* เลขที่ 20/16 ม.4 ถ.อ่อนนุช ซ.อ่อนนุช 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

176 B33461 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา* เลขที ่4 ถ.พัฒนาการ 56 ซ.เอื้อสุขพัฒนา2 แขวงสวนหลวง เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

177 B33476 โรงเรียนบํารุงอิสลามวิทยา* เลขที่ 18 ถ.กรุงเกษม ซ.กรุงแมน แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

178 B33477 โรงเรียนประสาทวุฒิ* เลขที่ 64 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

179 B36083 โรงเรียนวัดสระเกศ* เลขที่ 344 ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

180 B36084 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์* เลขที่ 1598 ถ.กรุงเกษม แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

181 B33479 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา* เลขที่ 303 ถ.หลวง ต.วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

182 B33484 โรงเรียนธํารงวิทย์* เลขที่ 93 ท. ถ.พหลโยธิน ซ.สุขจิตต์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

183 B33492 โรงเรียนอนุบาลรัศมี* เลขที่ 156 ถ.ราชวิถี ซ.2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

184 B33498 โรงเรียนใจรักอนุบาล* เลขที่ 39/1 ถ.สุขุมวิท ซ.ปุณณวิถี 29 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

185 B33500 โรงเรียนบพิธวิทยา* เลขที ่3 ถ.ทางรถไฟเก่า แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

่186 B36085 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย* เลขที่ 182 สุขุมวิท62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

187 B36086 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต* เลขที่ 1253 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

188 B33503 โรงเรียนสมถวิล* เลขที่ 44 ถ.สุขุมวิท 62 แยก 8 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง หน้าที่ 6 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

189 B33504 โรงเรียนสมาหารศึกษา* เลขที่ 2012 ถ.สุขมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

190 B33507 โรงเรียนอนุบาลปรานี* เลขที่ 993/32 ถ.สุขุมวิท  ซ.อุดมสุข 41 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

191 B36088 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ* เลขที่ 250 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

192 B36087 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์* เลขที่ 330/3 ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

193 B33517 โรงเรียนราชินี* เลขที่ 444 ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

194 B36090 โรงเรียนวัดสังเวช* เลขที่ 108 ถ.ลําพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

195 B33543 โรงเรียนเทพอักษร* เลขที่ 11/5 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

196 B33544 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี* เลขที่ 1/2 ม.2 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

197 B36098 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ* แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

198 B33547 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม* เลขที่ 94 ม.12 ซ.รามคําแหง187 ถ.รามคําแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

199 B23740 โรงเรียนประถมนนทรี* เลขที่ 66/1 ซ.นาวิน ถ.เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

200 B33686 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา* เลขที่ 231 ซ.วัดไผ่เงิน 9 ถ.จันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

201 B33687 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา* เลขที ่243 ถ.จันทน์ 43 ซ.วัดไผ่เงิน 9 แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

202 B36114 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม* เลขที่ 146 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

203 B36100 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม* เลขที ่786 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

204 B33549 โรงเรียนตรีวิทยา* เลขที ่342/12 ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.26-28 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

205 B33554 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา* เลขที่ 196 ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.สาธุประดิษฐ์ 39 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

206 B33556 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย* เลขที่ 12 ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.ปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

207 B33682 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา* เลขที่ 215/2 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

208 B32521 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา* เลขที่ 376 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

209 B33699 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร* เลขที่ 108 ถ.สาธรใต้ ซ.เซนต์หลุยส์3 แขวงยานนาวา เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

210 B33570 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป* เลขที่ 744 ถ.เพชรบุรี ซ.พญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

211 B33577 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา* เลขที่ 36 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

212 B33574 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ* เลขที่ 55 ซ.เพชรบุรี 11 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

213 B33562 โรงเรียนโกวิทธํารง* เลขที่ 58 ถ.ราชปรารถ ซ.รัชฎภัณฑ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

214 B36101 โรงเรียนมักกะสันพิทยา* เลขที่ 846/17 ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

215 B33573 โรงเรียนอนุบาลจารุณี* เลขที่ 232 ถ.บัดทัดทอง ต.ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

216 B33610 โรงเรียนกัลยวิทย์* เลขที ่11/7 ม.1 ถ.ลาดปลาเค้า ซ.เสนานิคม1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

217 B33611 โรงเรียนบุญฤดี* เลขที่ 47 ม.14 ถ.สุขาภิบาล1 ซ.โชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

่218 B33612 โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา* เลขที่ 16 ม.9 ถ.โชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

219 B33618 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว* เลขที่ 17/18 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

220 B40237 โรงเรียนโชคชัย* เลขที่ 17/144 ถ.สุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง หน้าที่ 7 of 237
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221 B32157 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา* เลขที่ 1808 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

222 B33633 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์* เลขที ่33 ถ.ลาดพร้าว ซ.51 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

223 B36109 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง* เลขที่ 1325 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

224 B33659 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา* เลขที่ 242 ถ.พัฒนาการ ซ.สวนหลวง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

225 B33663 โรงเรียนอนุบาลใจปราณี* เลขที่ 19 ถ.สุขุมวิท 77 ซ.อ่อนนุช54 (สะและน้อย) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

226 B33664 โรงเรียนอนุบาลบ้านริมคลอง* เลขที่ 504/2 ถ.พัฒนาการ ซ.บ้านริมคลอง (14) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

227 B33669 โรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย์* เลขที่ 93/1 ถ.พัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

228 B33672 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์* เลขที่ 71 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

229 B33674 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า* เลขที่ 215/3 ถ.สุขาภิบาล3 ซ.หมู่บ้านสัมมากร แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

230 B33470 โรงเรียนอนุบาลวันทา* เลขที่ 14/4 ม.13 ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.วังใหญ่1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลางู ู

231 B39786 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร* เลขที่ 661 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

232 B33713 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา* เลขที่ 4/6 ม.7 ถ.พหลโยธิน ซ.เพิ่มสิน-ออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

233 B33717 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์* เลขที ่390/39 ถ.พหลโยธิน ซ.58 (แอนเน็กซ์ 16) แขวงสายไหม เขตสายไหม จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

234 B33731 โรงเรียนเซนต์เทเรซา* เลขที่ 63 ม.4 ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

235 B33733 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคียว* เลขที่ 157 ม.8 ถ.สุขาภิบาล 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

236 B33735 โรงเรียนอนุบาลธนามาศ* เลขที่ 107/4 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

237 B33736 โรงเรียนเจริญผลวิทยา* เลขที ่230/21 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

238 B33742 โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง* เลขที่ 304/232 การ เคหะชุมชนท่าทราย ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

239 B33745 โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม* เลขที่ 1/101 ถ.งามวงศ์วาน ซ.ชินเขต10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

240 B29817 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม* เลขที่ 2042 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

241 B40226 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม* ม.1 ถ.กําแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

242 B33753 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา* เลขที่ 40/17-18 ถ.ลาดพร้าว ซ.41 (ภาวนา) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

243 B32518 โรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ* เลขที่ 973 ซ.ลาดพร้าว 48 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

244 B33762 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์* เลขที่ 2 ถ.สุทธิสาร ซ.วัฒนานิเวศน์6 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

245 B33757 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา* เลขที่ 6 ถ.ประชาราษฎร์บําเพ็ญ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

246 B33761 โรงเรียนอนุบาลลีนา* เลขที่ 582/345 ถ.อโศก-ดินแดง ซ.อยู่เจริญ17 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ ภาคกลาง

247 B02786 โรงเรียนบ้านกลอนโด* ม.2 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

248 B07470 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง* ม.8 บ้านดอนสว่าง ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

249 B09481 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า* ม.5 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

้250 B08985 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ* ม.4 บ้านหนองยายแจ้ง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

251 B13839 โรงเรียนบ้านโป่งโก* ม.5 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

252 B18762 โรงเรียนบ้านหนองกวาง* ม.8 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 8 of 237
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253 B20973 โรงเรียนบ้านหนองโสน* ม.6 บ้านหนองโสน ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

254 B25929 โรงเรียนวัดถ้ําอ่างหิน* ม.3 บ้านถ้ําอ่างหิน ต.จระเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

255 B00580 โรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ 3 (บ้านหนองหวาย)* ม.7 บ้านหนองหวาย ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

256 B08933 โรงเรียนบ้านท่าพุ* ม.10 บ้านท่าพุ ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

257 B20047 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง* ม.4 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

258 B21223 โรงเรียนบ้านหนองหิน* ม.8 บ้านหนองหิน ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

259 B07609 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย* ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

260 B22796 โรงเรียนบ้านหินแด้น* ม.3 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

261 B03330 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย* ม.2 บ้านเกริงกระเวีย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

262 B36292 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา* เลขที ่31 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตกู ู

263 B27333 โรงเรียนวัดปรังกาสี* ม.3 บ้านปรังกาสี ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

264 B31039 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ* ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

265 B33773 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า* เลขที่ 228/3 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

266 B13565 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว* ม.2 บ้านป่าไม้สะพานลาว ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

267 B00364 โรงเรียนคุรุสภา* ม.7 บ้านห้วยปากคอก ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

268 B21681 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง* ม.3 บ้านแปลงสาม ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

269 B06804 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง* ม.7 บ้านดงโคร่ง ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

270 B07176 โรงเรียนบ้านดอนคราม* ม.5 บ้านดอนคราม ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

271 B08402 โรงเรียนบ้านถ้ํา* ม.1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

272 B29294 โรงเรียนวัดหนองตะโก* ม.6 หนองตะโก ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

273 B33776 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว* เลขที่ 729 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

274 B28598 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง* เลขที่ 86 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

275 B33777 โรงเรียนอํานวยวิทย์กาญจนบุรี* เลขที ่638ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

276 B00191 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร* ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

277 B33775 โรงเรียนโชตินันต์* เลขที่ 46/3 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

278 B26152 โรงเรียนวัดท่าล้อ* ม.1 บ้านท่าล้อ ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

279 B21891 โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช* ม.2 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

280 B19714 โรงเรียนบ้านหนองน้ําขุ่น* ม.7 บ้านหนองน้ําขุ่น ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

281 B23180 โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)* ม.11 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

282 B22169 โรงเรียนบ้านห้วยไร่* ม.9 บ้านห้วยไร่ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

283 B27945 โรงเรียนวัดม่วงชุม* ม.5 บ้านม่วงชุม ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

284 B16134 โรงเรียนบ้านรางสาลี่* ม.8 ต.รางสาลี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 9 of 237
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285 B28740 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม* ม.5 บ้านสระกลอย ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

286 B20828 โรงเรียนบ้านหนองสะแก* ม.5 บ้านหนองสะแก ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

287 B29482 โรงเรียนวัดหนองเสือ* ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

288 B00480 โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์* ม.14 บ้านหนองข้าวนก ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

289 B03620 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด* ม.6 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

290 B20805 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง* ม.5 บ้านหนองสองห้อง ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

291 B21352 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น* ม.3 บ้านหนองอีเห็น ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

292 B29296 โรงเรียนวัดหนองตะครอง* ม.2 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

293 B21222 โรงเรียนบ้านหนองหิน* ม.1 บ้านหนองหิน ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

294 B24880 โรงเรียนวัดเขาตะพั้น* ม.6 บ้านเขาตะพั้น ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

295 B39836 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด* ม.4 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

296 B19493 โรงเรียนบ้านหนองตาคง* ม.13 บ้านหนองตาคง ต.ตะคร้ําเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

297 B33778 โรงเรียนเขมภัทรศึกษา* เลขที่ 47/15 ม.3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

298 B36299 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม* เลขที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

299 B29815 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล* เลขที่ 2 ถ.แสงชูโต ต.เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

300 B06397 โรงเรียนบ้านชายธูป* ม.5 บ้านชายธูป ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

301 B29404 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร)* เลขที ่128 ม.6 บ้านหนองพันท้าว ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

302 B16289 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร* ม.4 บ้านไร่ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

303 B36301 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร* ม.1 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

304 B29446 โรงเรียนวัดหนองโรง* ม.7 บ้านหนองโรง ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

305 B36300 โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์* เลขที่ 3 ม.2 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

306 B06036 โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา* ม.4 บ้านจันทร์ลาด ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

307 B25742 โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142* ม.2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

308 B06191 โรงเรียนบ้านแจงงาม* ม.7 บ้านแจงงาม ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

309 B07291 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน* ม.5 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

310 B36290 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา* เลขที ่20 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

311 B06269 โรงเรียนบ้านช่องแคบ* ม.1 บ้านช่องแคบ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

312 B14461 โรงเรียนบ้านพุเตย* ม.8 บ้านพุเตย ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

313 B14492 โรงเรียนบ้านพุองกะ* ม.4 บ้านพุองกะ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

้ ้314 B22703 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว* ม.9 บ้านหาดงิ้ว ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

315 B03536 โรงเรียนบ้านแก่งประลอม* ม.1 บ้านแก่งประลอม ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

316 B18927 โรงเรียนบ้านหนองขอน* ม.4 บ้านหนองขอน ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 10 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

317 B16631 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ* ม.6 บ้านวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

318 B18247 โรงเรียนบ้านสารวัตร* ม.2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

319 B09516 โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน* ม.4 บ้านทุ่งเรือโกลน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

320 B15830 โรงเรียนบ้านยางโทน* ม.3 บ้านยางโทน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

321 B20061 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว* ม.6 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

322 B22785 โรงเรียนบ้านหินดาด* ม.1 บ้านหินดาด ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

323 B17069 โรงเรียนบ้านวังสิงห์* ม.2 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

324 B40176 โรงเรียนบ้านหนองปรือ* ม.4 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

325 B27376 โรงเรียนวัดปากกิเลน* ม.1 บ้านปากกิเลน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

326 B06273 โรงเรียนบ้านช่องด่าน* ม.2 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

327 B19019 โรงเรียนบ้านหนองเข้* เลขที่ 3 ม.7 บ้านหนองเข้ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

328 B09084 โรงเรียนบ้านท่าว้า* ม.5 บ้านบึงหล่ม ถ.กาญจนบุรี-ด่านช้าง ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

329 B12635 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน* ม.4 บ้านบึงหัวแหวน ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

330 B19561 โรงเรียนบ้านหนองเตียน* ม.6 บ้านหนองเตียน ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

331 B20337 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์* ม.7 บ้านตะวัน ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

332 B18744 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง* ม.2 บ้านหนองกร่าง ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

333 B21137 โรงเรียนบ้านหนองหวาย* ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

334 B16117 โรงเรียนบ้านรางขาม* ม.8 บ้านรางขาม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

335 B16739 โรงเรียนบ้านวังด้ง* ม.11 บ้านวังด้ง ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

336 B18711 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม* ม.2 บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

337 B16468 โรงเรียนบ้านลําอีซู* ม.7 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

338 B18881 โรงเรียนบ้านหนองแกใน* ม.1 บ้านหนองแกใน ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

339 B20584 โรงเรียนบ้านหนองรี* ม.2 บ้านหนองรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

340 B25638 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์* ม.2 บ้านดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

341 B26986 โรงเรียนวัดบ้านน้อย* ม.3 วัดบ้านน้อย ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

342 B12203 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า* ม.9 บ้านบ่อหว้า ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

343 B20338 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์* ม.8 บ้านหนองโพธิ์ ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

344 B12177 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง* ม.5 บ้านบ่อระแหง ต.ตระพังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

345 B02674 โรงเรียนบ้านกระเจา* ม.10 บ้านกระเจา ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

346 B13832 โรงเรียนบ้านโป่งกูป* ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

347 B16131 โรงเรียนบ้านรางสมอ* ม.7 บ้านรางสมอ ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

348 B05909 โรงเรียนบ้านโคราช* ม.15 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 11 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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349 B21765 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน* ม.5 บ้านห้วยด้วน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

350 B26490 โรงเรียนวัดนาพระยา* ม.6 บ้านนาพระยา ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

351 B00144 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)* ม.5 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

352 B03559 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง* ม.3 บ้านแก่งหลวง ต.เกาะสําโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

353 B04035 โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา"* ม.5 บ้านเขาตก (ไตรเดชวิทยา) ต.เกาะสําโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

354 B01761 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร* ม.3 บ้านท่าพะเนียด ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

355 B03377 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์)* ม.2 หมอเฒ่า ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

356 B06291 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ม.1 บ้านท่าทุ่งนา ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

357 B26121 โรงเรียนวัดท่ามะขาม* ม.2 บ้านท่ามะขาม ถ.พัฒนา ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

358 B07976 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม* ม.10 บ้านตะเคียนงาม ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

359 B09532 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา* ม.6 บ้านทุ่งศาลา ถ.กาญจนบุรี-ห้วยน้ําขาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

360 B26900 โรงเรียนวัดบ้านเก่า* ม.1 บ้านวัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

361 B33765 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา* เลขที่ 12/7 ถ.แสงชูโต ซ.40 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

362 B25556 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม* ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

363 B33766 โรงเรียนถาวรวิทยา* ถ.เจ้าขุนเณร (บริเวณวัดถาวรวราราม) ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

364 B22554 โรงเรียนบ้านหัวนา* ม.10 ถ.สายกาญจนบุรี-ถ้ําขุนไกร ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

365 B06048 โรงเรียนบ้านจันอุย* ม.5 บ้านจันอุย ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

366 B09171 โรงเรียนบ้านท่าหวี* ม.4 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

367 B18877 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)* ม.7 บ้านหนองแก ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

368 B24647 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา"* เลขที่ 345 ม.2 บ้านท่าเสา ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

369 B33771 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์* เลขที่ 286 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

370 B33770 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต* เลขที่ 271/1 ม.1 ถ.กาญจนบุรี-ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

371 B16738 โรงเรียนบ้านวังด้ง* ม.1 บ้านวังด้ง ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

372 B40668 โรงเรียนวัดเขาน้อย* ม.10 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

373 B06955 โรงเรียนบ้านดงยาง* ม.1 บ้านดงยาง ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

374 B16763 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน* เลขที่ 21/4 ม.5 บ้านวังตะเคียน ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

375 B16999 โรงเรียนบ้านวังเย็น* ม.3 บ้านวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

376 B18760 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง* ม.4 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

377 B24481 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว* ม.6 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

่378 B14488 โรงเรียนบ้านพุเลียบ* เลขที่ 99/1 ม.5 บ้านพุเลียบ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

379 B04099 โรงเรียนบ้านเขาปูน* ม.3 ถ.ลิ้นช้าง-บ้านเก่า ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

380 B09383 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช* ม.7 บ้านทุ่งนาคราช ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 12 of 237
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381 B17017 โรงเรียนบ้านวังลาน* ม.9 บ้านวังลาน ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

382 B09233 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ํา* เลขที่ 25 ม.4 บ้านทุ่งกระบ่ํา ต.ทุ่งกระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

383 B21138 โรงเรียนบ้านหนองหวาย* ม.1 บ้านหนองหวาย ต.ทุ่งกระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

384 B19147 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด* ม.2 บ้านหนองเค็ด ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

385 B19650 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว* ม.1 บ้านหนองนกแก้ว ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

386 B13944 โรงเรียนบ้านโป่งไหม* ม.4 บ้านโป่งไหม ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

387 B18913 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง* ม.7 บ้านหนองไก่เหลือง ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

388 B12238 โรงเรียนบ้านบะลังกา* ม.8 บ้านบะลังกา ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

389 B20433 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง* ม.3 บ้านหนองมะสัง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

390 B23669 โรงเรียนประชาพัฒนา* ม.12 บ้านประชาพัฒนา ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

391 B19187 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า* ม.9 บ้านหนองงูเห่า ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

392 B20264 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม* ม.6 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

393 B17591 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา* ม.3 บ้านสระเตยพัฒนา ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

394 B20364 โรงเรียนบ้านหนองม่วง* ม.4 บ้านหนองม่วง ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

395 B10990 โรงเรียนบ้านน้ําพุ* ม.2 บ้านน้ําพุ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

396 B07027 โรงเรียนบ้านดงเสลา* ม.6 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

397 B00822 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน* ม.2 บ้านท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

398 B12053 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง* ม.3 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

399 B07805 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว* ม.6 ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

400 B09377 โรงเรียนบ้านทุ่งนา* ม.4 บ้านทุ่งนา ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

401 B22799 โรงเรียนบ้านหินตั้ง* ม.6 บ้านจะแก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

402 B21599 โรงเรียนบ้านห้วยกบ* ม.4 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

403 B40105 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา* ม.7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

404 B36306 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา* เลขที่ 29/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

405 B04211 โรงเรียนบ้านเขาแหลม* เลขที่ 69 ม.3 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

406 B04133 โรงเรียนบ้านเขามุสิ* ม.10 บ้านเขามุสิ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

407 B09422 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง* ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

408 B18928 โรงเรียนบ้านหนองขอน* ม.3 บ้านหนองขอน ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

409 B19505 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช* ม.14 บ้านหนองตาเดช ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

410 B20158 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น* ม.9 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

411 B20877 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย* ม.4 บ้านหนองสาหร่าย ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

412 B21293 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* ม.11 บ้านหนองใหญ่ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 13 of 237
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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413 B30542 โรงเรียนเสรี-สมใจ* ม.5 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

414 B14236 โรงเรียนบ้านพยอมงาม* ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

415 B18882 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์* ม.13 บ้านหนองแกประชาสรรค์ ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

416 B18936 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม* ม.8 บ้านหนองขอนเทพพนม ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

417 B20077 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล* ม.14 บ้านศรีสวรรค์ ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

418 B22302 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย* ม.3 บ้านห้วยหวาย ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

419 B07895 โรงเรียนบ้านตลุง* ม.6 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

420 B14221 โรงเรียนบ้านพนมนาง* ม.5 ม.2 บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

421 B19692 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง* ม.8 บ้านหนองนางเลิ้ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

422 B17580 โรงเรียนบ้านสระจันทอง* ม.5 บ้านสระจันทอง ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

423 B22122 โรงเรียนบ้านห้วยยาง* ม.3 บ้านห้วยยาง ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก

424 B01762 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือ

วิทยา*

ม.1 บ้านท่าเพลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

425 B00401 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา* ม.1 บ้านสวนโคก ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

426 B30291 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา* ม.5 บ้านสะอาดสมศรี ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

427 B36324 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม* เลขที่ 83-85 ม.9 บ้านดงไทรทอง ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

428 B00109 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา* ม.1 บ้านกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

429 B16938 โรงเรียนบ้านวังมน* ม.3 บ้านวังมน ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

430 B00496 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์* ม.9 บ้านจุมจัง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

431 B33799 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์* เลขที่ 197 ม.12 ถ.บัวขาว-สร้างค้อ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

432 B12268 โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)* ม.13 บ้านบัวขาว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

433 B30757 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์* ม.3 บ้านหนองหูลิง ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

434 B30168 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์* ม.1 บ้านสมสะอาด ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

435 B30642 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม* ม.5 บ้านหนองบัวทอง ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

436 B30754 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์* ม.1 บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

437 B02059 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คํากั้ง)* ม.4 บ้านคํากั้ง ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

438 B03223 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง* ม.6 บ้านกุดฝั่งแดง ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

439 B24129 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม* ม.3 บ้านมะนาว ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

440 B07630 โรงเรียนบ้านดินจี่* ม.11 บ้านดินจี่ ต.ดินจี่ อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

่441 B36329 โรงเรียนคําม่วง* เลขที่ 187 ม.4 บ้านคําม่วง ต.ทุ่งคลอง อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

442 B00326 โรงเรียนคําม่วงจรัสวิทย์* เลขที่ 81 ม.8 บ้านขวัญเมือง ต.ทุ่งคลอง อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

443 B11327 โรงเรียนบ้านโนนค้อ* ม.8 บ้านโนนค้อ ต.นาทัน อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 14 of 237
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444 B30521 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม* ม.10 บ้านสูงเนิน ต.เนินยาง อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

445 B09835 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี* ม.6-7 บ้านดอนยข่า ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

446 B02487 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์* ม.1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

447 B01518 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา* ม.2 บ้านดอนแคน ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

448 B00147 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บํารุง* ม.7 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

449 B30862 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ* ม.13 บ้านหัวคูดิน ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

450 B00086 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร* ม.7 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

451 B30601 โรงเรียนหนองแคนวิทยา* ม.1 บ้านหนองแคน ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

452 B14995 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน* ม.2 บ้านม่วงเหนือ ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

453 B30414 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา* ม.4 บ้านสายป่าแดง ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

454 B19338 โรงเรียนบ้านหนองแซง* ม.11 บ้านหนองแซง ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

455 B00317 โรงเรียนคําบอนวิทยาสรรพ์* ม.5 บ้านคําบอน ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

456 B02265 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา* ม.3 บ้านนาสีนวล ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

457 B10016 โรงเรียนบ้านนาคู* ม.10 บ้านนาคู ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

458 B14927 โรงเรียนบ้านม่วงกุล* ม.5 บ้านหว้าน ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

459 B10969 โรงเรียนบ้านน้ําปุ้น* ม.4 บ้านน้ําปุ้น ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

460 B30863 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม* ม.4 บ้านหัวงัว ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

461 B30753 โรงเรียนหนองหัวช้าง* ม.3 บ้านหนองหัวช้าง ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

462 B00067 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย* ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

463 B33791 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา* ม.1 ถ.อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

464 B24151 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32* บ้านเกษตรสมบูรณ์ ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

465 B33792 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา* เลขที ่46 ถ.อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

466 B02203 โรงเรียนนาโกวิทยา* ม.4 บ้านนาโก ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

467 B01427 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม* ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

468 B23605 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์* ม.6 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

469 B07458 โรงเรียนบ้านดอนสนวน* ม.9 บ้านดอนสนวน ต.พุทธคยา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

470 B30647 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม* ม.4 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

471 B00296 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลําปาว* ม.2 บ้านค่ายลูกเสือ ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

472 B22269 โรงเรียนบ้านห้วยแสง* ม.9 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

473 B24080 โรงเรียนภูปอวิทยา* ม.4 บ้านป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

474 B20365 โรงเรียนบ้านหนองม่วง* ม.7 บ้านหนองม่วง ต.ลําคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

475 B23776 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร* ม.4 ต.ลําคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 15 of 237
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476 B00111 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์* ม.4 ต.ลําพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

477 B23884 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม* ม.3 บ้านฝายแตก ต.ลําพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

478 B24510 โรงเรียนวังเกาะเหล็ก* ม.2 บ้านวังเกาะเหล็ก ต.ลําพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

479 B00373 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา* ม.3 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

480 B01497 โรงเรียนดงสวางวิทยายน* ม.8 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

481 B36337 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม* เลขที่ 54 ม.8 บ้านนากุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

482 B36338 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร* ถ.ร.พ.ช. สาย 5112 บ้านหนองบัวหน่วย-บ้านขาม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

483 B03805 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม* ม.1 บ้านขาม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

484 B07065 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี* ม.9 บ้านดงอัคคะ ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

485 B20744 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี* ม.12 บ้านหนองแวงฮี ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

486 B30655 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอํานวยวิทย์* ม.2 บ้านหนองบัวหน่วย ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

487 B01534 โรงเรียนดอนยานางศึกษา* ม.8 บ้านสามัคคี ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

488 B23781 โรงเรียนปอแดงวิทยา* ม.1 บ้านปอแดง ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

489 B01430 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน* ม.9 บ้านเชียงสา ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

490 B00333 โรงเรียนบ้านคําแมดพิทยาสรรพ์* ม.13 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

491 B24043 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม* ม.10 บ้านโพธิ์ศรี ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

492 B01480 โรงเรียนดงบังวิทยา* ม.9 บ้านดงบัง ต.หัวนาคํา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

493 B00667 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม* ม.10 บ้านนาเรียง ต.สามัคคี อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

494 B30903 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา* ม.5 ต.สามัคคี อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

495 B39941 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา* ม.6 บ้านดงบังนาแก้ว ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

496 B05075 โรงเรียนบ้านคําไผ่* ม.6 บ้านคําไผ่ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

497 B17652 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว* ม.13 บ้านสร้างแก้ว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

498 B00615 โรงเรียนชุมชนแก้งคําวิทยา* ม.1 บ้านเสริมชัยศรี ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

499 B36353 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา* ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

500 B02510 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์* ม.8 บ้านโนนเมือง ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

501 B14993 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม* ม.6 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

502 B30435 โรงเรียนสิงห์สะอาด* ม.6 บ้านสิงห์สะอาด ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

503 B30613 โรงเรียนหนองแซงวิทยา* ม.5 บ้านหนองแซง ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

504 B03277 โรงเรียนบ้านกุดแห่* ม.5 บ้านกุดแห่ ต.สําราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

505 B18837 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย* ม.7 ต.สําราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

506 B49827 โรงเรียนมัธยมธษพล* เลขที่ 101 ม.11 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

507 B30639 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์* ม.4 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 16 of 237
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508 B01400 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร* ม.4 บ้านหนองหิน ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

509 B39891 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา* เลขที่ 41 ม.7 บ้านหนองหิน ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

510 B20923 โรงเรียนบ้านหนองแสง* ม.14 บ้านหนองแสง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

511 B18933 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น* ม.8 บ้านหนองขอนแก่น ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

512 B01382 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์* ม.5 บ้านห้วยยาง ต.คําใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

513 B02494 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก* ม.6 บ้านหนองแก ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

514 B39974 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร* เลขที่ 211 ม.4 บ้านพิทักษ์ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

515 B00378 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์* ม.5 บ้านโคกกลางเหนือ ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

516 B36375 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา* เลขที ่16 ม.4 บ้านมะเดื่อชุมพร ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

517 B49377 โรงเรียนอนุบาลธัญญาดา** เลขที่ 4/3 ม.4 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

518 B03390 โรงเรียนบ้านเกาะตาล** เลขที่ 2 ม.2 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

519 B36379 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา** เลขที่ 163 ม.1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

520 B22626 โรงเรียนบ้านหัวรัง* ม.3 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

521 B33815 โรงเรียนอุทิศศึกษา* เลขที่ 77 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

522 B05664 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ* ม.3 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

523 B13764 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง* ม.9 บ้านเปาะสวอง ต.บ่อถ้ํา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

524 B23690 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี* ม.13 ต.บ่อถ้ํา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

525 B13872 โรงเรียนบ้านโป่งแต้* เลขที่ 151 ม.23  บ้านโป่งแต้ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

526 B19725 โรงเรียนบ้านหนองน้ําแดง* ม.9 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

527 B40420 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* เลขที่ 89 ม.5 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

528 B49165 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา** เลขที่ 229/4 ม.3 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

529 B27707 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บํารุง* ม.1 บ้านบุ่ง ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

530 B16832 โรงเรียนบ้านวังน้ําซึม* เลขที่ 16 ม.5 บ้านวังน้ําซึม ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

531 B19313 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง** ม.14 บ้านหนองชุมแสง ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

532 B19302 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม* เลขที่ 220 ม.8 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

533 B11566 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง "รัฐพินิจประชาสรรค์"* ม.2 บ้านโนนปอแดง ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

534 B16098 โรงเรียนบ้านรังแถว* ม.6 บ้านรังแถว ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

535 B40722 โรงเรียนรังสีวิทยา** เลขที่ 1485 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

536 B33816 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ* เลขที่ 2 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

่537 B24493 โรงเรียนวชิรสารศึกษา* เลขที่ 2 ม.5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

538 B33817 โรงเรียนศรีวรลักษณ์** เลขที่ 1483 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

539 B36381 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา* เลขที ่1449 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ หน้าที่ 17 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

540 B33820 โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา* เลขที่ 46 ม.1 ถ.สลกบาตร-ขาณุวรลักษณ์ ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

541 B49164 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร** เลขที่ 109 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

542 B11465 โรงเรียนบ้านโนนตารอด* ม.4 บ้านโนนตารอด ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

543 B26418 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์* ม.3 บ้านแสนตอ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

544 B29516 โรงเรียนวัดหนองเหมือด* ม.6 บ้านหนองเหมือด ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

545 B33818 โรงเรียนสุมนเมธี* เลขที่ 37 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

546 B27598 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์* ม.3 ถ.บ้านคลองน้ําเย็น-แม่ลาดน้อย ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

546 B49393 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สาขาบ้านท่ามะขาม* ม.4 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

547 B30966 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง* ม.2 บ้านท่ามะเขือ ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

547 B11627 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง (บ้านโนนมะกอก)* ม.3 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

548 B36382 โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์* เลขที่ 640 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

549 B08367 โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที ่27)* ม.1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

550 B16058 โรงเรียนบ้านร้อยไร่* ม.8 บ้านร้อยไร่ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

551 B33824 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา* เลขที่ 073 ถ.สุขาธิบาล 1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

552 B01806 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา* เลขที่ 111 ม.2 บ้านหัวทุ่งน้อย ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

553 B20169 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม** เลขที่ 234 ม.2 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

554 B04334 โรงเรียนบ้านคลองแขยง* ม.1 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

555 B25022 โรงเรียนวัดคลองเจริญ* ม.4 บ้านคลองเจริญ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

556 B15559 โรงเรียนบ้านแม่ลาด* ม.2 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

557 B12121 โรงเรียนบ้านบ่อทอง* เลขที่ 038 ม.8 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

558 B40046 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่* ม.7 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

559 B33823 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน* เลขที ่015/1 ม.2 ถ.กําแพงเพชร-ขาณุวรลักษณ์ ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

560 B36383 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม* ม.2 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

561 B33825 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ* เลขที่ 113 ม.12 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

562 B02690 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย* ม.6 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

563 B06354 โรงเรียนบ้านช้างคับ* ม.13 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

564 B18188 โรงเรียนบ้านสามเรือน* ม.3 บ้านสามเรือน ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

565 B36384 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม** เลขที่ 223 ม.2 บ้านหนองดอกบัว ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

566 B31496 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา* ม.11 บ้านอ่างทอง ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

่567 B13675 โรงเรียนบ้านป่าเหียง* เลขที่ 111 ม.1 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

568 B29168 โรงเรียนวัดแสงอุทัย* ม.5 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

569 B33822 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* เลขที ่264 ถ.กําแพงเพชร-ขาณุวรลักษณ์ ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ หน้าที่ 18 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

570 B11124 โรงเรียนบ้านนิคม* ม.7 บ้านนิคม ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

571 B16824 โรงเรียนบ้านวังน้ํา* ม.4 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

572 B28244 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี* เลขที่ 112 ม.1 บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

573 B20472 โรงเรียนบ้านหนองโมก* ม.7 บ้านหนองโมก ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

574 B27721 โรงเรียนวัดพิกุลทอง** ม.1 บ้านหัวถนน ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

575 B29969 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม* ม.6 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

576 B04597 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์* ม.5 บ้านคลองสมบูรณ์ ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

576 B04600 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย** ม.7 บ้านคลองสมุย ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

577 B04681 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้** ม.7 บ้านคลองใหญ่ใต้ ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

578 B08777 โรงเรียนบ้านท่าช้าง* ม.4 ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

579 B24303 โรงเรียนรอดนิลวิทยา* ม.16 บ้านใหม่สามัคคี ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

580 B33826 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* เลขที่ 137/4 ม.4 ถ.คลองแม่สาย-อุ้มผาง ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

581 B36385 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์** ม.17 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

582 B04415 โรงเรียนบ้านคลองเตย* ม.9 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

583 B06513 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา* เลขที่ 136 ม.11 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

584 B08577 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา** ม.10 บ้านทะเลพัฒนา ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

585 B23220 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย* ม.7 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

586 B04522 โรงเรียนบ้านคลองไพร* ม.4 บ้านคลองไพร ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

587 B13357 โรงเรียนบ้านปางลับแล* ม.4 บ้านปางลับแล ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

588 B40394 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ** ม.3 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

589 B14505 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม* ม.2 บ้านเพชรนิยม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

590 B36386 โรงเรียนสักงามวิทยา** เลขที่ 1 ม.3 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

591 B06427 โรงเรียนบ้านชุมนาก* ม.3 บ้านชุมนาก ถ.ทุ่งทราย-ถาวรพัฒนา ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

592 B12626 โรงเรียนบ้านบึงสําราญ* ม.8 บ้านบึงสําราญ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

593 B16833 โรงเรียนบ้านวังน้ําแดง* ม.14 บ้านวังน้ําแดง ต.ทรายทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

594 B17337 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ* ม.6 บ้านทุ่งทรายน้อย ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

595 B20217 โรงเรียนบ้านหนองไผ่* เลขที่ 300 ม.7 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

596 B19664 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย (บ้านหนองนกชุม)* ม.13 บ้านหนองนกชุม ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

597 B04628 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ* ม.4 บ้านคลองสุขใจ ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

่598 B06811 โรงเรียนบ้านดงเจริญ** เลขที่ 330 ม.7 บ้านดงเจริญ ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

599 B36376 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม* เลขที่ 3 ถ.กําแพงเพชร-พิจิตร ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

600 B11245 โรงเรียนบ้านเนินสําราญราษฎร์พัฒนา* ม.2 บ้านเนินสําราญ ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ หน้าที่ 19 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

601 B22354 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม* ม.5 บ้านห้วยใหญ่ ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

602 B15454 โรงเรียนบ้านแม่บัว* ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

603 B19075 โรงเรียนบ้านหนองคล้า* ม.1 บ้านหนองคล้า ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

604 B07919 โรงเรียนบ้านตอรัง* ม.5 บ้านตอรัง ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

605 B20469 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)* เลขที ่333 ม.1 บ้านหนองแม่แตง ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

606 B11585 โรงเรียนบ้านโนนพลวง* ม.2 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

607 B16719 โรงเรียนบ้านวังเจ้า* ม.5 บ้านวังเจ้า ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

608 B18152 โรงเรียนบ้านสามขา* ม.8 บ้านสามขา ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

609 B09326 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน* ม.5 บ้านทุ่งซ่าน ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

610 B16725 โรงเรียนบ้านวังชะโอน* เลขที่ 24 ม.10 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

611 B40725 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง** ม.11 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

612 B36365 โรงเรียนระหานวิทยา* ม.6 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

613 B31137 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น)* ม.7 บ้านพงษ์ทองคํา ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

614 B04889 โรงเรียนบ้านคอปล้อง* เลขที่ 149 ม.5 บ้านคอปล้อง ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

615 B14121 โรงเรียนบ้านไผ่งาม* ม.8 บ้านไผ่งาม ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

616 B04585 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา* เลขที่ 11 ม.2 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

617 B04325 โรงเรียนบ้านคลองขุด** ม.4 บ้านคลองขุด ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

618 B14135 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี* ม.9 บ้านไผ่ยาว ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

619 B36388 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา* ม.5 บ้านหินชะโงก ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

620 B06651 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5** ม.9 บ้านซับใหญ่ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

621 B12617 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก** เลขที่ 9 บ้านบึงลูกนก ต.คลองคีรี อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

622 B40281 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง* ม.7 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

623 B33828 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์* เลขที ่51/5 ม.1 ต.ถ้ํากระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

624 B33827 โรงเรียนดรุณานุกูล* เลขที่ 46 ม.1 ถ.พิทักษ์บุญยงค์ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

625 B40353 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน* เลขที่ 367/5 ม.4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

626 B05274 โรงเรียนบ้านแคทอง** ม.3 บ้านแคทอง ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

627 B12449 โรงเรียนบ้านบางลาด* ม.4 บ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

628 B16440 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว** ม.6 บ้านลานช้างท่าว ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

629 B09667 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ* ม.4 บ้านหนองไผ่ ต.คณฑี อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

630 B13354 โรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์)** ม.7 บ้านปางเรือ ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

631 B11301 โรงเรียนบ้านโนนโก** เลขที่ 29 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

632 B33810 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา** เลขที่ 252 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ หน้าที่ 20 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

633 B49367 โรงเรียนอนุบาลสมนึก** เลขที่ 80/1 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

634 B29963 โรงเรียนวัดอุทุมพร* ม.1 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

635 B04570 โรงเรียนบ้านคลองเรือ* ม.11 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

636 B17640 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต* ม.8 บ้านสระสิงห์โต ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

637 B19560 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี* ม.11 บ้านใหม่บ่อทอง ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

638 B09543 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน* ม.7 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

639 B11611 โรงเรียนบ้านโนนม่วง* เลขที่ 071 ม.10 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

640 B39916 โรงเรียนสาธิต* ม.1 วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

641 B36370 โรงเรียนนาบ่อคําวิทยาคม* เลขที่ 141 ม.14 ต.นาบ่อคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

642 B02470 โรงเรียนแนะนําราษฎร์บํารุง* ม.8 บ้านท่าระแนะ ต.นาบ่อคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

643 B17232 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ* ม.7 บ้านศรีไกรลาศ ต.นาบ่อคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

644 B36374 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม* เลขที่ 1 ม.18 ต.นาบ่อคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

645 B02371 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)** ม.16 บ้านหนองอึ่งพัฒนา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

646 B33806 โรงเรียนกาญจนะศึกษา* เลขที่ 33/1 ถ.ราชดําเนิน1 ซ.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

647 B33807 โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา* เลขที่ 40 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

648 B31715 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคอง

พิทยาคม)*

ถ.ราชดําเนิน2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

649 B33809 โรงเรียนวรนาถวิทยากําแพงเพชร* เลขที ่41 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

650 B33811 โรงเรียนองอาจวิทยา* เลขที่ 86 ถ.ราชวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

651 B33812 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์* เลขที่ 8 ถ.วังคาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

652 B40367 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร* เลขที่ 13 ซ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

653 B33814 โรงเรียนอนุบาลวาริน* เลขที่ 11 ถ.เกาะแขก 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

654 B33821 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา* เลขที่ 59/25 ถ.ราชดําเนิน2 ซ.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

655 B31680 โรงเรียนเทศบาล 4 (อินทร์- ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)* ต.ในเมืองซ.25 อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

656 B40092 โรงเรียนอนุบาลไอรฎา* เลขที่ 3/1 ม.8 เทศบา ต.ปากดง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

657 B16456 โรงเรียนบ้านลานหิน** ม.5 บ้านลานหิน ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

658 B00481 โรงเรียนจํารูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา* ม.11 บ้านชัยพฤกษ์ ต.วังทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

659 B02460 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา* ม.8 บ้านหนองใหญ่ปางช่างยม ต.วังทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

660 B21035 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง** ม.5 บ้านหนองหญ้ามุ้ง ต.วังทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

661 B20829 โรงเรียนบ้านหนองสะแก* ม.10 บ้านหนองสะแก ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

662 B40094 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี* เลขที่ 11/29 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

663 B33808 โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร* เลขที่ 347 ม.6 ถ.วิจิตร ซ.เทศบาล1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ หน้าที่ 21 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

664 B49376 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์** เลขที่ 71/8 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์น้อมเกล้า ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

665 B21294 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* ม.9 บ้านหนองใหญ่ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

666 B36372 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์* ม.18 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

667 B49221 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร** สนามกีฬาชากังราว ถ.สิริจิตร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

668 B19233 โรงเรียนบ้านหนองจิก* ม.1 บ้านหนองจิก ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

669 B36393 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม* เลขที ่204 ม.3 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

670 B12927 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ* ม.4 บ้านปรือพันไถ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

671 B02039 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)** เลขที ่160 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

672 B23429 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์* เลขที่ 13 ม.4 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

673 B33829 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ* เลขที่ 236 ม.6 ถ.บายพาส ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือู

674 B12612 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์* ม.4 บ้านบึงมาลย์ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

675 B18403 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี* ม.12 บ้านสุรเดชสามัคคี ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

676 B20100 โรงเรียนบ้านหนองปากดง* เลขที่ 65/3 ม.1 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

677 B20408 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ* เลขที่ 26 ม.3 บ้านหนองมะเกาะ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ภาคเหนือ

678 B00671 โรงเรียนชุมชนน้ําอ้อม* ม.3 บ้านเวียงอินทร์ ต.น้ําอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

679 B05102 โรงเรียนบ้านคํามืดวิทยา* ม.3 บ้านคํามืด ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

680 B13991 โรงเรียนบ้านผักหนาม* ม.8 บ้านผักหนาม ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

681 B10501 โรงเรียนบ้านนามูล* ม.7 บ้านนามูล ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

682 B12229 โรงเรียนบ้านบะแต้* ม.5 บ้านบะแต้ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

683 B21757 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก* ม.4 บ้านห้วยเชือก ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

684 B33872 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย* เลขที่ 201 ถ.เที่ยงธรรม ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

685 B40411 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา* เลขที่ 9 ถ.กระนวน-น้ําพอง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

686 B18589 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข* ม.2 บ้านโสกเสี้ยว ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

687 B40442 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา* ม.3 ถ.กระนวน-ท่าคันโท ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

688 B22123 โรงเรียนบ้านห้วยยาง* ม.2 บ้านโคกสูง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

689 B22569 โรงเรียนบ้านหัวนาคํา* ม.8 บ้านจอมบึง ต.หัวนาคํา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

690 B09965 โรงเรียนบ้านนาค้อ* ม.6 บ้านนาค้อ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

691 B13663 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บํารุง* ม.4 บ้านป่าหวายนั่ง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

692 B33830 โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา* ม.130 ถ.พิทักษ์ประชา ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

่693 B08749 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง* เลขที่ 255 ม.10 ถ.มิตรภาพ บ้านจอมพลพัฒนา ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

694 B05123 โรงเรียนบ้านคําสมบูรณ์* ม.4 บ้านคําสมบูรณ์ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

695 B03791 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น* ม.6 บ้านขามป้อมดงเย็น ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 22 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

696 B10062 โรงเรียนบ้านนาง้อง* ม.2 บ้านนาง้อง ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

697 B10091 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์* ม.1 บ้านนางิ้ว ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

698 B18489 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง* ม.4 บ้านแสงสว่าง ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

699 B05365 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม* ม.6 บ้านโคกกลาง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

700 B05838 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด* ม.6 บ้านโคกสูง ต.ลําห้วยยาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

701 B06581 โรงเรียนบ้านซับแดง* ม.5 บ้านซับแดง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

702 B06607 โรงเรียนบ้านซับบอน* ม.7 บ้านซับบอน ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

703 B10098 โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์* ม.9 บ้านนาจาน ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

704 B10238 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า* ม.4 บ้านนาตับเต่า ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

705 B30745 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง* ม.2 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู

706 B11862 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้* ม.6 บ้านโนนสะอาด ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

707 B00737 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก* ม.3 บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

708 B02484 โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน* ม.6 บ้านโนนคูณ ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

709 B18564 โรงเรียนบ้านโสกนาดี* ม.2 บ้านโสกนาดี ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

710 B31525 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต* ม.5 บ้านโสกใหญ่ ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

711 B11272 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ* ม.3 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

712 B14589 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย* ม.6 บ้านโพธิ์ไชย ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

713 B18197 โรงเรียนบ้านสามหมอโนนทัน* ม.1 บ้านสามหมอ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

714 B21036 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา* ม.5 บ้านหนองหญ้ารังกา ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

715 B03227 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์* ม.1 บ้านกุดเพียขอม ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

716 B18662 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก* ม.6 บ้านหญ้าเครือ ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

717 B08876 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย* ม.6 บ้านท่านางเลิ่อน ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

718 B33874 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา* เลขที่ 235 ม.3 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

719 B22170 โรงเรียนบ้านห้วยไร่* ม.2 บ้านห้วยไร่ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

720 B22367 โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง* ม.4 บ้านห้วยอึ่ง ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

721 B24279 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์* ม.3 บ้านห้วยค้อ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

722 B11455 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย* ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

723 B22458 โรงเรียนบ้านหันแฮด* ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

724 B22568 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง* ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

725 B21411 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง* ม.3 บ้านหนองไฮ ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

726 B22612 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา* ม.2 บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

727 B15131 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น* ม.9 บ้านร่มเย็น ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 23 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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728 B05554 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง* ม.4 บ้านโคกพระ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

729 B11307 โรงเรียนบ้านโนนข่า* ม.6 บ้านโนนข่า ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

730 B22041 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคํามี* ม.3 บ้านห้วยไผ่ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

731 B22882 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา* ม.2 บ้านหูลิง ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

732 B07256 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บํารุง* ม.9 บ้านดอนดู่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

733 B08951 โรงเรียนบ้านท่าม่วง* ม.11 บ้านท่าม่วง ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

734 B17044 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม* ม.8 บ้านวังเวิน ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

735 B36422 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา* ม.1 บ้านนาสีนวน ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

736 B05582 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา* ม.7 บ้านโคกม่วง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

737 B13946 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด* ม.11 บ้านโป่งเอียด ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

738 B18120 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์* ม.3 บ้านสัมพันธ์ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

739 B19941 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง* ม.11 บ้านหนองบัว ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

740 B33876 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ* เลขที่ 1244 ถ.ดีบุญมี ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

741 B40027 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน* เลขที่ 867/1 ม.10 ถ.ชายทุ่ง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

742 B33878 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อํานวยศิลป์* เลขที่ 40 ม.18 ถ.สันติราษฎร์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

743 B40115 โรงเรียนอนุบาลอินทร* เลขที่ 371 ม.8 ถ.สันติสุข ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

744 B14119 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ* ม.3 บ้านไผ่กุดหิน ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

745 B06532 โรงเรียนบ้านไชยสอ* ม.1 บ้านไชยสอเหนือ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

746 B20990 โรงเรียนบ้านหนองใส* ม.10 บ้านใหม่สามัคคี ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

747 B20203 โรงเรียนบ้านหนองผือจําเริญพัฒนา* ม.7 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

748 B23380 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ* ม.9 บ้านอาจสามารถ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

749 B16982 โรงเรียนบ้านวังยาว* ม.7 บ้านวังยาว ต.นาหนองทุ่ม. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

750 B09999 โรงเรียนบ้านนาคําน้อย* ม.3 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

751 B23885 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มวิทยาสรรค์* ม.11 บ้านหนองทุ่ม ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

752 B00085 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล* ม.1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

753 B40204 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย* เลขที่ 168 ม.7 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

754 B03099 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง* ม.8 บ้านกุดกว้าง ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

755 B19937 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป* ม.2 บ้านหนองบัวน้อย ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

756 B21330 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย* ม.7 บ้านหนองอ้อน้อย ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

้757 B06113 โรงเรียนบ้านจําปาหัวบึง* ม.9 บ้านจําปา บ้านหัวบึง ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

758 B08945 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย* ม.4 บ้านท่าโพธิ์-บ้านท่ามะเดือน้อย ต.ท่ากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

759 B21218 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง* ม.8 บ้านหนองหารจาง ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 24 of 237
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760 B22042 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน* ม.1 บ้านห้วยไผ่ ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

761 B22268 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น* ม.3 บ้านห้วยเสือเต้น ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

762 B33879 โรงเรียนมนตรีศึกษา* เลขที ่631 ม.2 ถ.อุปราช ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

763 B06979 โรงเรียนบ้านดงเย็น* ม.11 บ้านดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

764 B11454 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า* เลขที่ 3 บ้านโนนแดง ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

765 B18827 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง* ม.5 บ้านหนองกุงขี้ควง ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

766 B36427 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย* เลขที่ 2 ถ.น้ําพอง-ขอนแก่น ต.บ้านขาม อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

767 B06987 โรงเรียนบ้านดงเรือง* ม.5 ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

768 B15002 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน* ม.1 บ้านม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

769 B18468 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง* ม.13 บ้านเสียวโคกกลาง ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

770 B33880 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์* เลขที่ 624 ม.11 ถ.มุขศิริพูล ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

771 B06937 โรงเรียนบ้านดงมัน* ม.6 บ้านโนนดงมัน ต.สะอาด อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

772 B10624 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง* ม.3 บ้านนาศรี ต.สะอาด อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

773 B10017 โรงเรียนบ้านนาคู* ม.3 บ้านนาคู ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

774 B12563 โรงเรียนบ้านบึงกลาง* ม.7 บ้านบึงกลาง ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

775 B18590 โรงเรียนบ้านโสกแสง* ม.4 บ้านโสกแสง ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

776 B16997 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี* ม.5 บ้านวังยาว ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

777 B19270 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง* ม.6 บ้านหนองเจ้าเมือง ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

778 B33883 โรงเรียนกรุณาศึกษา* เลขที่ 585 ม.2 ถ.สุขาภิบาล2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

779 B03358 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย* ม.7 บ้านเก่าน้อย ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

780 B08750 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง (ศรเสนา ม.2 บ้านหนองแวงโอง ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

781 B17388 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์* ม.5 บ้านนาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

782 B20732 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่* ม.1 บ้านหนองแวงไร่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

783 B25341 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์* เลขที ่397 ม.2 บ้านชุมชนพรระธรรมสาร ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

784 B33885 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่* เลขที ่641/61 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

785 B33882 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล* เลขที ่485/25-28 ม.1 ถ.ทองประเสริญ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

786 B19476 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า* ม.7 บ้านหนองตับเต่า ต.บ้านป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

787 B00945 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ* ม.22 บ้านไผ่ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

788 B03471 โรงเรียนบ้านเกิ้ง* ม.4 บ้านเกิ้ง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

789 B20202 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง* ม.1 บ้านหนองผือ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

790 B23636 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม* ม.4 บ้านโนนละม่อม ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

791 B03169 โรงเรียนบ้านกุดเชือก* ม.11 บ้านกุดเชือก ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 25 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

792 B16427 โรงเรียนบ้านลาน* ม.6 บ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

793 B17676 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง* ม.1 บ้านสร้างแป้น ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

794 B18476 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า* ม.5 บ้านเสือเฒ่า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

795 B14889 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก* ม.2 บ้านโนนสวรรค์ ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

796 B20590 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้* ม.5 บ้านหนองูรูแข้ ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

797 B21012 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง* ม.4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

798 B07693 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่* ม.4 บ้านดู่ใหญ่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

799 B19686 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ* ม.9 บ้านหนองนาขวัญ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

800 B40216 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา* ม.7 บ้านนาโน ต.หนองน้ําใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

801 B01680 โรงเรียนไตรมิตรประชาบํารุง* ม.3 บ้านแคนใต้ ต.หนองน้ําใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

802 B19733 โรงเรียนบ้านหนองน้ําใส* ม.1 บ้านหนองน้ําใส ต.หนองน้ําใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

803 B23757 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ* ม.14 ต.หนองน้ําใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

804 B20581 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า* ม.5 บ้านหนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

805 B22661 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว* ม.3 บ้านหัวหนอง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

806 B36431 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม* เลขที่ 48 ม.1 บ้านลาน ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

807 B22837 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง* ม.7 บ้านหินลาด ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

808 B02485 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร* ม.2 บ้านโนนฆ้อง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

809 B39976 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง* ม.7 บ้านหินตั้ง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

810 B30897 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์* ม.4 บ้านหินฮาวฯ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

811 B00426 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา* ม.10 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

812 B03580 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า* ม.7 บ้านแก่นเท่า ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

813 B00204 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา* ม.4 บ้านเขื่อน ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

814 B07743 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี* ม.6, 12 บ้านแดง ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

815 B00152 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา* ม.5 บ้านแก่นเท่า ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

816 B30892 โรงเรียนหินกองวิทยา* ม.4 บ้านหินกอง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

817 B07347 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง* ม.5 บ้านดอนปอแดง ต.โคกสําราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

818 B11589 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ* ม.10 บ้านโนนพันชาติ ต.โคกสําราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

819 B21184 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง* ม.8 บ้านหนองหัวช้าง ต.โคกสําราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

820 B11530 โรงเรียนบ้านโนนทัน* ม.8 บ้านโนนทัน ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

821 B17087 โรงเรียนบ้านวังหว้า* ม.8 บ้านวังหว้า ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

822 B36398 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม* เลขที่ 116 ม.12 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

823 B03707 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บํารุง* ม.6 บ้านขอนสัก ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 26 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

824 B36401 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย* ม.5 บ้านหนองนกเขียน ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

825 B03611 โรงเรียนบ้านโกน้อย* ม.6 บ้านหนองโก ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

826 B16902 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม* ม.4 บ้านวังผือ ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

827 B22873 โรงเรียนบ้านหินฮาวลําวังชู* ม.7 บ้านหินฮาว ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

828 B01661 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา* เลขที่ 65 ม.6 บ้านดอนนาโน ต.เปือยน้อยสระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

829 B18563 โรงเรียนบ้านโสกนาค* ม.6 บ้านโสกนาค ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

830 B21998 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง* ม.5 บ้านห้วยโป่ง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

831 B22166 โรงเรียนบ้านห้วยแร่* ม.7 บ้านห้วยแร่ ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

832 B10687 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง* ม.6 บ้านนาเสียวโคกสว่าง ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

833 B17098 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ* ม.2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

834 B17567 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์* ม.1 บ้านสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

835 B06365 โรงเรียนบ้านชาด* ม.9 บ้านชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

836 B06215 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย* ม.4 บ้านโจดน้อย ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

837 B03583 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่* ม.8 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

838 B03355 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)* ม.1 บ้านเก่างิ้ว ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

839 B20402 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา* ม.3 บ้านหนองม่วงใหญ่ ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

840 B19607 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม* ม.4 บ้านหนองทุ่ม ต.เก่างิ้วหัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

841 B19796 โรงเรียนบ้านหนองบะ* ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

842 B16674 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง* ม.2 บ้านวังขอนพาด ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

843 B24145 โรงเรียนมิตรภาพ 2* ม.7 บ้านบุ้อ้ายตู้ ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

844 B14502 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว (คุรุราษฏร์ ม.1 บ้านสระบัว ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

845 B08607 โรงเรียนบ้านทับบา* ม.3 บ้านทับบา ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

846 B36434 โรงเรียนพล* ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

847 B18562 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น* ม.1 บ้านโสกนกเต็น ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

848 B19919 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบํารุง* ม.8 บ้านหนองบัวน้อย ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

849 B36437 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์* เลขที่ 135 ม.2 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

850 B01116 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206* ม.2 บ้านห้วยค้อ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

851 B20719 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า* ม.1 บ้านหนองแวงนางเบ้า ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

852 B23551 โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์* ม.6 บ้านฮ่องหอย ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

853 B36435 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา* ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

854 B20129 โรงเรียนบ้านหนองแปน* ม.4 บ้านหนองแปน ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

855 B22451 โรงเรียนบ้านหันน้อย* ม.10 บ้านหันน้อย ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 27 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

856 B30606 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร* ม.6 บ้านหนองฉันเพล ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

857 B17810 โรงเรียนบ้านสองคอน* ม.3 บ้านสองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

858 B06690 โรงเรียนบ้านซําภูทอง* ม.1 บ้านซําภูทอง ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

859 B16604 โรงเรียนบ้านเลิงแสง* ม.9 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

860 B01577 โรงเรียนดินดําวังชัยวิทยา* เลขที่ 148 ม.1 ต.ดินดํา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

861 B03172 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา* ม.4 บ้านกุดดุก ต.ดินดํา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

862 B05688 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา* ม.4 บ้านโคกสงเปีอย ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

863 B09317 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู และโรงเรียนบ้านพระบาท

โนนคูณ*

ม.1 บ้านทุ่งชมพู ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

864 B21679 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา* ม.2 บ้านห้วยขี้หนู ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู ุ ู ู

865 B22595 โรงเรียนบ้านหัวฝาย* ม.12 บ้านหัวฝาย ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

866 B11268 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา* ม.7 บ้านโนนกระเดา ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

867 B05641 โรงเรียนบ้านโคกไร่* ม.7 บ้านโคกไร่ ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

868 B08411 โรงเรียนบ้านถ้ําแข้* ม.8 บ้านถ้ําแข้ ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

869 B16670 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง* ม.8 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

870 B22440 โรงเรียนบ้านหัน* เลขที่ 172 ม.4 บ้านหัน ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

871 B14274 โรงเรียนบ้านพระบาท* ม.2 บ้านพระบาท ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

872 B21936 โรงเรียนบ้านห้วยบง* ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

873 B01126 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี* ม.13 บ้านหัน ถ.หน้าเมือง ต.มัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

874 B18980 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน* ม.11 บ้านหนองขาม ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

875 B22147 โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี* ม.10 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

876 B20399 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา* ม.12 บ้านหนองม่วง ต.กุดเค้า1 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

877 B12257 โรงเรียนบ้านบัว* ม.1 บ้านบัว ต.กุดเค้า2 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

878 B00084 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม* เลขที ่116 ม.9 บ้านกุดขอนแก่น ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

879 B36440 โรงเรียนคําแคนวิทยาคม* ม.12 บ้านคําแคนใต้ ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

880 B05062 โรงเรียนบ้านคําปากดาว* ม.5 บ้านคําปากดาว ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

881 B13428 โรงเรียนบ้านป่าดู่* ม.8 บ้านป่าดู่ ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

882 B11353 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง* ม.5 บ้านดงเค็งโนนงิ้ว ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

883 B36444 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม* ม.14 ถ.เหล่าใหญ่-หนองขาม ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

่884 B36441 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์* เลขที่ 277 ม.13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

885 B03793 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล* ม.10 บ้านขามป้อม ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

886 B10814 โรงเรียนบ้านนาฮี* ม.6 บ้านนาฮี ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 28 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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887 B11341 โรงเรียนบ้านโนนคุด* ม.8 บ้านโนนคุต ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

888 B22372 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก* ม.2 บ้านห้วยฮวก ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

889 B24054 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา* ม.1 บ้านโพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

890 B30769 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา* ม.12 บ้านโพธิ์ทอง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

891 B03764 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์* ม.5 บ้านขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

892 B16702 โรงเรียนบ้านวังแคน* ม.13 บ้านวังแคน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

893 B21315 โรงเรียนบ้านหนองไห* ม.1 บ้านหนองไห ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

894 B00950 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต* ม.4 บ้านพรหมนิมิต ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

895 B07520 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร* ม.1 บ้านดอนหัน ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

896 B11320 โรงเรียนบ้านโนนเขวา* ม.3 บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

897 B11477 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบํารุง* ม.7 บ้านโนนตุ่น ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

898 B36406 โรงเรียนท่าพระวิทยายน* เลขที่ 92 ม.18 บ้านหนองบัวดีหมี ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

899 B19901 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี* ม.18 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

900 B20722 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์* ม.17 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

901 B05044 โรงเรียนบ้านคําบอน* ม.7 บ้านคําบอน ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

902 B12565 โรงเรียนบ้านบึงแก* ม.4 บ้านบึงแก ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

903 B40314 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง* เลขที่ 593 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

904 B31620 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่* ม.6 บ้านหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

905 B33835 โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น* เลขที่ 182/4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

906 B33838 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น* เลขที่ 182/1 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

907 B33840 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา* เลขที ่136/19-20 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

908 B33861 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร* เลขที่ 168/24 ม.4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

909 B02865 โรงเรียนบ้านกอก* ม.7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

910 B33859 โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* เลขที่ 359 ม.7 ถ.บ้านดอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

911 B33841 โรงเรียนสุรัสวดี* เลขที่ 116/1 ม.20 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

912 B33849 โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ* เลขที่ 528/17-25 ม.11 ถ.มะลิวัลย์ ซ.ร.พัน8 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

913 B19116 โรงเรียนบ้านหนองคู* ม.8 บ้านหนองคู ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

914 B22990 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม* ม.10 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

915 B40317 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์* เลขที่ 239 ม.11 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

์916 B12622 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์* ม.5 บ้านบึงสวางค์ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

917 B23887 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1* ม.7 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

918 B36404 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2* เลขที่ 355 ม.13 บ้านเลิงเปือย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 29 of 237
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919 B40160 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย* ม.9 ถ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

920 B33848 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา* เลขที่ 737 ม.14 ถ.มิตรภาพ-หนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

921 B40159 โรงเรียนอนุบาลณัฐสุดา* เลขที่ 217 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

922 B33853 โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์* เลขที่ 187/1 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซ.พลีสถิตย์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

923 B33855 โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์* ม.24 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

924 B16409 โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง* ม.20 บ้านลาดนาเพียง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

925 B18257 โรงเรียนบ้านสาวะถี* ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

926 B19492 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก* ม.17 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

927 B11489 โรงเรียนบ้านโนนแต้* ม.10 บ้านโนนแต้ ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

928 B31739 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน* เลขที่ 149 ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

929 B07725 โรงเรียนบ้านแดง* ม.8 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

930 B19683 โรงเรียนบ้านหนองนาคําประชานุเคราะห์* ม.8 บ้านหนองนาคําประชานุเคราะห ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

931 B07871 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก* ม.8 บ้านตลาด ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

932 B12228 โรงเรียนบ้านบะแค* ม.5 บ้านบะแค ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

933 B23812 โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บํารุง* ม.5 บ้านป่าแดง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

934 B02495 โรงเรียนโนนทองวิทยา* ม.10 บ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

935 B02249 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา* ม.8 บ้านนาโพธิ์ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

936 B11842 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์* ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

937 B00792 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน* ม.3 บ้านดอนหัน ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

938 B08381 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก* ม.7 บ้านถลุงเหล็ก ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

939 B01740 โรงเรียนท่ากุญชร* ม.9 บ้านท่าช้าง ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

940 B36446 โรงเรียนผาขามวิทยายน* เลขที่ 185 ม.9 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

941 B09320 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก* ม.4 ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

942 B24085 โรงเรียนภูห่านศึกษา* ม.2 บ้านหนองตาไกล้ ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

943 B22615 โรงเรียนบ้านหัวภู* ม.3 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

944 B19037 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง* ม.6 บ้านหนองเขื่องช้าง ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

945 B21858 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง* ม.13 บ้านห้วยทรายทอง ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

946 B22359 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด* ม.12 บ้านหินลาด ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

947 B20641 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง* ม.14 บ้านหนองลุมพุก ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

948 B17929 โรงเรียนบ้านสะอาด* ม.7 ถ.มะลิวรรณ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

949 B30581 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบํารุง* ม.4 บ้านหนองกุง ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

950 B33893 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก* เลขที่ 1 ม.1 ถ.หนองเรือ-บ้านแท่น ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 30 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

951 B05179 โรงเรียนบ้านคึมชาด* ม.1 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

952 B06373 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์* ม.3 บ้านชาดใหญ่ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

953 B13001 โรงเรียนบ้านปอแดง* ม.6 บ้านปอแดง ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

954 B18840 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน* ม.2 บ้านหนองกุง ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

955 B02488 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ํา* ม.12 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

956 B11787 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง* ม.6 บ้านโนนสว่าง ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

957 B20926 โรงเรียนบ้านหนองแสง* ม.2 บ้านหนองแสง ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

958 B07931 โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า* ม.1 บ้านตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

959 B19903 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง* ม.5 บ้านหนองบัวแดง ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

960 B05831 โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์* ม.6 บ้านโคกสูง ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู

961 B11540 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ* ม.8 บ้านดอนหัน ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

962 B17786 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา* ม.3 บ้านสว่างวิทยา ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

963 B18279 โรงเรียนบ้านสําราญ* ม.4 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

964 B19074 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม* ม.4 บ้านหนองทุ่ม ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

965 B20496 โรงเรียนบ้านหนองยาง* ม.8 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

966 B21524 โรงเรียนบ้านหลักด่าน* ม.6 บ้านหลักด่าน ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

967 B03915 โรงเรียนบ้านขุมปูน* ม.2 บ้านขุมปูน ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

968 B18849 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง* ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

969 B09158 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า* ม.2 บ้านท่า ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

970 B19630 โรงเรียนบ้านหนองไทร* ม.11 บ้านหนองไทร ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

971 B13761 โรงเรียนบ้านเปาะ* ม.13 บ้านเปาะ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

972 B15185 โรงเรียนบ้านเมย* ม.8 บ้านเมย ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

973 B20807 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง* ม.1 บ้านหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

974 B31466 โรงเรียนอมตวิทยา* เลขที่ 121 ม.4 ถ.เทศบาล 5 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

975 B14199 โรงเรียนบ้านแฝก* ม.7 บ้านแฝก ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

976 B14846 โรงเรียนบ้านภูคําเบ้า* ม.7 บ้านภูคําเบ้า ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

977 B31455 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์* ม.4 บ้านเขื่อนอุบลรัตน์ ถ.อุบลรัตน์-ขอนแก่น ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

978 B05711 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง* เลขที่ 189 ม.10 บ้านโคกสว่าง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

979 B08489 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง* ม.4 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

่980 B09423 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง* เลขที่ 233 ม.7 บ้านทุ่งโป่ง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

981 B00081 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน* เลขที่ 111 ม.3 บ้านกุดกระหนวน ต.นาคํา อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

982 B05052 โรงเรียนบ้านคําบอนคุรุราษฎร์บํารุง* ม.4 บ้านคําบอน ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 31 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

983 B19564 โรงเรียนบ้านหนองแต้* ม.6 บ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

984 B17331 โรงเรียนบ้านศรีสุขสําราญ* เลขที่ 65 ม.1 บ้านศรีสุข ต.ศรีสุขสําราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

985 B36460 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร* เลขที่ 12 ม.6 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

986 B24770 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว* เลขที่ 3/1 ม.3 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

987 B19263 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย* เลขที่ 7 ม.3 บ้านหนองเจ๊กสร้อย ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

988 B04337 โรงเรียนบ้านคลองครก* เลขที่ 38 ม.6 บ้านคลองครก ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

989 B33906 โรงเรียนอํานวยศึกษา* เลขที่ 35/1 ถ.เทศบาลสาย1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

990 B25568 โรงเรียนวัดซึ้งบน* ม.3 บ้านซึ้งบน ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

991 B29956 โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ)* ม.8 บ้านอิมั้ง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

992 B20902 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด* ม.4 บ้านหนองเสม็ด ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

993 B25821 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย* ม.3 บ้านตะปอนน้อย ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

994 B36467 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร* บ้านบ่อ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

995 B12080 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3 )* เลขที ่10/2 ม.6 บ้านบ่อ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

996 B28457 โรงเรียนวัดวังสรรพรส* ม.8 บ้านวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

997 B24740 โรงเรียนวัดเกาะจิก* ม.1 บ้านเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

998 B26739 โรงเรียนวัดบางชัน (ประภากรราษฎร์รังสฤษฏ์)* ม.2 บ้านปากน้ําเวฬุ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

999 B28002 โรงเรียนวัดมาบไผ่ (สํานักงานสลากกินแบ่ง

สงเคราะห์ ๓๔๑)*

ม.2 บ้านมาบไพ ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1000 B24707 โรงเรียนวัดเกวียนหัก (สมบัติราษฎร์นุกูล)* ม.7 บ้านเกวียนหัก ต.วนชล อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1001 B25569 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง* ม.6 บ้านซึ้งล่าง ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1002 B04059 โรงเรียนบ้านเขาทอง* ม.7 บ้านเขาทอง ต.เวฬุวัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1003 B31609 โรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร)* เลขที่ 27/21 ถ.เทศบาลสาย 3 อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1004 B36465 โรงเรียนคลองพลูวิทยา* เลขที ่6/4 ม.4 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1005 B06341 โรงเรียนบ้านชากไทย (จงจินต์ประชานะเคราะห์)* ม.4 บ้านชากไทย ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1006 B04457 โรงเรียนบ้านคลองน้ําเป็น* เลขที่ 6/69 ม.7 บ้านคลองน้ําเป็น ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1007 B09344 โรงเรียนบ้านทุ่งตาอิน* ม.3 บ้านทุ่งตาอิน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1008 B27678 โรงเรียนวัดพลวง* เลขที่ 16/2 ม.4 บ้านพลวง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1009 B16867 โรงเรียนบ้านวังปลา* เลขที่ 39/37 ม.9 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1010 B11160 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ เลขที่ 52 ม.10 บ้านเนินดินแดง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

 1)*

1011 B36469 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม* เลขที่ 58 ม.12 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1012 B25009 โรงเรียนวัดคลองขุด* เลขที่ 33 ม.1 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1013 B17957 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง* เลขที่ 27/3 ม.8 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1014 B25807 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า* เลขที่ 62 ม.3 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1015 B29259 โรงเรียนวัดหนองคัน* ม.4 บ้านหนองคัน ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1016 B31630 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร* เลขที่ 44/6 ถ.สัมปทาน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1017 B23732 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา* เลขที่ 6/1 ถ.โลกะกะลิน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1018 B33907 โรงเรียนยอแซฟวิทยา* เลขที่ 113 ถ.ศรีนวดิตถ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1019 B36470 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์* เลขที่ 240 ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1020 B16243 โรงเรียนบ้านไร่เก่า* เลขที่ 55 ม.8 บ้านไร่เก่า ต.รําพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1021 B24971 โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)* เลขที ่55 ม.4 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1022 B26469 โรงเรียนวัดนาซา* เลขที ่50/2 ม.3 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1023 B04131 โรงเรียนบ้านเขามะปริง* เลขที่ 1/3 ม.5 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1024 B27861 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171* เลขที่ 104 ม.13 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1025 B21587 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ (สวัสดิชัยอุปถัมภ์)* เลขที่ 38 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1026 B28455 โรงเรียนวัดวังเวียน* เลขที่ 1/1 ม.1 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1027 B20994 โรงเรียนบ้านหนองหงส์* เลขที่ 44 ม.3 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1028 B26037 โรงเรียนวัดท่าแคลง (ท่าแคลงวิทยาคาร)* เลขที่ 84 ม.7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1029 B09234 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง* ม.4 บ้านทุ่งกร่าง ต.ทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1030 B27698 โรงเรียนวัดพังงอน* ม.3 บ้านพังงอน ต.ทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1031 B23084 โรงเรียนบ้านแหลม* ม.4 บ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1032 B04199 โรงเรียนบ้านเขาหอม* ม.5 บ้านเขาหอม ต.โป่งน้ําร้อน อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1033 B04405 โรงเรียนบ้านคลองตาคง* ม.1 บ้านคลองตาคง ต.โป่งน้ําร้อน อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1034 B19777 โรงเรียนบ้านหนองบอน* ม.1 บ้านหนองบอน ต.โป่งน้ําร้อน อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1035 B23148 โรงเรียนบ้านใหม่* ม.4 บ้านใหม่ ต.โป่งน้ําร้อน อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1036 B14561 โรงเรียนบ้านโพธิ์* ม.1 บ้านโพธิ์ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1037 B24409 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี* ม.5 บ้านซับตาเมา ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1038 B36464 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร* เลขที่ 116 ม.1 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1039 B16773 โรงเรียนบ้านวังตัก* ม.9 บ้านวังตัก ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1040 B26237 โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชํานิอุปถัมภ์)* ม.7 บ้านทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

้ ้1041 B26550 โรงเรียนวัดน้ํารัก* ม.2 บ้านน้ํารัก ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1042 B09403 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน* ม.1 บ้านทุ่งบอน ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1043 B27981 โรงเรียนวัดมะทาย* ม.3 บ้านมะทาย ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก หน้าที่ 33 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1044 B36476 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ* เลขที่ 192/3 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1045 B24800 โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา)* ม.6 บ้านขนุน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1046 B24744 โรงเรียนวัดเกาะโตนด* ม.6 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1047 B24889 โรงเรียนวัดเขาน้อย (ปุ่นประชานุกูล)* เลขที่ 34/4 ม.8 ถ.ญาณวิโรจน์ ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1048 B25961 โรงเรียนวัดทองทั่ว* เลขที่ 35/7 ม.4 บ้านทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1049 B26610 โรงเรียนวัดเนินสูง (วิชัยนารายณ์ราษฎร์บํารุง)* ม.12 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1050 B33898 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)* เลขที ่58 ม.1 ถ.สายริมน้ํา ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1051 B33901 โรงเรียนอนุบาลประศาสน์วิทยา* ม.1 ซ.ท่าแฉลบ4 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1052 B30207 โรงเรียนสฤษดิเดช* เลขที ่2/4 เทศบาล 1 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1053 B33900 โรงเรียนอนุบาลกัลยา* ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1054 B32166 โรงเรียนอํานวยวิทย์ จันทบุรี* เลขที่ 11/1 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1055 B06412 โรงเรียนบ้านชําโสม* ม.10 ถ.บําราศนราดูร ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1056 B29173 โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร)* ม.2 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1057 B29139 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม (เพิ่มพิทยาคาร)* เลขที่ 14 ม.10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1058 B08148 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)* ม.1 บ้านตามูล ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1059 B17499 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์* เลขที่ 99 ม.7 บ้านมหาเจรีย ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1060 B29014 โรงเรียนวัดสําโรง* ม.6 บ้านสําโรง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1061 B36478 โรงเรียนสอยดาววิทยา* เลขที ่81 ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1062 B08624 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์* ม.2 บ้านทับสงฆ์ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1063 B09712 โรงเรียนบ้านไทรงาม* เลขที่ 16/5 ม.6 บ้านไทรงาม ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1064 B06588 โรงเรียนบ้านซับตารี* ม.5 บ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1065 B14143 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี* ม.6 บ้านไผ่ล้อม ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1066 B00433 โรงเรียนโฆวินทะ* เลขที่ 1/2 ม.5 บ้านท่าใหม่ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1067 B33909 โรงเรียนปะตงวิทยา* เลขที่ 594 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1068 B17736 โรงเรียนบ้านสวนส้ม* ม.5 บ้านสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1069 B30137 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2* ม.3 บ้านคลองแจง ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1070 B03421 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด* เลขที่ 1/2 ม.2 บ้านเกาะเปริด ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1071 B24881 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย* ม.5 บ้านเขาตาหน่วย ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1072 B23125 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์* เลขที่ 91 ม.1 บ้านแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

่1073 B26856 โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฎฐวิทยาคาร)* เลขที่ 1 ม.2 บ้านกลาง ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1074 B26030 โรงเรียนวัดท่าเขา (ธรรมสุวรรณวิทยาคาร)* ม.13 บ้านท่าเขา ต.ปากน้ําแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1075 B26184 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน* ม.7 บ้านท่าหัวแหวน ต.ปากน้ําแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก หน้าที่ 34 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1076 B23447 โรงเรียนบ้านอีมุย* เลขที่ 28 ม.8 บ้านอีมุย ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ภาคตะวันออก

1077 B00041 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บํารุง* ม.3 ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1078 B09560 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย* ม.12 บ้านทุ่งส่าย ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1079 B09762 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน* ม.6 บ้านธรรมรัตน์ใน ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1080 B15961 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง* ม.7 บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1081 B20016 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์* ม.6 บ้านหนองประโยชน์ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1082 B20040 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง* ม.5 บ้านหนองปรือกันยาง ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1083 B23363 โรงเรียนบ้านอ่างเตย* ม.9 บ้านอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1084 B30466 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์* ม.4 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1085 B26684 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)* ม.4 บ้านบางกระเจ็ด ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1086 B28964 โรงเรียนวัดสามแยก (เสียงไพโรจน์-รัฐ-ประชา ม.2 บ้านสามแยก ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1087 B29830 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์)* เลขที่ 95 ม.1 ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1088 B24563 โรงเรียนวัดกกสับ* เลขที่ 50/5 ม.4 ต.ปากน้ํา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1089 B27402 โรงเรียนวัดปากน้ําโจ้โล ้(สร้อยประชาสรรค์)* เลขที่ 51/1 ม.7 บ้านปากน้ํา ต.ปากน้ํา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1090 B29005 โรงเรียนวัดสาวชะโงก* เลขที่ 123/3 ม.1 บ้านสาวชะโงก ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1091 B28688 โรงเรียนวัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์)* เลขที่ 73/4 ม.4 บ้านสนามช้าง ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1092 B29141 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้* เลขที่ 36 ม.1 บ้านวังสีทอง ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1093 B25172 โรงเรียนวัดคูมอญ* ม.3 บ้านคูมอญ ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1094 B26040 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย (ศรีวิไลประชาสรรค์)* ม.4 บ้านทางข้ามน้อย ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1095 B36491 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม* เลขที่ 35 ม.1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1096 B36492 โรงเรียนการทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์* เลขที่ 1/13 ม.2 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1097 B07138 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา* ม.13 บ้านดอนเกาะกา ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1098 B12971 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20* บ้านคลอง 20 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1099 B27184 โรงเรียนวัดบึงตาหอม* ม.14 บ้านบึงตาหอม ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1100 B27807 โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์* ม.2 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1101 B28179 โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุงศักดิ์* ม.7 บ้านคลอง21 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1102 B30502 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา (เกาะกาประชาสรรค์)* ม.3 บ้านสุเหร่าขาว ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1103 B36493 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม* เลขที่ 68/12 ม.1 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1104 B28156 โรงเรียนวัดรามัญ* ม.10 บ้านรามัญ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

้ ้1105 B30497 โรงเรียนสุเหร่าคู้* ม.13 บ้านคู้น้อย ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1106 B30501 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง* ม.5 บ้านดอนกลาง ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1107 B30508 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20* เลขที ่8 ม.7 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก หน้าที่ 35 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1108 B30513 โรงเรียนสุเหร่าลําชะล่า (ลําชะล่าประชาสรรค์)* ม.4 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1109 B23792 โรงเรียนปากคลองบางขนาก* ม.2 บ้านบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1110 B24704 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร* ม.8 ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1111 B27272 โรงเรียนวัดประจํารัง (แจ้ง-จํารูญราษฎร์ประสิทธิ์

วิทยา)*

ม.10 บ้านประจํารัง ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1112 B27280 โรงเรียนวัดประชาบํารุง* ม.3 บ้านชีผ้าขาว ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1113 B23600 โรงเรียนบึงเทพยา* ม.11 ต.บางน้ําเปรี้ยว อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1114 B23694 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์* ม.2 บ้านบางน้ําเปรี้ยว ต.บางน้ําเปรี้ยว อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1115 B27188 โรงเรียนวัดบึงน้ํารักษ์* ม.8 บ้านคลอง15 ต.บึงน้ํารักษ์ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1116 B30127 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์* เลขที่ 9 บ้านคลอง15 ต.บึงน้ํารักษ์ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกุ

1117 B30489 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 (น้ํารักษ์ประชาสรรค์)* ม.2 ต.บึงน้ํารักษ์ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1118 B30490 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15* ม.12 บ้านคลอง15 ต.บึงน้ํารักษ์ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1119 B30494 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา (ทิพยราษฎร์)* ม.1 ต.บึงน้ํารักษ์ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1120 B25825 โรงเรียนวัดตะพังคลี* ม.17 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1121 B26577 โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบํารุง* ม.1 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1122 B26862 โรงเรียนวัดบางสาย (บางสายประชาสรรค์)* ม.3 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1123 B26765 โรงเรียนวัดบางไทร* ม.9 ต.โยธกา อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1124 B30283 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์* ม.5 ต.โยธะกา อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1125 B25023 โรงเรียนวัดคลองเจ้า* ม.16 บ้านคลองเจ้า ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1126 B25191 โรงเรียนวัดแคราย* ม.2 บ้านไผ่ดํา ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1127 B27186 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง* เลขที่ 12 ม.10 บ้านบึงทองหลาง ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1128 B28814 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.19 บ้านสว่างอารมณ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1129 B29556 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง (อินทรประชานุกูล)* ม.13 บ้านปากคลองหลวงแพ่ง ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1130 B23610 โรงเรียนบึงสิงโต (สหากหะยีเลาะสมัดประชาสรรค์)* ม.7 บ้านบึงสิงโต ต.หมอนทอง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1131 B24997 โรงเรียนวัดคลอง 18* ม.2 บ้านคลอง 18 ต.หมอนทอง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1132 B27747 โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร* ม.9 ต.หมอนทอง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1133 B40406 โรงเรียนหมอนทองวิทยา* เลขที ่85 ม.7 ต.หมอนทอง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1134 B30555 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร* เลขที่ 81/2 ม.3 บ้านแสมขาววิทยาคาร ต.คลองสอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1135 B08711 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10* เลขที่ 1/47 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

่1136 B26865 โรงเรียนวัดบางแสม* เลขที่ 7/8 ม.6 บ้านบางแสม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1137 B00470 โรงเรียนจันทร์เจริญ* ม.4 บ้านหมี่ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1138 B23647 โรงเรียนประกอบราษฎร์บํารุง* เลขที่ 85 ม.7 บ้านท่าไข่ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก หน้าที่ 36 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1139 B26166 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์"* ม.5 บ้านท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1140 B26703 โรงเรียนวัดบางเกลือ* ม.2 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1141 B28288 โรงเรียนวัดลาดยาว* เลขที่ 2 ม.5 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1142 B33925 โรงเรียนอนุบาลจันทรา* เลขที่ 2/3 ม.7 ถ.จรัลยานนท์ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1143 B23914 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์* เลขที่ 9 ม.16 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1144 B23936 โรงเรียนพระพิมลเสน ี(พร้อม หงสกุล)* เลขที่ 33 ม.13 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1145 B33922 โรงเรียนวัฒนาลัย* เลขที ่134 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1146 B26628 โรงเรียนวัดบน "ประจงอนุสรณ์"* เลขที่ 40/1 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1147 B30379 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง* เลขที่ 91 ม.14 บ้านผีขุด ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1148 B33924 โรงเรียนอนุบาลขวัญตา* เลขที่ 65/3 ม.19 ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1149 B12344 โรงเรียนบ้านบางข้าว* เลขที่ 11/2 ม.7 ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1150 B26809 โรงเรียนวัดบางผึ้ง* ม.1 บ้านบางผึ้ง ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1151 B33923 โรงเรียนศรีวิทยา* เลขที่ 34/1 ม.14 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1152 B26855 โรงเรียนวัดบางสมัคร* เลขที่ 2 ม.6 บ้านบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1153 B27735 โรงเรียนวัดพิมพาวาส (สีล้งสาราลัย)* เลขที่ 23 ม.2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1154 B18358 โรงเรียนบ้านสีล้ง* เลขที่ 21/1 ม.10 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1155 B28847 โรงเรียนวัดสองคลอง* ม.8 บ้านคลองขุดใหม่ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1156 B30124 โรงเรียนสกัด 80* เลขที่ 68/2 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1157 B00233 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม* เลขที ่75/41 ม.5 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1158 B29062 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม (หอมศีลวิทยาคาร)* ม.3 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1159 B29560 โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม* เลขที่ 99/4 ม.5 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1160 B30123 โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล)* ม.5 บ้านสกัด40 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1161 B25064 โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)* เลขที่ 99 ม.4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1162 B30487 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่* ม.5 บ้านเกาะไร่ ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1163 B27588 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส* ม.3 ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1164 B25044 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์* ม.1 บ้านตลาดคลองบ้านโพธิ์ ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1165 B27319 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ* ม.1 บ้านตลาดบางกรูด ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1166 B40370 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบํารุง)* ม.3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1167 B25662 โรงเรียนวัดดอนทราย* ม.4 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

่ ์1168 B24620 โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บํารุง* ม.3 บ้านคลองแขวงกลั่น ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1169 B26298 โรงเรียนวัดเทพราช* เลขที่ 99 ม.2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1170 B36498 โรงเรียนผาณิตวิทยา* เลขที่ 55/1 ม.1 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก หน้าที่ 37 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1171 B27533 โรงเรียนวัดผาณิตาราม* เลขที ่68/1 ม.2 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1172 B27281 โรงเรียนวัดประชาบํารุงกิจ* ม.5 บ้านหนองแบน ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1173 B28684 โรงเรียนวัดสนามจันทร์* เลขที ่174 ม.1 บ้านตลาดสนามจันทร์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1174 B36499 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล* ม.2 ถ.บางปะกง-ฉะเชิเทรา หมายเลข314 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1175 B27734 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร* ม.2 บ้านลาดขวาง ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1176 B24582 โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์)* เลขที่ 20 ม.1 บ้านปากคลองท่าถั่ว ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1177 B28942 โรงเรียนวัดสามกอ* เลขที่ 72 ม.2 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1178 B30746 โรงเรียนหนองหน้าบ้าน* ม.3 บ้านหนองหน้าบ้าน ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1179 B29172 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ* ม.2 บ้านแสนภูดาษ ต.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1180 B29946 โรงเรียนวัดอินทาราม* ม.1 บ้านวัดทด ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1181 B28583 โรงเรียนวัดศรีมงคล* ม.4 บ้านแหลมประดู่ ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1182 B01618 โรงเรียนตลาดบางบ่อ* ม.5 บ้านตลาดบางบ่อ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1183 B04603 โรงเรียนบ้านคลองสอง* ม.12 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1184 B11224 โรงเรียนบ้านเนินไร่* ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1185 B27511 โรงเรียนวัดแปลงยาว (เจริญบุญประชาสวรรค์)* เลขที ่99 ม.3 บ้านแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1186 B28806 โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิต* เลขที่ 65 ม.2 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1187 B01823 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์* เลขที่ 99 ม.7 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1188 B02147 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์* เลขที่ 98 ม.10 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1189 B28375 โรงเรียนวัดวังกะจะ* เลขที่ 65/1 ม.2 ถ.331 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1190 B28446 โรงเรียนวัดวังเย็น* เลขที่ 1/2 ม.3 บ้านวังเย็น ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1191 B30665 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์* ม.8 บ้านสะพานนาค ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1192 B24784 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์* ม.6 บ้านโกรกแก้ววงพระจันทร์ ต.วังเย็นหนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1193 B04182 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน* ม.10 บ้านเขาสะท้อน ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1194 B19713 โรงเรียนบ้านหนองน้ําขาวเจริญราษฎร์* ม.7 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1195 B29427 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น* เลขที่ 188 ม.2 บ้านหนองไม้แก่น ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1196 B36487 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา* ม.12 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1197 B29928 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่* ม.4 บ้านอ่าวช้างไล่ ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1198 B33928 โรงเรียนธีราวิทยา* เลขที่ 77/6 ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1199 B16256 โรงเรียนบ้านไร่ดอน* เลขที่ 41/4 ม.8 บ้านไร่ดอน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1200 B21348 โรงเรียนบ้านหนองอีโถน* ม.12 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1201 B22052 โรงเรียนบ้านห้วยพลู* ม.10 บ้านห้วยพลู ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1202 B23098 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ (ยงวัฒนาประชาสรรค์)* ม.5 บ้านแหลมตะคร้อ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก หน้าที่ 38 of 237
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1203 B33929 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา* เลขที่ 80/2 ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1204 B25515 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบํารุง)* เลขที่ 59 ม.7 บ้านท่ากง ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1205 B25628 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก (กฤษณาประชาสรรค์)* เลขที ่145/4 ม.13 บ้านดอนขี้เหล็ก ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1206 B06400 โรงเรียนบ้านชําขวาง* ม.1 บ้านชําขวาง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1207 B12928 โรงเรียนบ้านปรือวาย* เลขที่ 193 ม.4 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1208 B18758 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง* ม.9 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1209 B20927 โรงเรียนบ้านหนองแสง* ม.6 บ้านหนองแสง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1210 B22322 โรงเรียนบ้านห้วยหิน* ม.11 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1211 B28337 โรงเรียนวัดลํามหาชัย (รัฐอนุสรณ์)* ม.7 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1212 B29761 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ (รัฐประชาสามัคคี)* ม.3 บ้านแหลมเขาจันทร์ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1213 B25278 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว* ม.3 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1214 B25668 โรงเรียนวัดดอนทอง (ประชารัฐบํารุง)* ม.2 ถ.พนมสารคาม-สนามชัยเขต ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1215 B26154 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ* เลขที่ 12/3 ม.1 ถ.ท่าลาด ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1216 B29267 โรงเรียนวัดหนองเค็ด* เลขที่ 10/1 ม.7 บ้านหนองเค็ด ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1217 B20808 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง* เลขที่ 106 ม.13 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1218 B24735 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม* ม.14 บ้านเกาะสุวรรณ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1219 B26389 โรงเรียนวัดธารพูด (ประพันธ์ ทับ ประชาสวรรค์)* ม.7 บ้านธารพูด ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1220 B26940 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง* เลขที่ 61/4 ม.8 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1221 B29658 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ (มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)* เลขที่ 104 ม.10 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1222 B33927 โรงเรียนจุฑาทิพย์* เลขที่ 383-5 ม.1 ถ.ตลาดท่าเกวียน ซ.จุฑาทิพย์ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1223 B24062 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล* เลขที่ 1/1 ม.7 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1224 B29101 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี* ม.7 บ้านปากห้วย ต.วัดหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1225 B29343 โรงเรียนวัดหนองบัว (พิทักษ์ราษฎร์บํารุง)* เลขที่ 44/2 ม.8 บ้านหนองบัว ต.วัดหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1226 B29382 โรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์)* เลขที่ 81/2 ม.12 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1227 B29778 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี (รัฐราษฎร์สามัคคี)* ม.3 บ้านแหลมไผ่ศรี ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1228 B27179 โรงเรียนวัดบึงกระจับ* เลขที่ 34 ม.10 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1229 B28777 โรงเรียนวัดสระสองตอน (พุทธโสธรอุปถัมภ์)* เลขที่ 67 ม.5 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1230 B36502 โรงเรียนหนองแหนวิทยา* เลขที ่76/2 ม.2 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1231 B27608 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ* ม.2 บ้านทรายมูล ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1232 B36479 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี* ม.12 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1233 B30495 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ (อนุกูลศึกษา)* เลขที่ 26/4 ม.2 บ้านเปรง-คลองใหญ่ ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1234 B30511 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ําขาว (เปร็งประชาสรรค์)* ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก หน้าที่ 39 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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1235 B30514 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ* ม.8 บ้านสมอเซ ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1236 B03387 โรงเรียนบ้านเกาะดอน (เลิศสินธุ์ประชาสรรค์)* ม.5 บ้านเกาะดอน ต.คลองเปรม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1237 B36480 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ* เลขที ่20/5 ม.7 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1238 B24032 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ* ม.13 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1239 B25168 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์)* เลขที ่48/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1240 B25557 โรงเรียนวัดไชยธารา (เกิดศิริประชาสรรค์)* เลขที่ 20 ม.6 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1241 B26282 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร* ม.14 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1242 B26565 โรงเรียนวัดนิโครธาราม (กิจสิพงษ์ วิทยาคาร)* บ้านท่าไข่ ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1243 B27313 โรงเรียนวัดประตูน้ําท่าไข่ (มงคลเพิ่มประชานุกูล)* เลขที ่3/2 ม.1 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1244 B26991 โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)* ม.5 บ้านนา ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1245 B12337 โรงเรียนบ้านบางแก้ว* เลขที่ 11 ม.4 บ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1246 B24738 โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม* ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1247 B16623 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง* ม.3 ถ.สายเลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1248 B33914 โรงเรียนสันติภาพ* ม.9 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1249 B04251 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น (จี๊ด น้อยใจบุญ บํารุง 2)* ม.7 บ้านแขวงกลั่น ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1250 B24720 โรงเรียนวัดเกาะ* ม.4 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1251 B26799 โรงเรียนวัดบางปลานัก (สหกรณ์สิริประชาบํารุง)* ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1252 B27764 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง* ม.5 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1253 B30517 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง* เลขที ่33 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1254 B25934 โรงเรียนวัดทด* เลขที่ 85 ม.7 บ้านคลองบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1255 B26792 โรงเรียนวัดบางปรง (ประชาราษฎร์บํารุง)* ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1256 B26813 โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์* ม.5 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1257 B27773 โรงเรียนวัดโพธาราม* ม.7 บ้านช่องลม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1258 B28986 โรงเรียนวัดสายชล ณ.รังษีฯ* ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1259 B16765 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน* ม.4 บ้านวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1260 B28721 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม* ม.11 บ้านแหลมพญาจาก ต.สายชล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1261 B25432 โรงเรียนวัดชนะสงสาร* ม.7 บ้านวัดชนะสงสาร ต.สุวินทวงศ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1262 B29536 โรงเรียนวัดหนามแดง (คัณฑาโรราษฎร์บํารุง)* เลขที ่50/1 ต.หนามแดง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1263 B33910 โรงเรียนเซนต์หลุยส์* เลขที่ 128 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

์ ่1264 B33911 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา* เลขที่ 147/18 ถ.สวนสมเด็จ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1265 B33913 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร "สนั่นพิชิตกุลอนุสรณ์"* เลขที่ 3/20 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ซ.5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1266 B32053 โรงเรียนศรีวรการ* เลขที่ 44 ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก หน้าที่ 40 of 237
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1267 B08938 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ (พินิจค้าประชาสรรค์)* ม.9 บ้านท่าโพธิ์ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1268 B29737 โรงเรียนวัดหินดาษ* ม.14 บ้านหินดาษ ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1269 B36503 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา* เลขที่ 132 ม.2 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1270 B26725 โรงเรียนวัดบางคา* ม.1 บ้านบางคา ต.บางคา- เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1271 B29171 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส* ม.4 บ้านกกสับนอก ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1272 B02607 โรงเรียนบางพะเนียง* ม.2 บ้านบางพะเนียง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1273 B23364 โรงเรียนบ้านอ่างทอง* เลขที่ 149 ม.10 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1274 B36505 โรงเรียนสนามชัยเขต* เลขที่ 529 ม.4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1275 B02711 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย* เลขที่ 83/3 ม.5 บ้านกระบกเตี้ย ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1276 B08665 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน* ม.1 บ้านท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1277 B09552 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา* ม.11 บ้านทุ่งส่อหงษา ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1278 B10449 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์* เลขที่ 62 ม.4 บ้านนาโพธิ์ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1279 B13955 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ* เลขที่ 30/1 ม.10 บ้านโปร่งเกตุ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1280 B18396 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ* เลขที่ 38 ม.9 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1281 B22822 โรงเรียนบ้านหินแร่* ม.7 บ้านหินแร่ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1282 B36504 โรงเรียนพนมอดุลวิทยา 2 ชําป่างาม* เลขที่ 197 ม.8 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1283 B25518 โรงเรียนวัดชําป่างาม (สายรัฐประชาสรรค์)* เลขที่ 36 ม.8 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1284 B13853 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ* เลขที่ 354 ม.12 บ้านนา - หนองกระทิง ต.ท้ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1285 B04559 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย* ม.10 บ้านคลองยายสร้อย ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1286 B05474 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม* เลขที่ 26 ม.3 บ้านโคกตะเคียนงาม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1287 B23362 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก* ม.1 บ้านอ่างตะแบก ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1288 B02616 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7* เลขที่ 131 ม.6 บ้านก.ม.7 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1289 B13796 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง* เลขที่ 89 ม.8 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1290 B22323 โรงเรียนบ้านห้วยหิน* เลขที่ 194 ม.1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1291 B30218 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์* เลขที ่45 ม.5 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1292 B16394 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง* ม.7 บ้านลาดกระทิง ต.ห้วยหิน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก

1293 B36508 โรงเรียนเกาะสีชัง* ม.6 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1294 B03861 โรงเรียนบ้านขุนชํานาญ* เลขที่ 149/1 ม.2 บ้านกังไฮ้ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1295 B04349 โรงเรียนบ้านคลองโค* ม.6 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

่1296 B04485 โรงเรียนบ้านคลองปริง* เลขที่ 18 ม.5 บ้านคลองปริง ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1297 B08415 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์* เลขที่ 36 ม.1 บ้านธรรมรัตน์ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1298 B16960 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ* ม.4 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก หน้าที่ 41 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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1299 B23359 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์* ม.3 บ้านอ่างกระพงศ์ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1300 B04540 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฏร์บํารุง)* เลขที่ 75 ม.5 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1301 B07861 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน* ม.1 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1302 B11162 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง* ม.2 บ้านเนินดินแดง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1303 B13956 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ* ม.9 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1304 B18860 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ* เลขที่ 221 ม.5 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1305 B20534 โรงเรียนวัดสําเภาทอง (บ้านหนองยายเภา)* เลขที่ 19 ม.8 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1306 B04551 โรงเรียนบ้านคลองยาง* ม.8 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1307 B08617 โรงเรียนบ้านทับร้าง* ม.5 บ้านทับร้าง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1308 B08625 โรงเรียนบ้านทับสูง* ม.6 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออกู

1309 B20903 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด* ม.1 ถ.หนองเสม็ด-บ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1310 B21312 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฏร์อุปถัมภ์)* เลขที่ 275 ม.7 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1311 B33962 โรงเรียนศรีมณีวิทยา* เลขที่ 99/114 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1312 B31090 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง* เลขที่ 8 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1313 B04311 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม* ม.2 บ้านคลองกุ่ม ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1314 B04407 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร* ม.3 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1315 B30211 โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน* ม.5 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1316 B09369 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย* ม.4 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1317 B14864 โรงเรียนบ้านภูไทร* เลขที่ 106/19 ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1318 B10608 โรงเรียนบ้านนาวัง* เลขที่ 16/1 ม.4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1319 B33963 โรงเรียนจุฬเทพ* เลขที่ 186/3 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1320 B36512 โรงเรียนบางละมุง* เลขที่ 4 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1321 B36514 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร* ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1322 B33969 โรงเรียนมารีวิทย์* เลขที ่137/44 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1323 B33978 โรงเรียนอนุบาลมารีวิทย์* เลขที่ 137/32 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1324 B33965 โรงเรียนทนาพรวิทยา* เลขที ่147 ม.4 ถ.สุขุมวิท ซ.เพชรดําริ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1325 B33975 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา* เลขที่ 257 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1326 B28815 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1327 B11201 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน* ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

่1328 B33976 โรงเรียนบ้านรถไฟ* เลขที่ 4 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1329 B29070 โรงเรียนวัดสุทธาวาส* เลขที่ 26 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1330 B33972 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา* เลขที่ 54/41 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก หน้าที่ 42 of 237
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1331 B18025 โรงเรียนบ้านสันติคาม* เลขที่ 10/1 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1332 B09519 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน* เลขที่ 20 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1333 B09820 โรงเรียนบ้านนอก* ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1334 B19294 โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว* ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1335 B36513 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน* เลขที่ 323 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1336 B33982 โรงเรียนจิรพลวิทยา* เลขที่ 394/2 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1337 B15126 โรงเรียนบ้านมาบคล้า* ม.4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1338 B18602 โรงเรียนบ้านโสม* เลขที่ 1 ม.6 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1339 B01127 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ* ต.คลองกิ่ววิทยา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1340 B21487 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต* ม.5 ต.คลองกิ่ววิทยา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1341 B33981 โรงเรียนจิ้นฮั้ว* เลขที่ 136 ถ.โรงเจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1342 B15123 โรงเรียนบ้านมาบกรูด* เลขที่ 100 ม.5 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย บ้านมาบกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1343 B33983 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร* เลขที่ 149 ถ.ประชาส่งเสริม ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1344 B03437 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม* ม.6 บ้านเกาะไม้แหลม ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1345 B04154 โรงเรียนบ้านเขาแรต* ม.3 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1346 B15139 โรงเรียนบ้านมาบไผ่* เลขที่ 120/1 ม.2 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1347 B33980 โรงเรียนเฮงฮั้ว* เลขที่ 21 ม.3 ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1348 B13803 โรงเรียนบ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)* เลขที่ 9/10 ม.1 หมู่บ้านโป่ง ต.หนองซ้ําซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1349 B19335 โรงเรียนบ้านหนองซ้ําซาก* เลขที่ 85 ม.1 ต.หนองซ้ําซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1350 B29339 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง* ม.2 บ้านหนองบอนแดง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1351 B29432 โรงเรียนวัดหนองยาง* เลขที่ 11 ม.3 บ้านหนองยาง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1352 B13581 โรงเรียนบ้านป่ายุบ* ม.3 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1353 B33984 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา* ม.1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1354 B08172 โรงเรียนบ้านตาลดํา* เลขที่ 146/8 ม.5 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1355 B12561 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน* ม.4 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1356 B13440 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)* เลขที ่90 ม.6 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1357 B25073 โรงเรียนวัดคลองใหญ่* ม.2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1358 B29286 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม* ม.12 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1359 B01149 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน* ม.10 ต.หนองอิรุณพัฒนา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1360 B25234 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ* ม.2 บ้านโคกเพลาะ ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1361 B26586 โรงเรียนวัดเนินตามาก* ม.7 บ้านเนินตามาก ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1362 B27603 โรงเรียนวัดพรหมรัตนาราม* ม.1 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก หน้าที่ 43 of 237
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1363 B21202 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู (บํารุงราษฎร์อุปถัมภ์)* ม.6 หนองหัวหมู ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1364 B29824 โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์* ม.5 ถ.โพธิ์ตาก-หนองขยาท ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1365 B02132 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42* ม.10 บ้านเนินแร่ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1366 B25228 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม* ม.10 บ้านโคกพระ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1367 B26609 โรงเรียนวัดเนินสัก* ม.7 บ้านเนินสัก ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1368 B31594 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์* เลขที่ 11 ม.1 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1369 B31704 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส* ถ.ทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1370 B31710 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์* ถ.เกาะแก้ว ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1371 B40220 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร* เลขที่ 21 วัดโรมันคาทอลิค ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1372 B04030 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี* ม.11 บ้านเขาดินวังตาสี ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1373 B08521 โรงเรียนบ้านทรายมูล* ม.9 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1374 B29364 โรงเรียนวัดหนองปรือ (สามัคคีราษฎร์บํารุง)* ม.1 บ้านหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1375 B04221 โรงเรียนบ้านเขาอํานวยสุข* ม.14 บ้านเขาอํานวยสุข ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1376 B18939 โรงเรียนบ้านหนองข่า* ม.11 บ้านหนองข่า ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1377 B20256 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว* ม.10 บ้านหนองไผ่แก้ว ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1378 B27510 โรงเรียนวัดแปลงเกต* ม.4 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1379 B29535 โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ* ม.10 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1380 B20498 โรงเรียนบ้านหนองยาง (พิบูลสวัสดิ์ราษฎร์)* ม.3 บ้านหนองแห้ง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1381 B13795 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน* ม.9 บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1382 B27441 โรงเรียนวัดป่าแก้ว* ม.8 บ้านป่าแก้ว ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1383 B24754 โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)* ม.1 ถ.เกรียงศักดิ์ชมะนันท์ ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1384 B33991 โรงเรียนประชาสงเคราะห์* เลขที่ 71 ม.1 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1385 B33992 โรงเรียนอนุบาลประชาสงเคราะห์* เลขที่ 72 ม.1 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1386 B11175 โรงเรียนบ้านเนินถาวร* ม.1 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1387 B12467 โรงเรียนบ้านบางแสม* ม.3 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1388 B26772 โรงเรียนวัดบางนาง* เลขที่ 12/1 ม.4 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1389 B28367 โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส* เลขที่ 24/1 ม.5 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1390 B15890 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ* เลขที่ 110 ม.2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1391 B33990 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา* เลขที ่69/1 ม.10 ถ.พานทอง-บ้านไร่ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1392 B27714 โรงเรียนวัดพานทอง* ม.3 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1393 B27073 โรงเรียนวัดบ้านไร่* เลขที่ 127 ม.6 ถ.ศุขประยูร ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1394 B29289 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น* ม.2 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก หน้าที่ 44 of 237
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1395 B26927 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว* ม.3 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1396 B21804 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย* เลขที ่5 ม.5 ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1397 B29222 โรงเรียนวัดหนองกะขะ* ม.4 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1398 B29763 โรงเรียนวัดแหลมแค* เลขที่ 13/1 ม.3 ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1399 B40015 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว* ม.7 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1400 B40018 โรงเรียนวัดนาเขื่อน* เลขที่ 1/7 ม.6 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1401 B40143 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร* เลขที ่4 ม.11 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1402 B33950 โรงเรียนสุตา* เลขที่ 198 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1403 B31202 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย)* เลขที ่200 ม.6 บ้านบางทราย ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1404 B31313 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม* ม.2 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1405 B33944 โรงเรียนศุทธรัตน์* เลขที ่17/5ง ถ.วชิรปราการ ซ.นพรัตน์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1406 B33932 โรงเรียนเกษมวิทย์* เลขที่ 369 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1407 B33938 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา* เลขที่ 108 ม.2 ถ.สุขาภิบาล21 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1408 B33934 โรงเรียนเมืองชลพิทยา* เลขที่ 53 ม.10 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1409 B26356 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์* ม.9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1410 B40142 โรงเรียนสุอารีวิทยา* เลขที ่143/3 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ซ.1 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1411 B33953 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้* เลขที่ 299/26 ถ.เศรษฐกิจ ซ.8 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1412 B33937 โรงเรียนกาญจนะวิทยา* เลขที่ 519ฐ ถ.วชิรปราการ ซ.ไกรเกรียงยุค ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1413 B25881 โรงเรียนวัดเตาปูน* ม.5 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1414 B29138 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา)* ม.3 บ้านเสม็ด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1415 B33946 โรงเรียนสถาพรพิทยา* เลขที่ 30/2 ม.3 ถ.สายอ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1416 B24505 โรงเรียนวอนนภาศัพท์* ม.14 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1417 B33948 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา* เลขที่ 166 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1418 B33949 โรงเรียนสุขุมวิทยา* เลขที ่109 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1419 B33935 โรงเรียนแสนสุขศึกษา* เลขที่ 22/1 ถ.สันติเกษม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1420 B31311 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี* ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1421 B16760 โรงเรียนบ้านวังตะโก* ม.7 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1422 B27536 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)* ม.3,4 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1423 B40177 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา* เลขที่ 201 ม.2 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

่ ่1424 B33940 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา* เลขที่ 47/4 ม.2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1425 B31334 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา* ม.6 ถ.วิบูลประชารักษ์ บ้านอู่ตะเภา ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1426 B33952 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ* เลขที่ 72/2 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก หน้าที่ 45 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1427 B25857 โรงเรียนวัดตาลล้อม* ม.1 ถ.เปรมใจราษฏร์ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1428 B13089 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค* ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1429 B14418 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก* ม.10 พันเสด็จนอก ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1430 B06346 โรงเรียนบ้านชากยายจีน* เลขที่ 222 ม.8 ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1431 B33998 โรงเรียนบุญจิตวิทยา* เลขที่ 12 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1432 B29829 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม* เลขที ่152 ม.1 ถ.อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1433 B14419 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน* เลขที่ 22/1 ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1434 B34004 โรงเรียนอนุบาลประเสริฐสุข* เลขที่ 24/5 ม.6 ถ.ทางรถไฟ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1435 B20024 โรงเรียนบ้านหนองปรือ* เลขที่ 188/3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1436 B16694 โรงเรียนบ้านวังค้อ* ม.4 ถ.อ่าวอุดม-บ่อวิน ต.บึง0 3834 0014 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1437 B33995 โรงเรียนดวงมณี* เลขที่ 78 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1438 B33994 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์* เลขที่ 11/2 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1439 B27733 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม* ม.3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1440 B28478 โรงเรียนวัดวังหิน (สงฆ์ประชาสามัคคี)* ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1441 B01342 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ* ม.9 บ้านหนองค้อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1442 B04040 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก* เลขที่ 311/12 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1443 B11168 โรงเรียนบ้านเนินตอง* เลขที่ 503 ม.2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1444 B22846 โรงเรียนบ้านหินวง* เลขที่ 129/2 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1445 B26468 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน* ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1446 B03667 โรงเรียนบ้านขลอด* เลขที่ 32/2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1447 B36526 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา* ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1448 B00491 โรงเรียนจุกเสม็ด* เลขที่ 2414 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1449 B04622 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด* ม.4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1450 B06343 โรงเรียนบ้านชากนา (ประเสริฐราษฎร์พัฒนา)* ม.4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1451 B08761 โรงเรียนบ้านท่าจาม* ม.4 ถ.ปรกฟ้า-ปลวกแดง ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1452 B20921 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง* ม.2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1453 B22093 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ (เทวานุกูลวิทยา)* ม.2 บ้านห้วยมะระ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1454 B20170 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม* ม.3 บ้านหนองผักหนาม ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1455 B31430 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ (ศิริวรราษฏร์บํารุง)* ม.1 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1456 B20010 โรงเรียนบ้านหนองประดู่* ม.5 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ภาคตะวันออก

1457 B31225 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์** ม.4 คุ้งสําเภา ต.คุ้งสําเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1458 B36532 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์* เลขที ่172 ม.3 ต.คุ้งสําเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ภาคกลาง หน้าที่ 46 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1459 B25213 โรงเรียนวัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยา)** ม.1 บ้านบ้าแหลมยาง ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1460 B26347 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์ (ประชาสงเคราะห์)** ม.2 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1461 B25293 โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์)* ม.1 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1462 B27557 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง** ม.6 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1463 B29855 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์** ม.10 บ้านวัดใหม่ศรัทธาราษฏร์ ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1464 B29402 โรงเรียนวัดหนองพังนาค* ม.7 ถ.สายเอเซีย ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1465 B28685 โรงเรียนวัดสนามชัย** ม.1 บ้านหอมกระจุย ต.ดดอนกํา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1466 B13848 โรงเรียนบ้านโป่งแค* ม.5 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1467 B24845 โรงเรียนวัดเขาแก้ว** ม.3 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1468 B27120 โรงเรียนวัดบ้านหนอง* ม.9 บ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1469 B29954 โรงเรียนวัดอินทาราม (เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)* ม.2 บ้านตลุก ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1470 B01326 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลําไย (เสนาณรงค์อุปถัมภ์2)* ม.2 บ้านสวนลําไยฯ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1471 B25810 โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)** ม.1 บ้านเกาะ ต.โพนางดําตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1472 B28713 โรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห์)** ม.3 บ้านสวนมะม่วง ต.โพนางดําออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1473 B29558 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม* ม.3 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1474 B31378 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา** ม.4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1475 B27842 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์** ม.2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1476 B28080 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ* ม.4 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภาคกลาง

1477 B08712 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี* ม.8 บ้านท่าขาม ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1478 B30260 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์* ม.6 บ้านหนองเหมือดแอ่ ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1479 B49980 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2* เลขที ่265/99 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1480 B34050 โรงเรียนหลังสวนคริสเตียน** เลขที่ 61/1 ถ.ต้นโพธิ์ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ภาคใต้

1481 B08124 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม* ม.7 ถ.เชียงราย-เชียงของ ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1482 B09396 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ําแพร่ป่าบง* เลขที่ 122 ม.3 บ้านทุ่งศรีเกิด ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1483 B22235 โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกูล)* ม.9 บ้านห้วยสัก ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1484 B22104 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง (ประสาทวิทย์)* ม.6 บ้านห้วยเม็ง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1485 B32906 โรงเรียนลูกรักเชียงของ* เลขที ่230/1 ม.10 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1486 B13233 โรงเรียนบ้านปากอิง* ม.2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1487 B06463 โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)* ม.14 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ภาคเหนือ

้ ้1488 B09306 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์2)* ม.11 บ้านทุ่งงิ้ว ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1489 B09622 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง* ม.3 บ้านน้ําม้า ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1490 B40075 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป* เลขที ่2 ม.11 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ภาคเหนือ หน้าที่ 47 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1491 B17198 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก* เลขที่ 117 ม.10 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1492 B21611 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน* ม.9 บ้านห้วยกว๊าน ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1493 B32904 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา* เลขที่ 380/2 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1494 B07195 โรงเรียนบ้านดอนงาม* ม.4 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1495 B09239 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง* ม.1 ถ.แม่จัน-เชียงของ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1496 B09733 โรงเรียนบ้านไทรทอง* ม.6 ถ.กิ่วพร้าว-บ้านแก่น ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1497 B13603 โรงเรียนบ้านป่าลัน* ม.5 บ้านป่าลัน ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1498 B23865 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1* ม.3 บ้านผ่านศึกสงเคราะห์ 1 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1499 B03695 โรงเรียนบ้านขอนซุง* เลขที่ 144 ม.4 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1500 B08264 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ* ม.8 บ้านตุ้มเหนือ ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1501 B21814 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)* เลขที ่139 ม.16 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1502 B17317 โรงเรียนศรีสว่าง* ม.2 บ้านสว่าน ถ.พิศาล. ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1503 B02861 โรงเรียนบ้านก๊อ* เลขที่ 102 ม.3 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1504 B06465 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน* ม.1 บ้านเชี่ยงเคี่ยน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1505 B18000 โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บํารุง)* ม.2 บ้านสันชุม ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1506 B03897 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้* ม.14 บ้านขุนห้วยไคร้ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1507 B07773 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี* ม.4 บ้านต้นเขือง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1508 B08245 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด* ม.7 บ้านตีนเป็ด ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1509 B16094 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน* ม.15 ถ.ปางค่า บ้านรักแผ่นดิน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1510 B07242 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง* เลขที่ 130 ม.6 บ้านดอนดินแดง ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1511 B31151 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด* เลขที่ 150/1 ม.11 บ้านป่าติ้ว-น้ําล้อม ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1512 B12935 โรงเรียนบ้านปล้องใต้* ม.7 บ้านปล้องใต้ ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1513 B03478 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้* ม.12 บ้านเกี๋ยงศรีมงคล ต.แม่ลอยศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1514 B32907 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา* เลขที ่212 ม.10 ถ.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1515 B23151 โรงเรียนบ้านใหม่* เลขที่ 101 ม.10 บ้านใหม่ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1516 B31062 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทํานุประชา)* เลขที่ 4 ม.1ถ.พิศาล บ้านเวียงเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1517 B13475 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม* ม.6 บ้านป่าตึงงาม ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1518 B31347 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา* ม.3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1519 B07232 โรงเรียนบ้านดอนไชย* เลขที่ 127 ม.6 บ้านดอนไชย ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1520 B08698 โรงเรียนบ้านท่าข้าม* ม.5 บ้านท่าข้าม ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1521 B13404 โรงเรียนบ้านป่าจี้* ม.8 บ้านป่าจี้ ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1522 B18072 โรงเรียนบ้านสันป่าบง* ม.11 ถ.สาย1155 บ้านสันป่าบง ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ หน้าที่ 48 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1523 B15029 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง* ม.6 บ้านม่อนป่ายาง ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1524 B13647 โรงเรียนบ้านป่าเส้า* ม.14 บ้านศรีดอนชัย ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1525 B23236 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา* ม.3 บ้านใหม่พัฒนา ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1526 B30382 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์รังสรรค์* ม.16 บ้านสามัคคี ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1527 B15499 โรงเรียนบ้านแม่พุง* ม.5 บ้านแม่พุง ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1528 B17945 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา* ม.10 บ้านสักใต้ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1529 B23210 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้* ม.6 ถ.พาน-ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1530 B13805 โรงเรียนบ้านโป่ง* ม.3 บ้านโป่ง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1531 B40463 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง* เลขที ่88 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1532 B20909 โรงเรียนบ้านหนองเสา* ม.6 บ้านหนองเสา ถ.พญาเม็งราย-ปล้อง ต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1533 B17200 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย* ม.8 บ้านเวียงหวาย ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1534 B19877 โรงเรียนบ้านหนองบัวคํา* ม.7 ถ.ป่ามื่น-แม่ต๋ํา ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1535 B12195 โรงเรียนบ้านบ่อแสง* ม.2 บ้านบ่อแสง ต.แม่ต๋ํา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1536 B13550 โรงเรียนบ้านป่าม่วง* เลขที่ 248 ม.6 บ้านสันรวกทอง ต.แม่ต๋ํา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1537 B31261 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ํากลาง* ม.5 บ้านแม่ต๋ํากลาง ต.แม่ต๋ําตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1538 B31176 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า* ม.18 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1539 B18117 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี* เลขที่ 109 ม.8 บ้านสันหลวง ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1540 B24239 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี* ม.5 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1541 B21630 โรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์* ม.6 บ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1542 B13470 โรงเรียนบ้านป่าตึง* ม.5 บ้านป่าตึง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1543 B13495 โรงเรียนบ้านป่าบง* ม.9 บ้านป่าบง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1544 B17999 โรงเรียนบ้านสันช้างตาย* ม.7 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1545 B19532 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม* ม.14 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1546 B15995 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย* ม.2 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1547 B18062 โรงเรียนบ้านสันป่ง* ม.5 บ้านสันป่ง ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1548 B06766 โรงเรียนบ้านดงขนุน* เลขที่ 7 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1549 B16193 โรงเรียนบ้านริมวัง ๒* ม.8 บ้านผาวี ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1550 B07287 โรงเรียนบ้านดอนตัน* ม.5 บ้านดอนตัน,สันโค้งน้อย ต.พานสันติ อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1551 B21849 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว* ม.5 บ้านห้วยทรายขาว ต.โพธิมงคล อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

์1552 B23986 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์* ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1553 B40082 โรงเรียนวัฒนศึกษา* เลขที่ 1221 ม.12 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1554 B32932 โรงเรียนอนุบาลคํานวณ* เลขที่ 110/8 ถ.บ้านทุ่ง ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ หน้าที่ 49 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1555 B06735 โรงเรียนบ้านดง* ม.8 บ้านดง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1556 B15535 โรงเรียนบ้านแม่เย็น* ม.3 บ้านแม่เย็น ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1557 B23835 โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)* เลขที ่9 ม.9 บ้านสุขสันติ ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1558 B18020 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน* ม.7 บ้านสันต้นแหน ต.แม่เย็นทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1559 B15658 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ* ม.1 บ้านแม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1560 B31344 โรงเรียนเวียงห้าว* ม.7 บ้านร่มโพธิ์งาม ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1561 B15314 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง* ม.15 บ้านแม่คาวหลวง ต.สันกลางเจริญศิริ อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1562 B16317 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย* เลขที่ 175 ม.3 บ้านไร่อ้อย ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1563 B32935 โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่า (ฤทธิ์ไกรอุปถัมภ์)* เลขที่ 62 ม.6 ถ.พาน-ป่าแดด ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1564 B02767 โรงเรียนบ้านกล้วย* ม.12 บ้านกล้วยทรายงาม ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1565 B02854 โรงเรียนบ้านกว๋าวโท้ง* ม.17 บ้านทุ่งทองกวาว ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1566 B18005 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่* ม.19 บ้านสันป่าทอง ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1567 B13271 โรงเรียนบ้านป่าคา* ม.2 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1568 B23813 โรงเรียนป่าแดงวิทยา* ม.6 บ้านป่าแดง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1569 B13227 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ* ม.22 บ้านป่าก๊อ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1570 B22525 โรงเรียนบ้านหัวดอย* ม.12 บ้านหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1571 B12123 โรงเรียนบ้านบ่อทอง* ม.5 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1572 B13586 โรงเรียนบ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)* ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1573 B13636 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่* ม.12 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1574 B13889 โรงเรียนบ้านโป่งน้ําตก* ม.7 บ้านโป่งน้ําตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1575 B13910 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท* ม.6 บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1576 B40163 โรงเรียนอนุบาลฉัตรมงคล* เลขที่ 222 ม.10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1577 B10056 โรงเรียนบ้านนางแล* ม.3 บ้านนางแล ต.บ้านนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1578 B18004 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม* ม.1 บ้านป่าห้า ต.บ้านนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1579 B13683 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย* ม.11 บ้านป่าอ้อ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1580 B13704 โรงเรียนบ้านปุยคํา* ม.14 บ้านปุยคํา ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1581 B16191 โรงเรียนบ้านริมลาว* ม.3 บ้านริมลาว ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1582 B13306 โรงเรียนบ้านปางคึก* ม.7 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1583 B15254 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์* ม.1 บ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1584 B13358 โรงเรียนบ้านปางลาว* ม.20 บ้านปางลาว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1585 B17183 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง* ม.21 บ้านเวียงกลาง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1586 B40035 โรงเรียนอนุบาลปรียาพร* เลขที่ 134 ม.2 บ้านทุ่งยาว ถ.นางแล-ท่าข้าวเปลือก ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ หน้าที่ 50 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1587 B15978 โรงเรียนบ้านรวมมิตร* ม.2 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1588 B21848 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว* ม.3 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1589 B32911 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์* เลขที ่256 ม.15 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1590 B40080 โรงเรียนอนุบาลเด็กก้าวหน้า* เลขที่ 609 ม.24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1591 B32828 โรงเรียนอนุบาลพรรณี* เลขที่ 384 ม.9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1592 B40081 โรงเรียนอนุบาลร่วมใจ* เลขที่ 345 ถ.สันคอช้าง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1593 B22597 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย* ม.1 กม.4 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1594 B40078 โรงเรียนอนุบาลอําไพ* เลขที่ 3 ม.2 ถ.ป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1595 B11051 โรงเรียนบ้านน้ําลัด* ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1596 B13580 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง* ม.5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1597 B14829 โรงเรียนบ้านฟาร์มสัมพันธ์กิจ* ม.6 ถ.ฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1598 B40068 โรงเรียนปิติศึกษา (เชียงรายมอนเตสเซอรี่)* เลขที่ 377/1 ม.4 ถ.บ้านใหม่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1599 B31288 โรงเรียนอนุบาลริมกก (บ้านสันต้นเปา)* ม.5 บ้านสันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1600 B13299 โรงเรียนบ้านปางขอน* เลขที่ 285 ม.7 บ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1601 B16026 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว* ม.7 บ้านร่องปลาขาว ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1602 B40074 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู* เลขที ่160 ม.4 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1603 B32921 โรงเรียนอนุบาลอําพร* เลขที่ 36 ม.2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1604 B17197 โรงเรียนบ้านเวียงสา* ม.7 ต.ศรีค้ํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1605 B32920 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา* เลขที่ 26 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศรีค้ํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1606 B02623 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ* บ้านแม่หม้อ ม.7 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1607 B02792 โรงเรียนบ้านกลาง* ม.6 บ้านกลาง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1608 B18027 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ* ม.10 บ้านแม่เต๋อ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1609 B18026 โรงเรียนบ้านสันติคีรี* ม.1 บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1610 B36166 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม* เลขที ่111 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1611 B18865 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง* ม.12 บ้านหนองเก้าห้อง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1612 B22242 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา* ม.13 บ้านห้วยส้านยาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1613 B31092 โรงเรียนบัวสลีวิทยา* เลขที ่170 ม.12 ถ.พหลโยธิ ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1614 B17981 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา* ม.7 บ้านสันก้างปลา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1615 B32922 โรงเรียนเรืองปัญญา* เลขที่ 244 ม.3 ซ.1 ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1616 B15487 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ* ม.11 บ้านแม่ผักแหละ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1617 B13381 โรงเรียนบ้านปางอ้อย* ม.9 บ้านปางอ้อย ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1618 B13559 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก* ม.4 บ้านปานกลาง ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภาคเหนือ หน้าที่ 51 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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1619 B20177 โรงเรียนบ้านหนองผํา* เลขที่ 246 ม.9 บ้านหนองผํา ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1620 B15522 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า* ม.15 บ้านแม่โมงเย้า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1621 B21680 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก* ม.9 บ้านห้วยขี้เหล็ก ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1622 B22088 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง* ม.5 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1623 B01551 โรงเรียนเวียงผาวิทยา* ม.6 บ้านพญากองดี ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1624 B31174 โรงเรียนบ้านถ้ํา* ม.12 บ้านถ้ําพัฒนา ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1625 B36168 โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม* เลขที่ 2 ม.5 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1626 B10889 โรงเรียนบ้านน้ําจํา* ม.12 ถ.พหลโยธิน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1627 B13538 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ* ม.3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1628 B18100 โรงเรียนบ้านสันมะนะ* ม.5 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1629 B40107 โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่* เลขที่ 601/2 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1630 B17194 โรงเรียนบ้านเวียงพาน* ม.3 บ้านเวียงพาน ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1631 B17989 โรงเรียนบ้านสันโค้ง* เลขที่ 7 ม.3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1632 B07621 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์* ม.1 บ้านด้าย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1633 B18104 โรงเรียนบ้านสันยาวสันลิดไม้* ม.3 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1634 B32927 โรงเรียนมานิตวิทยา* เลขที่ 269 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1635 B08699 โรงเรียนบ้านท่าข้าม* เลขที่ 209 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1636 B08512 โรงเรียนบ้านทรายทอง* ถ.ปางค่า-บ้านลุง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1637 B19543 โรงเรียนบ้านหนองเตา* ม.4 บ้านหนองเตา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1638 B22316 โรงเรียนบ้านห้วยหาน* ม.9 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1639 B40458 โรงเรียนปอวิทยา* ม.5 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1640 B09700 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์* ม.9 บ้านไทยสมบูรณ์ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1641 B21586 โรงเรียนบ้านหลู้* ม.1 บ้านหลู้ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1642 B22191 โรงเรียนบ้านห้วยลึก* ม.4 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1643 B36159 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม* เลขที่ 109 ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1644 B05973 โรงเรียนบ้านจอเจริญ* ม.12 บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1645 B06289 โรงเรียนบ้านช่องลม* ม.3 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1646 B06335 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์* ม.5 บ้านชัยพฤกษ์ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1647 B07546 โรงเรียนบ้านดอยงาม* ม.6 บ้านดอยงาม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1648 B19949 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม* ม.4 บ้านสันง้อนไถ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1649 B07400 โรงเรียนบ้านดอนมูล* ม.10 บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1650 B12802 โรงเรียนบ้านปง* ม.6 บ้านปง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภาคเหนือ หน้าที่ 52 of 237
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1651 B31237 โรงเรียนบ้านเมืองชุม* ม.5 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1652 B04942 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ* ม.4 บ้านราษฏร์เจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1653 B17190 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม* ม.2 บ้านเวียงเดิม ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1654 B13413 โรงเรียนบ้านป่าซาง* ม.13 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1655 B31164 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก* ม.1 บ้านห้วยขี้เหล็ก ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1656 B22286 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก* ม.14 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1657 B22315 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา* ม.7 บ้านห้วยห้าง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1658 B13473 โรงเรียนบ้านป่าตึง* ม.5 บ้านป่าตึง ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1659 B13876 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี* ม.5 บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1660 B16378 โรงเรียนบ้านลังกา* ม.4 บ้านลังกา ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1661 B17965 โรงเรียนบ้านสัน* เลขที่ 253 ม.3 บ้านสัน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1662 B22336 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน* ม.2 บ้านห้วยหินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1663 B13625 โรงเรียนบ้านป่าสัก* ม.2 บ้านป่าสัก ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1664 B21448 โรงเรียนบ้านหม้อ* ม.6 บ้านหม้อ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1665 B23560 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ํา* ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1666 B31162 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา* ม.1 บ้านป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1667 B13338 โรงเรียนบ้านปางมะกาด* ม.8 บ้านปางมะกาด ต.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1668 B02057 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32* ม.2 บ้านสา ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1669 B36162 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม* เลขที ่139 ม.6 บ้านสันมะนะ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1670 B15221 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทร์นุสรณ์)* ม.8 บ้านเมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1671 B22070 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง* ม.10 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1672 B00705 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์)* ม.11 บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1673 B09489 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน* ม.3 บ้านทุ่งม่าน ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1674 B13339 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม* ม.8 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1675 B13879 โรงเรียนบ้านโป่งนก* ม.6 บ้านโป่งนก ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1676 B13942 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ* ม.1 บ้านโป่งเหนือ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1677 B15377 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ* ม.7 บ้านแม่ตะละ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1678 B32919 โรงเรียนอนุบาลความหวังเวียงป่าเป้า* เลขที ่276 ม.4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภาคเหนือ

1679 B06032 โรงเรียนบ้านจันทร์* ม.3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1679 B49361 โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย* ม.5 บ้านแจ่มน้อย ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1680 B15366 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย* ม.4 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1680 B15367 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น* ม.6 บ้านดงสามหมื่น ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 53 of 237
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1681 B03880 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม* ม.1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1682 B22120 โรงเรียนบ้านห้วยยา* เลขที่ 1 ม.3 บ้านแม่ละอุป ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1683 B30404 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง* เลขที่ 163 ม.2 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1684 B15379 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ* ม.2 บ้านแม่ตะละเหนือ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1685 B03856 โรงเรียนบ้านขุนกลาง* ม.7 บ้านขุนกลาง ถ.จอมทอง-อินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1686 B00619 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ* ม.9 บ้านข่วงเปา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1687 B32861 โรงเรียนณัทชวิทย์* เลขที ่560 ม.14 ถ.หลักเมือง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1688 B13129 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่* ม.13 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1689 B22223 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย* ม.8 บ้านห้วยส้มป่อย ต.ดอนแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1690 B15408 โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ* ม.7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1691 B08700 โรงเรียนบ้านท่าข้าม* ม.16 บ้านโฮ่งมะค่า ต.ทักษิณ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1692 B03669 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้* ม.6 บ้านข่วงเปาใต้ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1693 B12055 โรงเรียนบ้านบนนา* ม.14 บ้านบนนา ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1694 B17454 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย* ม.11 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1695 B21827 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* ม.5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1696 B10934 โรงเรียนบ้านน้ําตกแม่กลาง* ม.10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1697 B15190 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง* ม.11 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1698 B27637 โรงเรียนบ้านแม่ปอน* ม.15 บ้านแม่ปอน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1699 B15596 โรงเรียนบ้านแม่สอย* ม.3 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1700 B16839 โรงเรียนบ้านวังน้ําหยาด* ม.2 ถ.ชม-ฮอด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1701 B22071 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง* ม.11 บ้านห้วยม่วง ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1702 B09592 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก* ม.9 บ้านทุ่งหลุก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1703 B01019 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม* ม.4 บ้านวังจ๊อม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1704 B06468 โรงเรียนบ้านเชียงดาว* ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1705 B07087 โรงเรียนบ้านดอน* ม.2 บ้านดอน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1706 B32798 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพล* เลขที่ 507 ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1707 B32800 โรงเรียนอนุบาลปัญญา* เลขที่ 370 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1708 B21995 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า* ม.1 บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1709 B23978 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ําขุนคอง* ม.6 บ้านขุนคอง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1710 B23331 โรงเรียนบ้านออน* ม.1 บ้านออน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1711 B24158 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่* ม.10 บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1712 B01553 โรงเรียนดอยสามหมื่น* ม.5 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 54 of 237
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1713 B15211 โรงเรียนบ้านเมืองคอง* ม.4 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1714 B16962 โรงเรียนบ้านวังมะริว* ม.2 บ้านวังมะริว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1715 B00977 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย* ม.2 บ้านเมืองงาย ต.เมืองงาย-ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1716 B09270 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง* ม.3 บ้านทุ่งข้าวพวง ต.เมืองงาย-ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1717 B23153 โรงเรียนบ้านใหม่* ม.3 บ้านใหม่ ต.เมืองงาย-ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1718 B10744 โรงเรียนบ้านนาหวาย* ม.3 บ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1719 B16186 โรงเรียนบ้านรินหลวง* ม.3 บ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1720 B19030 โรงเรียนบ้านหนองเขียว* ม.12 บ้านหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1721 B13498 โรงเรียนบ้านป่าบง* ม.1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1722 B15432 โรงเรียนบ้านแม่นะ* เลขที่ 129 ม.4 บ้านห้วยโจ้ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1723 B15518 โรงเรียนบ้านแม่แมะ* ม.11 บ้านแม่แมะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1724 B17451 โรงเรียนบ้านสบคาบ และสาขาแก่งปันเต๊า* ม.6 บ้านสบคาบ ถ.โชตนา ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1725 B27452 โรงเรียนวัดปางมะโอ* ม.9 วัดปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1726 B01412 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า* ม.3 บ้านดอยเต่า ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1727 B06240 โรงเรียนบ้านฉิมพลี* ม.4 บ้านฉิมพลี ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1728 B08449 โรงเรียนบ้านถิ่นสําราญ* ม.1 บ้านถิ่นสําราญ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1729 B16223 โรงเรียนบ้านไร่* ม.2 บ้านไร่ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1730 B18033 โรงเรียนบ้านสันติสุข* เลขที่ 58 ม.7 บ้านสันติสุข ถ.ฮอด-แม่ตืน ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1731 B36142 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม* ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1732 B40403 โรงเรียนบ้านแปลง 5* ม.3 ถ.ฮอด-แม่ตืน ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1733 B17085 โรงเรียนบ้านวังหลวง* เลขที่ 139 ม.4 ถ.ฮอด-แม่ตืน ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1734 B09681 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา* ม.2 บ้านโท้ง ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1735 B20150 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง* ม.4 บ้านหนองผักบุ้ง ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1736 B17079 โรงเรียนบ้านวังหม้อ* ม.1 บ้านวังหม้อ ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1737 B23529 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่* ม.2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1738 B03464 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง* ม.1 บ้านเกาะหลวง ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1739 B15400 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ* ม.9 บ้านแม่ตูบ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1740 B15448 โรงเรียนบ้านแม่บวน* เลขที่ 116/1 ม.10 บ้านแม่บวน ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1741 B02904 โรงเรียนบ้านกองวะ* ม.7 บ้านกองวะ ต.สหศึกษา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1742 B15365 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง* ม.1 บ้านแม่ดอกแดง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1743 B15992 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก* ม.7 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1744 B18043 โรงเรียนบ้านสันทราย* เลขที่ 80 ม.6 บ้านสันทราย ต.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 55 of 237
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1745 B15339 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง* ม.4 บ้านแม่จ้อง ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1746 B32866 โรงเรียนอนุบาลสุมาลี* เลขที่ 119 ม.3 ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1747 B13562 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง* เลขที่ 195 ม.2 บ้านป่าไม้แดง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1748 B13313 โรงเรียนบ้านปางแดง* ม.5 บ้านห้วยผาตืน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1749 B13320 โรงเรียนบ้านปางน้ําถุ* ม.2 บ้านห้วยหม้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1750 B13831 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม* ม.4 บ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1751 B15322 โรงเรียนแม่คือวิทยา* ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1752 B07849 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก* ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1753 B15484 โรงเรียนบ้านแม่โป่ง* เลขที่ 83 ม.6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1754 B15682 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน* ม.1 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1755 B32865 โรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์* เลขที่ 107/2 ม.5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1756 B00568 โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์)* ม.2 ต.วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1757 B40434 โรงเรียนบ้านป่าขุย* ม.3 บ้านป่าขุย ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1758 B13671 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด* ม.5 บ้านป่าเหมือด ต.สําราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1759 B18018 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ* ม.2 บ้านสันต้นม่วงเหนือ ต.สําราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1760 B00009 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์* ม.5 บ้านกรป.กลาง ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1761 B06156 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี* ม.4 บ้านปากทางเจริญ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1762 B06904 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย* ม.8 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1763 B07562 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ* ม.25 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1764 B23001 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า* ม.17 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1765 B25646 โรงเรียนวัดดอนชื่น* ม.2 บ้านเหล่าป๋วย ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1766 B28384 โรงเรียนวัดวังขามป้อม* ม.9 บ้านวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1767 B28559 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย* ม.5 บ้านดอนชัย ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1768 B22462 โรงเรียนบ้านหัวข่วง* ม.6 บ้านหัวข่วง ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1769 B15301 โรงเรียนบ้านแม่ขาน* ม.4 บ้านแม่ขาน ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันติสุขสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1770 B23300 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย* ม.6 บ้านใหม่หนองหอย ต.สันติสุขสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1771 B29501 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว* ม.4 บ้านห้วยรากไม้ ต.สันติสุขสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1772 B36122 โรงเรียนสองแคววิทยาคม* เลขที่ 94 ม.14 อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1773 B22557 โรงเรียนบ้านหัวนา* เลขที่ 169 ม.6 บ้านหัวนา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

่ ่1773 B22567 โรงเรียนบ้านหัวนา สาขาบ้านห้วยหมากเลี่ยม* ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1774 B13894 โรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน* ม.6 บ้านเปียงกอก ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1775 B22599 โรงเรียนบ้านหัวฝาย* ม.3 ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 56 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1776 B16428 โรงเรียนบ้านลาน* ม.5 ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1777 B06902 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน* เลขที่ 151 ม.2 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1778 B15300 โรงเรียนบ้านแม่ข่า* เลขที่ 620  บ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1779 B18012 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา* เลขที่ 189 ม.7 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1780 B13329 โรงเรียนบ้านปางปอย* ม.9 บ้านปางปอย ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1781 B15308 โรงเรียนบ้านแม่คะ* ม.1 บ้านนายณรงค์วงศ์รัตน์ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1782 B05194 โรงเรียนบ้านคุ้ม* ม.5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1783 B18094 โรงเรียนบ้านสันม่วง* ม.3 บ้านสันม่วง ต.แม่ช่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1784 B20540 โรงเรียนบ้านหนองยาว* ม.17 บ้านหนองยาว ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1785 B00996 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง* เลขที่ 166 บ้านแม่สูนหลวง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือู ู ู

1786 B07812 โรงเรียนบ้านต้นส้าน* เลขที่ 147 ม.6 บ้านต้นส้าน ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1787 B13361 โรงเรียนบ้านปางสัก* เลขที่ 1 ม.12 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1788 B16330 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ* ม.5 บ้านอาจารย์ใหญ่ ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1789 B22380 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน* ม.10 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1790 B32868 โรงเรียนสายอักษร* เลขที่ 546 ม.2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1791 B32870 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์* เลขที่ 285 ม.3 ถ.ฝาง-ท่าตอน ซ.วัดเทพอํานวย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1792 B32871 โรงเรียนอนุบาลสายอักษร* เลขที่ 525 ม.2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1793 B18044 โรงเรียนบ้านสันทราย* ม.3 บ้านสันทราย ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันติวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1794 B36143 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์* เลขที่ 205 ม.7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1795 B21554 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง* ม.10 บ้านใหม่หลายฝาง ต.อุดมวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1796 B01375 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา* ม.6 บ้านสหกรณ์แปลง 2 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1797 B13690 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น* เลขที่ 172 ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1798 B07809 โรงเรียนบ้านต้นรุง* ม.3 บ้านต้นรุง ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1799 B40008 โรงเรียนพร้าวบูรพา* ม.1 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1800 B17970 โรงเรียนบ้านสันกลาง* ม.5 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1801 B23719 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา* ม.7 บ้านม่วงถ้อย ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1802 B08965 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง* ม.4 บ้านท่ามะเกี๋ยง ต.ไพรสัณฑ์ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1803 B03858 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋* ม.8 บ้านขุนแจ๋ ต.แม่แว่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1804 B06190 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง* ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

่ ่1805 B32874 โรงเรียนอนุบาลพรชัย* เลขที่ 76 ถ.เขื่อนเพชร ซ.2 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1806 B15468 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี* ม.12 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1807 B21509 โรงเรียนบ้านหลวง* ม.6 บ้านหลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 57 of 237
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1808 B32805 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา* เลขที ่27 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1809 B31777 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง* เลขที่ 21 ถ.ศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1810 B32803 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย* เลขที ่166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1811 B32814 โรงเรียนสันติศึกษา* เลขที ่7/2 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1812 B24805 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์* ม.3 บ้านข่วงสิงห์ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1813 B30045 โรงเรียนศรีเนห์รู* เลขที่ 51/1 ม.4 บ้านขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1814 B39807 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่* เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1815 B32817 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์* เลขที ่199/44 โชตนา 2 ซ.6 ถ.โพธาราม ซ.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1816 B31611 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน* ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1817 B32831 โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น* เลขที่ 63/2 ถ.เชียงใหม่-สันกําแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1818 B32829 โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่* เลขที่ 222 ม.2 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1819 B32827 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ* เลขที่ 47/2 ม.5 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1820 B31758 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม* ม.96 ถ.หน้าวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1821 B32810 โรงเรียนพิงครัตน์* เลขที ่9 ถ.มนตรี ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1822 B36128 โรงเรียนหอพระ* เลขที่ 15 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1823 B40073 โรงเรียนอนุบาลสภาพร* เลขที่ 17/3-4 ถ.กู่เต่า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1824 B32843 โรงเรียนอนุบาลอุบลลักษณ์* เลขที่ 28 ถ.ราชวิถี ซ.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1825 B32844 โรงเรียนอนุศึกษา* เลขที่ 34 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1826 B01243 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ* ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1827 B40173 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1* ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1828 B30308 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา* ม.9 บ้านดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1829 B32822 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์* เลขที่ 20 ถ.สวนดอก แขวงศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1830 B32836 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย* เลขที่ 57 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1831 B00887 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย* เลขที ่136 ม.2 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1832 B29381 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง* เลขที่ 2 ถ.ธนุษพงษ์ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1833 B29158 โรงเรียนวัดเสาหิน* ม.3 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1834 B39993 โรงเรียนวารีเชียงใหม่* เลขที่ 59 ม.6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1835 B32842 โรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ* เลขที่ 108/23 ม.1 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1836 B32826 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่* เลขที่ 20 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1837 B02890 โรงเรียนบ้านกองแขก* ม.7 บ้านกองแขก ต.เทพพนม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1837 B02891 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ* ม.2 บ้านแม่หลุ ต.เทพพนม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1838 B09256 โรงเรียนบ้านทุ่งแก* ม.6 บ้านทุ่งแก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 58 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1839 B09876 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาบ้านห้วยผักกูด* ม.12 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1840 B15690 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ* ม.3 บ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1841 B15694 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง* ม.6 บ้านโม่งหลวง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1842 B23320 โรงเรียนบ้านอมเม็ง* ม.8 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1843 B40184 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13* เลขที่ 107 ม.3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1844 B00765 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง* เลขที่ 215 ม.3 บ้านสันหนอง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1845 B07921 โรงเรียนบ้านต่อเรือ* ม.2 บ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1846 B09499 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว* ม.1 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1847 B11225 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา* ม.12 บ้านช่างเคิ่งบน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1848 B15470 โรงเรียนบ้านแม่ปาน* ม.10 บ้านแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1849 B36130 โรงเรียนแม่แจ่ม* เลขที่ 180 ม.12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1850 B08633 โรงเรียนบ้านทัพ* ม.5 บ้านทัพ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1851 B13448 โรงเรียนบ้านป่าแดด โรงเรียนบ้านนาเรือน และ

โรงเรียนบ้านยางหลวง*

ม.4 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1852 B17826 โรงเรียนบ้านสองธาร* ม.1 บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1853 B13378 โรงเรียนบ้านปางหินฝน* ม.10 บ้านปางหินฝน ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1854 B15630 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง* ม.1 บ้านแม่หงานหลวง ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1855 B23567 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา* ม.6 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1856 B15355 โรงเรียนบ้านแม่ซา* เลขที่ 40 ม.2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1857 B15433 โรงเรียนบ้านแม่นาจร* ม.5 บ้านแม่นาจร ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1858 B15514 โรงเรียนบ้านแม่มุ* ม.4 บ้านหมู่บ้านแม่มุ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1859 B15641 โรงเรียนบ้านแม่หอย* ม.12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1860 B15678 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ* ม.10 บ้านแม่เอาะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1861 B03882 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด* เลขที่ 132 ม.9 บ้านขุนแม่หยอด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1862 B13293 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ* ม.11 บ้านปางเกี๊ยะ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1863 B13385 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง* ม.1 บ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1864 B14049 โรงเรียนบ้านผาละปิ* ม.8 บ้านผาละปิ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1865 B15587 โรงเรียนบ้านแม่ศึก* ม.6 บ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1866 B00952 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม* ม.6 บ้านพร้าวหนุ่ม ต.สามัคคี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

้ ้ ้1867 B12077 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ* ม.1 บ้านบวกหมื้อ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1868 B24427 โรงเรียนร่ําเปิงวิทยา* ม.6 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1869 B29629 โรงเรียนวัดห้วยไร่* ม.9 บ้านห้วยไร่ ถ.แม่มาลัย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 59 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1870 B01228 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล* ม.1 บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1871 B06358 โรงเรียนบ้านช้างใน* ม.2 บ้านเก๊ามะค่า ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1872 B13347 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง* ม.3 บ้านปางไม้แดง ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1873 B15326 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้* ม.7 บ้านแม่ไคร้ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1874 B15517 โรงเรียนบ้านแม่แมม* ม.9 บ้านแม่แมม ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1875 B15629 โรงเรียนบ้านแม่แสะ* เลขที่ 150 ม.8 ถ.แม่มาลัย - ปาย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1876 B27451 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย* ม.2 บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1877 B15196 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด* ม.1 บ้านเมืองกื้ด ต.พัฒนาพายัพ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1878 B03027 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย* ม.1 บ้านก๋ายน้อย ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1879 B27154 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า* ม.4 บ้านเหล่า ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1880 B13288 โรงเรียนบ้านปางกว้าง* ม.13 บ้านปางกว้าง ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1881 B28023 โรงเรียนวัดแม่กะ* ม.3 บ้านแม่กะ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1882 B24078 โรงเรียนภูดินวิทยา* ม.9 บ้านภูดิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1883 B30874 โรงเรียนหัวฝายวิทยาคาร* ม.2 บ้านหัวฝาย ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1884 B14071 โรงเรียนบ้านผาหมอน* ม.11 บ้านผาหมอน ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1885 B19976 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง* ม.9 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1886 B32846 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม* เลขที่ 127 ม.4 ถ.แม่มาลัย-ปาย ระหว่าง กม.ที่ 11-12 ต.สมเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1887 B30325 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร* ม.3 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1888 B30327 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร* ม.2 บ้านสันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1889 B13507 โรงเรียนบ้านป่าบงห้วยฮ่าง* ม.10 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1890 B36132 โรงเรียนแม่แตง* เลขที่ 115 ม.8 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1891 B30332 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา* ม.3 บ้านสันมหาพน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1892 B30748 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร* ม.5 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1893 B12803 โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)* ม.7 บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1894 B13375 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด* ม.12 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1895 B29525 โรงเรียนวัดหนองออน* ม.10 บ้านวัดหนองออน ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1896 B10755 โรงเรียนบ้านนาหืก* ม.1 บ้านนาหืก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1896 B17915 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก* ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1897 B25946 โรงเรียนวัดทรายมูล* ม.8 บ้านทรายมูล ต.ริมใต้แม่ระมิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1897 B03699 โรงเรียนบ้านขอนตาล* ม.3 บ้านขอนตาล ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1898 B17987 โรงเรียนบ้านสันคะยอม* ม.2 บ้านสันคะยอม ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1899 B36134 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ* เลขที่ 186 ม.8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 60 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

1900 B17342 โรงเรียนบ้านศาลา* ม.3 บ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1901 B02906 โรงเรียนบ้านกองแหะ* ม.4 บ้านกองแหะ ต.บรรพตพัฒนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1902 B40054 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7* ม.6 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1903 B12074 โรงเรียนบ้านบวกจั่น* ม.7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1904 B13920 โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก* ม.2 บ้านโป่งแยงนอก ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1905 B09424 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง* ม.1 บ้านทุ่งโป่ง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1906 B24166 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5* ม.1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1907 B20071 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน* เลขที่ 95 ม.2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1908 B07139 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว* ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1908 B14411 โรงเรียนบ้านพันตน* ม.3 บ้านพันตน ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1909 B22999 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง* ม.2 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1910 B23270 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์* ม.7 บ้านใหม่สวรรค์ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1911 B01684 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา* ม.8 บ้านดอนปิน ต.ทุ่งบี้-ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1912 B28995 โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร* บ้านสารภี ต.ทุ่งบี้-ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1913 B23230 โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม* ม.1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1914 B28652 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร* ม.3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1915 B29579 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว* ม.9 บ้านห้วยแก้ว ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1916 B40270 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร* ม.3 ต.บ้านเกด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1917 B09586 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง* ม.2 บ้านทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1918 B19547 โรงเรียนบ้านหนองเต่า* ม.4 บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1919 B21677 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ* ม.8 บ้านห้วยข้าวลีบ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1920 B21794 โรงเรียนบ้านห้วยตอง* ม.10 บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1921 B24233 โรงเรียนแม่วินสามัคคี* ม.11 บ้านห้วยโป่ง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1922 B28427 โรงเรียนวัดวังผาปูน* ม.15 บ้านใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1923 B30802 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง* ม.12 บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1924 B27051 โรงเรียนวัดบ้านม่อน* ม.1 บ้านม่อน ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1925 B30793 โรงเรียนโป่งน้ําร้อนวิทยา* ม.7 บ้านโป่งห้อม ต.สหกรณ์- ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1926 B00007 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)* ม.12 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1927 B00525 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9* ม.8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1928 B01588 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 8* ม.14 บ้านร่มไทย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1929 B01591 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ 

3 (ห้วยส้าน)*

ม.10 บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ
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1930 B08966 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง* ม.7 บ้านท่ามะแกง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1931 B21986 โรงเรียนบ้านห้วยปู* ม.1 บ้านห้วยปู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1932 B22208 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา* ม.15 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1933 B29606 โรงเรียนวัดห้วยน้ําเย็น* ม.4 ถ.ท่าตอน-แม่จัน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1934 B00732 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย* ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1935 B21689 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู* ม.7 หมู่บ้านห้วยคอมหมู ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1936 B22072 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง* ม.8 บ้านห้วยม่วง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1937 B23561 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ํา* ม.10 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1938 B23744 โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล (บ้านห้วย ม.13 บ้านห้วยหลวง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1939 B30099 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย* ม.14 บ้านแม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1940 B08822 โรงเรียนบ้านท่าตอน* ม.3 บ้านท่าตอน ต.แม่น้ํากก อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1941 B07218 โรงเรียนบ้านดอนชัย* ม.3 บ้านตาดหมอก ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1942 B21980 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง* ม.4 บ้านห้วยป่าซาง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1943 B32856 โรงเรียนปราณีวิทยา* เลขที ่177 ม.4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1944 B13314 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ* ม.1 บ้านปางต้นฆ้อง ต.เวียงเหนือ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1945 B13948 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ* ม.15 บ้านโป่งไฮ ต.สหมิตรวิทยา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1946 B21905 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําจาง* ม.6 บ้านห้วยน้ําจาง ต.คีรีนคร อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1947 B12094 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว* ม.5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1948 B15531 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า* เลขที่ 100 ม.4 บ้านแม่ยางห้า ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1949 B25296 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า* ม.8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1950 B27450 โรงเรียนวัดปางเติม* ม.4 บ้านปางเติม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1951 B29880 โรงเรียนวัดอมลอง* ม.2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1952 B13300 โรงเรียนบ้านปางขุม* ม.1 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1953 B15585 โรงเรียนบ้านแม่แว* ม.2 บ้านแม่แว ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1954 B28055 โรงเรียนวัดยั้งเมิน* ม.3 บ้านยั้งเมิน ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1955 B00993 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ* ม.1 บ้านแม่สาบใต้ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1956 B01714 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ* ม.9 บ้านเหล่า-แสนตอง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1957 B15562 โรงเรียนบ้านแม่ลานคํา* ม.6 บ้านใหม่ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1958 B13605 โรงเรียนบ้านป่าลาน* ม.4 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1959 B27021 โรงเรียนวัดบ้านป้อก* ม.5 บ้านป้อก ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1960 B28038 โรงเรียนวัดแม่เลย* ม.1 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1961 B40005 โรงเรียนวัยพัฒนาวิทยา* เลขที่ 1/3 ม.6 ต.แช่ช้าง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 62 of 237
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1962 B19171 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง* ม.2 บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1963 B28929 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า* ม.7 บ้านวัดสันมะฮกฟ้า ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1964 B32878 โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว* เลขที ่177/1 ม.3 ถ.บ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1965 B32880 โรงเรียนอนุบาลสิทธิโรจน์* เลขที่ 142/1 ม.2 ถ.เชียงใหม่-สันกําแพง ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1966 B12186 โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง* ม.3 บ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา-สันกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1967 B25944 โรงเรียนวัดทรายมูล* ม.6 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1968 B28904 โรงเรียนวัดสันโค้ง* ม.2 บ้านสันโค้ง ต.ทรายมูล-ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1969 B02928 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม* ม.8 ต.บวกค้าง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1970 B12828 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง* ม.4 บ้านปงป่าเอื้อง ต.ปูคา-ห้วยทราย อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1971 B28110 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง* ม.3 บ้านวัดร้องวัวแดง ต.ร้องวัวแดง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1972 B40166 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ* ม.4 ต.สันกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1973 B26988 โรงเรียนวัดบ้านน้อย* ม.11 ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1974 B30313 โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ์* ม.4 ถ.โชคชัย ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1975 B32876 โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่* เลขที่ 33 ม.8 ถ.แม่ออน ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1976 B32879 โรงเรียนอนุบาลวัยพัฒนา* เลขที่ 78/2 ม.6 ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1977 B28028 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย* ม.5 บ้านแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1978 B40228 โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์* เลขที่ 143/2 ถ.สันทรายภแม้โจ้ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1979 B13669 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด* ม.4 บ้านป่าเหมือด ต.ป่าไผ่เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1980 B13801 โรงเรียนบ้านโปง* ม.6 บ้านโปง ต.ป่าไผ่เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1981 B15206 โรงเรียนบ้านเมืองขอน* ม.1 บ้านเมืองขอน ต.ป่าไผ่เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1982 B22596 โรงเรียนบ้านหัวฝาย* ม.3 บ้าหัวฝาย ต.ป่าใหม่เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1983 B13804 โรงเรียนบ้านโป่ง* ม.2 บ้านโป่ง ถ.สันทราย-พร้าว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1984 B15969 โรงเรียนบ้านร่มหลวง* ม.4 บ้านร่มหลวง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1985 B17237 โรงเรียนบ้านศรีงาม* ม.5 บ้านศรีงาม ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1986 B20424 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ* ม.1 บ้านหนองมะจับ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1987 B06150 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว* ม.3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1988 B17986 โรงเรียนบ้านสันคะยอม* ม.8 หมู่บ้านสันคะยอม ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1989 B32886 โรงเรียนอนุบาลสันทราย* เลขที่ 124 ม.1 ถ.สันทราย-พร้าว ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1990 B15523 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย* ม.1 บ้านแม่ย่อยหลวง ต.สันทรายน้อยหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1991 B19174 โรงเรียนบ้านหนองไคร้* ม.6 บ้านหนองไคร้ ต.สันทรายหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1992 B28920 โรงเรียนวัดสันทรายมูล* ม.3 บ้านสันทรายมูล ต.สันทรายหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1993 B32882 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่* เลขที่ 216 ถ.สันทราย-พร้าว ซ.ฟ้ามุ่ย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 63 of 237
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1994 B32883 โรงเรียนอนุบาลวรศิลป์* เลขที่ 25 ม.5 ถ.สันทราย-พร้าว ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1995 B18093 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร* ม.4 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1996 B18109 โรงเรียนบ้านสันศรี* ม.1 บ้านสันศรี ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1997 B49581 โรงเรียนต้นกล้า* ม.6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1998 B08683 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน* ม.4 บ้านท่าเกวียน ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

1999 B13496 โรงเรียนบ้านป่าบง* ม.11 บ้านป่าบง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2000 B15350 โรงเรียนบ้านแม่โจ้* เลขที่ 246 ม.4 บ้านแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2001 B21217 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ)* ม.7 บ้านหนองหาร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2002 B21644 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง* ม.10 บ้านห้วยเกี๋ยง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2003 B32881 โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ* เลขที ่195 ม.5 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2004 B06814 โรงเรียนบ้านดงเจริญชัย* ม.6 บ้านดงเจริญชัย ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2005 B12075 โรงเรียนบ้านบวกเปา* ม.3 บ้านบวกเปา ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2006 B00563 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์* ม.9 บ้านหนองแหย่ง ต.อาคเนย์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2007 B16018 โรงเรียนบ้านร่องน้ํา* ม.7 บ้านร่องน้ํา ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2007 B02841 โรงเรียนบ้านกวน* ม.1 บ้านกวน ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2008 B28236 โรงเรียนวัดโรงวัว* ม.2 บ้านโรงวัว ต.มะขามหลวงแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2009 B26269 โรงเรียนวัดทุ่งหลุก* ม.4 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2010 B15280 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง* ม.11 บ้านศรีโพธิ์งาม ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2011 B28817 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.7 บ้านดงก๋ํา ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2012 B36145 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่* เลขที่ 248 ม.2 ต.น้ําบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2013 B26538 โรงเรียนวัดน้ําบ่อหลวง (ภาวนาภิรัต)* เลขที่ 163 ม.2 บ้านน้ําบ่อหลวง ต.น้ําบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2014 B28969 โรงเรียนวัดสามหลัง* ม.8 บ้านใหม่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2015 B32889 โรงเรียนอนุบาลอมรศิริ* เลขที่ 64/1 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2016 B09569 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)* ม.3 บ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลางทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2017 B25970 โรงเรียนวัดท้องฝาย* ม.11 บ้านทุ่งฝาย ต.บ้านกลางทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2018 B00078 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา* ม.10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2019 B26110 โรงเรียนวัดท่าโป่ง* ม.3 บ้านท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2020 B01810 โรงเรียนทุ่งฟ้าบดราษฎร์บํารุง* ม.5 บ้านทุ่งฟ้าบด ต.มะขามหลวงแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2021 B14983 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง (วณีสอนราษฎร์ประสาท)* ม.2 บ้านม่วงพี่น้อง ต.มะขามหลวงแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

้ ่ ้2022 B25592 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว* เลขที่ 92 ม.7 บ้านดงป่างิ้ว ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2023 B29253 โรงเรียนวัดหนองครอบ* ม.4 บ้านหนองครอบ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2024 B29972 โรงเรียนวัดอุเม็ง* ม.5 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 64 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2025 B00609 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา* เลขที ่67 ม.4 ต.ยุหว่าทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2026 B28129 โรงเรียนวัดรัตนาราม* ม.9 บ้านแม่กุ้งน้อย ต.ยุหว่าทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2027 B40045 โรงเรียนวัดบุบผาราม (เตชาราษฏร์รังสรรค์)* ม.2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2028 B22216 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม* ม.5 บ้านห้วยส้ม ต.สันกลางบ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2029 B13220 โรงเรียนบ้านปากเหมือง* เลขที่ 2/1 ม.3 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2030 B26423 โรงเรียนวัดนันทาราม* ม.4 บ้านนันทาราม ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2031 B25865 โรงเรียนวัดตําหนัก* เลขที่ 21/1 ม.1 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2032 B32892 โรงเรียนสืบนทีธรรม* เลขที ่35 ม.13 ถ.สายเกาะกลาง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2033 B26308 โรงเรียนวัดเทพาราม* ม.5 บ้านเทพาราม ต.ป่าบง-ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2034 B32890 โรงเรียนวรานีกูล* เลขที่ 303 ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือู ู

2035 B28579 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม* เลขที่ 92/3 ม.5 ถนนเชียงใหม่ลําพูด ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2036 B36147 โรงเรียนสารภีพิทยาคม* เลขที่ 284 ม.2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2037 B32897 โรงเรียนอนุบาลสุปราณี* เลขที่ 141/.3 ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ซ.สุขาภิบาล4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2038 B28039 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ* ม.7 บ้านแม่สะลาบ ต.ยางเนิ้ง- สารภีชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2039 B18045 โรงเรียนบ้านสันทราย* เลขที่ 58/1 ม.10 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2040 B28558 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย* เลขที่ 125/1 ม.4 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2041 B40090 โรงเรียนวชิราลัย* เลขที่ 202 ม.7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2042 B24629 โรงเรียนวัดกองทราย* เลขที่ 88/1 ม.6 ถ.ลําพูน-เชียงใหม่ ต.หนองผึ้ง- ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2043 B18092 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน* ม.1 บ้านสันผักหวาน ต.เบญจสามัคคี อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2044 B19435 โรงเรียนบ้านหนองตอง* ม.3 ถ.ลําพูน-สันป่าตอง ต.สุวรรณหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2045 B07769 โรงเรียนบ้านต้นแก้ว* ม.69 ม.1 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2046 B24822 โรงเรียนวัดขุนคง* ม.5 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2047 B07905 โรงเรียนบ้านตองกาย* ม.1 บ้านตองกาย ต.คีรีสัมพันธ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2048 B08720 โรงเรียนบ้านท่าขุนคง* ม.7 บ้านท่าขุนคง ต.ท่าขุน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2049 B11010 โรงเรียนบ้านน้ําแพร่* ม.4 บ้านน้ําแพร่ ต.น้ําแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2050 B18500 โรงเรียนบ้านแสนตอ* ม.6 บ้านแสนตอ ต.น้ําแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2051 B12804 โรงเรียนบ้านปง* ม.2 บ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2052 B25143 โรงเรียนวัดคีรีเขต* ม.9 บ้านทุ่งโป่ง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2053 B27275 โรงเรียนวัดประชาเกษม* ม.5 บ้านแม่ฮะ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2054 B09077 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง* ม.3 บ้านท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2055 B16222 โรงเรียนบ้านไร่* เลขที่ 128 ม.1 บ้านไร่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2056 B13459 โรงเรียนบ้านป่าตาล* เลขที่ 258 ม.4 บ้านป่าตาล ต.เบญจสามัคคี อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 65 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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2057 B25501 โรงเรียนวัดช่างคํา* ม.5 บ้านช่างหลวง ต.เบญจสามัคคี อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2058 B17047 โรงเรียนบ้านวังศรี* ม.1 บ้านวังศรี ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2059 B40043 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย* เลขที่ 213 ม.1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2060 B22753 โรงเรียนบ้านหารแก้ว* ม.2 บ้านหารแก้ว ต.สุวรรณหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2061 B27621 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม* ม.2 บ้านสันกลาง ต.สุวรรณหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2062 B28597 โรงเรียนวัดศรีล้อม* ม.4 บ้านป้าแงะ ต.สุวรรณหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2063 B18046 โรงเรียนบ้านสันทราย* ม.7 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2064 B28626 โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์* ม.2 บ้านสันปูเลย ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2065 B14819 โรงเรียนบ้านฟ่อน* เลขที่ 214 ม.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2066 B40010 โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา* เลขที ่269 ม.1 ถ.ลําพูน-สันป่าตอง ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือู

2067 B06738 โรงเรียนบ้านดง* ม.6 บ้านดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2068 B02842 โรงเรียนบ้านกวน* ม.6 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2069 B01141 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่* ม.2 บ้านใหม่ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2069 B01144 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สาขาบ้านแม่เทย* ม.12 บ้านแม่เทย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2070 B15564 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง* ม.3 บ้านแม่ลานหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2070 B15565 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง* ม.12 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2071 B15306 โรงเรียนบ้านแม่โขง* ม.2 บ้านแม่โขง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2072 B22688 โรงเรียนบ้านห่างหลวง* ม.12 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2073 B01609 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา* ม.1 บ้านโห่งกู่ขาว ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2074 B15167 โรงเรียนบ้านมูเซอ* ม.5 บ้านมูเซอปากทาง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2075 B21898 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําขาว* ม.2 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2076 B21988 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง* ม.3 บ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2077 B03876 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย* ม.13 บ้านบิยอทะ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2078 B06703 โรงเรียนบ้านซิแบร* ม.7 บ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2079 B22295 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก* ม.5 บ้านห้วยหล่อดูก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2080 B10041 โรงเรียนบ้านนาไคร้* ม.9 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2081 B15783 โรงเรียนบ้านยางครก* ม.7 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2082 B15850 โรงเรียนบ้านยางเปียง* ม.2 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2083 B21511 โรงเรียนบ้านหลวง* ม.1 บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2084 B21706 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง* ม.5 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2085 B15633 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย* ม.2 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2086 B08258 โรงเรียนบ้านตุงลอย* ม.4 บ้านหนองกระทิง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ หน้าที่ 66 of 237
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2087 B14040 โรงเรียนบ้านผาปูน* ม.7 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2088 B15371 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม* ม.5 บ้านแม่ต๋อม ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2089 B15773 โรงเรียนบ้านยางแก้ว* เลขที่ 261 ม.10 บ้านยางแก้ว ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2090 B15849 โรงเรียนบ้านยางเปา* ม.2 บ้านยางเปาใต้ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2091 B07706 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา* ม.7 บ้านเด่น ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2092 B08243 โรงเรียนบ้านตีนตก* ม.8 บ้านตีนตก ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2093 B09978 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ* ม.2 ถ.สายฮอด - นาคอเรือ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2094 B21543 โรงเรียนบ้านหลังท่อ* ม.1 บ้านหลังท่อ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2095 B02903 โรงเรียนบ้านกองลอย* ม.4 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2096 B07078 โรงเรียนบ้านดอกแดง* เลขที่ 169 ม.10 บ้านดอกแดง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2097 B09214 โรงเรียนบ้านทุ่ง* ม.5 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2098 B12187 โรงเรียนบ้านบ่อสลี* ม.6 บ้านบ่อสลี ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2099 B15655 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง* เลขที่ 159 ม.2 บ้านแม่อมลอง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2100 B03855 โรงเรียนบ้านขุน* ม.3 บ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2101 B08316 โรงเรียนบ้านเตียนอาง* ม.10 บ้านเตียนอาง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2102 B14484 โรงเรียนบ้านพุย* ม.7 บ้านพุย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2103 B15602 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม* ม.9 บ้านแม่สะนาม ถ.ฮอด-แม่เรียง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2104 B16647 โรงเรียนบ้านวังกอง* ม.2 บ้านวังกอง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2105 B08174 โรงเรียนบ้านตาลใต้* ม.3 บ้านตาลใต้ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2106 B08181 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ* เลขที่ 32 ม.5 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2107 B09425 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง* ม.4 บ้านทุ่งโป่ง ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2108 B00987 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง* ม.5 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2109 B05897 โรงเรียนบ้านโค้งงาม* ม.7 บ้านโค้งงาม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2110 B07543 โรงเรียนบ้านดอยคํา* ม.8 บ้านดอยคํา ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2111 B14030 โรงเรียนบ้านผาแตน* ม.4 บ้านผาแตน ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2112 B15548 โรงเรียนบ้านแม่ลอง* เลขที่ 270 ม.1 บ้านแม่ลอง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2113 B22681 โรงเรียนบ้านหางดง* ม.3 บ้านหางดง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2114 B05292 โรงเรียนบ้านแควมะกอก* ม.1 บ้านแควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2115 B06825 โรงเรียนบ้านดงดํา* ม.5 บ้านดงดํา ต.ฮอด-นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

่2116 B15332 โรงเรียนบ้านแม่งูด* เลขที่ 110 ม.6 บ้านแม่งูด ต.ฮอด-นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

2117 B34059 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา* เลขที ่1/1 ถ.ค่ายพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2118 B06142 โรงเรียนบ้านจุปะ* ม.3 บ้านจุปะ ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้ หน้าที่ 67 of 237
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2119 B03434 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์** ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2120 B03449 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง** ม.1 บ้านเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2121 B12525 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ* ม.4 บ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2122 B14893 โรงเรียนบ้านมดตะนอย* เลขที่ 28/1 ม.3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2123 B22731 โรงเรียนบ้านหาดยาว* ม.6 บ้านหาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2124 B04378 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม** ม.1 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2125 B12378 โรงเรียนบ้านบางเตา* ม.6 บ้านคลองลุ ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2126 B10899 โรงเรียนบ้านน้ําฉา** เลขที่ 113 ม.8 บ้านน้ําฉา ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2127 B09106 โรงเรียนบ้านท่าส้ม* ม.9 บ้านท่าส้ม ต.บอน้ําร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2128 B08903 โรงเรียนบ้านท่าปาบ* ม.1 ต.บ่อน้ําร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2129 B13483 โรงเรียนบ้านป่าเตียว* ม.5 บ้านป่าเตียว ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2130 B12469 โรงเรียนบ้านบางหมาก* ม.3 บ้านบางหมาก ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2131 B14330 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่* ม.2 บ้านพรุใหญ่ ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2132 B09623 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ* เลขที่ 43/1 ม.4 บ้านทุ่งอิฐ ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2133 B15891 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ* ม.2 บ้านตก ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2134 B13479 โรงเรียนบ้านปาเต* เลขที่ 202/1 ม.4 บ้านปาเต ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ภาคใต้

2135 B16302 โรงเรียนบ้านไร่หลวง** เลขที่ 45 ม.3 บ้านพะยอมงาม ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง ภาคใต้

2136 B25455 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์* เลขที่ 4 ม.6 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ภาคใต้

2137 B36612 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข* เลขที่ 93 ม.1 ถนนเทศบาล 11 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ภาคใต้

2138 B36614 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์* ม.1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ภาคใต้

2139 B04777 โรงเรียนบ้านควนไม้ดํา* ม.2 บ้านควนไม้ดํา ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ภาคใต้

2140 B16475 โรงเรียนบ้านลําแคลง* ม.4 บ้านลําแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ภาคใต้

2141 B40123 โรงเรียนบ้านเด็กน้อยตรัง* เลขที่ 194/1 ม.3 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ภาคใต้

2142 B40610 โรงเรียนนูรุลอิงซาน** เลขที่ 68 ม.1 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2143 B40224 โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง* เลขที่ 32/1 ม.1 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2144 B24150 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31* ม.12 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2145 B26560 โรงเรียนวัดนิคมประทีป* ม.6 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2146 B36607 โรงเรียนวิเชียรมาตุ* เลขที่ 188 ม.12 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2147 B27895 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์* ม.4 ถ.นาตาล่วง-เขาวิเศษ ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2148 B05598 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง* ม.11 บ้านโคกมะม่วง ต.นาท่าม อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2149 B26476 โรงเรียนวัดนานอน* ม.4 ถ.คลองเต็ง-เขาวิเศษ ต.นาท่าม อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2150 B28916 โรงเรียนวัดสันติวัน** ม.7 บ้านเหรียงห้อง ต.นาท่าม อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้ หน้าที่ 68 of 237
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2151 B12438 โรงเรียนบ้านบางยาง* ม.1 บ้านบางยาง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2152 B05462 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้** ม.5 บ้านควนล้อน ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2153 B22163 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ* ม.3 บ้านห้วยเร็จ ต.น้ําผุด อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2154 B36609 โรงเรียนสภาราชินี 2* ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2155 B27775 โรงเรียนวัดโพธาราม* ม.1 บ้านหัวถนน ถ.บ้านโพธิ์ ซ.12 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง ภาคใต้

2156 B09379 โรงเรียนบ้านทุ่งนา* ม.3 บ้านทุ่งนา ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ภาคใต้

2157 B34064 โรงเรียนอัมพวันวิทยา* เลขที ่154 ม.4 ถ.ทุ่งค่าย-หนองบ่อ ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ภาคใต้

2158 B08893 โรงเรียนบ้านท่าบันได* ม.4 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ภาคใต้

2159 B08564 โรงเรียนบ้านทอนพลา* ม.7 บ้านทอนพลา ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ภาคใต้

2160 B27889 โรงเรียนวัดโพรงจระเข้** ม.5 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ภาคใต้

2161 B10540 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม* ม.4 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ภาคใต้

2162 B25448 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร* ม.3 บ้านหนักแบก ต.หนองบ่อ-นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ภาคใต้

2163 B04807 โรงเรียนบ้านควนหนองกก* ม.6 บ้านควนหนองกก ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ภาคใต้

2164 B25256 โรงเรียนวัดโคกเลียบ** เลขที ่87 ม.1 บ้านคลองปาง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ภาคใต้

2165 B09540 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ* ม.4 บ้านทุ่งสมอ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ภาคใต้

2166 B20363 โรงเรียนบ้านหนองมวง** ม.5 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ภาคใต้

2167 B32059 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา* เลขที่ 10 ถ.เทศารัษฎา ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ภาคใต้

2168 B16477 โรงเรียนบ้านลําช้าง* ม.1 บ้านลําช้าง ต.รัษฎาเรืองวิทย์ อ.รัษฎา จ.ตรัง ภาคใต้

2169 B09494 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง** ม.10 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ภาคใต้

2170 B06290 โรงเรียนบ้านช่องลม* เลขที่ 173 ม.11 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ภาคใต้

2171 B12420 โรงเรียนบ้านบางพระ* เลขที่ 47 ม.10 บ้านบางพระ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ภาคใต้

2172 B26531 โรงเรียนวัดน้ําฉ่า* ม.2 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ภาคใต้

2173 B07789 โรงเรียนบ้านต้นปรง* เลขที่ 14 ม.1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ภาคใต้

2174 B40445 โรงเรียนกมลศรี* ม.1 ต.กะลาแส อ.สิเกา จ.ตรัง ภาคใต้

2175 B09272 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก* ม.6 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ภาคใต้

2176 B12355 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว* ม.4 บ้านบางค้างคาว ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ภาคใต้

2177 B02835 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง** ม.6 บ้านกลิ้งกลอง ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง ภาคใต้

2178 B21877 โรงเรียนบ้านห้วยไทร* ม.7 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง ภาคใต้

2179 B22673 โรงเรียนบ้านหัวหิน* ม.6 บ้านหัวหิน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ภาคใต้

่2180 B20025 โรงเรียนบ้านหนองปรือ* เลขที่ 177 ม.8 ถ.โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2181 B01745 โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)* ม.4 บ้านหน้าค่าย ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2182 B18632 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง* ม.3 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้ หน้าที่ 69 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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2183 B13223 โรงเรียนบ้านป่ากอ** เลขที่ 289 ม.6 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2184 B36622 โรงเรียนสามัคคีศึกษา* เลขที่ 223 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2185 B36619 โรงเรียนในเตาพิทยาคม** ม.1 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2186 B03392 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า* เลขที่ 249 ม.1 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2187 B09533 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา* ม.3 บ้านทุ่งศาลา ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2188 B36620 โรงเรียนบางดีวิทยาคม* เลขที่ 59 ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2189 B04821 โรงเรียนบ้านควนอารี* ม.9 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2190 B10984 โรงเรียนบ้านน้ําพราย* ม.5 บ้านน้ําพราย ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2191 B16512 โรงเรียนบ้านลําแพะ* เลขที่ 59 ม.2 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2192 B36621 โรงเรียนลําภูราเรืองวิทย์* เลขที ่158 ม.3 ต.ลําภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใตู้ ู

2193 B29033 โรงเรียนวัดสิทธิโชค* เลขที่ 174 ม.4 ต.ลําภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2194 B40238 โรงเรียนบ้านป่ายาง* ม.7 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2195 B20804 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง* ม.5 บ้านหนองสองพี่น้อง ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2196 B21922 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําเย็น* เลขที่ 99 ม.2 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2197 B40274 โรงเรียนบ้านวังหลาม* ม.1 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2198 B20582 โรงเรียนบ้านหนองราโพ* เลขที่ 305 ม.3 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2199 B29605 โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)* เลขที ่50 ม.6 ถ.สังข์สุวรรณ ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2200 B36623 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บํารุง** เลขที่ 329 ม.2 ถ.เดชภักดี ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2201 B32176 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์** เลขที่ 22 ถ.เทศบาล 12 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภาคใต้

2202 B05637 โรงเรียนบ้านโคกรัก** ม.2 บ้านนาชุมเห็ด ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง ภาคใต้

2203 B09242 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ* ม.3 บ้านทุ่งกอ ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง ภาคใต้

2204 B30887 โรงเรียนหาดสําราญ* เลขที่ 233 ม.5 บ้านหาดสําราญ ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง ภาคใต้

2205 B15257 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า* ม.2 บ้านแม่กลองเก่า ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ภาคตะวันตก

2206 B00196 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา* ม.7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2207 B04126 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม* ม.1 ถ.บ้านพริก-เขาเพิ่ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2208 B04181 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง** ม.12 บ้านกะเหรี่ยง ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2209 B25263 โรงเรียนวัดโคกสว่าง* ม.5 บ้านเขาน้อย ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2210 B26608 โรงเรียนวัดเนินสะอาด* ม.16 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2211 B04289 โรงเรียนบ้านคลอง 30* ม.6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2212 B25980 โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร)* ม.2 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2213 B27249 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม* ม.4 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2214 B29916 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร)* ม.8 บ้านปากคลองวัด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง หน้าที่ 70 of 237
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2215 B01022 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)* ม.11 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2216 B34093 โรงเรียนนายกวัฒนากรบ้านนา* ม.4 ถ.บริเวณวัดทองย้อย ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2217 B34094 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา* เลขที ่303 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2218 B02099 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)* ม.7 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2219 B26038 โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)* ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2220 B29444 โรงเรียนวัดหนองรี* ม.1 บ้านหนองรี ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2221 B06322 โรงเรียนบ้านชะวากยาว* ม.7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2222 B27036 โรงเรียนวัดบ้านพริก** ม.4 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2223 B29261 โรงเรียนวัดหนองคันจาม* ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2224 B01288 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ* ม.3 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2225 B04024 โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)* ม.1 บ้านเขาดิน ต.ป่าขะ-ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2226 B40467 โรงเรียนเตรียมทหาร** เลขที่ 185 ม.5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2227 B34095 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี* เลขที่ 129 ม.8 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2228 B18785 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา* ม.5 บ้านหนองกันเกรา ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2229 B24749 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล* ม.6 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ภาคกลาง

2230 B29991 โรงเรียนวันครู 2504* ม.5 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก ภาคกลาง

2231 B34098 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดเกาะหวาย* ถ.สุวรรณศร (วัดเกาะหวาย) ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก ภาคกลาง

2232 B31449 โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี* ม.4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก ภาคกลาง

2233 B24968 โรงเรียนวัดแขมโค้ง* ม.3 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก ภาคกลาง

2234 B40760 โรงเรียนวัดลําบัวลอย** ม.2 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก ภาคกลาง

2235 B26126 โรงเรียนวัดท่ามะปราง* ม.6 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก ภาคกลาง

2236 B26516 โรงเรียนวัดนาหินลาด* ม.5 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก ภาคกลาง

2237 B36662 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร* ม.4 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก ภาคกลาง

2238 B40496 โรงเรียนถาวรนิมิต** ม.8 บ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก ภาคกลาง

2239 B12673 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้* ม.8 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก ภาคกลาง

2240 B26616 โรงเรียนวัดเนินหินแร่* ม.4 บ้านเนินหินแร่ ต.หนองแสง-นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก ภาคกลาง

2241 B24726 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย* ม.3 บ้านเกาะกระชาย ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2242 B28407 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม* ม.12 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2243 B28708 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)* ม.10 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2244 B40763 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ** ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2245 B40762 โรงเรียนวัดใหม่บําเพ็ญผล** ม.8 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2246 B25054 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์* ม.7 บ้านคลองโพธิ์ ต.ดงละคร-ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง หน้าที่ 71 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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2247 B04288 โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา (ประชาสามัคคี)* ม.6 บ้านคลอง3 ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2248 B06257 โรงเรียนบ้านชวดบัว* ม.5 ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2249 B04287 โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)* ม.7 บ้านคลอง3 ต.ดอนยอ-ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2250 B00560 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์* ม.8 บ้านย่านซื่อ ถ.นครนายกดงละคร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2251 B36659 โรงเรียนเมืองนครนายก* ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2252 B25381 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)* ม.4 บ้านเจดีย์ทอง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2253 B27248 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง* ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2254 B31240 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร)* ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2255 B36655 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม* ข/1 330 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2256 B34090 โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี* เลขที่ 4/396 ถ.อุดมธานี ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2257 B34088 โรงเรียนเหลียนหัว* เลขที่ 293-5 ถ.เมืองทองหลาง ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2258 B34092 โรงเรียนอนุบาลจุฬาทิพพ์* เลขที่ 3/503 ถ.ชลประสิทธิ์ ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2259 B34089 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดพราหมณี* เลขที่ 95 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2260 B28404 โรงเรียนวัดวังตูม* ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2261 B36657 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา* เลขที่ 62/3  ม.4 ถ.หน้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เขาชะโงก

ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2262 B25255 โรงเรียนวัดโคกลําดวน* ม.9 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2263 B26360 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา* ม.7 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2264 B28101 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม* ม.4 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2265 B28423 โรงเรียนวัดวังปลาจีด* ม.15 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2266 B29068 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม* ม.13 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2267 B29311 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8* ม.6 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2268 B29983 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์* ม.3 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2269 B34091 โรงเรียนอนุบาลคุณากร* เลขที ่99 ม.13 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2270 B00730 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง* ม.7 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2271 B07207 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ* ม.1 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2272 B03057 โรงเรียนบ้านกําแพงเศียร* ม.8 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2273 B26795 โรงเรียนวัดบางปรัง* ม.6 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2274 B28551 โรงเรียนวัดศรีจุฬา* ม.2 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2275 B01320 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา* ม.2 ถ.นครนายก-ท่าด่าน ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2276 B29742 โรงเรียนวัดหุบเมย* ม.5 บ้านหุบเมย ต.ศรีนาวา-หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2277 B25866 โรงเรียนวัดตําหนัก (ละเอียดชํานาญอนุศาสน์)* ม.3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง หน้าที่ 72 of 237
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2278 B30420 โรงเรียนสาริกา* ม.1 บ้านสี่แยกประชาเกษม ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2279 B30860 โรงเรียนหัวเขาแก้ว* ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2280 B26054 โรงเรียนวัดท่าชัย** ม.4 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2281 B28445 โรงเรียนวัดวังยายฉิม* ม.6 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2282 B40761 โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร)** ม.7 บ้านท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ภาคกลาง

2283 B40023 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์* เลขที่ 146 ม.9 ชุมชนบ้านอุโมงค์ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2284 B04281 โรงเรียนบ้านคลอง 1* ม.2 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2285 B02818 โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30* ม.4 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2286 B28913 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บํารุง* ม.11 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2287 B26779 โรงเรียนวัดบางนางเล็ก* เลขที่ 59 ม.1 บ้านบางนางเล็ก ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลางู

2288 B29839 โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ* ม.3 บ้านคลอง ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2289 B24835 โรงเรียนวัดเข็มทอง* ม.10 ต.บางสมบูรณ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2290 B27385 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์* ม.1 บ้านปากคลองพระอาจารย์ ต.บางสมบูรณ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2291 B16403 โรงเรียนบ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา)* ม.8 บ้านลาดช้าง ต.บึงศาล-ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2292 B40024 โรงเรียนผดุงอิสลาม* เลขที่ 10 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2293 B27833 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน* ม.4 ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2294 B40759 โรงเรียนบ้านหนองขุม (พูนแถมอุปถัมภ์)** ม.7 บ้านหนองขุม ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2295 B13081 โรงเรียนบ้านปากคลอง 17* ม.5 บ้านปากคลอง17 ต.ศีรษะกระบือ-พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2296 B28841 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล)* ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2297 B36664 โรงเรียนองครักษ์* เลขที่ 78 ม.3 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2298 B34099 โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์* เลขที่ 184 ม.2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2299 B31444 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)* ม.1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภาคกลาง

2300 B27278 โรงเรียนวัดประชานาถ* ม.1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2301 B36678 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์* ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2302 B04474 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน* ม.2 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2303 B00237 โรงเรียนคลองทางหลวง* ม.4 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2304 B26413 โรงเรียนวัดน้อย* เลขที่ 54/1 ม.4 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2305 B36681 โรงเรียนเพิ่มวิทยา* ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2306 B26319 โรงเรียนวัดไทยาวาส* ม.4 บ้านท่ามอญ ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2307 B28934 โรงเรียนวัดสัมปทวน* ม.4 บ้านสัมปทวน ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2308 B29595 โรงเรียนวัดห้วยตะโก* เลขที ่1/1 ม.2 บ้านห้วยตะโก ต.เพนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2309 B27744 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี (อวยชัยอนุสรณ์)* ม.1 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง หน้าที่ 73 of 237
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2310 B29865 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)* ม.5 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2311 B28665 โรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล)* ม.2 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2312 B24594 โรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)* ม.4 บ้านวัดกลาง ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2313 B21600 โรงเรียนบ้านห้วยกรด* ม.7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2314 B26224 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย* ม.8 บ้านทุ่งน้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภาคกลาง

2315 B04512 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย* ม.13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2316 B26832 โรงเรียนวัดบางภาษี (บุญเรือนบูรณะ)* ม.11 บ้านคลองนกกระทุง ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2317 B25696 โรงเรียนวัดดอนยอ (จิตธรรมอุปถัมถ์)* ม.6 บ้านดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2318 B24713 โรงเรียนวัดเกษตราราม* เลขที่ 31 ม.10 บ้านคลองญี่ปุ่นใต้ ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2319 B27652 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย* ม.8 บ้านพระมอพิสัย ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2320 B01614 โรงเรียนตลาดเจริญสุข* ม.8 บ้านตลาดญี่ปุ่น ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2321 B36684 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา* ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2322 B20008 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา* ม.1 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2323 B26682 โรงเรียนวัดบัวหวั่น* เลขที ่61 ม.3 บ้านบัวหวั่น ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2324 B27537 โรงเรียนวัดผาสุการาม* ม.2 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2325 B01610 โรงเรียนตลาดเกาะแรต* ม.10 บ้านตลาดเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2326 B26797 โรงเรียนวัดบางปลา* ม.6 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2327 B01623 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม* ม.5 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2328 B16115 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม* ม.12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2329 B16124 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ* ม.7 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2330 B27194 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย* ม.10 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2331 B28137 โรงเรียนวัดรางกําหยาด* ม.3 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2332 B02067 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์)* ม.3 ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2333 B29057 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม* เลขที่ 17 ม.8 บ้านบางระกํา ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2334 B28292 โรงเรียนวัดลาดสะแก* ม.9 บ้านลาดสะแก ต.มิตรภาพ อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2335 B28329 โรงเรียนวัดลําพญา* เลขที่ 77 ม.5 ต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2336 B36687 โรงเรียนสถาพรวิทยา* ม.11 ต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2337 B04602 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์* เลขที่ 37 ม.8 บ้านชัยขันธ์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ภาคกลาง

2338 B23626 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์* เลขที่ 37/6 ม.6 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ภาคกลาง

่2339 B34124 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา* เลขที่ 23 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2340 B04359 โรงเรียนบ้านคลองจินดา* ม.4 บ้านคลองจินดา ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2341 B27345 โรงเรียนวัดปรีดาราม* เลขที่ 1/6 ม.3 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง หน้าที่ 74 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2342 B28414 โรงเรียนวัดวังน้ําขาว* ม.5 บ้านวังน้ําขาว ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2343 B25367 โรงเรียนวัดจินดาราม* เลขที่ 8/4 ม.2 ถ.สายบ้านแพ้ว-พระประโทน บ้านตลาด ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2344 B25937 โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บํารุงวิทย์)* ม.5 บ้านคลองประดู่ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2345 B00240 โรงเรียนคลองบางกระทึก* ม.1 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2346 B12429 โรงเรียนบ้านบางม่วง* ม.8 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2347 B22677 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว (ก๊วยสมบุญราษฏร์บํารุง)* ม.5 บ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2348 B12375 โรงเรียนบ้านบางเตย* ม.2 บ้านคอราง ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2349 B12405 โรงเรียนบ้านบางประแดง* เลขที่ 70 ม.3 บ้านบางประแดง ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2350 B25761 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์* ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2351 B06764 โรงเรียนบ้านดงเกตุ* ม.4 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2352 B26741 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ (นครแสงโสภานุเคราะห์)* ม.3 บ้านบางช้างเหนือ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ภาคกลาง

2353 B01373 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา* ม.3 บ้านโคกหนองโสน ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2353 B49967 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา (สาขาบ้านหนองบัวขาว)* ม.13 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2354 B36751 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม* เลขที่ 50 ม.8 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2355 B49829 โรงเรียนอนุบาลลูกขวัญ* เลขที่ 145 ม.5 ถ.พิชัยสงคราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2356 B21226 โรงเรียนบ้านหนองหิน* ม.2 บ้านหนองหิน ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2357 B39975 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา* เลขที่ 26/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2358 B12007 โรงเรียนบ้านในเพลา* ม.8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2359 B17147 โรงเรียนบ้านวัดใน* บ้านวัดใน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2360 B24577 โรงเรียนวัดกระดังงา* ม.9 บ้านวัดท่าสําเภา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2361 B04173 โรงเรียนบ้านเขาวังทอง* ม.7 บ้านเขาวังทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2362 B04741 โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ)* ม.2 บ้านในช่อง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2363 B08869 โรงเรียนบ้านท่าน้อย* ม.5 บ้านท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2364 B04252 โรงเรียนบ้านแขวงเภา* ม.2 บ้านแขวงเภา ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2365 B08758 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์* ม.4 บ้านท่าจันทน์ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2366 B25148 โรงเรียนวัดคีรีวง* ม.3 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2367 B18639 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง* ม.4 บ้านไสหินตั้ง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2368 B26239 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์* ม.1 บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2369 B04739 โรงเรียนบ้านควนโตน* ม.4 บ้านควนโตน ต.สามตําบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2370 B17076 โรงเรียนบ้านวังใส* ม.1 บ้านวังใส ต.สามตําบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2371 B10685 โรงเรียนบ้านนาเส* ม.6 ต.กะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2372 B27756 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ* ม.3 บ้านตลาดกะเปียด ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หน้าที่ 75 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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2373 B34247 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา* เลขที่ 90 ม.6 ถ.ทานพอ-ถ้ําพรรณรา ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2374 B21851 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว* ม.10 บ้านห้วยทรายขาว ต.นาเขลียง-นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2375 B28658 โรงเรียนวัดศิลา* ม.4 บ้านศิลา ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2376 B22709 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว* ม.4 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2377 B08565 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง* ม.8 บ้านทอนวังปราง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2378 B13547 โรงเรียนบ้านป่าพาด* ม.17 บ้านป่าพาด ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2379 B27985 โรงเรียนวัดมะปรางงาม* ม.2 บ้านมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2380 B34244 โรงเรียนเจริญวิทย์* เลขที่ 171 ม.9 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2381 B28981 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล* เลขที่ 141 ม.2 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2382 B04611 โรงเรียนบ้านคลองสาย* ม.4 บ้านคลองสาย ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2383 B21966 โรงเรียนบ้านห้วยปริก* ม.3 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2384 B20476 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น* ม.2 บ้านหนองไม้แก่น ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2385 B12384 โรงเรียนบ้านบางไทร* ม.3 บ้านบางไทร ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2386 B27703 โรงเรียนวัดพังยอม* ม.9 บ้านหนองหม้อ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2387 B25106 โรงเรียนวัดควนยาว* ม.3 บ้านควนยาว ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2387 B25098 โรงเรียนวัดควนป้อม* เลขที่ 122 ม.1 บ้านควนป้อม ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2388 B09607 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่* ม.6 บ้านทุ่งใหญ่ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2389 B28047 โรงเรียนวัดไม้เสียบ* ม.2 บ้านไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2390 B21227 โรงเรียนบ้านหนองหิน* ม.2 บ้านหนองหิน ต.เกาะเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2391 B25122 โรงเรียนวัดควนใส* ม.6 บ้านควนใส ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2392 B09429 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ* ม.4 บ้านทุ่งโป๊ะ ต.ควรหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2393 B25085 โรงเรียนวัดควนเคร็ง* ม.11 บ้านควนเคร็ง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2394 B27386 โรงเรียนวัดปากควน* เลขที่ 200 ม.2 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2395 B06325 โรงเรียนบ้านชะอวด* ม.1 บ้านชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2396 B34255 โรงเรียนอนุบาลพรอุดม* เลขที่ 29 ม.1 ถ.ประชาบํารุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2397 B12387 โรงเรียนบ้านบางน้อย* เลขที่ 185 ถ.ชะอวด ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2398 B26174 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด* ม.6 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2399 B25218 โรงเรียนวัดโคกทราง* ม.7 บ้านโคกทราง ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2400 B08283 โรงเรียนบ้านตูล* ม.1 บ้านตูล ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2401 B19816 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.3 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2402 B36812 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล* เลขที่ 315 ม.4 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2403 B00867 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา* เลขที่ 316 ม.7 ถนนนครศรีฯ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หน้าที่ 76 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2404 B25118 โรงเรียนวัดควนส้าน* ม.6 บ้านควนส้าน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2405 B30921 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1* เลขที่ 79 ม.16 บ้านองค์การสวนยาง ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2406 B19541 โรงเรียนบ้านหนองเตย* ม.4 บ้านหนองเตย ต.ธาตุน้อย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2407 B34240 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา* เลขที่ 58 ม.1 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2408 B26142 โรงเรียนวัดทายิการาม* ม.4 บ้านถาวร ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2409 B13108 โรงเรียนบ้านปากเชียร* ม.1 บ้านท้องลําเจียก ต.ท้องลําเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2410 B15767 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์* ม.10 บ้านดอนเลียบ ต.ท้องลําเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2411 B28746 โรงเรียนวัดสระแก้ว* ม.1 ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2412 B04262 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม* ม.1 บ้านคงคาล้อม ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2413 B26660 โรงเรียนวัดบ่อล้อ* ม.7 บ้านบ่อล้อ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใตู้

2414 B26102 โรงเรียนวัดทาบทอง* ม.2 บ้านทาบทอง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2415 B12985 โรงเรียนบ้านปลายเส* ม.4 บ้านปลายเส ต.คลองเส อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2416 B28448 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ* เลขที่ 1 ม.7 บ้านวังรี ต.ดุสิต อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2417 B28798 โรงเรียนวัดสวนพิกุล* ม.6 บ้านสวนพิกุล ต.ดุสิต อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2418 B10431 โรงเรียนบ้านนาพา* ม.5 บ้านนาพา ต.ถ้ําทอง อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2419 B25081 โรงเรียนวัดควนกอ* ม.3 บ้านควนกอ ต.ถ้ําทอง อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2420 B12980 โรงเรียนบ้านปลายรา* ม.2 บ้านปลายรา ต.ถ้ําพรรณรา อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2421 B27400 โรงเรียนวัดปากท่าซอง* เลขที่ 5 ม.8 ต.ถ้ําพรรณรา อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2422 B12085 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด* ม.6 บ้านบ่อกรูด ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2423 B24910 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์* ม.4 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2424 B21101 โรงเรียนบ้านหนองหว้า* ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2425 B27351 โรงเรียนวัดปลักปลา* ม.2 บ้านปลักปลา ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2426 B17103 โรงเรียนบ้านวังหิน* ม.6 ต.ตอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2427 B26309 โรงเรียนวัดเทวดาราม* ม.5 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2428 B27307 โรงเรียนวัดประดู่หอม* ม.9 บ้านประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2429 B27373 โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น)* ม.13 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2430 B27656 โรงเรียนวัดพระเลียบ* ม.14 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2431 B28068 โรงเรียนวัดยางงาม* ม.3 วัดยางงาม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2432 B29543 โรงเรียนวัดหมาย* ม.7 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2433 B01783 โรงเรียนท่าศาลา* ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2434 B09141 โรงเรียนบ้านท่าสูง* ม.10 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2435 B25444 โรงเรียนวัดชลธาราม* ม.2 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หน้าที่ 77 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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2436 B34260 โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์* เลขที่ 347 ม.1 ถ.ธุรการ 1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2437 B34261 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา* เลขที่ 167/22 ม.3 ถ.นพพิตํา-โรงเหล็ก ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2438 B17901 โรงเรียนบ้านสะพานหัน* ม.4 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2439 B25281 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก* ม.9 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2440 B27662 โรงเรียนวัดพระอาสน์* ม.5 บ้านวัดพระอาสน์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2441 B27374 โรงเรียนวัดป่า (โมคลาน)* ม.7 บ้านวัดป่าวดี ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2442 B28041 โรงเรียนวัดโมคลาน* ม.12 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2443 B28803 โรงเรียนวัดสวนหมาก* ม.6 บ้านสวนหมาก ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2444 B06439 โรงเรียนบ้านชุมโลง* ม.1 บ้านชุมโลง ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2445 B21414 โรงเรียนบ้านหนับเภา* ม.7 บ้านกลาง ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2446 B36827 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์* เลขที่ 150 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2447 B23426 โรงเรียนบ้านอินทนิน* ม.8 ต.สระแก้วอ.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2448 B18638 โรงเรียนบ้านไสส้าน* เลขที่ 212 บ้านไสส้าน ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2449 B19596 โรงเรียนบ้านหนองท่อม* เลขที่ 158 ม.7 บ้านหนองท่อม ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2450 B25985 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151* ม.6 บ้านตก ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2451 B09907 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล* ม.5 บ้านนาเกิด ต.ชะมายหนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2452 B06386 โรงเรียนบ้านชายคลอง* ม.1 บ้านชายคลอง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2453 B16983 โรงเรียนบ้านวังยาว* ม.7 บ้านวังยาง ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2454 B26260 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน* ม.5 บ้านทุ่งส้าน ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2455 B28186 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์* ม.2 บ้านใต้ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2456 B10929 โรงเรียนบ้านน้ําตก* ม.5 บ้านในไร่ ต.น้ําตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2457 B34268 โรงเรียนเจริญวิทยา* เลขที่ 2 ถ.ราชบริพาร ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2458 B31627 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ* เลขที่ 2 ถ.ทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2459 B34273 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา* เลขที่ 52 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2460 B24975 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ* ม.6 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี บ้านจอด ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2461 B08579 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง* ม.6 บ้านเขาย่านยาว ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2462 B12154 โรงเรียนบ้านบ่อปลา* ม.8 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2463 B30922 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2* เลขที่ 69 ม.2 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2464 B30923 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3* ม.7 บ้านเขาหลัก ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2465 B02762 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้* ม.8 บ้านกรุงหยันใต้ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2466 B10292 โรงเรียนบ้านนาท่อม* ม.4 บ้านนาท่อม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2467 B12372 โรงเรียนบ้านบางตะเภา* ม.1 บ้านบางตะเภา ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หน้าที่ 78 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2468 B25116 โรงเรียนวัดควนสระบัว* ม.2 บ้านควนสระบัว ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2469 B34265 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์* เลขที ่401 ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2470 B34263 โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว* เลขที ่544 ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2471 B36829 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม* เลขที่ 153 ม.2 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2472 B10772 โรงเรียนบ้านนาใหญ่* ม.3 บ้านนาใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2473 B21301 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* ม.2 บ้านหนองใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2474 B24798 โรงเรียนวัดขนาน* ม.4 บ้านขนาน ถ.ทุ่งใหญ่-วัดขนาด ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2475 B29806 โรงเรียนวัดใหม่* ม.8 บ้านวัดใหม่ ถ.วัดใหม่-แหลมยูง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2476 B28517 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์* ม.2 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2477 B04791 โรงเรียนบ้านควนลําภู* ม.7 บ้านควนลําภู ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใตู้ ู

2478 B25078 โรงเรียนวัดควน* ม.3 บ้านหัวควน ถ.ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2479 B34266 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา* ม.2 ถ.ทุ่งใหญ่-หลักช้าง ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2480 B13184 โรงเรียนบ้านปากลง* ม.5 บ้านสวนปราง ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2481 B24892 โรงเรียนวัดเขาน้อย* ม.5 บ้านวัดเขาน้อย ต.กะหรอ-นาเหรง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2482 B20502 โรงเรียนบ้านหนองยาง* ม.3 บ้านหนองยาง ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2483 B24765 โรงเรียนวัดเกาะสระ* ม.4 บ้านเกาะสระ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2484 B04690 โรงเรียนบ้านคลองโอม* เลขที่ 212 ม.8บ้านคลองโอม ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2485 B10452 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์* เลขที่ 203 ม.7 บ้านนาโพธิ์ ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2486 B34276 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ* เลขที่ 209 ม.1 ถ.คลองจัง-ทุ่งสง ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2487 B30560 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* ม.10 ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2488 B13169 โรงเรียนบ้านปากแพรก* ม.8 บ้านปากแพรก ต.บางชัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2489 B04167 โรงเรียนบ้านเขาวง* เลขที่ 41 ม.2 บ้านเขาวง ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2490 B11133 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน* เลขที่ 16/1 ม.4 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2491 B30166 โรงเรียนสมสรร* ม.3 บ้านสมสรร ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2492 B00511 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์* เลขที่ 21 ม.3 ต.บ้านลํานาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2493 B18635 โรงเรียนบ้านไสยาสน์* เลขที่ 101 ม.9 บ้านไสยาสน์ ต.บ้านลํานาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2494 B34278 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ* เลขที่ 34 ม.14 ถ.บ่อล้อ-ลําทับ ต.บ้านลํานาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2495 B26736 โรงเรียนวัดบางฉนาก* ม.3 บ้านบางฉนาก ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2496 B27169 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน* ม.8 บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2497 B24739 โรงเรียนวัดเกาะจาก* ม.2 ถ.รพช. ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2498 B25244 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง* เลขที่ 115/1 ม.7 บ้านปากช่อง ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2499 B26834 โรงเรียนวัดบางมะขาม* ม.9 บ้านบางมะขาม ต.เขาน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หน้าที่ 79 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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2500 B26926 โรงเรียนวัดบ้านงาม* ม.3 บ้านงาม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2501 B27963 โรงเรียนวัดมหิสสราราม* ม.10 ถ.สุนอนันต์ บ้านบางอิฐ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2502 B03411 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย* ม.14 บ้านเกาะนางโดย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2503 B12395 โรงเรียนบ้านบางเนียน* ม.10 บ้านบางเนียน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2504 B24643 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต* ม.5 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2505 B28737 โรงเรียนวัดสระ* ม.9 บ้านวัดสระ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2506 B24648 โรงเรียนวัดกาญจนาราม* ม.2 บ้านบางนาว ถ.บางหญ้า-เกาะฝ้าย ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2507 B26727 โรงเรียนวัดบางคุระ* ม.5 บ้านบางคุระ ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2508 B40464 โรงเรียนอนุบาลหลวงครูวิทยา* เลขที ่174 ถ.ชายน้ํา ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2509 B08537 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง* ม.4 บ้านท้องโกงกาง ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2510 B06391 โรงเรียนบ้านชายทะเล* ม.6 บ้านชายทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2511 B03397 โรงเรียนบ้านเกาะทัง* ม.7 บ้านเกาะทัง ต.ปากแพรก-ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2512 B01303 โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม* ม.6 บ้านวัดลาว ต.ราษฎร์ภักดี อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2513 B28963 โรงเรียนวัดสามแพรก* ม.9 บ้านสามแพรก ต.สุขุม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2514 B27396 โรงเรียนวัดปากตรง* ม.7 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2515 B29768 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก* ม.3 บ้านแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2516 B31769 โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี* ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2517 B01240 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์* ม.2 บ้านทอนหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2518 B17027 โรงเรียนบ้านวังลุง* ม.6 บ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2519 B26429 โรงเรียนวัดนากัน* ม.1 บ้านป่าพรุ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2520 B04347 โรงเรียนบ้านคลองแคว* ม.6 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2521 B34296 โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์* เลขที่ 126/3 ถ.นครฯ-นบพิตํา ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2522 B01365 โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี* ม.7 บ้านนา ต.อินทคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2523 B26317 โรงเรียนวัดโทเอก* ม.1 ต.อินทคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2524 B27439 โรงเรียนวัดป่ากิ่ว* ม.6 ถ.วิริยานุศาสน์ ต.อินทคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2525 B13182 โรงเรียนบ้านปากระแนะ* เลขที่ 148 ม.6 บ้านปากระแนะ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2526 B00922 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว* เลขที่ 195 ม.3 บ้านปากเสียว ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2527 B34298 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา* เลขที่ 221 ม.1 ถ.จันดี-พิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2528 B10760 โรงเรียนบ้านนาเหนือ* ม.1 บ้านนาเหนือ ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2529 B26227 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่* ม.4 บ้านวัดทุ่งนาใหม่ ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2530 B28066 โรงเรียนวัดยางค้อม* ม.5 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2531 B28185 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์* ม.1 บ้านนาป่า ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หน้าที่ 80 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2532 B25472 โรงเรียนวัดชัน* ม.4 บ้านชัน ต.กําแพงเซา-นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2533 B31774 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์* ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2534 B31782 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง* ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2535 B27876 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ* ม.8 บ้านโพธิ์เสด็จ ต.ทวดทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2536 B27478 โรงเรียนวัดป่ายาง* ม.5 บ้านวัดป่ายาง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2537 B39862 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช* ม.4 ถ.นคร-นบพิตํา ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2538 B12376 โรงเรียนบ้านบางเตย* ม.10 บ้านบางเตย ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2539 B28822 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.6 บ้านชะเมา ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2540 B27776 โรงเรียนวัดโพธาราม* ม.1 บ้านหัวตรุด ถ.สุนอนันต์ ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2541 B31766 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์* ถ.ท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2542 B31776 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี* ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2543 B34220 โรงเรียนศรีอนุบาล* เลขที่ 1733/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2544 B08534 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ* ม.1 บ้านปากสระ ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2545 B26552 โรงเรียนวัดน้ําสรง* ม.3 บ้านวัดน้ําสรง ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2546 B34211 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา* เลขที ่317/3 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2547 B31767 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร* ถ.ราชดําเนิน ซ.สบเดิม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2548 B31781 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง* เลขที่ 585 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2549 B27651 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ* ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2550 B34227 โรงเรียนอนุบาลธนสาร* เลขที่ 206 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2551 B40492 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก* เลขที่ 27/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2552 B00900 โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก* ม.6 บ้านบางจาก ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2553 B26752 โรงเรียนวัดบางตะพาน* ม.7 บ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2554 B28010 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส* ม.9 บ้านบ่อจิก ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2555 B34223 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์* เลขที่ 36 ม.10 ถ.สุนอนันต์ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2556 B26499 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์* ม.4 บ้านปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2557 B29684 โรงเรียนวัดหัวนอน* ม.2 บ้านบน ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2558 B06327 โรงเรียนบ้านชะเอียน* ม.5 บ้านชะเอียน ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2559 B24367 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4* ม.1 บ้านบ่อพูด ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2560 B26116 โรงเรียนวัดท่าแพ* ม.1 บ้านท่าแพ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

่2561 B34236 โรงเรียนอํามาตย์พิทยานุสรณ์* เลขที่ 351/116 ม.5 ถ.ราชดําเนิน ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2562 B34209 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา* เลขที่ 165/3 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2563 B29711 โรงเรียนวัดหัวอิฐ* ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ หน้าที่ 81 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2564 B40402 โรงเรียนอนุสรณ์พรสวัสดิ์* เลขที่ 48/1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2565 B26293 โรงเรียนวัดเทพมงคล* ม.5 บ้านตลาดเขาชุมทอง ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2566 B25082 โรงเรียนวัดควนเกย* ม.1 บ้านควนเกย ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2567 B25131 โรงเรียนวัดคันธมาลี* ม.3 ถ.ทุ่งเลนปัง ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2568 B26268 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ* ม.2 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2569 B07571 โรงเรียนบ้านด่าน* ม.8 บ้านด่าน ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2570 B30473 โรงเรียนสุนทราภิบาล* ม.2 บ้านทุ่งค้อ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2571 B34300 โรงเรียนดรุณศึกษา* เลขที่ 319 ม.7 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2572 B14942 โรงเรียนบ้านม่วงงาม* ม.16 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2573 B34303 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา* เลขที ่805 ม.13 ถ.เพชรเกษม 7 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใตู้ ู ู

2574 B26578 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม* ม.14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2575 B04786 โรงเรียนบ้านควนรุย* ม.8 บ้านควนรุย ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2576 B08862 โรงเรียนบ้านท่าไทร* ม.2 ถ.ไม้หลา-ลานสกา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2577 B25240 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์* ม.2 บ้านวัดโคกโพสถิตย์ ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2578 B28712 โรงเรียนวัดสมอ* เลขที่ 41/5 ม.4 บ้านวัดสมอ ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2579 B16055 โรงเรียนบ้านร่อน* ม.4 บ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2580 B15093 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง* ม.4 บ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2581 B26324 โรงเรียนวัดไทรงาม* ม.1 บ้านไทรงาม ต.ลานแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2582 B28467 โรงเรียนวัดวังหงส์* ม.1 บ้านวังหงส์ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2583 B01205 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร* ม.6 หมู่บ้านเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2584 B22552 โรงเรียนบ้านหัวไทร* เลขที่ 77 ม.5 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2585 B34313 โรงเรียนไพศาลศึกษา* เลขที่ 28 ม.1 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2586 B26954 โรงเรียนวัดบ้านด่าน* ม.5 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2587 B26655 โรงเรียนวัดบ่อโพง* เลขที่ 47 ม.5 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2588 B28155 โรงเรียนวัดรามแก้ว* ม.2 ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2589 B26133 โรงเรียนวัดท้ายโนต* ม.9 บ้านท้ายโนต ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้

2590 B30949 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว* ม.1 ต.เก้วเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2591 B36855 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา* ม.1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2592 B01210 โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ* ม.3 บ้านเขาดิน ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

้2593 B04339 โรงเรียนบ้านคลองคล้า* ม.10 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2594 B25598 โรงเรียนวัดดงเมือง* ม.5 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2595 B27933 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์* ม.8 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ หน้าที่ 82 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2596 B01302 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ* ม.5 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2597 B21194 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ* ม.4 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2598 B27956 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้* ม.3 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2599 B09341 โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง (ศิริราษฎร์บํารุง)* ม.4 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2600 B22158 โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์)* เลขที ่257/3 ม.8 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2601 B29312 โรงเรียนวัดหนองเต่า* ม.2 บ้านหนองเต่าใต้ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2602 B29408 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย* ม.1 บ้านวัดหนองแพงพวย ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2603 B30107 โรงเรียนศึกษาศาสตร์* ม.6 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2604 B11202 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม* ม.6 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2605 B29674 โรงเรียนวัดหัวดงใต้ (บางทองประชาสรรค์)* 61/2 ม.3 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2606 B29675 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสสรณ์)* ม.11 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2607 B29731 โรงเรียนวัดหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)* ม.5 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2608 B36856 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์* เลขที ่235 ม.10 บ้านกระเบื้อง ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2609 B26067 โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)* ม.1 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2609 B26794 โรงเรียนวัดบางประมุง* ม.5 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2610 B34334 โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม* ม.6 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2611 B30953 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)* ม.4 ถ.สุขาภิบาล ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2612 B26583 โรงเรียนวัดเนินกะพี้* ม.1 บ้านเนินกะพี้ ต.คุรุสามัคคี อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2613 B04526 โรงเรียนบ้านคลองม่วง* ม.5 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2614 B04100 โรงเรียนบ้านเขาปูน* เลขที่ 52 ม.2 บ้านในซุ้ง ต.บางนาสามัคคี อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2615 B24421 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ* ม.6 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2616 B11226 โรงเรียนบ้านเนินเวียง* ม.5 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2617 B12432 โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ "สามัคคีวิทยา"* ม.1 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2618 B26836 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ "จันทโชตอนุสรณ์"* ม.3 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2619 B01281 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า "ประชาประสาทวิทย์"* ม.2 หมู่บ้านหว้า ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2620 B24070 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์* ม.6 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2621 B28072 โรงเรียนวัดยางตาล "ประชารัฐอนุสรณ์"* ม.4 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2622 B30202 โรงเรียนสระวิทยา* ม.7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2623 B22744 โรงเรียนบ้านหาดสูง* ม.2 ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

้ ่2624 B36867 โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร* เลขที่ 118 ม.6 ถ.สายลาดยาว-ถนนสุด ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2625 B31004 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง* ม.8 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2626 B06438 โรงเรียนบ้านชุมม่วง* ม.4 บ้านชุมม่วง ต.แดนไพรวัลย์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ หน้าที่ 83 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2627 B25289 โรงเรียนวัดฆะมัง* ม.5 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2627 B29787 โรงเรียนวัดแหลมยาง* ม.1 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2628 B29237 โรงเรียนวัดหนองโก* ม.1 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2628 B29227 โรงเรียนวัดหนองกุ่ม* ม.14 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2628 B20351 โรงเรียนบ้านหนองโพลง* ม.11 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2629 B26096 โรงเรียนวัดท่านา* ม.12 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2630 B07801 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล)* ม.8 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2631 B08759 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (ศักดี)* ม.1 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2632 B11148 โรงเรียนบ้านเนิน* ม.3 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2633 B27717 โรงเรียนวัดพิกุล* ม.7 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2634 B34340 โรงเรียนวันทาศิริศึกษา* เลขที ่4 ถ.แสงราษฎรใต้ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2635 B34341 โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์* เลขที่ 227/7 ถ.แสงราษฎร์ใต้ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2636 B01215 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด* ม.12 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2637 B25988 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ* ม.4 บ้านย่านสวาย ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2638 B31007 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)* ม.3 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2639 B25712 โรงเรียนวัดดอนสนวน* ม.5 ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2640 B08672 โรงเรียนบ้านท่ากร่าง* ม.5 บ้านท่ากร่าง ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2641 B08840 โรงเรียนบ้านท่าเตียน* ม.7 บ้านท่าเตียน ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2642 B17122 โรงเรียนบ้านวังใหญ่* ม.1 บ้านวังใหญ่ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2643 B26129 โรงเรียนวัดท่าไม้* ม.2 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2644 B28486 โรงเรียนวัดวังใหญ่* ม.12 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2645 B29238 โรงเรียนวัดหนองขอน* ม.8 บ้านหนองขอน ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2646 B32069 โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์* เลขที่ 15 ถ.แสงประชากร ต.ในเขตเทศบาล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2647 B12630 โรงเรียนบ้านบึงหมัน (นิรภัยประชานุเคราะห์)* ม.10 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2648 B12863 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี* ม.1 บ้านคลองคล้า ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2649 B25062 โรงเรียนวัดคลองยาง"ประชาพัฒนา"* ม.11 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2650 B26729 โรงเรียนวัดบางเคียน* ม.14 บ้านบางเคียน ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2651 B27085 โรงเรียนวัดบ้านลาด* ม.7 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2652 B25002 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ* ม.4 บ้านคลองเกษมเหนือ ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2653 B27575 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์* ม.2 บ้านไผ่สิงห์ ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2654 B27878 โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว* ม.3 บ้านโพธิ์หนองยาว ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2655 B08760 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สําลีประชานุเคราะห์)* ม.1 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ หน้าที่ 84 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2656 B27384 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด* ม.6 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2657 B27712 โรงเรียนวัดพันลาน* ม.3 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2658 B29165 โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์* ม.7 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2659 B36865 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ* ม.9 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2660 B31656 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง)* เลขที่ 55 ม.4 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2661 B26744 โรงเรียนวัดบางไซ* ม.1 บ้านบางไซ ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2662 B29661 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม* ม.7 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2663 B06777 โรงเรียนบ้านดงขุย* ม.2 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2664 B34344 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา* เลขที่ 167/1 ม.1 ถ.ตากฟ้า-ท่าตะโก ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2665 B09655 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก* ม.6 บ้านเทวฤทธิ์ ต.ไตรมิตร อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2666 B16178 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์* ม.8 บ้านซับสําราญ ต.สุขสําราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2667 B23281 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี* ม.7 บ้านใหม่สามัคคี ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2668 B29631 โรงเรียนวัดห้วยลําไย* ม.4 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2669 B17557 โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี* ม.12 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2670 B23464 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา* ม.5 บ้านอุดมธัญญา ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2671 B36868 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์* ม.6 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2672 B36869 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์* ม.7 บ้านสะแงโง๊ะ ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2673 B06938 โรงเรียนบ้านดงมัน* ม.11 บ้านสันติสุข ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2674 B18721 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม* ม.10 บ้านเก้าเตี้ย ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2675 B25353 โรงเรียนวัดจันเสน* ม.1 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2676 B36870 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม* เลขที ่229 ม.10 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2677 B05717 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง* ม.6 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2678 B24935 โรงเรียนวัดเขาวง* ม.8 บ้านเขาวง ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2679 B25453 โรงเรียนวัดช่องแค* ม.1 บ้านบ่อดินขาว ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2680 B26650 โรงเรียนวัดบ่อนิมิต* ม.10 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2681 B31551 โรงเรียนอุสาหะวิทยา* เลขที่ 142/4 ม.9 ถ.มหาราช ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2682 B32070 โรงเรียนจงซันเซียะเซียว* เลขที่ 289/1-2 ถ.พระสังข์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2683 B34346 โรงเรียนจันทนานุสรณ์* เลขที่ 23 ถ.พรหมนคร ซ.2 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2684 B00721 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้* ม.6 ถ.เจ้าเงาะ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

่2685 B36871 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์* เลขที่ 35 ม.5 ถ.ตาคลี-ท่าตะโก ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2686 B06298 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ (สํานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล)*

ม.15 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ
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2687 B06922 โรงเรียนบ้านดงมะกุ* ม.18 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2688 B13270 โรงเรียนบ้านป่าคลัก* ม.9 บ้านดงป่าคลัก ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2689 B17563 โรงเรียนบ้านสระแก้ว* ม.17 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2690 B18959 โรงเรียนบ้านหนองขาม* ม.10 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2691 B22481 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี* ชุมชนรจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2692 B34348 โรงเรียนประดับวิทย์* เลขที่ 462/2 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2693 B34349 โรงเรียนปรียาโชติ* เลขที่ 78 ถ.ประชาอุทิศ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2694 B24861 โรงเรียนวัดเขาเจดีย์* ม.24 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2695 B25594 โรงเรียนวัดดงพลับ* ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2696 B25921 โรงเรียนวัดถ้ําผาสุขใจ* ม.1 บ้านถ้ําผาสุขใจ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2697 B29284 โรงเรียนวัดหนองจิกรี (เจริญสุขประชานุเคราะห์)* ม.8 บ้านวัดหนองจิกรี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2698 B28812 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล)* เลขที่ 2 บ้านในเขตเทศบา ต.ตาคลีถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2699 B28273 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส* ม.1 บ้านลาดทิพยรส ต.ทวาราวดี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2700 B02624 โรงเรียนบ้านกกกว้าว* ม.8 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2701 B29491 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา* ม.6 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2702 B36872 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม* เลขที่ 312 ม.2 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2703 B05328 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง* ม.2 บ้านโคกกร่าง ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2704 B26221 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย* ม.1 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2705 B34343 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา* ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.สุขสําราญ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2706 B20114 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก* ม.9 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2707 B28496 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม* ม.2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2708 B29409 โรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์)* ม.1 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2709 B29593 โรงเรียนวัดห้วยดุก* ม.3 บ้านห้วยดุก ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2710 B36873 โรงเรียนหนองโพพิทยา* เลขที่ 480 ม.14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2711 B21366 โรงเรียนบ้านหนองแอก* ม.1 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2712 B16405 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชา

นุสรณ์)*

ม.2 บ้านลาดตะกุด ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2713 B19916 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน* ม.8 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2714 B19921 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง* ม.5 บ้านหนองบัวทอง ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2715 B24876 โรงเรียนวัดเขาดุม* ม.4 บ้านเขาดุม ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2716 B19513 โรงเรียนบ้านหนองตาพัน* ม.12 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2717 B20316 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย* ม.4 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ หน้าที่ 86 of 237
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2718 B20623 โรงเรียนบ้านหนองลาด* ม.6 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2719 B24292 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา (คังคะเกตุอุปถัมภ์)* ม.2 บ้านเขาภูคา ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2720 B36874 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม* เลขที่ 40 ม.13 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2721 B34354 โรงเรียนเสรีวิทยา* เลขที ่658 ม.1 ถ.นครสวรรค์-ไพศาลี ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2722 B34355 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา* ม.2 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2723 B25389 โรงเรียนวัดเจริญผล* ม.1 บ้านเจริญผล ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2724 B09363 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา* ม.4 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2725 B16620 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง (ราษฎร์สุริยศึกษา)* ม.2 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2726 B20614 โรงเรียนบ้านหนองละมาน* ม.5 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2727 B26363 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม* ม.4 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2728 B28888 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส* ม.1 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2729 B25066 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ* ม.1 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2730 B25862 โรงเรียนวัดตาสังใต้* ม.3 บ้านวัดตาสังใต้ ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2731 B27095 โรงเรียนวัดบ้านวัง* ม.4 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2732 B26910 โรงเรียนวัดบ้านคลอง* ม.2 บ้านคลอง ต.ท่ากวางทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2733 B26050 โรงเรียนวัดท่างิ้ว* ม.1 บ้านตั้วเกา ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2734 B24958 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง* ม.7 บ้านเขาห้วยลุง ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2735 B26300 โรงเรียนวัดเทพสถาพร* ม.8 หมู่บ้านผาสวรรค์ ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2736 B36875 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์* ม.2 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2737 B24411 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี* ม.9 บ้านราษฎร์ร่วมสามัคคี ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2738 B00726 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน* ม.4 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2739 B27037 โรงเรียนวัดบ้านพลัง* ม.3 บ้านพลัง ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2740 B36876 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม* ม.7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2741 B25021 โรงเรียนวัดคลองจินดา* ม.4 บ้านทุ่งหล่ม ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2742 B25365 โรงเรียนวัดจิกลาด* ม.2 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2743 B29744 โรงเรียนวัดหูกวาง (เปรื่องอุ่นอุทิศ)* ม.2 บ้านหูกวาง ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2744 B26149 โรงเรียนวัดท่าแรต* ม.1 บ้านท่าแรต ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2745 B23901 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร* เลขที่ 290 ม.5 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2745 B12875 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า* ม.11 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

้2745 B04140 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน* ม.8 บ้านเขาไม้เดน ต.ท่าน้ําอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2745 B24899 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ* ม.10 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2745 B15902 โรงเรียนบ้านย่านมัทรี* เลขที่ 33 ม.6 บ้านย่านมัทรี ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ หน้าที่ 87 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2746 B40723 โรงเรียนวัดหาดสะแก* เลขที่ 19 ม.1 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2747 B30354 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา* ม.3 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2748 B00200 โรงเรียนเขาสามยอด* ม.2 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2749 B06614 โรงเรียนบ้านซับผักกาด* ม.7 บ้านซับผักกาด ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2750 B19549 โรงเรียนบ้านหนองเต่า* ม.4 บ้านหนองเต่า ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2751 B21944 โรงเรียนบ้านห้วยบง* เลขที่ 134 ม.1 หมู่บ้านห้วยบง ดงมัน ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2752 B24262 โรงเรียนย่านคีรี* ม.14 บ้านเขาขาด ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2753 B29217 โรงเรียนวัดหนองกลอย* ม.6 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2754 B36861 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม* เลขที่ 5 ม.5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2755 B25043 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ* ม.4 ต.น้ําทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2756 B29117 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม* ม.8 บ้านคลองบางหวาย ต.น้ําทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2757 B29254 โรงเรียนวัดหนองคล่อ* ม.9 บ้านหนองคล่อ ต.น้ําทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2758 B02467 โรงเรียนเนินมะกอก* ม.8 บ้านเนินมะกอก ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2759 B29494 โรงเรียนวัดหนองหมู* ม.5 บ้านหนองหมู ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2760 B29671 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว* ม.7 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2761 B26536 โรงเรียนวัดน้ําทรง* ม.10 ต.บ้านน้ําทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2762 B34356 โรงเรียนพยุหะวิทยา* ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2763 B39203 โรงเรียนอินทารามวิทยา* เลขที่ 22/34 ม.2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2764 B09797 โรงเรียนบ้านธารหวาย* ม.11 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2765 B23264 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา* ม.1 บ้านใหม่ ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2766 B04004 โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ "เสนาขันธ์อนุสรณ์"* ม.5 บ้านหนองหญ้าขาว, เขาช้างฟุ ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2767 B04401 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ํา* ม.6 บ้านคลองตักน้ํา ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2768 B21797 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก* ม.2 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2769 B29484 โรงเรียนวัดหนองเสือ* ม.1 บ้านหนองเสือ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2770 B34336 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์* เลขที่ 127/1 ม.16 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2771 B07963 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ)* เลขที ่228/14 ม.4 บ้านหนองผักแว่น ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2772 B16636 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่* ม.1 บ้านวังกระโดนใหญ่ ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2773 B04218 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่* ม.3 บ้านเขาใหญ่ ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2774 B09933 โรงเรียนบ้านนาขอม* ม.1 บ้านนาขอม ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

์2775 B05904 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง* ม.6 บ้านโค้งสวอง ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2776 B07983 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง* ม.4 บ้านตะเคียนทอง ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2777 B12130 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี* ม.1 บ้านบ่อไทย ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ หน้าที่ 88 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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2778 B16274 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์* ม.2 บ้านไร่ประชาสรรค์ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2779 B16805 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล* เลขที่ 219 ม.7 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2780 B02457 โรงเรียนนิมิตศึกษา* เลขที ่275/13 ม.5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2781 B05782 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี* ม.7 บ้านโคกสามัคคี ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2782 B36863 โรงเรียนไพศาลีพิทยา* เลขที่ 123 ม.8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2783 B31216 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)* ม.3 บ้านโคกเดื่อ ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2784 B23256 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น* ม.8 บ้านใหม่วารีเย็น ต.ไพศาลี-โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2785 B06632 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์* ม.6 บ้านซับสมบูรณ์ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2786 B16678 โรงเรียนบ้านวังข่อย* ม.1 บ้านวังข่อย ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2787 B20841 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว* ม.10 บ้านหนองสะแกยาว ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2788 B21919 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําพุประชาพัฒนา* ม.4 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2789 B36864 โรงเรียนวังข่อยพิทยา* ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2790 B04015 โรงเรียนบ้านเขาดิน* ม.2 บ้านเขาดิน ต.วังน้ําลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2791 B04205 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง* ม.3 บ้านเขาหินกลิ้ง ต.วังน้ําลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2792 B07939 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล* ม.7 ต.วังน้ําลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2793 B16837 โรงเรียนบ้านวังน้ําลัด* ม.1 บ้านวังน้ําลัด ต.วังน้ําลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2794 B27864 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี* ม.6 หมู่บ้านโพธิ์ศรี(หนองโพธิ์) ต.วังน้ําลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2795 B05591 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด* ม.1 บ้านโคกมะขวิด ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2796 B07967 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด* ม.10 บ้านตะคร้อลาด ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2797 B27161 โรงเรียนวัดบ้านใหม่* ม.6 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2798 B29020 โรงเรียนวัดสําโรงชัย* ม.3 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2799 B29392 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี* ม.5 บ้านหนองไผ่ไพศาลี ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2800 B34337 โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา* เลขที่ 209 ม.3 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2801 B06268 โรงเรียนบ้านช่องคีรี* ม.7 บ้านช่องคีรี ต.สําโรงชัย-ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2802 B16635 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย* ม.11 บ้านวังกระโดนน้อย ต.สําโรงชัย-ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2803 B28732 โรงเรียนวัดสโมสร (จันทร์ฮกหลีอุทิศ)* ม.4 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2804 B26088 โรงเรียนวัดท่าทอง* เลขที่ 65/4 ม.7 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2804 B28903 โรงเรียนวัดสันคู* ม.3 ถ.สันคู-วังไผ่ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2805 B27629 โรงเรียนวัดพระนอน* ม.8 บ้านพระนอน ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2805 B29673 โรงเรียนวัดหัวดง* ม.5 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2806 B29680 โรงเรียนวัดหัวถนน* ม.3 บ้านหัวถนน ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2807 B24706 โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ* ม.10 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ หน้าที่ 89 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2808 B25528 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์ (มงคลประชานุกูล)* ม.8 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2809 B01206 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)* ม.6 บ้านเกาะหงษ์ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2810 B28442 โรงเรียนวัดวังยาง* ม.11 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2811 B34320 โรงเรียนประชานุเคราะห์* เลขที่ 610 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2812 B28429 โรงเรียนวัดวังไผ่* ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2813 B39817 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์* เลขที ่398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2814 B34317 โรงเรียนแสงสวรรค์* เลขที่ 1093 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2815 B28612 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม* ม.2 บ้านไผ่ล้อม ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2816 B36857 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จิรประวัตินครสวรรค์* ม.1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2817 B26153 โรงเรียนวัดท่าล้อ* ม.5 ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2818 B26576 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม* เลขที ่191 ม.11 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2819 B28070 โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา)* ม.1 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2820 B01273 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง* เลขที่ 1 ม.4 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2821 B36858 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา* เลขที่ 238 ม.8 ถ.รังสิโยทัย ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2822 B24730 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว* ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2823 B27189 โรงเรียนวัดบึงน้ําใส* เลขที่ 100 ม.9 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2824 B04580 โรงเรียนบ้านคลองลาดเค้า* ม.5 บ้านคลองลาดเค้า ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2825 B30087 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี* เลขที่ 12/4 ม.1 ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2826 B34318 โรงเรียนจําลองวิทย์* ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2827 B24034 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา* เลขที่ 38/9 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2828 B34322 โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา* เลขที่ 26/24 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2829 B34323 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์* เลขที่ 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2830 B34326 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา* เลขที่ 1/44 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2831 B34328 โรงเรียนอนุชนวัฒนา* เลขที่ 98 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2832 B34332 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์* เลขที่ 164/12 ถ.ธรรมวิถี ซ.เพชรพงค์ ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2833 B03961 โรงเรียนบ้านเขากะลา* ม.10 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2834 B36859 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา* เลขที่ 59/1 ม.9 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2835 B27075 โรงเรียนวัดบ้านไร่* ม.2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2836 B28121 โรงเรียนวัดรังงาม* 99/2 ม.9 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2837 B28480 โรงเรียนวัดวังหิน* ม.12 ต.วังไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2838 B26833 โรงเรียนวัดบางม่วง* เลขที่ 61 ม.2 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2839 B29722 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม* ม.5 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ หน้าที่ 90 of 237
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2840 B18212 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม* ม.13 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2841 B18408 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา* ม.15 บ้านผาแดง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2842 B25728 โรงเรียนวัดดอนใหญ่* ม.6 บ้านดอนใหญ่ ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2843 B28637 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร* ม.9 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2844 B28807 โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร* ม.11 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2845 B29243 โรงเรียนวัดหนองเขนง* ม.12 บ้านหนองเขนง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2846 B29447 โรงเรียนวัดหนองโรง* ม.17 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2847 B34330 โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยา* เลขที่ 7/8 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2848 B24924 โรงเรียนวัดเขามโน* ม.3 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2849 B26632 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร* ม.10 บ้านหนองแมว ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2850 B28459 โรงเรียนวัดวังสวัสดี* ม.16 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2851 B28575 โรงเรียนวัดศรีประชาสรรค์* ม.15 บ้านหนองเบน ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2852 B28635 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์* ม.8 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2853 B28719 โรงเรียนวัดสมานประชาชน* ม.1 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2854 B29200 โรงเรียนวัดหนองกระโดน* ม.14 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2855 B30051 โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี* ม.12 บ้านถนนแยก ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2856 B06258 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา* ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2857 B29091 โรงเรียนวัดสุบรรณาราม* ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2858 B04521 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา* ม.3 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2859 B04598 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์* ม.2 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2860 B08961 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด* ม.19 บ้านท่ามะกรูด ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2861 B14231 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์* ม.8 บ้านพนาสวรรค์ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2862 B31263 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)* ม.5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2863 B04454 โรงเรียนบ้านคลองน้ําโจน* ม.2 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2863 B04455 โรงเรียนบ้านคลองน้ําโจน สาขาบ้านสระหลวง* ม.8 บ้านสระหลวง ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2864 B07885 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ํา* ม.4 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2865 B09510 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง* ม.11 บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2866 B11253 โรงเรียนบ้านเนินใหม่* ม.5 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2867 B16733 โรงเรียนบ้านวังชุมพร* ม.9 บ้านหนองไผ่ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

้2868 B16826 โรงเรียนบ้านวังน้ําขาว* ม.1 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2869 B13368 โรงเรียนบ้านปางสุด* ม.12 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2870 B20473 โรงเรียนบ้านหนองไม้* ม.14 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ หน้าที่ 91 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2871 B13298 โรงเรียนบ้านปางขนุน* ม.8 บ้านปางขนุน ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2872 B15937 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่* ม.16 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2873 B31271 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)* ม.5 บ้านตลิ่งสูง ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2874 B07978 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม* ม.3 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2875 B16442 โรงเรียนบ้านลานตะแบก* ม.7 บ้านลานตะแบก ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2876 B36860 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม* เลขที่ 92 ม.9 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2877 B04527 โรงเรียนบ้านคลองม่วง* ม.12 บ้านคลองม่วง ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2878 B04618 โรงเรียนบ้านคลองสําราญ* ม.4 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2879 B07927 โรงเรียนบ้านตะกรุด* ม.5 บ้านตะกรุด ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2880 B16737 โรงเรียนบ้านวังซ่าน* ม.1 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2881 B28544 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์* ม.7 บ้านวัด ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2882 B01260 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง* ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2883 B09337 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน* ม.12 บ้านทุ่งตัน ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2884 B09740 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี* ม.13 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2885 B12180 โรงเรียนบ้านบ่อแรต (สะอาดลออราษฎร์บํารุง)* ม.17 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2886 B19793 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้* ม.18 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2887 B28804 โรงเรียนวัดสวนหลวง* ม.10 บ้านสวนหลวง ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2888 B01651 โรงเรียนเตยสนุ่นสามัคคี* ม.1 ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2889 B15124 โรงเรียนบ้านมาบแก* ม.3 ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2890 B09491 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ําน้อย* ม.3 บ้านทุ่งแม่น้ําน้อย ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2891 B34359 โรงเรียนบูรพาศึกษา* เลขที่ 277 ม.6 ถ.ลาดยาว-นครสวรรค์ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2892 B25068 โรงเรียนวัดคลองสาลี* ม.2 บ้านคลองไพศาลี ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2893 B29203 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม* ม.10 บ้านหนองกระทุ่ม ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2894 B29774 โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร* ม.1 บ้านแหลมทอง ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2895 B01677 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี* ม.10 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2896 B17064 โรงเรียนบ้านวังสําราญ* ม.8 บ้านดงตาแวน ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2897 B24748 โรงเรียนวัดเกาะเปา* ม.12 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2898 B27096 โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด* ม.6 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2899 B36880 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม* ม.4 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2900 B09806 โรงเรียนบ้านนกคลาน* ม.7 บ้านนกคลาน ต.ศรีบูรพา อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2901 B19674 โรงเรียนบ้านหนองนมวัว* ม.1 บ้านหนองนมวัว ต.ศรีบูรพา อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2902 B08823 โรงเรียนบ้านท่าตะโก* ม.6 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ หน้าที่ 92 of 237
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2903 B12752 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์* ม.10 บ้านบุรีรัมย์ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2904 B16809 โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน* ม.2 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2905 B29858 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี* ม.5 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2906 B19257 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี* ม.2 บ้านหนองจิกรี ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2907 B00791 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่* ม.8 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2908 B07024 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด* ม.7 บ้านดงสีเสียด ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2909 B28791 โรงเรียนวัดสวนขวัญ* ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2910 B07100 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ* ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2911 B28536 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม* ม.1 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2912 B17105 โรงเรียนบ้านวังหิน* ม.2 ต.ห้วยน้ําหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2913 B17233 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ* ม.1 บ้านศรีไกลาส ต.ห้วยน้ําหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2914 B17256 โรงเรียนบ้านศรีทอง* ม.6 บ้านศรีทอง ต.ห้วยน้ําหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ

2915 B04422 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย* ม.2 คลองโต๊ะนุ้ย ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2916 B25012 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี* ม.3 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2917 B27992 โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที่ 55* เลขที่ 1 ม.6 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2918 B30161 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา* ม.7 บ้านทวีวัฒนา ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2919 B36890 โรงเรียนไทรน้อย* เลขที่ 127 ม.5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2920 B04509 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ* ม.7 บ้านคลองฝรั่ง ต.ไทรน้อยสามัคคี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2921 B25032 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย* ม.2 บ้านคลองตาคล้าย ต.ไทรน้อยสามัคคี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2922 B28731 โรงเรียนวัดสโมสร* ม.9 บ้านคลองหม่อมแช่ม ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2923 B16167 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม* เลขที่ 4/9 ม.2 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2924 B28262 โรงเรียนวัดลากค้อน* ม.4 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2925 B40053 โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา* เลขที ่111 ม.2 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2926 B36891 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี* เลขที่ 86 ม.2 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2927 B29026 โรงเรียนวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)* เลขที่ 102 ม.7 บ้านชุมชนวัดสิงห์ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2928 B34416 โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา* เลขที่ 42/619 หมู่บ้านเยาวพรรณ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2929 B28105 โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร)* เลขที่ 40 ม.4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2930 B36892 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี* เลขที่ 79 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2931 B28884 โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจําเริญประชาสรรค์)* ม.9 ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

่2932 B34417 โรงเรียนศึกษาบัณฑิต* เลขที่ 90 ม.1 ซ.วัดเชิงกระบือ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2933 B40465 โรงเรียนเทพพิทักษ์* เลขที่ 55/5 ม.5 หมู่บ้านพฤกษา3 ซ.49 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2934 B40145 โรงเรียนปิยะฉัตร* เลขที่ 9 ม.3 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง หน้าที่ 93 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

2935 B34426 โรงเรียนพึงรําลึก* เลขที่ 38/1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2936 B34420 โรงเรียนกสิณธร* เลขที่ 110 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซ.24/8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2937 B34419 โรงเรียนเทพพิมานพิทยา* เลขที่ 104/23 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ ซ.หมู่บ้านบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2938 B34431 โรงเรียนธนพร* เลขที่ 100/919 ม.ชลดา ซ.53 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2939 B40167 โรงเรียนผกาภรณ์ศึกษา* เลขที ่221 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2940 B34427 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา* เลขที่ 91/1 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทยน้อย ซ.ศิริมงคล ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2941 B34428 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต* เลขที่ 198/136 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2942 B40147 โรงเรียนอนุบาลพิชาดา* เลขที่ 164/708 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2943 B35657 โรงเรียนญามีอุ้ลควาน* เลขที่ 95/1 ม.7ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรีซ.ทองด ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2944 B30510 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน* ม.6 บ้านสุเหร่าลากค้อน ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2945 B30548 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบํารุง* เลขที่ 56 ม.9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2946 B00512 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์* ม.7 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2947 B34430 โรงเรียนจิรดา* เลขที่ 101/376-378 หมู่บ้านชลลดา ม.5 ถ.บางกรวย-ไทร

น้อย ซ. ม.ชลดา

ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2948 B34422 โรงเรียนนันทนวรวิทย์* เลขที่ 9 ม.4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2949 B34413 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา* เลขที่ 89 ม.10 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ซ.วัดพระเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2950 B34415 โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์* เลขที่ 120 ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2951 B00261 โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์* ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2952 B01236 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)* ม.4 บ้านวัดต้นเชือก ต.วิหารวิทยา อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2953 B28641 โรงเรียนวัดศาลากุล* เลขที่ 11 ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2954 B00225 โรงเรียนคลองเกลือ* ม.2 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2955 B34446 โรงเรียนอนุบาลจุติพร* เลขที่ 59/229 ม.เมืองทองธานีโครงการ1ซอย6 ถ.แจ้งวัฒนะ

เมืองทอง

ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2956 B28546 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม* ม.10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2957 B28704 โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)* เลขที ่49/1 ม.3  บ้านแหลม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2958 B40724 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ* เลขที ่41/3 ม.7 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2959 B24433 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา* เลขที่ 96 ม.10 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2960 B25543 โรงเรียนวัดเชิงเลน* ม.8 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2961 B34438 โรงเรียนชลประทานวิทยา* เลขที่ 200 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

่2962 B23759 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม* เลขที่ 1 ม.3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2963 B25849 โรงเรียนวัดตาล* เลขที่ 39 ม.1 บ้านหมู่บ้านวัดตาล ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง
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2964 B23873 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116* ม.6 บ้านมิตรภาพ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2965 B34441 โรงเรียนพิชญศึกษา* เลขที ่94/1 ม.8  ถ.ติวานนท์  ซ.สุขาประชาสรรค์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2966 B34451 โรงเรียนอัมพรไพศาล* เลขที่ 2/2 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2967 B36896 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี* เลขที่ 119/1 ม.3 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2968 B34444 โรงเรียนวัฒนพฤกษา* เลขที่ 109/1 ม.5 ถ.ภูมิเวท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2969 B24605 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด* ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2970 B29804 โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ (สโมสรสหมิตรอุทิศ)* เลขที ่27 ม.6 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2971 B34365 โรงเรียนการัญศึกษา* เลขที่ 44/32 ม.8 ถ.พิบูลสงคราม ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2972 B34371 โรงเรียนพิทักษ์นครานุสรณ์* เลขที ่112/39 ม.2 ถ.เรวดี ซ.8 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2973 B34391 โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์* เลขที่ 124/11 ถ.ติวานนท์ ซ.เรวดี24/1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2974 B34381 โรงเรียนอนุบาลเรวดีนนทบุรี* เลขที่ 129/5 ถ.เรวดี ซ.30 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2975 B34377 โรงเรียนสมานพิชากร* เลขที่ 54/22 ม.2 ถ.ติวานนท์ ซ.45(ทรายทอง) ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2976 B34387 โรงเรียนอนุบาลทรายทอง* เลขที่ 69/110-1 ถ.ติวานนท์ ซ.ทรายทอง ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2977 B34410 โรงเรียนอนุบาลอิศรานล* เลขที่ 70/740 ถ.สามัคคี ซ.ประชานิเวศน์2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2978 B34395 โรงเรียนอนุบาลมณียา* เลขที่ 100/321 หมู่บ้านมณียา ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2979 B34385 โรงเรียนอนุบาลดวงใจ* เลขที่ 285/154 ม.ประชานิเวศน์ 3ส่วน3 ซ.วัดบัวขวัญ ถ.

งามวงศ์วาน

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2980 B36882 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่* เลขที ่98 ม.10 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2981 B27282 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์* ม.10 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2982 B34375 โรงเรียนศรีรัตโนภาศ* เลขที่ 63/5 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2983 B34363 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์* เลขที่ 38/2 ม.2 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2984 B27743 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์* ม.1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2985 B27581 โรงเรียนวัดฝาง* ม.3 ต.มิตรสัมพันธ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2986 B27408 โรงเรียนวัดปากน้ํา (พิบูลสงคราม)* ม.9 ต.ศรีเมืองสัมพันธ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2987 B34369 โรงเรียนพลับพลาศิริ* เลขที่ 1/17 ซ.พิบูลสงคราม 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2988 B36886 โรงเรียนรัตนาธิเบศร* เลขที่ 238 ม.4 ถ.ประชาราษฏร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2989 B36888 โรงเรียนศรีบุณยานนท์* เลขที่ 41/1 ม.1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภาคกลาง

2990 B03068 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)* ม.10 บ้านกิ่วจันทร์ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ภาคเหนือ

2991 B07572 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า* ม.13 บ้านบวกหญ้า ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ภาคเหนือ

2992 B13768 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ* ม.4 บ้านเปียงซ้อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ภาคเหนือ

2993 B30777 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์* บ้านห้วยกานต์ ต.ขุนน่านเหนือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ภาคเหนือ

2994 B21852 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว* ม.7 บ้านห้วยทรายขาว ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ภาคเหนือ หน้าที่ 95 of 237
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2995 B08249 โรงเรียนบ้านตึ๊ด* ม.10 บ้านตค๊ด ต.เขียงคานพระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ภาคเหนือ

2996 B23159 โรงเรียนบ้านใหม่* ม.2 บ้านใหม่ ต.เขียงคานพระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ภาคเหนือ

2997 B40469 โรงเรียนอนุบาลนันทรัตน์* เลขที่ 140 ม.10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน ภาคเหนือ

2998 B11102 โรงเรียนบ้านน้ําอ้อ* ม.3 บ้านน้ําอ้อ ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ภาคเหนือ

2999 B40093 โรงเรียนอนุบาลประภาพรรณ* เลขที่ 119 ม.10 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ภาคเหนือ

3000 B14037 โรงเรียนบ้านผาน้ําย้อย* ม.5 บ้านผาน้ําย้อย ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน ภาคเหนือ

3001 B14195 โรงเรียนบ้านฝายมูล (ศรีสมโพธิ์อุปถัมภ์)* ม.1 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ

3002 B36932 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม* บ้านดอนแก้ว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ

3003 B01696 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา* ม.5 ถ.ท่าวังผา-ศิลาเพชร ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ

3004 B18465 โรงเรียนบ้านเสี้ยว* ม.6 บ้านเสี้ยว ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ

3005 B36930 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร* ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ

3006 B14903 โรงเรียนบ้านม่วง* ม.1 บ้านม่วง ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ

3007 B23980 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา* ม.9 บ้านขอน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ

3008 B17344 โรงเรียนบ้านศาลา* เลขที่ 128 ม.1 บ้านศาลา ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ

3009 B22217 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม* ม.7 บ้านห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ

3010 B22202 โรงเรียนบ้านห้วยเลา* ม.7 บ้านห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ

3011 B36935 โรงเรียนนาน้อย* เลขที่ 201 ม.1 ถ.เจ้าฟ้า ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ

3012 B11091 โรงเรียนบ้านน้ําหก* เลขที่ 68 บ้านน้ําหก ต.ศีรษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ

3013 B19817 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.9 บ้านหนองบัว ต.ศีรษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ

3014 B18138 โรงเรียนบ้านส้าน* เลขที่ 73 ม.8 บ้านส้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ

3015 B21731 โรงเรียนบ้านห้วยจอย* ม.2 บ้านห้วยจอย ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน ภาคเหนือ

3016 B36937 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี* ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ

3017 B13415 โรงเรียนบ้านป่าซาง* ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ

3018 B07538 โรงเรียนบ้านดอย* ม.3 บ้านดอย ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน ภาคเหนือ

3019 B10617 โรงเรียนบ้านนาวี* เลขที่ 100 ม.2 บ้านนาวี ต.ฟ้าเมืองสวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน ภาคเหนือ

3020 B40592 โรงเรียนบ้านหัวนา* ม.3 ถ.ร.พ.ช. ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน ภาคเหนือ

3021 B40576 โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา* เลขที่ 71 ต.น้ําแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน ภาคเหนือ

3022 B10841 โรงเรียนบ้านน้ําแก่นเหนือ* ม.9 ต.น้ําแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน ภาคเหนือ

3023 B36917 โรงเรียนศรีนครน่าน* เลขที่ 156 ม.5 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ภาคเหนือ

3024 B10145 โรงเรียนบ้านนาซาว* ม.1 บ้านนาซาว ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ

3025 B09756 โรงเรียนบ้านธงหลวง* ม.1 บ้านธงหลวง ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ

3026 B14947 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์* เลขที่ 99 ม.3 ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ หน้าที่ 96 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3026 B12189 โรงเรียนบ้านบ่อสวก* ม.10 บ้านสวกพัฒนา ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ

3027 B34471 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา* เลขที ่82 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ

3028 B14003 โรงเรียนบ้านผาขวาง* ม.10 บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ

3029 B22082 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ* ม.8 บ้านห้วยมอญ ต.สถานเรือง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ

3030 B36921 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร* ม.3 หมู่บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ

3031 B36928 โรงเรียนแม่จริม* ม.4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน ภาคเหนือ

3032 B06530 โรงเรียนบ้านไชยสถาน* ม.1 บ้านไชยสถาน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ

3033 B34472 โรงเรียนอนุบาลกุลหทัย* เลขที่ 461/3 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ

3034 B09067 โรงเรียนบ้านท่าลี่* เลขที่ 83 ม.4 บ้านท่าลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ

3035 B11014 โรงเรียนบ้านน้ํามวบ* ม.8 บ้านธารทอง ต.ชายแดน อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ

3036 B04267 โรงเรียนบ้านครกคํา* เลขที่ 144 ม.4 บ้านครกคํา ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ

3037 B09883 โรงเรียนบ้านนากอก* ม.6 บ้านนากอก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ

3038 B18252 โรงเรียนบ้านสาลี่* ม.4 บ้านสาลี่ ต.น้ํามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ

3039 B10659 โรงเรียนบ้านนาสา* ม.3 บ้านนาสา ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ

3040 B23390 โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา* ม.1 บ้านอ่ายนาผา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ภาคเหนือ

3041 B07684 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์* เลขที่ 223 ม.4 บ้านดอนดู่พงษ์ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ภาคเหนือ

3042 B36945 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม* เลขที่ 45 ม.8 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ภาคเหนือ

3043 B13687 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย* ม.4 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน ภาคเหนือ

3044 B07370 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์* เลขที่ 91 ม.10 ถ.สันติสุข-แม่สะนาน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ภาคเหนือ

3045 B13311 โรงเรียนบ้านปางช้าง* ม.12 บ้านปางช้าง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ภาคเหนือ

3046 B11909 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์* ม.7 บ้านโนนสูง ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3047 B05047 โรงเรียนบ้านคําบอน* ม.10 บ้านสันติภาพ ต.เซกาน้ําจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3048 B31017 โรงเรียนอนุบาลเซกา* เลขที่ 41 ม.1 บ้านเซกากลาง ต.เซกาน้ําจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3049 B01103 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง* ม.12 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3050 B06761 โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง* ม.5 บ้านดงกะพุง ต.น้ําจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3051 B22960 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม* ม.4 ต.น้ําจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3052 B12851 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี* ม.10 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3053 B07017 โรงเรียนบ้านดงสว่าง* ม.6 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3054 B11697 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม* ม.6 บ้านโนนวังเยี่ยม ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

่3055 B05144 โรงเรียนบ้านคําหมื่น "ต.ช.ด.อนุสรณ์"* ม.7 ต.ไคสี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3056 B08743 โรงเรียนบ้านท่าไคร้* ม.5 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3057 B08943 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์* ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 97 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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3058 B18505 โรงเรียนบ้านแสนสําราญ* ม.10 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3059 B37846 โรงเรียนบึงกาฬ* ม.1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3060 B13907 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย* เลขที่ 117 ม.4 ต.โป่งเปือย อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3061 B35208 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ* เลขที ่78 ม.7 ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3062 B37848 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม* ม.9 ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3063 B04343 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม* เลขที่ 6 บ้านคลองเค็ม ต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3064 B17543 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ* เลขที่ 86 ม.9 บ้านสรรเสริญ ต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3065 B05124 โรงเรียนบ้านคําสมบูรณ์* ม.3 บ้านคําสมบูรณ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3066 B09946 โรงเรียนบ้านนาขาม* ม.14 บ้านโนนสวนปอเหนือ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3067 B37845 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม* ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3068 B30732 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์* ม.3 บ้านโนนสวรรค์ ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3069 B31401 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อํานวย* ม.1 บ้านสาสนสิทธิ์อํานวย ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3070 B05725 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง* ม.2 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3071 B17660 โรงเรียนบ้านสร้างคํา* ม.3 ต.วังชมพู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3072 B06437 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม* ม.1 ต.ชมพูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3073 B05792 โรงเรียนบ้านโคกสําราญพรสวรรค์* ม.6 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3074 B19248 โรงเรียนบ้านหนองจิก* ม.4 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3075 B19887 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม* เลขที่ 122 ม.5 บ้านหนองบัวงาม ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3076 B10281 โรงเรียนบ้านนาทราย* ม.4 บ้านนาทราย ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3077 B19212 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์* ม.4 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3078 B31519 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์* ม.1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3079 B00267 โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)* เลขที่ 40 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3080 B35719 โรงเรียนลําสนุ่น* เลขที่ 1 ม.13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3081 B24624 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม* เลขที่ 22/2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3082 B40255 โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2* เลขที่ 7/8 ม.2 ซอยโครงการบ้านสวนสอง ถนนเลียบคลอง

สอง

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3083 B40127 โรงเรียนดวงพร* เลขที่ 11/11 ม.5 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3084 B12549 โรงเรียนบ้านบึง* ม.14 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3085 B24769 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม* ม.5 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3086 B30378 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง* ม.2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3087 B23597 โรงเรียนบึงเขาย้อน* ม.7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3088 B25831 โรงเรียนวัดตะวันเรือง* ม.11 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง หน้าที่ 98 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3089 B27761 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน* ม.4 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3090 B28810 โรงเรียนวัดสว่างภพ* ม.16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3091 B00515 โรงเรียนเจริญวิทยา* เลขที่ 16/2 ม.11 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3092 B24477 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ* ม.6 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3093 B27528 โรงเรียนวัดผลาหาร* ม.9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3094 B29646 โรงเรียนวัดหว่านบุญ* ม.3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3095 B40057 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต* เลขที่ 13/8 ม.4 ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3096 B00273 โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต)* ม.4 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3097 B01267 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน* ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3098 B37009 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม* เลขที่ 69 ม.10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3099 B39814 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง* ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3100 B34502 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์* เลขที่ 2/1 ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3101 B25164 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน* ม.14 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3102 B27739 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร* เลขที ่47 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3103 B00277 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฏฺร์)* เลขที่ 4 ม.4 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3104 B02596 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์* ม.10 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3105 B28651 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม* เลขที่ 33 ม.13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3106 B27916 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม* เลขที่ 40 ม.14 ต.โรงเรียนก้าวหน้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3107 B23794 โรงเรียนปากคลองสอง* เลขที่ 52/1 ม.15 ต.สองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3108 B24610 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม* ม.9 ต.สองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3109 B30296 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา* เลขที ่5/3 ม.10 ต.สองสามพัฒนา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3110 B28763 โรงเรียนวัดสระบัว* ม.1 ต.บึงน้ํารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3111 B26482 โรงเรียนวัดนาบุญ* ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3112 B28014 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม* เลขที่ 96/12 ม.4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3113 B24831 โรงเรียนวัดขุมแก้ว* ม.2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3114 B01722 โรงเรียนทองพูลอุทิศ* เลขที่ 277 ม.2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3115 B40542 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์* เลขที่ 136/453 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3116 B34521 โรงเรียนอนุบาลรังสิต* เลขที่ 14 ซ.รังสิต-นครนายก 29 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3117 B40182 โรงเรียนวิภารัตน์* เลขที่ 99/8 ม.3 ถ.ปทุม-สามโคก ต.กระแซง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

่3118 B25748 โรงเรียนวัดดาวเรือง* ม.6 ต.ถิ่นอุดร อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3119 B28198 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา* ม.6 บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาทํา ต.นครหลักเมือง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3120 B25520 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์)* ม.2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง หน้าที่ 99 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3121 B39815 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์* เลขที ่29 ม.5 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3122 B26748 โรงเรียนวัดบางเดื่อ* ม.4 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3123 B27893 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า* ม.2 บ้านบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3124 B34497 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น* เลขที่ 120/3 ม.5 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ม.ชวนชื่นการ์เด็นว ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3125 B37007 โรงเรียนปทุมวิไล* ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3126 B34492 โรงเรียนประคองศิลป์* เลขที่ 16/10 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3127 B25192 โรงเรียนวัดโคก* ม.1 ถ.สายในวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3128 B34500 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา* เลขที่ 16 ถ.คลองวัดโส ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3129 B29190 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส* บ้านบางปรอก ต.บางปรอท อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3130 B28531 โรงเรียนวัดเวฬุวัน* ม.1 บ้านบางพูด ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลางู ู

3131 B24322 โรงเรียนรังสิตวิทยา* เลขที่ 20/8 ม.5 ถ.เลียบคลองรังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3132 B26828 โรงเรียนวัดบางพูน* ม.4 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3133 B27502 โรงเรียนวัดเปรมประชากร* ม.2 บ้านคลองเปรม ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3134 B34495 โรงเรียนสารินันทน์* เลขที่ 76/7 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3135 B37006 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบํารุง"* เลขที่ 54 ม.2 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3136 B27973 โรงเรียนวัดมะขาม* ม.3 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3137 B00160 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง* ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3138 B34490 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา* เลขที่ 35/27 ถ.ติวานนท์ ซ.ร่วมสุข ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3139 B37008 โรงเรียนหอวังปทุมธานี* เลขที่ 101 ม.8 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3140 B40181 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก* เลขที่ 71/001 ซ.เอกอุดร 1 หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3141 B34491 โรงเรียนบ้านพลอย* เลขที่ 51/559-61 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3142 B28123 โรงเรียนวัดรังสิต* ม.7 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3143 B34496 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก* เลขที ่52/228 ม.7 ถ.พหลโยธิน ซ.เอกทักษิณ9 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3144 B26671 โรงเรียนวัดบัวขวัญ* ม.3 บ้านบางสะแก ต.แก้วอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3145 B00256 โรงเรียนคลองพระอุดม* ม.1 ถ.ชลประทานพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3146 B37015 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา* เลขที่ 59 ม.2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3147 B26646 โรงเรียนวัดบ่อทอง* ม.2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3148 B02609 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่* เลขที่ 53 ม.4 บ้านบางโพธิ์ใหม่ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3149 B25349 โรงเรียนวัดจันทาราม* เลขที ่15/5 ม.1 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3150 B29110 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม* ม.6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3151 B40369 โรงเรียนกันตวรรณ* เลขที่ 4/8 ม.3 ถ.กํานันพงษ์ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3152 B26639 โรงเรียนวัดบ่อเงิน* ม.1 บ้านบางหลวง ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง หน้าที่ 100 of 237
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3153 B39812 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์)* ม.5 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3154 B37016 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์* เลขที่ 73/2 ม.2 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3155 B37014 โรงเรียนบัวแก้วเกษร* เลขที่ 84 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3156 B34524 โรงเรียนประชุมวิทยา* เลขที่ 16/15 ม.4 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3157 B26680 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์* ม.9 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3158 B28298 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว* ม.1 ต.ระแหงบ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3159 B29071 โรงเรียนวัดสุทธาวาส* ม.4 บ้านบางสะแก ต.ลาดแก้วอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3160 B04320 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน* เลขที่ 15/3 ม.6 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3161 B00262 โรงเรียนคลองลากค้อน* ม.3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3162 B00264 โรงเรียนคลองลาดช้าง* ม.8 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3163 B01351 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้* เลขที ่1/12 ม.5 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3164 B26579 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม* ม.2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3165 B39795 โรงเรียนสว่างราษฎร์บํารุง* ม.11 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3166 B30358 โรงเรียนสามวาวิทยา* ม.1 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3167 B28291 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น* เลขที่ 25 ม.7 ต.คูคด อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3168 B34527 โรงเรียนไกรลาศศึกษา* เลขที่ 199 ม.11 ถ.พหลโยธิน ซ.กม 27 อาคารสงเคราะห์ ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3169 B34525 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต* เลขที่ 96/80 ม.3 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3170 B34536 โรงเรียนประสานมิตร* เลขที่ 59/125 ม.6 ถ.เสมาฟ้าคราม-ลําลูกกา คลอง 2 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3171 B34530 โรงเรียนพัฒนาวิทยา* เลขที ่355/600 ถ.วิภาวดี-รังสิต ซ.ตลาดสี่มุมเมือง ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3172 B27891 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ* ม.18 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3173 B34534 โรงเรียนสีวลี* เลขที ่600/10 ม.14 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3174 B24282 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์* ม.1 ต.บึงคอไห อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3175 B01194 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม* ม.15 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3176 B24702 โรงเรียนวัดเกตุประภา* ม.9 บ้านคลองหก ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3177 B29096 โรงเรียนวัดสุวรรณ* ม.11 ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3178 B40483 โรงเรียนอนุบาลศุภสร* เลขที่ 5/2 ม.17 ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3179 B27740 โรงเรียนวัดพืชอุดม* เลขที่ 25/5 ม.9 ต.พืชอุดม อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3180 B27368 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส* ม.2 บ้านหมู่บ้านคลองห้า ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3181 B00509 โรงเรียนเจริญดีวิทยา* ม.10 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

่3182 B37021 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา* เลขที่ 80/4 ม.5 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3183 B37022 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบํารุง"* เลขที่ 52/12 ม.3 บ้านกระแชงมอญ ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3184 B26771 โรงเรียนวัดบางนา* ม.3 ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง หน้าที่ 101 of 237
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3185 B37023 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี* ม.2 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3186 B39808 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บํารุง (วงษ์ กล้าแข็ง)* ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3187 B28971 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม* ม.4 บ้านโพธิ์ ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3188 B28018 โรงเรียนวัดเมตารางค์* ม.3 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3189 B26681 โรงเรียนวัดบัวหลวง* ม.3 บ้านต้นตะกู ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3190 B27035 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน* ม.5 บ้านพร้าว ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3191 B01224 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ* ม.3 บ้านตากแดด ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3192 B26756 โรงเรียนวัดบางเตยนอก* ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3193 B26757 โรงเรียนวัดบางเตยใน* ม.7 บ้านวัดโพธิ์ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3194 B02608 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ* ม.3 บ้านบางโพธิ์เหนือ ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3195 B25540 โรงเรียนวัดเชิงท่า* ม.3 บ้านคลองสระ ต.บางระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3196 B37024 โรงเรียนสามโคก* ม.3 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3197 B25911 โรงเรียนวัดถั่วทอง* ม.3 บ้านถั่วทอง ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3198 B28863 โรงเรียนวัดสะแก* ม.2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3199 B26130 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ* ม.3 ต.สามโคกเหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3200 B00220 โรงเรียนคลอง11 ศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์)* ม.7 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3201 B25371 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม* ม.6 บ้านระพีพัฒน์ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3202 B28861 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ* ม.10 บ้านสอนดี ต.บึงชําอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3203 B29054 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม* เลขที ่98 ม.5 บ้านชําอ้อ ต.บึงชําอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3204 B27688 โรงเรียนวัดพวงแก้ว* ม.5 บ้านพวงแก้ว ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3205 B29164 โรงเรียนวัดแสงมณี* ม.3 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3206 B37025 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม* เลขที ่43 ม.5 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3207 B31470 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์* คลอง 13 ม.6 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3208 B02300 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ)* ม.2 บ้านหนองหญ้าอ่อน ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาคกลาง

3209 B07211 โรงเรียนบ้านดอนใจดี* ม.8 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3210 B14459 โรงเรียนบ้านพุตะแบก* ม.7 บ้านพุตะแบก ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3211 B15074 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง* ม.5 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3212 B26203 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง* ม.6 บ้านทุ่งกลาง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3213 B34548 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม* เลขที่ 67 ม.3 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

่3214 B37032 โรงเรียนทับสะแกวิทยา* เลขที่ 14 ม.1 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3215 B34549 โรงเรียนอรุณวิทยา* เลขที่ 163 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3216 B18346 โรงเรียนบ้านสีดางาม* ม.10 บ้านสีดางาม ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก หน้าที่ 102 of 237
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3217 B20417 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า* ม.5 บ้านหนองมะค่า ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3218 B29507 โรงเรียนวัดหนองหอย* ม.6 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3219 B37035 โรงเรียนบางสะพานวิทยา* เลขที ่6 ม.6 ถ.เพชรเกษม - ชายทะเลบางสะพาน ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3220 B07312 โรงเรียนบ้านดอนทอง* ม.6 บ้านดอนทอง ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3221 B07456 โรงเรียนบ้านดอนสง่า* ม.7 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3222 B08410 โรงเรียนบ้านถ้ําเขาน้อย* ม.3 บ้านถ้ําเขาน้อย ถ.รพช.สายทองหล่อ-หนองระแวง ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3223 B34550 โรงเรียนมัธยมนพคุณ* เลขที ่269 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3224 B04132 โรงเรียนบ้านเขามัน* ม.11 บ้านเขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3225 B14897 โรงเรียนบ้านมรสวบ* ม.4 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3226 B15782 โรงเรียนบ้านยางเขา* ม.5 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3227 B30176 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1* ม.6 บ้านห้วยไก่ต่อ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3228 B07483 โรงเรียนบ้านดอนสูง* ม.11 บ้านดอนสูง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3229 B20360 โรงเรียนบ้านหนองมงคล* ม.7 บ้านหนองมงคล ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3230 B26341 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร* ม.2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3231 B17743 โรงเรียนบ้านสวนหลวง* ม.9 บ้านสวนหลวง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3232 B22762 โรงเรียนบ้านหินกอง* ม.2 บ้านหินกอง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3233 B07477 โรงเรียนบ้านดอนสําราญ* ม.1 ถ.กลางนา-ยายกลอย ต.แม่รําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3234 B23410 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง* ม.3 ต.แม่รําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3235 B04575 โรงเรียนบ้านคลองลอย* ม.8 บ้านคลองลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3236 B31102 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย* ม.3 บ้านช้างแรก ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3237 B08514 โรงเรียนบ้านทรายทอง* ม.6 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3238 B09562 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด* ม.8 บ้านทุ่งสีเสียด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3239 B14158 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง* ม.4 บ้านฝั่งแงด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3240 B22234 โรงเรียนบ้านห้วยสัก* ม.7 บ้านห้วยสัก ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3241 B12459 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย* ม.4 ต.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3242 B19176 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง* ม.1 บ้านหนองฆ้อง ต.บางสะพานน้อยปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3243 B13170 โรงเรียนบ้านปากแพรก* ม.2 บ้านปากแพรก ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3244 B21095 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด* เลขที่ 10 ม.6 บ้านทุ่งกะท้อน ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3245 B24931 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บํารุง* ม.1 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

่3246 B40223 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา* เลขที่ 9/1 ม.4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3247 B09297 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด* ม.6 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3248 B01563 โรงเรียนด่านสิงขร* ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก หน้าที่ 103 of 237
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3249 B04592 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ* ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3250 B08753 โรงเรียนบ้านทางหวาย* ม.3 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3251 B21228 โรงเรียนบ้านหนองหิน* ม.2 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3252 B08923 โรงเรียนบ้านท่าฝาง* ม.3 บ้านอู่ตะเภา ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3253 B15936 โรงเรียนบ้านยุบพริก* ม.11 บ้านยุบพริก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3254 B20117 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก* ม.9 บ้านหนองปุหลก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3255 B24264 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์* ม.13 บ้านหนองบุญยงค์ ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3256 B26648 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)* ม.6 บ้านบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3257 B34543 โรงเรียนศิริวิทยา* เลขที่ 132 ถ.เกาะหลัก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3258 B23982 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์* ม.3 บ้านวังมะเดื่อ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3259 B12550 โรงเรียนบ้านบึง* ม.16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3260 B20537 โรงเรียนบ้านหนองยายเอม* ม.15 บ้านหนองยายเอม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3261 B23667 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา* ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3262 B23700 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์* ม.9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3263 B24530 โรงเรียนวังมะเดื่อ* ม.10 บ้านวังมะเดื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3264 B04910 โรงเรียนบ้านคั่นกระได* ม.3 บ้านคั่นกระได ต.อ่าวน้อยนิคม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก

3265 B27425 โรงเรียนวัดปากแพรก* ม.3 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3266 B34574 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม* เลขที่ 2,4 ถ.วัดพระยาทํา ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3267 B20012 โรงเรียนบ้านหนองประดู่* ม.7 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3268 B03091 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์* ม.3 บ้านกุง ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3269 B05862 โรงเรียนบ้านโคกหอม* ม.12 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3270 B34576 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี* เลขที ่580-581 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3271 B05321 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน* ม.10 บ้านโคกกระท้อน ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3272 B19418 โรงเรียนบ้านหนองตลาด* ม.7 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3273 B20751 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย* ม.14 บ้านหนองศรีวิชัย ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3274 B37049 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม* ม.10 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3275 B28125 โรงเรียนวัดรัตนชมภู* ม.11 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3276 B28475 โรงเรียนวัดวังหวาย* ม.4 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3277 B04653 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง* เลขที่ 175 ม.6 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

้ ่3278 B05779 โรงเรียนบ้านโคกสั้น* ม.11 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3279 B16848 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง* ม.4 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3280 B34577 โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์* เลขที่ 315 ม.3 ถ.ชมะนันทน์ ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก หน้าที่ 104 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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3281 B40175 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์* ม.3 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3282 B37052 โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี* บ้านทับลาน ถ.สาย 304 (กบินทร์บุรี-นครราชสีมา) ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3283 B23878 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์* ม.8 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3284 B37055 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บํารุง* ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3285 B04475 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ* ม.7 บ้านย่านยาว ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3286 B04614 โรงเรียนบ้านคลองสารภี* ม.11 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3287 B26292 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม* ม.13 ถ.คลองโพ-โพธิ์เย็น ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3288 B37054 โรงเรียนชิตใจชื่น* เลขที่ 146 ม.4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3289 B07573 โรงเรียนบ้านด่าน* ม.5 บ้านด่าน ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3290 B24755 โรงเรียนวัดเกาะลอย* ม.3 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3291 B25816 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง* ม.2 บ้านบุตรตะเคียน ต.คําโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3292 B26256 โรงเรียนวัดทุ่งสบก* ม.10 ต.คําโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3293 B28623 โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส* เลขที่ 74 ม.18 ต.คําโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3294 B29811 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง* ม.16 ต.คําโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3295 B27000 โรงเรียนวัดบ้านโนน* ม.3 บ้านโนน ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3296 B24750 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ* ม.9 ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3297 B25587 โรงเรียนวัดดงไชยมัน* ม.7 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3298 B17157 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน* ม.10 บ้านท่าเรือ ต.ฝ้ายแก้วพัฒนา อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3299 B12884 โรงเรียนบ้านประเถท (โพธิพิทยาราม)* ม.11 บ้านประเถท ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3300 B29938 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์* ม.6 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3301 B37056 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์* เลขที่ 43 ม.3 ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3302 B27299 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม* ม.3 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3303 B27325 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์* ม.5 บ้านหนองแสง ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3304 B19290 โรงเรียนบ้านหนองชะอม* ม.6 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3305 B34567 โรงเรียนจงหมิน* เลขที่ 458 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3306 B31587 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์)* เลขที่ 4 ถ.เทศบาลดําริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3307 B31570 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)* เลขที่ 80 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3308 B31713 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร)* ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3309 B31724 โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์)* เลขที่ 99 ถ.แจ้งพัฒนา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3310 B31729 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล)* ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3311 B27215 โรงเรียนวัดบุยายใบ* ม.4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3312 B29568 โรงเรียนวัดหลังถ้ําวิทยาคาร* ม.3 บ้านหลังถ้ํา ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก หน้าที่ 105 of 237
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3313 B27214 โรงเรียนวัดบุพพาราม* ม.1 ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3314 B37060 โรงเรียนศรีมหาโพธิ* เลขที่ 115 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3315 B29414 โรงเรียนวัดหนองโพรง* ม.3 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3316 B26590 โรงเรียนวัดเนินผาสุก* ม.7 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3317 B34579 โรงเรียนเทวรักษ์* เลขที่ 224 ม.2 ถ.สุวินทวงค์ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3318 B37058 โรงเรียนศรีมโหสถ* เลขที่ 217 ม.7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก

3319 B26673 โรงเรียนวัดบัวงาม* ม.6 ต.จําปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3320 B28675 โรงเรียนวัดสฏางค์* ม.6 บ้านสฎางค์ ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3321 B32771 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"* เลขที่ 75 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3322 B31757 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง* ถ.เทศบาล 5 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3323 B34596 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา* เลขที่ 448 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3324 B37074 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล* ม.10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3325 B24789 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์)* ม.10 บ้านไก่จ้น ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3326 B25908 โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก* ม.5 บ้านถลุงเหล็ก ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3327 B28870 โรงเรียนวัดสะตือ* ม.6 บ้านท่างาม ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3328 B26276 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม* ม.5 บ้านตะเคียนด้วน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3329 B27177 โรงเรียนวัดบึง* ม.8 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3330 B28400 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร"* ม.2 บ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3331 B26449 โรงเรียนวัดนางคุ่ม* ม.1 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3332 B28639 โรงเรียนวัดศักดิ์ "ราษฎร์สามัคคี"* ม.14 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3333 B25960 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม* ม.2 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3334 B37075 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม* ม.3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3335 B37076 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"* เลขที่ 124 ม.5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3336 B26958 โรงเรียนวัดบ้านดาบ* ม.7 บ้านดาบ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3337 B27826 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)* ม.3 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3338 B27346 โรงเรียนวัดปรีดาราม* ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3339 B29797 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)* ม.2 สันเจ้า ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3340 B29820 โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน* ม.8 หมู่บ้านลําวังชัน ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3341 B24774 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)* ม.4 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3342 B37077 โรงเรียนบางไทรวิทยา* ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3343 B26301 โรงเรียนวัดเทพสนทวารี* ม.9 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3344 B12424 โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)* ม.2 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง หน้าที่ 106 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3345 B26338 โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถ ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3346 B02599 โรงเรียนบางไทร* ม.8 บ้านพาด ต.พุทธกมล อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3347 B26444 โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)* ม.2 บ้านไผ่พระ ต.มนต์พระพุทธ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3348 B28044 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม* ม.7 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3349 B29040 โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)* ม.2 บ้านน้ําวน ต.น้ําเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3350 B37079 โรงเรียนบางบาล* ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3351 B27949 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชา

สรรค์)*

ม.6 ต.มหาพรหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3352 B25809 โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)* ม.4 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3353 B26393 โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)* ม.3 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลางุ

3354 B39541 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐ

วิทย์)*

ม.2 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3355 B27316 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)* ม.3 ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3356 B25194 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)* ม.4 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3357 B25310 โรงเรียนวัดจอมเกษ* ม.2 บ้านขยาย ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3358 B27879 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม* ม.3 บ้านโพธิ์สามต้น ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3359 B29149 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)* ม.2 บ้านบางผี ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3360 B26894 โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง* ม.2 บ้านกลิ้ง ต.เจ้าพระยา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3361 B37082 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา* ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3362 B28204 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม* ม.16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3363 B24965 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคําวิทยานุสรณ์)* ม.4 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3364 B01331 โรงเรียนชุมชนวัดสําพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)* ม.6 บ้านสําพะเนียง ต.สําพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3365 B37086 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)* ม.11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3366 B37084 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"* ม.7 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3367 B25936 โรงเรียนวัดทรงกุศล* ม.6 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3368 B40151 โรงเรียนประชาสามัคคี* เลขที่ 8 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3369 B27592 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)* ม.4 ต.คลองพลูหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3370 B23736 โรงเรียนประตูชัย* เลขที่ 3 ม.4 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3371 B27541 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์ อุปถัมภ์)* ม.2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

่3372 B34605 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา* เลขที่ 22 ถ.ราเมศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
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3373 B39833 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา*

เลขที่ 96 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3374 B37087 โรงเรียนปากกรานพิทยา* เลขที่ 45 ม.3 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3375 B24603 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)* ม.13 บ้านวัดกลาง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3376 B27375 โรงเรียนวัดปากกราน* ม.10 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3377 B32191 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา* เลขที่ 30 ม.11 ต.ลําเกาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3378 B25514 โรงเรียนวัดช้างใหญ่* ม.1 บ้านโรงนา ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3379 B25876 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)* ม.3 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3380 B01646 โรงเรียนตําหนักเพนียด* ม.3 บ้านเพนียด ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3381 B23903 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร* ม.4 บ้านกะจะ ต.สําเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลางุ ุ

3382 B27750 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์* ม.8 บ้านคลองประจาม ต.สําเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3383 B32082 โรงเรียนสุนทรวิทยา* เลขที่ ค 45 ม.3 ถ.ราเมศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3384 B37088 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์* เลขที่ 773 ม.1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3385 B37090 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"* เลขที่ 329 ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3386 B29384 โรงเรียนวัดหนองเป้า* ม.1 หนองเป้า ต.หนองน้ําใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3387 B37091 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"* ม.2 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3388 B24302 โรงเรียนรอซีดี* ม.2 บ้านรอซีดี ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3389 B37092 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา* เลขที่ 54/15 ม.5 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3390 B31545 โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์* ม.2 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3391 B30310 โรงเรียนสัตตปทุมบํารุง* เลขที ่1 ม.4 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3392 B00023 โรงเรียนกลางคลอง 27* ม.3 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3393 B12118 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่* ม.4 บ้านบ่อตาโล่ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3394 B28662 โรงเรียนวัดศิวาราม* ม.5 ต.บ่อตาโล่ถ.โรจนะ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3395 B40412 โรงเรียนเปรมฤทัย* เลขที่ 199 หมู่บ้านเปรมฤทัยเลคพาร์ค ต.พะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3396 B00457 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์* ม.1 ต.ลําตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3397 B26936 โรงเรียนวัดบ้านช้าง* ม.10 ต.ลําตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3398 B37094 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์* เลขที่ 84 ม.4 ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3399 B26767 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)* ม.2 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3400 B29079 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)* เลขที ่36 ม.6 บ้านขนมจีน ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

่3401 B40233 โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์* เลขที่ 5 ม.6 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3402 B37072 โรงเรียนลาดงาประชาบํารุง* เลขที่ 70 ม.9 ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3403 B34592 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา* เลขที่ 123 ม.8 ถ.เสนา-บางซ้าย ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง หน้าที่ 108 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3404 B25235 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์* ม.7 บ้านหัวสะแก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3405 B24688 โรงเรียนวัดกุ่มแต้* ม.6 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง

3406 B22463 โรงเรียนบ้านหัวขัว* ม.7 บ้านหัวขัว ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3406 B14167 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น* ม.6 บ้านฝั่งหมิ่น ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3407 B07403 โรงเรียนบ้านดอนมูล* ม.5 บ้านดอนมูล ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3408 B17548 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี* ม.16 บ้านสร้อยศรี ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3409 B18115 โรงเรียนบ้านสันหลวง* ม.5 บ้านสันหลวง ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3410 B15583 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง* ม.1 บ้านแม่วังช้าง ถ.จุน-ปง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3411 B10894 โรงเรียนบ้านน้ําจุน* ม.5 ถ.จุน-แม่ลอยไร่ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3412 B13328 โรงเรียนบ้านปางป้อม* เลขที่ 255 ม.4 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3413 B40387 โรงเรียนบ้านเวียงลอ* เลขที่ 217 ม.1 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3414 B17296 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม* เลขที่ 43 ม.8 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3415 B14349 โรงเรียนบ้านพวงพยอม* ม.6 บ้านพวงพยอม ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3416 B17944 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง* ม.10 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3417 B03066 โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว* ม.8, 11 ต.ห้วยข้าวก่ํา อ.จุน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3418 B09508 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น* ม.1 บ้านทุ่งเย็น ต.แม่ลาว อ.เชียงคํา จ.พะเยา ภาคเหนือ

3419 B17459 โรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฏร์สงเคราะห์"* ม.9 บ้านสบทุ ต.แม่ลาว อ.เชียงคํา จ.พะเยา ภาคเหนือ

3420 B30150 โรงเรียนบ้านสบสา* ม.5 บ้านสบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคํา จ.พะเยา ภาคเหนือ

3421 B06098 โรงเรียนบ้านจําบอน* ม.12 ต.อ่างทอง อ.เชียงคํา จ.พะเยา ภาคเหนือ

3422 B08948 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ* ม.1 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3423 B10350 โรงเรียนบ้านนาบัว* เลขที่ 101 ม.9 บ้านนาบัว ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ภาคเหนือ

3424 B17993 โรงเรียนบ้านสันจกปก* เลขที่ 155 ม.6 บ้านสันจกปก ต.ดอกคําใต้ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3425 B07076 โรงเรียนบ้านดอกคําใต้* เลขที่ 235 ม.5 บ้านดอนเหล็ก ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3426 B37108 โรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม* เลขที่ 89 ม.6 บ้านถ้ํา ต.บ้านถ้ํา อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3427 B08429 โรงเรียนบ้านถ้ําประชาบํารุง* ม.6 บ้านถ้ําเจริญราษฎร์ ต.บ้านถ้ํา อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3428 B13694 โรงเรียนบ้านปิน* เลขที่ 172 ม.7 บ้านบานเย็น ต.บ้านปิน อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3429 B13695 โรงเรียนบ้านปินเหนือ* เลขที่ 76 ม.8 บ้านปินพัฒนา ต.บ้านปิน อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3430 B34618 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า* เลขที ่53 ม.4 ถ. ซ.ศูนย์พัฒนาอาชีพ ต.บุญเกิด อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3431 B04939 โรงเรียนบ้านค่าบน* เลขที่ 257 ม.6 บ้านค่าบนป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ภาคเหนือ

่3432 B23164 โรงเรียนบ้านใหม่* เลขที่ 19 ม.7 บ้านใหม่ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3433 B09333 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี* เลขที่ 124 ม.8 บ้านศรีดอนแก้ว ต.ห้วยลาน อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3434 B11231 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์* เลขที่ 204 ม.10 บ้านเนินสามัคคี ต.ห้วยลาน อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา ภาคเหนือ หน้าที่ 109 of 237
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3435 B03857 โรงเรียนบ้านขุนกําลัง* ม.4 บ้านขุนกําลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3436 B17448 โรงเรียนบ้านสบขาม* ม.8 บ้านสบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3437 B40269 โรงเรียนบ้านควรดง* ม.1 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3438 B18350 โรงเรียนบ้านสีพรม* ม.4 บ้านสีพรม ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3439 B23239 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา* เลขที่ 32 ม.8 บ้านใหม่ดอนมูล ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3440 B13335 โรงเรียนบ้านปางผักหม* เลขที่ 131 ม.7 บ้านปางผักหม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3441 B14905 โรงเรียนบ้านม่วง* เลขที่ 34 ม.5 บ้านม่วง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3442 B06152 โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล)* ม.8 บ้านเจน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ภาคเหนือ

3443 B15667 โรงเรียนบ้านแม่อิง* ม.7 บ้านแม่อิง ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ภาคเหนือ

3444 B16027 โรงเรียนบ้านร่องปอ* ม.14 บ้านร่องปอ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ภาคเหนือู

3445 B18014 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง* ม.6 บ้านสันต้นผึ้ง ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ภาคเหนือ

3446 B37097 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

พะเยา*

เลขที่ 9 ม.17 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ภาคเหนือ

3447 B03000 โรงเรียนบ้านกาดถี* ม.13 บ้านกาดถี ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ภาคเหนือ

3448 B21854 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว* เลขที่ 84 ม.11 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ภาคเหนือ

3449 B07404 โรงเรียนบ้านดอนมูล* ม.12 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3450 B10974 โรงเรียนบ้านน้ําเปื๋อย* ม.6 บ้านน้ําเปื๋อย ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3451 B16007 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง* ม.1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3452 B17922 โรงเรียนบ้านสะแล่ง* ม.11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3453 B12849 โรงเรียนบ้านปงใหม่* ม.8 บ้านปัว ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3454 B09348 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว* ม.6 บ้านทุ่งติ้ว ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3455 B12807 โรงเรียนบ้านปง* ม.8 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3456 B17460 โรงเรียนบ้านสบบง* ม.10 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3457 B06728 โรงเรียนบ้านโซ้* ม.2 บ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3458 B07625 โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ17)* ม.9 บ้านร่องครกใต้ ต.จําป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3459 B37102 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์* เลขที่ 9 ม.10 บ้านท่าจําปี ต.ท่าจําปี อ.เมือง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3460 B34615 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา* เลขที่ 153 ม.4 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3461 B37103 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม* เลขที่ 217 ม.6 บ้านตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3462 B15475 โรงเรียนบ้านแม่ปืม* ม.8 บ้านสันต้นผึ้ง ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3463 B18071 โรงเรียนบ้านสันป่าถ่อน* ม.6 บ้านสันป่าถ่อน ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3464 B31723 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์)* ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ภาคเหนือ

3465 B34612 โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา* เลขที่ 563 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ภาคเหนือ หน้าที่ 110 of 237
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3466 B15335 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้* เลขที่ 211 ม.7 บ้านแม่จว้าปันเจิง ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3467 B22930 โรงเรียนบ้านเหล่าและบ้านหนองบัว* เลขที่ 139 ม.4 บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3468 B00932 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี* เลขที่ 321 ม.3 ถ.พะเยา-เชียงราย บ้านป่าแฝก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3469 B48085 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้* ม.5 บ้านป่าแฝกใต้ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3470 B13540 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ และสาขาป่าเมี่ยง* ม.4 บ้านป่าแฝกเหนือ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3471 B20780 โรงเรียนบ้านหนองสระ และสาขาบ้านแม่เย็น* ม.1 บ้านหนองสระ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3472 B00506 โรงเรียนเจริญใจ และสาขาฯ* เลขที่ 205 ม.8 บ้านเจริญใจท่าต้นหาด ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3473 B09417 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า* เลขที่ 114 ม.6 บ้านทุ่งป่าข่า ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ภาคเหนือ

3474 B10307 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์* ม.11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ภาคใต้

3475 B13248 โรงเรียนบ้านป่าแก่* ม.6 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ภาคใต้

3476 B14493 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง* ม.12 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ภาคใต้

3477 B37130 โรงเรียนกงหราพิชากร* เลขที่ 118 ม.8 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง ภาคใต้

3478 B21438 โรงเรียนบ้านหน้าวัง* ม.1 บ้านคลองหวะหลัง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง ภาคใต้

3479 B30935 โรงเรียนอนุบาลกงหรา* ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง ภาคใต้

3480 B09651 โรงเรียนบ้านเทพราช* ม.6 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ภาคใต้

3481 B04780 โรงเรียนบ้านควนยวน* ม.9 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ภาคใต้

3482 B26034 โรงเรียนวัดท่าควาย* ม.5 บ้านท่าควาย ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ภาคใต้

3483 B02047 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)* ม.2 บ้านไสรักษ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ภาคใต้

3484 B04328 โรงเรียนบ้านคลองขุด* ม.8 บ้านคลองขุด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ภาคใต้

3485 B25083 โรงเรียนวัดควนโก* ม.11 บ้านควนโก ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ภาคใต้

3486 B29734 โรงเรียนวัดหานโพธิ์* ม.10 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ภาคใต้

3487 B37123 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม* เลขที่ 223 ม.2 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ภาคใต้

3488 B34634 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน* เลขที่ 112 ม.7 ถ.ควนขนุน-เขาปู่ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3489 B33416 โรงเรียนอารียาศึกษา* ม.2 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3490 B05468 โรงเรียนบ้านโคกโดน* เลขที่ 190 ม.2 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3491 B27459 โรงเรียนวัดป่าตอ* ม.8 บ้านป่าตอ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3492 B22592 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว* ม.7 บ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3493 B37133 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร* ม.11 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3494 B25299 โรงเรียนวัดโงกน้ํา* ม.8 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3495 B28303 โรงเรียนวัดลานแซะ* ม.1 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3496 B13197 โรงเรียนบ้านปากสระ* วัดปากสระ ม.4 ต.บันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3497 B40026 โรงเรียนบ้านสํานักกอ* ม.3 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้ หน้าที่ 111 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3498 B25099 โรงเรียนวัดควนปันตาราม* ม.6 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3499 B37136 โรงเรียนอุดมวิทยายน* เลขที่ 46 ม.8 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3500 B01818 โรงเรียนทุ่งยางเปล* ม.4 บ้านทุ่งยางเปล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3501 B16084 โรงเรียนบ้านระหว่างควน* เลขที่ 242 ม.2 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3502 B26206 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง (ปรางปราณีต) มิตรภาพที่ 

127*

ม.6 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3503 B06387 โรงเรียนบ้านชายคลอง* ม.4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3504 B37135 โรงเรียนพนางตุง* เลขที่ 312 ม.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3505 B37134 โรงเรียนปัญญาวุธ* ม.5 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3506 B24902 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้* ม.4 บ้านเขาป้าเจ้ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใตุ้ ุ

3507 B25102 โรงเรียนวัดควนแพรกหา* ม.3 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3508 B37132 โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา* ม.8 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3509 B27305 โรงเรียนวัดประดู่เรียง* ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3510 B04709 โรงเรียนบ้านควนขนุน* ม.9 บ้านควนขนุน ต.มัชฌิม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3511 B05674 โรงเรียนบ้านโคกวา* ม.4 บ้านโคกวา ต.มัชฌิม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ภาคใต้

3512 B14321 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว* ม.7 บ้านห้วยตอ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ภาคใต้

3513 B04823 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม* ม.7 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ภาคใต้

3514 B22496 โรงเรียนบ้านหัวช้าง* ม.5 บ้านหัวช้าง ถ.ทางหลวงสายบ้านนา-ป่าบอน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ภาคใต้

3515 B25835 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)* ม.4 บ้านตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ภาคใต้

3516 B29793 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ* ม.6 บ้านโหล๊ะจันกระ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ภาคใต้

3517 B37137 โรงเรียนตะโหมด* ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ภาคใต้

3518 B37139 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม* เลขที่ 4 ม.6 ถ.บางแก้วหาดไข่เต่า ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ภาคใต้

3519 B05778 โรงเรียนบ้านโคกสัก* ม.2 บ้านโคกสัก ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ภาคใต้

3520 B07811 โรงเรียนบ้านต้นสน* ม.4 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ภาคใต้

3521 B02588 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว* ม.1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ภาคใต้

3522 B03410 โรงเรียนบ้านเกาะนางคําเหนือ* เลขที่ 40 ม.5 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ภาคใต้

3523 B03382 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ* ม.4 บ้านเกาะโคบ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ภาคใต้

3524 B03461 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก* ม.6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ภาคใต้

3525 B27157 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)* ม.3 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ภาคใต้

่3526 B07344 โรงเรียนบ้านดอนประดู่* เลขที่ 73 ม.4 บ้านดอนประดู่ ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ภาคใต้

3527 B25100 โรงเรียนวัดควนเผยอ* ม.10 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ภาคใต้

3528 B12428 โรงเรียนบ้านบางมวง* ม.3 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ภาคใต้ หน้าที่ 112 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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3529 B27610 โรงเรียนวัดพระเกิด* ม.4 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ภาคใต้

3530 B14963 โรงเรียนบ้านม่วงทวน* ม.3 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ภาคใต้

3531 B30428 โรงเรียนสํานักสงฆ์ห้วยเรือ* 399 ม.4 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ภาคใต้

3532 B04816 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น* ม.9 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ภาคใต้

3533 B04817 โรงเรียนบ้านควนแหวง* ม.7 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ภาคใต้

3534 B09282 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย* ม.2 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ภาคใต้

3535 B23144 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร* ม.7 บ้านโหล๊ะหาร ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ภาคใต้

3536 B34636 โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ* เลขที่ 72 ม.9 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ภาคใต้

3537 B40050 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ* เลขที่ 381 ม.2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ภาคใต้

3538 B19644 โรงเรียนบ้านหนองธง* ม.2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ภาคใต้

3539 B21601 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด* ม.2 บ้านห้วยกรวด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ภาคใต้

3540 B23681 โรงเรียนประชารัฐบํารุง 2* ม.1 บ้านด่านปรง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ภาคใต้

3541 B25074 โรงเรียนวัดคลองใหญ่* ม.4 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ภาคใต้

3542 B18621 โรงเรียนบ้านไสกุน* ม.7 บ้านสังแกระ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ภาคใต้

3543 B40439 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา* เลขที่ 99/1 ม.2 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ภาคใต้

3544 B40384 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําดํา* ม.4 บ้านห้ําดํา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ภาคใต้

3545 B34627 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา* เลขที่ 319/1-2 ถ.ประชาบํารุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ภาคใต้

3546 B34630 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา* เลขที่ 11/30-31 ถ.ประชาบํารุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ภาคใต้

3547 B27273 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม (เมฆประชาบํารุง)* ม.3 บ้านเจ็นตก ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง ภาคใต้

3548 B27780 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมถ์)* ม.10 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง ภาคใต้

3549 B29908 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89)* เลขที่ 191 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ามิหรํา อ.เมือง จ.พัทลุง ภาคใต้

3550 B07788 โรงเรียนบ้านต้นไทร* เลขที่ 1 ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง ภาคใต้

3551 B26634 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง* ม.9 บ้านบ่วงช้าง ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง ภาคใต้

3552 B23117 โรงเรียนบ้านแหลมยาง* ม.3 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง ภาคใต้

3553 B24596 โรงเรียนวัดกลาง* ม.8 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง ภาคใต้

3554 B03731 โรงเรียนบ้านขัน* ม.4 บ้านขัน ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ภาคใต้

3555 B28102 โรงเรียนวัดร่มเมือง* เลขที่ 179 ม.3 ถ.ท่านช่วย-ทุ่งนาชีม 3 บ้านร่มเมือง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ภาคใต้

3556 B04098 โรงเรียนบ้านเขาปู่* ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ภาคใต้

3557 B37146 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม* ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ภาคใต้

3558 B17750 โรงเรียนบ้านสวนโหนด* ม.9 ต.ตระแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ภาคใต้

3559 B25827 โรงเรียนวัดตะแพน* ม.2 บ้านตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ภาคใต้

3560 B28449 โรงเรียนวัดวังเรือน* ม.5 บ้านวังเรือน ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ภาคเหนือ หน้าที่ 113 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3561 B28391 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)* ม.2 บ้านงิ้ว ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3562 B28483 โรงเรียนวัดวังหินแรง* ม.3 บ้านวังหินแรง ต.สํานัก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3563 B29270 โรงเรียนวัดหนองง้าว* ม.6 ต.สํานักขุนแณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3564 B40287 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม* ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3565 B07765 โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"* ม.6 บ้านไดลึก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3566 B21807 โรงเรียนบ้านห้วยตาดํา* ม.9 บ้านห้วยตาดํา ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3567 B29468 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง* ม.9 บ้านหนองสองห้อง ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3568 B29854 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า* ม.8 บ้านวังหว้า ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3569 B29458 โรงเรียนวัดหนองสนวน* ม.2 บ้านหนองสนวน ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3570 B25014 โรงเรียนวัดคลองแขก* ม.5 บ้านคลองแขก ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือู

3571 B25017 โรงเรียนวัดคลองคูณ* ม.2 บ้านคลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3572 B28388 โรงเรียนวัดวังไคร้* ม.1 บ้านวังไคร้ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3573 B25775 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง* ม.1 บ้านต้นชุมแสง ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3574 B01475 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์* ม.4 บ้านดงตะขบ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3575 B29255 โรงเรียนวัดหนองคล่อ* ม.10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3576 B34645 โรงเรียนจันทวิทยา* เลขที ่398 ถ.ชมฐีระเวชใต้ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3577 B27674 โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการาม* เลขที ่98 ถ.พฤกษะวัน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3578 B29717 โรงเรียนวัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ* ม.3 ถ.ตะพานหิน-บางไผ่ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3579 B32085 โรงเรียนหัวเฉียว* เลขที่ 82 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3580 B25993 โรงเรียนวัดทับปรู* ม.2 บ้านทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3581 B25996 โรงเรียนวัดทับหมัน* ม.6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3582 B37160 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา* ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3583 B26337 โรงเรียนวัดไทรโรงโขน* ม.2 บ้านไทรโรงโขน ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3584 B18162 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร* ม.3 บ้านสามบึงบาตร ต.วังสําโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3585 B27187 โรงเรียนวัดบึงน้ํากลัด* ม.6 บ้านบึงน้ํากลัด ต.วังสําโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3586 B01197 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร* ม.4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3587 B11178 โรงเรียนบ้านเนินทราย* ม.6 บ้านเนินทราย ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3588 B24928 โรงเรียนวัดเขารวก* ม.5 บ้านเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3589 B28896 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม* ม.1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3590 B26109 โรงเรียนวัดท่าปอ* ม.7 บ้านท่าปอ ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3591 B28065 โรงเรียนวัดยางคลี* ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3592 B07761 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา* ม.5 บ้านไดกระพังปลา ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ หน้าที่ 114 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3593 B21590 โรงเรียนบ้านห้วงสลิด* ม.7 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3594 B25036 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง* ม.9 บ้านคลองทองหลาง ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3595 B26343 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม* ม.1 บ้านน้ําโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3596 B26310 โรงเรียนวัดเทวประสาท* เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3597 B05169 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต* ม.3 บ้านเขาดิน ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3598 B04115 โรงเรียนบ้านเขาพระ* ม.7 บ้านเขาพระ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3599 B34650 โรงเรียนเยาวชนศึกษา* เลขที่ 1710 ม.1 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3600 B28398 โรงเรียนวัดวังแดง* ม.2 บ้านวังแดง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3601 B01330 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง* ม.6 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3602 B25484 โรงเรียนวัดชัยศรี* ม.2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3603 B27484 โรงเรียนวัดป่าเรไร* ม.2 บ้านป่าเรไร ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3604 B28592 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม* ม.5 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3605 B40155 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ* ม.9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3606 B01766 โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร* เลขที่ 1 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3607 B04646 โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว* ม.14 บ้านคลองห้วยหลัว ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3608 B19197 โรงเรียนบ้านหนองจอก* ม.11 บ้านหนองจอก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3609 B24951 โรงเรียนวัดเขาส้าน* ม.8 บ้านเขาส้าน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3610 B25772 โรงเรียนวัดไดอีเผือก* ม.9 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3611 B26525 โรงเรียนวัดน้ําเคือง* ม.13 บ้านน้ําเคือง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3612 B26790 โรงเรียนวัดบางเบน* ม.4 บ้านบางเบน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3613 B25771 โรงเรียนวัดไดโสน* ม.8 บ้านไดโสน ต.บางมูลนากเขต 3 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3614 B16806 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี* ม.8 บ้านวังทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3615 B02606 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์* ม.4 บ้านบางไผ่ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3616 B26183 โรงเรียนวัดท่าหอย* ม.2 บ้านท่าหอย ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3617 B27813 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน* ม.1 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3618 B23955 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา* ม.12 บ้านพฤกษวัน ต.บางมูลนากเขต 3 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3619 B01178 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา* เลขที ่85 ม.5 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3620 B24506 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา* ม.2 บ้านวังกรด ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3621 B29625 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง* ม.5 บ้านห้วยเรียงกลาง ต.วังกรดเขต 4 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3622 B37163 โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ* ม.3 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3623 B28328 โรงเรียนวัดลําประดาเหนือ* ม.7 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3624 B28401 โรงเรียนวัดวังตะกู* ม.3 บ้านวังตะกู ต.วังตะกูเขต 4 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ หน้าที่ 115 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3625 B07763 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม* ม.2 ต.วังสําโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3626 B40327 โรงเรียนอนุบาลอําเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)* ม.3 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3627 B02610 โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)* เลขที่ 23 ถ.ภูมิบาล อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3628 B37149 โรงเรียนบางลายพิทยา "จิตตภาวันอุปถัมภ์"* เลขที่ 88 ม.8 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3629 B26912 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย* ม.5 บ้านคลองข่อย ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3630 B21588 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล "สิงหะวิทยา"* ม.3 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3631 B17308 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176* เลขที ่176 ม.1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3632 B12616 โรงเรียนบ้านบึงลี* ม.4 บ้านบึงลี ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3633 B13926 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง* บ้านโป่งวัวแดง ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3634 B16913 โรงเรียนบ้านวังพร้าว* ม.5 ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3635 B19468 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก* ม.3 บ้านหนองตะแบก ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3636 B01341 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด* ม.6 บ้านหนองคล้า ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3637 B09610 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่* ม.3 บ้านทุ่งใหญ่ ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3638 B26975 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น* เลขที่ 1 ม.1 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3639 B11205 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์* ม.4 บ้านเนินโพธิ์ ต.ท้ายน้ํา อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3640 B13134 โรงเรียนบ้านปากน้ํา* ม.3 บ้านพญาวัง ต.ท้ายน้ํา อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3641 B37155 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม* ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3642 B27040 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย* ม.4 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3643 B27128 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง* ม.2 บ้านหนองดง ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3644 B29547 โรงเรียนวัดหลวง* ม.2 บ้านวัดหลวง ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3645 B20263 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง* ม.2 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3646 B37156 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา* ม.5 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3647 B16780 โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี"* ม.4 บ้านวังตายศ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3648 B26966 โรงเรียนวัดบ้านตาล "ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร"* ม.6 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3649 B28180 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ* ม.1 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3649 B01314 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก* ม.9 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3650 B20283 โรงเรียนบ้านหนองพง* ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3651 B27030 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้* ม.3 บ้านไผ่ท่าโพใต้ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3652 B37158 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม* ม.6 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

์3653 B26591 โรงเรียนวัดเนินพยอม* ม.11 บ้านหนองหวาย ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3654 B09410 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส* ม.2 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3655 B21697 โรงเรียนบ้านห้วยคําตาล* ม.3 บ้านห้วยคําตาล ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ หน้าที่ 116 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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3656 B21886 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย* ม.5 บ้านห้วยน้อย ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3657 B40102 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)* ม.11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3658 B11152 โรงเรียนบ้านเนินขวาง* ม.1 บ้านเนินขวาง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3659 B11200 โรงเรียนบ้านเนินพลวง* ม.7 บ้านเนินพลวง ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3660 B18996 โรงเรียนบ้านหนองขํา* ม.8 บ้านหนองขํา ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3661 B29866 โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต* ม.8 บ้านใหม่แสงมรกต ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3662 B21192 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก* ม.12 บ้านหนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3663 B24731 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว* ม.11 บ้านเกาะแก้ว ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3664 B29497 โรงเรียนวัดหนองหลวง* ม.3 บ้านหนองหลวง ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3665 B12610 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์* ม.1 ต.โพธิ์ทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3666 B22509 โรงเรียนบ้านหัวดง* ม.6 บ้านหัวดง ต.พระเสาร์ อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3667 B25042 โรงเรียนวัดคลองโนน* ม.9 บ้านคลองโนน ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3668 B37153 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม* เลขที่ 229 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3669 B37154 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์* ม.1 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3670 B25591 โรงเรียนวัดดงป่าคํา* ม.8 บ้านวัดดงป่าคํา ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3671 B27098 โรงเรียนวัดบ้านวังไร่* ม.5 ต.ดงป่าคํา อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3672 B12578 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ)* เลขที ่168 ม.2 บ้านบึงตะโกน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3673 B23611 โรงเรียนบึงสีไฟ* ม.4 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3674 B34639 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร* เลขที่ 80 ม.8 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3675 B16632 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง* ม.4 บ้านวังกระดี่ทอง ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3676 B16811 โรงเรียนบ้านวังทับยา* ม.1 บ้านวังทับยา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3677 B34641 โรงเรียนราษฎร์บํารุง* เลขที่ 27 ถ.บุษบา ซ.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3678 B28438 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ* ม.3 บ้านวังมะเดื่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3679 B34643 โรงเรียนอนุบาลวชิร* เลขที่ 2/18 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3680 B01018 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม* เลขที่ 148/1 หมู่บ้านวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3681 B07762 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง* ม.3 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3682 B28067 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ* ม.6 บ้านยางคอยเกลือ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3683 B28148 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ* ม.1 บ้านราชช้างขวัญ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3684 B04685 โรงเรียนบ้านคลองอุดม* ม.13 บ้านคลองอุดม ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3685 B08986 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ* ม.9 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3686 B19582 โรงเรียนบ้านหนองถ้ํา* ม.2 บ้านหนองถ้ํา ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3687 B26606 โรงเรียนวัดเนินสมอ (พินิจวิทยา)* ถ.พิจิตร-สากเหล็ก ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ หน้าที่ 117 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3688 B25736 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ* ม.3 บ้านดาน ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3689 B24801 โรงเรียนวัดขนุน* ม.4 บ้านวัดขนุน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3690 B26020 โรงเรียนวัดท่าข่อย* ม.2 บ้านท่าข่อย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3691 B28231 โรงเรียนวัดโรงช้าง (ธรรมกิตต์วิทยา)* ม.2 บ้านโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3692 B37152 โรงเรียนวังกรดพิทยา* เขตเทศบา ต.วังกรดต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3693 B27012 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง* ม.2 บ้านบุ่ง ต.วังกลม อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3694 B07053 โรงเรียนบ้านดงหวาย* ม.3 ต.สายคําโห้ อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3695 B09826 โรงเรียนบ้านน้อย* ม.2 บ้านน้อย ต.สายคําโห้ อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3696 B34640 โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ* เลขที่ 148/2 ม.1 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3697 B28315 โรงเรียนวัดลําชะล่า* ม.2 บ้านลําชะล่า ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3698 B40446 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์* เลขที่ 4/324 ถ.สระหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3699 B12934 โรงเรียนบ้านปลวกสูง* ม.3 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3700 B12598 โรงเรียนบ้านบึงบัว* ม.2 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3701 B15140 โรงเรียนบ้านมาบฝาง* ม.4 บ้านมาบฝาง ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3702 B15823 โรงเรียนบ้านยางตะพาย* ม.3 บ้านยางตะพาย ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3703 B17599 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด* ม.82 ม.4 บ้านสระบรเพ็ด ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3704 B20583 โรงเรียนบ้านหนองริ้น* ม.6 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3705 B37165 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม* ม.5 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3706 B28403 โรงเรียนวัดวังตะขบ* ม.7 บ้านวังตะขบ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3707 B12294 โรงเรียนบ้านบัวยาง* ม.9 บ้านบัวยาง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3708 B15833 โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง* ม.6 บ้านยางนกกระทุง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3709 B37164 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม* ม.6 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3710 B26618 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง* ม.11 บ้านโนนป่าแดง ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3711 B29502 โรงเรียนวัดหนองหลุม* ม.12 บ้านหนองหลุม ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3712 B01350 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน* ม.1 บ้านหนองลากฆ้อน ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3713 B29366 โรงเรียนวัดหนองปล้อง* ม.1 บ้านหนองปล้อง ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3713 B29372 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ (มิตรภาพ 215)* ม.6 บ้านคลองคต ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3714 B25838 โรงเรียนวัดตากแดด* ม.6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3715 B08666 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน* ม.7 บ้านท่ากระดาน ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3716 B20082 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล* ม.1 บ้านหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3717 B04432 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ* ม.13 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3718 B19215 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว* ม.5 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ภาคเหนือ หน้าที่ 118 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3719 B19462 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน* เลขที่ 24 บ้านหนองตะเคียน ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3720 B20880 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย* ม.2 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3721 B18226 โรงเรียนบ้านสายดินแดง* ม.13 บ้านสายดินแดง ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3722 B15877 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม* ม.9 บ้านยางห้าหลุม ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3723 B28157 โรงเรียนวัดรายชะโด* ม.7 บ้านรายชะโด ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3724 B28424 โรงเรียนวัดวังปลาทู* ม.10 บ้านวังปลาทู ต.กําแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3725 B28607 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม* ม.6 ต.กําแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3726 B11195 โรงเรียนบ้านเนินพยอม* ม.3 บ้านเนินพยอม ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3727 B11199 โรงเรียนบ้านเนินพลวง* ม.20 บ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3728 B26589 โรงเรียนวัดเนินปอ* ม.1 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3729 B11578 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย* ม.10 บ้านโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3730 B19722 โรงเรียนบ้านหนองน้ําเขียว* ม.5 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3731 B25308 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม* ม.1 บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3732 B27163 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ และโรงเรียนบ้านกระทุ่มน้ํา

เดือด*

ม.8 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3733 B13424 โรงเรียนบ้านป่าแซง* ม.3 บ้านป่าแซง ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3734 B14152 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่* ม.7 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภาคเหนือ

3735 B06254 โรงเรียนบ้านชมภู* ม.1 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3736 B06695 โรงเรียนบ้านซํารัง* ม.15 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3737 B24314 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์* ม.7 บ้านรักไหย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3738 B37170 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม* ม.2 บ้านไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3739 B04017 โรงเรียนบ้านเขาดิน* ม.5 บ้านเขาดิน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3740 B05668 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร* ม.4 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3741 B14047 โรงเรียนบ้านผารังหมี* ม.3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3742 B14446 โรงเรียนบ้านพุกระโดน* ม.1 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3743 B02465 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ* ม.5 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3744 B18919 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น* ม.2 บ้านหนองขมิ้น ต.บ้านไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3745 B14033 โรงเรียนบ้านผาท่าพล* ม.6 บ้านผาท่าพล ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3746 B14401 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย* ม.5 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

้3747 B20491 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดํา* ม.1 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3748 B21957 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง* ม.5 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3749 B30861 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บํารุง* ม.6 บ้านหัวเขา ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ หน้าที่ 119 of 237
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3750 B09505 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว* ม.1 บ้านทุ่งยาว ต.บ้านวังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3751 B16661 โรงเรียนบ้านวังขวัญ* ม.2 บ้านวังขวัญ ต.บ้านวังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3752 B03975 โรงเรียนบ้านเขาเขียว* ม.5 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3753 B19371 โรงเรียนบ้านหนองดู่* ม.3 บ้านหนองดู่ ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3754 B09731 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง* ม.2 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3755 B16746 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว* เลขที่ 333 ม.3 บ้านวังดินเหนียว ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3756 B24391 โรงเรียนราษฎร์เจริญ* ม.7 บ้านโฉงกลาง ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3757 B12763 โรงเรียนบ้านบุใหญ่* ม.4 บ้านบุใหญ่ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3758 B23710 โรงเรียนประชาสามัคคี* ม.6 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3759 B24592 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ* ม.6 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3760 B00605 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)* ม.5 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3761 B37189 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา* เลขที ่4 ม.4 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3762 B17635 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี* ม.1 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3763 B18751 โรงเรียนบ้านหนองกลด* ม.9 บ้านหนองกลด ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3764 B25606 โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์)* ม.7 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3765 B30106 โรงเรียนศึกษาลัย* ม.3 บ้านไร่ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3766 B25261 โรงเรียนวัดโคกสลุด* เลขที่ 77 ม.3 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3767 B29039 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส* เลขที่ 3 ม.5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3768 B29848 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม* ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3769 B26097 โรงเรียนวัดท่านา* ม.4 บ้านวัดท่านา ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3770 B26122 โรงเรียนวัดท่ามะขาม* ม.7 บ้านวัดท่ามะขาม ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3771 B31465 โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ* ม.10 บ้านดงตาก้อนทอง ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3772 B20784 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง* ม.8 ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3773 B24335 โรงเรียนรัฐราษฎร์บํารุง* เลขที่ 63/2 ม.6 หมู่บ้านวัดตายม ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3774 B16203 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก* ม.7 ต.คุยม่วง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3775 B29240 โรงเรียนวัดหนองขานาง* ม.9 ต.คุยม่วง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3776 B37190 โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์* ม.7 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3777 B02317 โรงเรียนนิคมบางระกํา 1 (รุ้งวิไล)* ม.5 บ้านวัดแตน ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3778 B08007 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม* ม.9 บ้านตระแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3779 B20331 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย* ม.8 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3780 B25883 โรงเรียนวัดแตน* ม.10 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3781 B28450 โรงเรียนวัดวังแร่* ม.3 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ หน้าที่ 120 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3782 B29398 โรงเรียนวัดหนองพะยอม* ม.4 บ้านหนองพะยอม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3783 B29522 โรงเรียนวัดหนองอ้อ* ม.7 หนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3784 B29571 โรงเรียนวัดห้วงกระได* ม.6 บ้านวัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3785 B02760 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก* ม.2 บ้านกรุงกรัก ต.ท่านางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3786 B08873 โรงเรียนบ้านท่านางงาม* ม.1 บ้านท่านางงาม ต.ท่านางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3787 B10130 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย* ม.6 ต.ท่านางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3788 B12339 โรงเรียนบ้านบางแก้ว* ม.3 บ้านบางแก้ว ต.ท่านางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3789 B15906 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่* ม.8 บ้านย่านใหญ่ ต.ท่านางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3790 B21748 โรงเรียนบ้านห้วยชัน* ม.5 บ้านห้วยชัน ต.ท่านางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3791 B27525 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว* ม.4 บ้านโป่งหม้อข้าว ต.ท่านางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3792 B02320 โรงเรียนนิคมบางระกํา 6 (ท่ามะเกลือ)* ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3793 B23197 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม* ม.3 บ้านเกาะยายหนู ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3794 B06957 โรงเรียนบ้านดงยาง* ม.7 ต.บ่อทอง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3795 B00265 โรงเรียนคลองวัดไร่* เลขที่ 2 ม.4 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3796 B02573 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกํา* ม.7 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3797 B02613 โรงเรียนบางระกํา* ม.14 บ้านไร่กลาง ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3798 B05216 โรงเรียนบ้านคุยยาง* ม.9 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3799 B28425 โรงเรียนวังเป็ด (วิถีพุทธ)11* ม.2 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3800 B26019 โรงเรียนวัดท่าโก* ม.3 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3801 B27828 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล* ม.12 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3802 B28064 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่* ม.6 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3803 B12276 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์* ม.3 บ้านบัวจันทร์ ต.บึงกอก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3804 B12869 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์* ม.8 ต.บึงกอก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3805 B19049 โรงเรียนบ้านหนองแขม* ม.4 บ้านหนองแขม ต.ปลักแรด อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3806 B25584 โรงเรียนวัดดงโคกขาม* ม.2 ต.ปลักแรด อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3807 B26215 โรงเรียนวัดทุ่งชา* ม.8 บ้านวัดทุ่งชา ต.ปลักแรด อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3808 B29569 โรงเรียนวัดหล่ายโพธิ์* ม.7 บ้านหล่ายโพธิ์ ต.ปลักแรด อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3809 B14420 โรงเรียนบ้านพันเสา* ม.3 บ้านพันเสา ต.พันเสา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3810 B24589 โรงเรียนวัดกรับพวง* ม.1 ต.วังอิทก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3811 B24622 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์* ม.5 ต.วังอิทก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3812 B02321 โรงเรียนนิคมบางระกํา 8 (หนองปลวก)* ม.14 บ้านหนองปลวก ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3813 B08996 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม* ม.12 ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ หน้าที่ 121 of 237
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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3814 B18743 โรงเรียนบ้านหนองกรับ* ม.1 บ้านหนองกรับ ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3815 B19463 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน* ม.9 บ้านหนองตะเคียน ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3816 B23191 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ* ม.11 บ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3817 B37192 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา* ม.17 ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3818 B29328 โรงเรียนวัดหนองนา* ม.8 ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3819 B29424 โรงเรียนวัดหนองมะคัง* ม.4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3820 B28355 โรงเรียนวัดวงฆ้อง* ม.2 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3821 B26081 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน* ม.3 บ้านท่าตะเคียน ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3822 B04127 โรงเรียนบ้านเขาฟ้า* ม.13 บ้านเขาฟ้า ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3823 B08287 โรงเรียนบ้านเต็งสํานัก* ม.7 บ้านเต็งสํานัก ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3824 B10915 โรงเรียนบ้านน้ําดํา* ม.10 ถ.ดอนทอง-น้ําดํา ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3825 B16037 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว* ม.9 บ้านร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3826 B22831 โรงเรียนบ้านหินลาด* ม.14 บ้านหินลาด ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3827 B27078 โรงเรียนวัดบ้านไร่* ม.12 บ้านไร่-บึงกัง ต.ตาปะขาวหาย อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3828 B37175 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม* ม.4 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3829 B21193 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง* ม.9 บ้านหนองหัวยาง ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3830 B28595 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)* ม.4 บ้านจูงนาง ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3831 B28828 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.6 บ้านไร่ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3832 B40440 โรงเรียนธีรธาดาปฐมวัยและภาษาต่างประเทศ 

พิษณุโลก*

เลขที่ 666/1 ซ.อัมรินทร์ลากูน ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3833 B49825 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร* เลขที ่1 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3834 B39822 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม* เลขที ่66 ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3835 B34657 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร* เลขที ่80/143 ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3836 B34661 โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์* เลขที่ 14/1 ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3837 B34663 โรงเรียนอภิชาตบุตรวิทยา* เลขที่ 265/1 ถ.บรมไตรโลกนารถ ซ.11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3838 B28061 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)* ม.1 บ้านคลอง ถ.ปราบไตรจักร ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3839 B29851 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม* ม.5 บ้านคลองจันทร์ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3840 B27548 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์)* ม.1 บ้านไผ่ค่อม ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3841 B29162 โรงเรียนวัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์)* ม.6 บ้านแสงดาว ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3842 B08556 โรงเรียนบ้านทองหลาง (พุ่มประชานุกูล)* ม.2 ถ.สายวัดโบสถ์ ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3843 B22634 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง* ม.9 บ้านหัววังกร่าง ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3844 B16973 โรงเรียนบ้านวังยาง* ม.1 บ้านวังยาง ต.วังน้ําคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ หน้าที่ 122 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3845 B20997 โรงเรียนบ้านหนองหญ้า* ม.8 บ้านหนองหญ้า ต.วังน้ําคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3846 B27422 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก* ม.2 ต.วังน้ําคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3847 B27423 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก* ม.2 บ้านปากพิงตะวันออก ต.วังน้ําคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3848 B27576 โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ* ม.7 บ้านไผ่หลง ต.วังน้ําคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3849 B34655 โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก* เลขที่ 458 ม.3 ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3850 B24568 โรงเรียนวัดกรมธรรม์* ม.3 บ้านกรมธรรม์ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3851 B28599 โรงเรียนวัดศรีวนาราม* ม.3 บ้านดงประโดก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3852 B28714 โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บํารุง)* ม.4 บ้านสมอแข ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3853 B39771 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ* เลขที่ 289 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3854 B25845 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย* ม.4 บ้านตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3855 B27811 โรงเรียนวัดโพธิญาณ (อ.ท.ผ.อุปถัมภ์)* ม.4 บ้านเกาะแม้ว ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3856 B03503 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี* ม.2 บ้านแก่งกุลาสามัคคี ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3857 B23826 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)* ม.9 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3858 B30831 โรงเรียนห้วยพลู* ม.3 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3859 B30926 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2* ม.1 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3860 B12606 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว* ม.7 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3861 B37195 โรงเรียนวังทองพิทยาคม* ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3862 B00604 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง* ม.5 บ้านกกไม้แดง ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3863 B06678 โรงเรียนบ้านซําเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)* ม.2 บ้านบ้าซําเตย ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3864 B26179 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม* ม.13 บ้านท่าหมื่นราม ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3865 B30370 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์* ม.8 บ้านทุ่งน้อย ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3866 B00602 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง* ม.4 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3867 B02798 โรงเรียนบ้านกลาง* ม.2 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3868 B06698 โรงเรียนบ้านซําหวาย* ม.10 บ้านซําหวาย ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3869 B10426 โรงเรียนบ้านนาพราน* ม.19 บ้านนาพราน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3870 B11038 โรงเรียนบ้านน้ําริน* ม.3 บ้านน้ําริน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3871 B13252 โรงเรียนบ้านป่าขนุน* ม.14 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3872 B23204 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ* ม.6 บ้านใหม่ชัยเจริญ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3873 B04386 โรงเรียนบ้านคลองดู่* ม.9 บ้านคลองคู่ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3874 B11183 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา* ม.7 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3875 B11217 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง* ม.12 บ้านเนินประดู่ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3876 B16965 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก* ม.10 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ หน้าที่ 123 of 237
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3877 B19178 โรงเรียนบ้านหนองงา* ม.6 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3878 B27708 โรงเรียนวัดพันชาลี* ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3879 B03918 โรงเรียนบ้านเข็ก* ต.แม่ระกาวังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3880 B15537 โรงเรียนบ้านแม่ระกา* ม.2 บ้านแม่ระกา ต.แม่ระกาวังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3881 B00356 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันคร ู2504)* ม.9 บ้านเสือลากหาง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3882 B04178 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)* ม.11 บ้านเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3883 B16910 โรงเรียนบ้านวังพรม* ม.7 บ้านวังพรม ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3884 B23604 โรงเรียนบึงราชนก* ม.6 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3885 B26860 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์* ม.4 บ้านบางสะพาน ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3886 B03515 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง* ม.3 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือู

3887 B03555 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์* ม.7 บ้านแก่งสฤษดิ์ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3888 B07920 โรงเรียนบ้านตอเรือ* ม.13 บ้านตอเรือ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3889 B08705 โรงเรียนบ้านท่าข้าม* ม.5 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3890 B10983 โรงเรียนบ้านน้ําพรม* ม.4 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3891 B13555 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด* ม.11 บ้านป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3892 B14155 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดํารงค์อุทิศ)* ม.10 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3893 B16820 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น* ม.2 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3894 B04500 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด* ม.4 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3895 B04542 โรงเรียนบ้านคลองเมือง* ม.6 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3896 B06908 โรงเรียนบ้านดงพลวง* ม.7 บ้านดงพลวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3897 B16860 โรงเรียนบ้านวังประดู่* ม.1 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3898 B37196 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา* เลขที่ 149 ม.11 บ้านหนองตาสี ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3899 B25580 โรงเรียนวัดดงข่อย* ม.3 บ้านดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3900 B26046 โรงเรียนวัดทางลัด* ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3901 B28434 โรงเรียนวัดวังพิกุล* ม.2 บ้านวังพิกุล ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3902 B04571 โรงเรียนบ้านคลองแร่* ม.2 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3903 B17855 โรงเรียนบ้านสะเดา* ม.1 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3904 B20292 โรงเรียนบ้านหนองพระ* ม.3 บ้านหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ

3905 B07767 โรงเรียนบ้านต้นเกด* ม.2 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3906 B07979 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม* ม.4 บ้านลําตะเคียน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3907 B09034 โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)* ม.8 บ้านท่าเรือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3908 B10941 โรงเรียนบ้านน้ําทรัพย์* เลขที่ 1 ม.9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 124 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3909 B36179 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา** ม.4 บ้านเสาร์ห้า ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3910 B36178 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา* ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3911 B06541 โรงเรียนบ้านซ่อง** ม.3 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3912 B09298 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด* ม.8 บ้านทุ่งเคล็ด ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3913 B20404 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก* ม.2 บ้านวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3914 B20837 โรงเรียนบ้านหนองสะแก* ม.5 บ้านหนองสะแก ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3915 B30919 โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรี

นครินทร์) และโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ สาขาบ้านท่า

ลิงลม**

ม.2 บ้านวังวน ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3916 B20115 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก* เลขที่ 222 ม.4 บ้านหนองปืนแตก ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตกุ

3917 B21970 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก* ม.5 บ้านห้วยปลาดุก ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3918 B30274 โรงเรียนสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระฯ)* ม.1 บ้านสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3919 B40554 โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์** เลขที่ 75 ม.5 ถ.สุวรรณดําริห์ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3920 B24673 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)* เลขที่ 45 ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3921 B02036 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)* ม.6 บ้านพุม่วง ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3922 B25939 โรงเรียนวัดทรงธรรม* ม.2 บ้านหนองกระพร้อ ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3923 B28527 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม** ม.3 บ้านไผ่ ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3924 B32949 โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา* เลขที่ 30 ถ.นราธิป ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3925 B19035 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน** ม.4 บ้านหนองเขื่อน ต.ทุ่งขาม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3926 B07094 โรงเรียนบ้านดอน** ม.7 บ้านดอน ต.นายาง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3927 B16314 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา* ม.2 บ้านไร่ใหม่พัฒนา ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3928 B12336 โรงเรียนบ้านบางเก่า** ม.2 บ้านบางเก่า ต.หนองศาลา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3929 B18962 โรงเรียนบ้านหนองขาม* ม.5 ถ.บ้านพุหวาย-หนองขาม ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3930 B36184 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์* เลขที่ 58 ม.2 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3931 B08988 โรงเรียนบ้านท่ามะริด* ม.2 บ้านท่ามะริด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3932 B14790 โรงเรียนบ้านโพรงเข้* ม.5 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3933 B15807 โรงเรียนบ้านยางชุม* ม.6 บ้านยางชุม ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3934 B19025 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน** ม.4 บ้านหนองเขาอ่อน ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3935 B20607 โรงเรียนบ้านหนองโรง* เลขที่ 1 ม.12 บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3936 B36185 โรงเรียนท่ายางวิทยา* ถ.ชลประทาน ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3937 B18946 โรงเรียนบ้านหนองขานาง** ม.5 บ้านหนองขานาง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

3938 B26027 โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)* ม.1 บ้านท่าขาม ต.ท่าคอย-ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3939 B08999 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก** ม.1 บ้านท่าไม้รวก ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3940 B19562 โรงเรียนบ้านหนองเตียน* ม.2 บ้านหนองเตียน ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3941 B08669 โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม* ม.3 บ้านท่ากระเทียม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3942 B19050 โรงเรียนบ้านหนองแขม* ม.8 บ้านหนองแขม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3943 B29184 โรงเรียนวัดไสค้าน** ม.3 บ้านไสค้าน ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3944 B24901 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง* ม.7 บ้านเขาปากช่อง ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3945 B26188 โรงเรียนวัดท่าเหว* ม.2 บ้านท่าเหว ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3946 B21796 โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ** ม.5 บ้านห้วยตะแกะ ต.วังไคร้-ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3947 B29347 โรงเรียนวัดหนองบัว* ม.3 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3948 B36186 โรงเรียนหนองจอกวิทยา** ม.6 ถ.ญาณเพชรรัตน์ ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3949 B28642 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)* ม.1 บ้านศาลาเขื่อน ต.ตําหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3950 B27943 โรงเรียนวัดม่วงงาม* ม.2 บ้านม่วงงาม ต.ถ้ํารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3951 B24885 โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)* ม.9 บ้านไร่ลุ่ม ต.ท่าแสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3952 B25350 โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)** ม.1 บ้านไร่โพธิ์ ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3953 B25619 โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)* ม.3 บ้านนาฉอก ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3954 B29225 โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร)* ม.1 บ้านหนองกาทอง ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3955 B23104 โรงเรียนบ้านแหลมทอง** ม.4 บ้านแหลมทอง ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3956 B28419 โรงเรียนวัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บํารุง)* ม.1 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3957 B29636 โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)* ม.5 ต.สมอพือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3958 B29645 โรงเรียนวัดหว้า** ม.2 บ้านสะพานไกร ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3959 B19198 โรงเรียนบ้านหนองจอก** ม.3 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3960 B49215 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ท่าแร้ง** เลขที่ 93/1 ม.4 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3961 B49214 โรงเรียนอิสลามดํารงธรรม** เลขที่ 157 ม.4 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3962 B26717 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)* ม.10 บ้านบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3963 B09463 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอํานวย)* ม.7 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3964 B25155 โรงเรียนวัดคุ้งตําหนัก* ม.7 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3965 B12205 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย* ม.6 บ้านบ่อหวาย ต.เขาวัง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3966 B36175 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี** เลขที่ 184/2 ถ.คีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

่3967 B36176 โรงเรียนพรหมานุสรณ์* เลขที่ 278 ถ.บันไดอิฐ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3968 B32941 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย** เลขที ่196 ถ.ดําเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3969 B32937 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี* เลขที่ 146 ม.3 ถ.บางจาน ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 126 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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3970 B14441 โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)** ม.1 บ้านพี่เลี้ยง ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3971 B32940 โรงเรียนศึกษาปัญญา* เลขที่ 325 ถ.มาตยาวงษ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3972 B32948 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา* เลขที่ 325 ถ.มาตยาวงษ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3973 B32944 โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร** เลขที่ 21 ถ.กําแพงเมือง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3974 B29183 โรงเรียนวัดไสกระดาน** ม.3 บ้านสนาม ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3975 B25394 โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล (สุวรรณไวประชานุกูล)* ม.6 บ้านบางจาก ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3976 B26664 โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)* ม.5 บ้านโพธิ์ ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3977 B32946 โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ** เลขที่ 491 ม.5 ถ.บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3978 B32945 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา* เลขที่ 82 ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3979 B32947 โรงเรียนอนุบาลศศิมา* เลขที่ 298 ม.4 ถ.ราชดําเนิน ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3980 B24516 โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)* ม.2 ต.วังตะโก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3981 B29505 โรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)** ม.8 บ้านหนองหว้า ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3982 B20310 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบํารุง)* ม.3 บ้านดอนทราย ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3983 B12334 โรงเรียนบ้านบางกุฬา** ม.6 บ้านบางกุฬา ต.หาดเจ้าสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3984 B26762 โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)* ม.4 บ้านบางทะลุสันติสุข ต.หาดเจ้าสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3985 B23371 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา* ม.1 บ้านอ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ภาคตะวันตก

3986 B40060 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม* เลขที่ 114 ม.13 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3987 B40268 โรงเรียนศรีไพรวิทยา* เลขที่ 147 ม.13 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3988 B19391 โรงเรียนบ้านหนองแดง* เลขที่ 5 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3989 B21815 โรงเรียนบ้านห้วยตูม* ม.1 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3990 B06569 โรงเรียนบ้านซับเจริญ* ม.3 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3991 B18179 โรงเรียนบ้านสามแยกป่ามะม่วง* เลขที่ 63 ม.4 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3992 B36199 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม* เลขที่ 251 ม.4 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3993 B20563 โรงเรียนบ้านหนองระมาน* ม.6 บ้านหนองระมาน ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3994 B00074 โรงเรียนกิตติพิทยา* เลขที่ 71 ม.1 ถ.ดงขุย-วังชะนาง ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3995 B32956 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์* ม.1 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3996 B11237 โรงเรียนบ้านเนินสว่าง* ม.2 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3997 B13882 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว* เลขที่ 2 ม.7 บ้านโป่งนกแก้ว ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3998 B04095 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง* ม.11 บ้านเขาบ่อทอง ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

3999 B05820 โรงเรียนบ้านโคกสูง* ม.3 บ้านโคกสูง ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4000 B06782 โรงเรียนบ้านดงแขวน* ม.6 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4001 B07934 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น* เลขที่ 99 ม.8 บ้านตะกุดจั่น ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 127 of 237
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4002 B07937 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า* ม.5 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4003 B08706 โรงเรียนบ้านท่าข้าม* ม.1 เทศบาล ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4004 B02770 โรงเรียนบ้านกล้วย* ม.3 บ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4005 B05788 โรงเรียนบ้านโคกสําราญ* เลขที่ 88 ม.8 บ้านโคกสําราญ ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4006 B02629 โรงเรียนบ้านกกจั่น* ม.6 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4007 B06643 โรงเรียนบ้านซับสีทอง* ม.7 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4008 B11054 โรงเรียนบ้านน้ําลัด* ม.3 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4009 B13852 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดหัว* ม.12 บ้านโป่งเจ็ดหัว ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4010 B05848 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก* ม.10 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4011 B08407 โรงเรียนบ้านถ้ําแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1)* ม.7 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือู

4012 B21303 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* ม.8 บ้านหนองใหญ่ ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4013 B30417 โรงเรียนสายสมร* ม.3 บ้านเขาแม่แก่ ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4014 B02625 โรงเรียนบ้านกกกะบก* ม.1 ถ.กกกะทอน-ห้วยสนามทราย ต.โคกมน อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4015 B22214 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย* ต.โคกมน อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4016 B36200 โรงเรียนน้ําหนาววิทยาคม* เลขที ่124 ม.5 ต.น้ําหนาว อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4017 B22274 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ* ม.1 บ้านห้วยหญ้าเครือ ต.น้ําหนาว อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4018 B06785 โรงเรียนบ้านดงคล้อ* ม.6 ต.วังกวาง อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4019 B22333 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ* ม.4 ต.วังกวาง อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4020 B21626 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ* ม.6 ต.หลักด่าน อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4021 B05311 โรงเรียนบ้านโคกกรวด* ม.13 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4022 B05755 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด* ม.9 บ้านโคกสะอาด ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4023 B16162 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ* ม.6 บ้านราษฎร์เจริญ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4024 B07929 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน* ม.5 บ้านตะกรุดหิน ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4025 B32960 โรงเรียนอุดมวิทยา* เลขที่ 569/1 ม.7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4026 B12623 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน* ม.8 บ้านบึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4027 B19274 โรงเรียนบ้านหนองแจง* ม.10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4028 B32959 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต* เลขที่ 556 ม.7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4029 B11232 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์* ม.11 บ้านหนองขาม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4030 B13898 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ* ม.15 บ้านโป่งบุญเจริญ ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4031 B19639 โรงเรียนบ้านหนองไทร* ม.12 บ้านหนองไทร ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4032 B21832 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* ม.4 บ้านห้วยทราย ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4033 B32957 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา* เลขที ่214 ม.1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 128 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4034 B06570 โรงเรียนบ้านซับเจริญ* ม.7 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4035 B17564 โรงเรียนบ้านสระแก้ว* ม.3 บ้านสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4036 B12579 โรงเรียนบ้านบึงตะแบก* ม.4 บ้านบึงตะแบก ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4037 B24862 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม* ม.9 บ้านลําพื้นทอง ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4038 B16305 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ* ม.4 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4039 B16078 โรงเรียนบ้านระวิง* ม.4 บ้าระวิง ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4040 B17851 โรงเรียนบ้านสะแกงาม* ม.11 บ้านสะแกงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4040 B22347 โรงเรียนบ้านห้วยแหน* ม.7 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4041 B04329 โรงเรียนบ้านคลองขุด* ม.4 บ้านคลองขุด ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4042 B06301 โรงเรียนบ้านชอนไพร* ม.9 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือู

4043 B04466 โรงเรียนบ้านคลองบง* ม.3 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4044 B08662 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล* ม.6 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4045 B08004 โรงเรียนบ้านตะเบาะ* ม.9 ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4046 B13501 โรงเรียนบ้านป่าบง* ม.7 ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4047 B16707 โรงเรียนบ้านวังโค้ง* ม.1 บ้านวังโค้ง ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4048 B21715 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้* ม.5 บ้านห้วยไคร้ ต.ตะเบาะน้ําร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4049 B13553 โรงเรียนบ้านป่าม่วง* ม.11 บ้านป่าม่วง ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4050 B14578 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม* ม.17 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4051 B16736 โรงเรียนบ้านวังซอง* เลขที๋ 179 ม.9 บ้านวังซอง ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4052 B23316 โรงเรียนบ้านอมกง* ม.7 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4053 B04612 โรงเรียนบ้านคลองสาร* ม.7 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4054 B09850 โรงเรียนบ้านนา* ม.10 บ้านนา ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4055 B06245 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ* ม.3 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4056 B06296 โรงเรียนบ้านชอน* ม.4 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4057 B12044 โรงเรียนบ้านบง* ม.2 บ้านบง ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4058 B09602 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน* ม.4 บ้านทุ่งหินปูน ต.น้ําร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4059 B12712 โรงเรียนบ้านบุฉนวน* ม.1 ต.น้ําร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4060 B09720 โรงเรียนบ้านไทรงาม* บ้านไทรงาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4061 B19703 โรงเรียนบ้านหนองนารี* บ้านหนองนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

่4062 B31247 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์* เลขที่ 14/10 ถ.สามัคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4063 B36197 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี* เลขที่ 208 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4064 B32953 โรงเรียนสําราญราษฎร์วิทยา* เลขที ่122 ถ.บูรกรรมโกวิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 129 of 237
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4065 B36194 โรงเรียนเนินพิทยาคม* ม.2 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4066 B05294 โรงเรียนบ้านโคก* ม.2 บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4067 B11066 โรงเรียนบ้านน้ําเลา* ม.5 บ้านน้ําเลา ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4068 B11104 โรงเรียนบ้านน้ําอ้อม* ม.6 บ้านน้ําอ้อม ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4069 B22015 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล* ม.1 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4070 B09300 โรงเรียนบ้านทุ่งแค* ม.6 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4071 B14229 โรงเรียนบ้านพนานิคม* ม.10 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4072 B16715 โรงเรียนบ้านวังจาน* ม.9 บ้านวังจาน ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4073 B13609 โรงเรียนบ้านป่าเลา* ม.2 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4074 B14348 โรงเรียนบ้านพลํา* ม.6 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือู

4075 B13435 โรงเรียนบ้านป่าแดง* ม.7 บ้านป่าแดง ต.ป่าเลาสะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4076 B15768 โรงเรียนบ้านยางกุด* ม.6 ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4077 B15857 โรงเรียนบ้านยางลาด* ม.1 บ้านยางลาด ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4078 B16675 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137* ม.2 ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4079 B15925 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง* ม.10 ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4080 B21561 โรงเรียนบ้านหลุง* ม.6 ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4081 B32951 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์* เลขที่ 344 ม.3 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4082 B16227 โรงเรียนบ้านไร่* ม.8 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4083 B06338 โรงเรียนบ้านชัยมงคล* เลขที่ 56 ม.1 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4084 B21286 โรงเรียนบ้านหนองแหวน* ม.2 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4085 B21890 โรงเรียนบ้านห้วยนาค* ม.4 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4086 B22227 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก* ม.5 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4087 B10923 โรงเรียนบ้านน้ําเดื่อ* ม.5 บ้านน้ําเดื่อ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4088 B12669 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง* ม.1 บ้านบุ่งกกเรียง ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4089 B13939 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า* ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4090 B22351 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่* ม.2 บ้านห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4091 B04452 โรงเรียนบ้านคลองน้ําคัน* ม.2 บ้านคลองน้ําคัน ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4092 B06451 โรงเรียนบ้านเชิงชาย* ม.4 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4093 B07046 โรงเรียนบ้านดงหลง* ม.8 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4094 B07596 โรงเรียนบ้านด่านช้าง* ม.4 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4095 B16667 โรงเรียนบ้านวังขอน* ม.6 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4096 B08746 โรงเรียนบ้านทางข้าม* ม.8 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 130 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4097 B11482 โรงเรียนบ้านโนนตูม* ม.5 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4098 B36205 โรงเรียนวังโป่งศึกษา* ม.13 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4099 B16734 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย* ม.5 บ้านวังแช่กลอย ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4100 B11107 โรงเรียนบ้านน้ําอ้อม* ม.3 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4101 B23255 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน* ม.10 บ้านใหม่วังตะเคียน ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4102 B00742 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง* ม.1 บ้านโคกปรง ถ.โคกปรง-โนนสง่า ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4103 B04144 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง* ม.4 บ้านเขายางโปร่ง ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4104 B06636 โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์* ม.6 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4105 B06653 โรงเรียนบ้านซับอีลุม* ม.5 บ้านซับอีลุม ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4106 B10924 โรงเรียนบ้านน้ําเดือด* ม.12 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือู

4107 B04426 โรงเรียนบ้านคลองทราย* ม.11 ถ.ลํานารวย-สระคู ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4108 B06599 โรงเรียนบ้านซับน้อย* ม.1 บ้านซับน้อย ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4109 B14836 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก* ม.7 บ้านฟุบสะแก ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4110 B18486 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา* ม.6 บ้านแสงมณี ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4111 B09040 โรงเรียนบ้านท่าโรง* ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4112 B09611 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่* ม.5 บ้านท่งใหญ่ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4113 B12745 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด* ม.8 บ้านบุมะกรูด ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4114 B15150 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี* ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4115 B32962 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา* เลขที่ 202 ถ.เพทาย ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4116 B32963 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา* เลขที ่208 ม.3 ถ.บุษราคัม ซ.นิลวงศ์2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4117 B32091 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา* เลขที่ 123 ถ.ไพฑูรย์ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4118 B31335 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี* ม.1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4119 B30315 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา* ม.9 ต.น้ําร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4120 B36208 โรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม* ม.2 ต.น้ําร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4121 B04467 โรงเรียนบ้านคลองบง* ม.7 บ้านคลองบง ต.น้ําร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4122 B09721 โรงเรียนบ้านไทรงาม* ม.8 บ้านไทรงาม ต.น้ําร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4123 B11031 โรงเรียนบ้านน้ําร้อน* ต.น้ําร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4124 B15976 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์* ม.6 บ้านรวมทรัพย์ ต.น้ําหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4125 B16904 โรงเรียนบ้านวังไผ่* ม.6 บ้านวังไผ่ ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4126 B23258 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์* ม.10 บ้านใหม่วิไลวัลย์ ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4127 B12558 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ* ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4128 B18725 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม* ม.9 บ้านหนองกระทุ่ม ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 131 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4129 B19083 โรงเรียนบ้านหนองคล้า* ม.8 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4130 B14257 โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์* ม.14 บ้านพรหมประชาสรรค์ ต.ภูน้ําหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4131 B14270 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง* ต.ภูน้ําหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4132 B14866 โรงเรียนบ้านภูน้ําหยด* ม.9 บ้านภูน้ําหยด ต.ภูน้ําหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4133 B17021 โรงเรียนบ้านวังลึก* ม.15 บ้านวังลึก ต.ภูน้ําหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4134 B18217 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา* ม.1 บ้านยางสามต้น ต.ภูน้ําหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4135 B05310 โรงเรียนบ้านโคกกรวด* ม.8 บ้านโคกกรวด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4136 B06555 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่* ม.6 บ้านซับกระโช่ ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4137 B06586 โรงเรียนบ้านซับตะแบก* ม.5 บ้านซับตะแบก ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4138 B07567 โรงเรียนบ้านดาดอุดม* ม.7 บ้านดาดอุดม ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือู

4139 B17123 โรงเรียนบ้านวังใหญ่* ม.1 บ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4140 B36209 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม* ม.5 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4141 B29996 โรงเรียนวัลลภานุสรณ์* ม.4 บ้านยางตอ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4142 B00298 โรงเรียนค่ายลูกเสือวิเชียรบุรี* ม.1 บ้านสามแยก ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4143 B17610 โรงเรียนบ้านสระประดู่* ม.2 บ้านสระประดู่ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4144 B03567 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน* ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4145 B03923 โรงเรียนบ้านเข็มทอง* ม.3 บ้านดงเข็ม ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4146 B14259 โรงเรียนบ้านพรหมยาม* ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4147 B16260 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ* ม.9 บ้านไร่ตาพุฒ ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4148 B03979 โรงเรียนบ้านเขาคลัง* ม.8 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4149 B10644 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์* ม.12 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4150 B06648 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง* ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4151 B20843 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่* ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4152 B36210 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม* เลขที่ 249 ม.1 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4153 B06023 โรงเรียนบ้านจัดสรร* ม.10 บ้านจัดสรร ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4154 B10630 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น* ม.4 บ้านนาสนุ่น ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4155 B07602 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี* ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4156 B18028 โรงเรียนบ้านสันติธรรม* ม.4 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4157 B21064 โรงเรียนบ้านหนองหมู* ม.2 บ้านหนองหมู ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4158 B08998 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง* ม.7 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4159 B36211 โรงเรียนเมืองศรีเทพ* ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4160 B16048 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา* ม.11 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 132 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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4161 B17551 โรงเรียนบ้านสระกรวด* ม.1 บ้านสระกรวด ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4162 B23289 โรงเรียนบ้านใหม่สาริกา* ม.13 บ้านใหม่สาริกา ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4163 B32964 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา* เลขที่ 308 ม.15 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4164 B32093 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา* เลขที่ 356 ม.15 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4165 B32965 โรงเรียนอนุบาลกิลาพร* เลขที่ 56 ม.13 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4166 B16101 โรงเรียนบ้านรังย้อย* ม.1 บ้านรังย้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4167 B10851 โรงเรียนบ้านน้ําเขียว* ม.4 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4168 B11203 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา* ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4169 B06585 โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง* ม.9 บ้านซับตะเคียนทอง ต.กองทูลเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4170 B36212 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม* ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือู

4171 B06244 โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง* ม.4 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4172 B08802 โรงเรียนบ้านท่าด้วง* เลขที่ 222 ม.8 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4173 B13351 โรงเรียนบ้านปางยาง* ม.2 บ้านปางยาง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4174 B21790 โรงเรียนบ้านห้วยตลาด* ม.7 บ้านห้วยตลาด ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4175 B09117 โรงเรียนบ้านท่าสวาย* ม.2 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4176 B11153 โรงเรียนบ้านเนินคนธา* ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4177 B09012 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม* ม.4 บ้านท่าเยี่ยม ต.ท่าแดงวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4178 B40512 โรงเรียนโชติวิทยา* เลขที ่118 ม.6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4179 B36213 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม* เลขที่ 214 ม.8 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4180 B22533 โรงเรียนบ้านหัวโตก* ม.4 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4181 B32966 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา* เลขที่ 337 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ซ.สุขาภิบาล4 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4182 B32967 โรงเรียนศรีปัญญา* เลขที่ 118 ม.6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4183 B05457 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ* ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4184 B06558 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง* ม.6 บ้านโนนดู่ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4185 B10611 โรงเรียนบ้านนาวังแหน* ม.7 บ้านนาวังแหน ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4186 B13280 โรงเรียนบ้านป่าคาย* เลขที่ 222 ม.9 บ้านป่าคาย ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4187 B06627 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์* ม.7 บ้านซับวารินทร์ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4188 B11209 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า* ม.3 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4189 B12298 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา* ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก บ้านลําบัววัฒนา ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4190 B16489 โรงเรียนบ้านลําตาเณร* ม.6 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4191 B17135 โรงเรียนบ้านวังอ่าง* ม.4 บ้านวังอ่าง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4192 B05433 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์* ม.3 บ้านโคกคงสมโภชน์ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 133 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4193 B06574 โรงเรียนบ้านซับชมภู* ม.8 บ้านซับชมภู ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4194 B06580 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ* ม.6 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4195 B17559 โรงเรียนบ้านสระเกษ* ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4196 B36214 โรงเรียนเพชรละครวิทยา* เลขที่ 333 ม.8 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4197 B02620 โรงเรียนบ้าน กม.30* เลขที่ 1 ม.6 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4198 B10125 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง* ม.3 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4199 B17118 โรงเรียนบ้านวังเหว* ม.4 บ้านวังเหว ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4200 B16812 โรงเรียนบ้านวังท่าดี* ม.5 บ้านวังท่าดี ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4201 B04400 โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน* ม.7 บ้านคลองตะพานหิน ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4202 B05694 โรงเรียนบ้านโคกสง่า* ม.5 บ้านโคกสง่า ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือู

4203 B07933 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม* ม.4 บ้านตะกุดงาม ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4204 B17645 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง* ม.3 บ้านสระหมื่นเชียง ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4205 B02621 โรงเรียนบ้าน กม.35* ม.14 บ้านกม.35 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4206 B14210 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์* ม.2 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4207 B16507 โรงเรียนบ้านลําพาด* ม.10 บ้านลําพาด ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4208 B40419 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา* เลขที่ 959 ม.2 ถ.หนองไผ่-บ้านไร่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4209 B31422 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่* ม.4 บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4210 B04056 โรงเรียนบ้านเขาถ้ําพระ* ม.6 บ้านเขาถ้ําพระ ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4211 B21669 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย* ม.7 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4211 B21671 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย สาขาบ้านซําบุ่น* ม.11 บ้านซําบุ่น ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4212 B10153 โรงเรียนบ้านนาแซง* ม.2 บ้านนาแซง ต.เกาะแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4213 B08096 โรงเรียนบ้านตาดกลอย* ม.3 บ้านตาดกลอย ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4214 B08098 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา* ม.5 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4215 B16666 โรงเรียนบ้านวังขอน* ม.1 บ้านวังขอน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4216 B17045 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา* ม.6 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4217 B22364 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน* ม.2 บ้านห้วยอีจีน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4218 B11114 โรงเรียนบ้านน้ําอ้อย* ม.4 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4219 B10148 โรงเรียนบ้านนาซํา* ม.6 บ้านนาซํา ต.นาซํา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4220 B11073 โรงเรียนบ้านน้ําสร้าง และสาขาบ้านแก่งเสี้ยว* ม.3 ถ.หล่มสัก-เมืองเลย ต.นาซํา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4221 B21304 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* ม.1 ต.นาซํา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4222 B01119 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ* เลขที่ 119 ม.5 บ้านห้วยมะเขือ ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4223 B07553 โรงเรียนบ้านดอยน้ําเพียงดิน* ม.8 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 134 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4224 B11215 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47* เลขที ่29 ม.2 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4225 B14301 โรงเรียนบ้านพร้าว* ม.3 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4226 B03823 โรงเรียนบ้านขี้นาค* ม.12 บ้านขี้นาค ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4227 B08707 โรงเรียนบ้านท่าข้าม* ม.11 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4228 B10279 โรงเรียนบ้านนาทราย* ม.2 บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4229 B10854 โรงเรียนบ้านน้ําครั่ง* ม.5 บ้านน้ําครั่ง ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4230 B14869 โรงเรียนบ้านภูปูน* ม.6 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4231 B22908 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง* ม.11 บ้านเหมืองแบ่ง ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4232 B13934 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา* ม.1 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4233 B16628 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด* ม.4 บ้านวังก้นหวด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือู

4234 B17384 โรงเรียนบ้านศิลา* ม.6 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4235 B17407 โรงเรียนบ้านสงเปลือย* ม.12 บ้านสงเปลือย ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4236 B19032 โรงเรียนบ้านหนองเขียว* ม.9 บ้านหนองเขียว ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4237 B14244 โรงเรียนบ้านพรวน* เลขที่ 71 ม.9 บ้านพรวน ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4238 B17041 โรงเรียนบ้านวังเวิน* เลขที่ 98 ม.8 บ้านวังเวิน ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4239 B19872 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว* ม.1 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4240 B32971 โรงเรียนบูรณวิทยา* เลขที่ 32 ม.5 ถ.พิทักษ์บํารุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4241 B26223 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย* เลขที่ 66/11 ม.11 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4242 B32972 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา* เลขที่ 52 ม.5 ถ.พิทักษ์บํารุง ซ.พิทักษ์บํารุง11 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4243 B31431 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า* เลขที ่193-1294 ม.5 ถ.นฤพัฒน์ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4244 B08920 โรงเรียนบ้านท่าผู* ม.6 บ้านท่าผู ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4245 B10843 โรงเรียนบ้านน้ําขอบ* ม.9 บ้านน้ําขอบ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4246 B14870 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่* ม.7 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4247 B20543 โรงเรียนบ้านหนองยาว* ม.1 บ้านหนองยาว ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4248 B22869 โรงเรียนบ้านหินฮาว* เลขที่ 77 ม.3 บ้านหินฮาว ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4249 B06356 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด* ม.11 บ้านช้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4250 B22225 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง* ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4251 B22226 โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย* ม.1 บ้านห้วยสวิงน้อย ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4252 B06843 โรงเรียนบ้านดงทิพย์* ม.3 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4253 B09187 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ* ม.1 บ้านท่าอิบุญ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4254 B10827 โรงเรียนบ้านน้ําก้อ* ม.5 บ้านน้ําก้อ ต.น้ําก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4255 B02650 โรงเรียนบ้านกกโอ* ม.4 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 135 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4256 B22187 โรงเรียนบ้านห้วยลาน* ม.9 ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4257 B10996 โรงเรียนบ้านน้ําพุ* ม.17 บ้านน้ําพุ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4258 B13502 โรงเรียนบ้านป่าบง* ม.6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4259 B40088 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์* เลขที่ 111 ม.13 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4260 B12676 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า* ม.5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4261 B21684 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา* ม.4 บ้านห้วยคนทา ต.บุ่งน้ําเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4262 B13232 โรงเรียนบ้านปากออก* ม.9 บ้านปากออก ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4263 B36217 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม* ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4264 B04626 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน* ม.8 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4265 B08697 โรงเรียนบ้านท่าขาม* ม.5 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือู

4266 B09814 โรงเรียนบ้านนครเดิด* ม.10 บ้านดงเมือง ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4267 B16010 โรงเรียนบ้านร่องดู่* ม.4 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4268 B12699 โรงเรียนบ้านบุ่งยาง* ม.4 ต.วัดเป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4269 B19061 โรงเรียนบ้านหนองไขว่* ม.6 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4270 B31750 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย* บ้านสักงอย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4271 B32974 โรงเรียนผดุงวิทย์* เลขที ่20 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4272 B32094 โรงเรียนหยกฟ้า* เลขที่ 11 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4273 B49893 โรงเรียนศรีมงคลพิทยาลัย* ถ.วจี ต.หล่อมสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4274 B22173 โรงเรียนบ้านห้วยไร่* ม.3 บ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4275 B32973 โรงเรียนเมตตาศึกษา* เลขที่ 175/3 ถ.วจี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ

4276 B49973 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่* เลขที่ 505 ม.9 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ภาคเหนือ

4277 B49972 โรงเรียนอนุบาลน้ําทอง* เลขที่ 445/11 ม.2 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ภาคเหนือ

4278 B15711 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)** เลขที่ 91/57 ม.6 ซ.น้ําตกกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4279 B02943 โรงเรียนบ้านกะทู้* ม.2 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4280 B03326 โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่* ม.1 บ้านเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4281 B18626 โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ําเย็น* เลขที่ 34 บ้านไสน้ําเย็น ถ.สวัสดิรักษ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4282 B49314 โรงเรียนบ้านกะหลิม** เลขที่ 306 ม.5 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4283 B29107 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์* บ้านชายวัด ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4284 B37200 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้องอนุส* เลขที่ 378/10 ม.1 ถ.เชิงทะเล-บ้านดอน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

่4285 B06456 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)** เลขที่ 21 ม.1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4286 B12383 โรงเรียนบ้านบางเทา* ม.3 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4287 B34679 โรงเรียนถลางวิทยา* ม.1 ถ.ทางเข้าบ้านดอน ต.เทพกระษัตร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้ หน้าที่ 136 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4288 B13268 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ* ม.5 บ้านป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4289 B23100 โรงเรียนบ้านแหลมทราย** ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4290 B28022 โรงเรียนวัดเมืองใหม่** ม.5 บ้านเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4291 B34680 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา* เลขที่ 187/7 ม.4 ถ.บ้านดอน-บ้านยา ซ.บ้านดอน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4292 B30569 โรงเรียนหงษ์หยกบํารุง* ม.3 บ้านสวนมะพร้าว ต.บ้านไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4293 B00133 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา** ม.5 บ้านเกาะนาคา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4294 B12446 โรงเรียนบ้านบางโรง* ม.3 บ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4295 B37201 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์** เลขที่ 135 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4296 B30438 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบํารุง** เลขที่ 109 ม.1 บ้านผักฉีด ถ.ท่าเรือ-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4297 B01747 โรงเรียนท่าฉัตรไชย** ม.5 บ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใตู้

4298 B15702 โรงเรียนบ้านไม้ขาว** ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4299 B21471 โรงเรียนบ้านหมากปรก** ม.1 บ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4300 B09030 โรงเรียนบ้านท่าเรือ** ม.3 บ้านท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4301 B15158 โรงเรียนบ้านม่าหนิก** ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4302 B23406 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ** ม.6 บ้านอ่าวปอ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4303 B28625 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)* ม.5 บ้านลิพอนใต้ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4304 B12002 โรงเรียนบ้านในทอน** ม.4 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4305 B27919 โรงเรียนวัดมงคลวราราม** ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4306 B49790 โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม** ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4307 B17884 โรงเรียนบ้านสะปํา"มงคลวิทยา"* ม.1 บ้านสะปํา ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4308 B35877 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต** เลขที่ 88 ม.5 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4309 B34678 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต** ม.5 ถ.เทพกษัตริย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4310 B00135 โรงเรียนเกาะมะพร้าว** ม.6 บ้านเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว-รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4311 B06226 โรงเรียนบ้านฉลอง** ม.6 บ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4312 B28257 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม** ม.8 ถ.เจ้าฟ้า บ้านโคกโตนด ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4313 B34670 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา* เลขที่ 291 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4314 B34672 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว* เลขที ่103-5 ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4315 B34674 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ** เลขที่ 175 ถ.เยาวราช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4316 B34677 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา** เลขที่ 65-67 ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

่4317 B34673 โรงเรียนวิทยาสาธิต** เลขที่ 9/2 ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4318 B34675 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา* เลขที ่21/45 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4319 B00140 โรงเรียนเกาะโหลน** ม.3 บ้านเกาะโหลน ต.บลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้ หน้าที่ 137 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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4320 B49788 โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา** ศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4321 B34669 โรงเรียนเทพอํานวยวิทยา* เลขที่ 4/1 ถ.เทพกระษัตรีย์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4322 B03304 โรงเรียนบ้านกู้กู** ม.3 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4323 B09287 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยขจรประชาอาสา"* ม.5 บ้านทุ่งคา ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4324 B39866 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต** เลขที่ 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4325 B34676 โรงเรียนอนุบาลบุษบง* เลขที่ 7/15 ถ.รัษฏานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4326 B24198 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต* ม.4 บ้านห้าแยก ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4327 B28830 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.2 บ้านราไวย์ ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4328 B48990 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา** ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4329 B37199 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 189 ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

ภูเก็ต**

ู

4330 B30916 โรงเรียนแหลมพันวา** ม.8 ต.วิชิตถ.ศักดิเดช อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4331 B30000 โรงเรียนวิชิตสงคราม** เลขที่ 27/12 ม.4 บ้านระเงง ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิตสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4332 B02935 โรงเรียนบ้านกะตะ** ม.2 บ้านกะตะ ต.ห้าแยก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภาคใต้

4333 B40161 โรงเรียนบ้านเปลือยดง* ม.10 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4334 B11467 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า* ม.9 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4335 B18539 โรงเรียนบ้านโสกคลอง* เลขที่ 12  บ้านโสกคลอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4336 B21705 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง* ม.12 บ้านห้วยแคน ต.ศรีอรุณ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4337 B05643 โรงเรียนบ้านโคกไร่* ม.2 บ้านโคกไร่ ต.หนองกุงโนนภิบาล อ.แกดํา จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4338 B22465 โรงเรียนบ้านหัวขัว* ม.8 บ้านหัวขัว ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4339 B16657 โรงเรียนบ้านวังกุง* ม.19 บ้านวังกุง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4340 B21473 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง* ม.4 บ้านหมากมาย ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4341 B19704 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว* ม.6 บ้านหนองนาไร่เดียว ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4342 B15239 โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง* ม.15 บ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4343 B05424 โรงเรียนบ้านโคกข่า* เลขที่ 97 ม.2 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4344 B49971 โรงเรียนวรัญญาวิทย์* เลขที่ 50 ม.15 ถ.นาเชือก-นาดูน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4345 B49970 โรงเรียนอนุบาลวรัญญาวิทย์* เลขที ่27 ม.12 ถ.นาเชือก-นาดูน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4346 B22959 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ* ม.12 บ้านเหล่าค้อ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4347 B13436 โรงเรียนบ้านป่าแดง* ม.5 บ้านป่าแดง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4348 B18809 โรงเรียนบ้านหนองกุง* ม.7 บ้านหนองใหม่ ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4349 B19989 โรงเรียนบ้านหนองบึง* ม.3 บ้านหนองบึง ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4350 B07866 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง* ม.1 บ้านตลาดม่วง ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 138 of 237
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4351 B07742 โรงเรียนบ้านแดงโพงคําแก้ว* ม.1 บ้านแดงโพง ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4352 B02183 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี* ม.6 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4353 B03609 โรงเรียนบ้านโกทา* เลขที่ 135 ม.2 บ้านโกทา ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4354 B19239 โรงเรียนบ้านหนองจิก* ม.7 บ้านหนองจิก ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4355 B19571 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย* เลขที่ 83 ม.2 บ้านหนองแต้น้อย ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4356 B03581 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า* ม.11 บ้านแก่นเท่า ต.โนนราศี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4357 B34692 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์* เลขที่ 606 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4358 B15747 โรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา)* ม.1 บ้านยาง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4359 B11292 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร* ม.1 บ้านโนนเกษตร ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4360 B11872 โรงเรียนบ้านโนนสําราญ* ม.7 บ้านโนนสําราญ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4361 B14807 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง* ม.10 บ้านไพรวัลย์ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4362 B06939 โรงเรียนบ้านดงมัน* เลขที่ 33 ม.5 บ้านน้ําผึ้ง ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4363 B20185 โรงเรียนบ้านหนองผือ* เลขที่ 151 ม.10 บ้านหนองผือ ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4364 B06742 โรงเรียนบ้านดง* ม.9 บ้านดง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4365 B15178 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่* ม.10 บ้านหนองไผ่ ต.เม็กดํา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4366 B11382 โรงเรียนบ้านโนนจาน* ม.7 บ้านโนนจาน ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4367 B37242 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม* เลขที่ 93 ม.17 ถ.พยัคมภูมิพิสัย-เกษตรวิสัย ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4368 B11625 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา* ม.9 บ้านลําพลับพลา ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4369 B03804 โรงเรียนบ้านขามเรียน* ม.5 บ้านขามเรียน ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4370 B19869 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ* ม.1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4371 B12677 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม* ม.11 บ้านบุ่งคล้า ต.เกิ้งลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4372 B37208 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม* ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4373 B07502 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง* ม.9 บ้านดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4374 B37209 โรงเรียนผดุงนารี* เลขที่ 1143 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4375 B06799 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน* ม.10 บ้านดงเค็ง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4376 B37211 โรงเรียนมหาวิชานุกูล* ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4377 B19119 โรงเรียนบ้านหนองคู* ม.2 บ้านป่ากุง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4378 B19489 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา* ม.3 บ้านหนองตาไก้ ต.ขามป้อมหนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4379 B03936 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง* เลขที่ 77 ม.6 บ้านเขวาค้อ ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4380 B00753 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา* ม.1 บ้านงัวบา ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4381 B02855 โรงเรียนบ้านก่อ* ม.14 บ้านก่อ ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4382 B37249 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม* ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 139 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4383 B03633 โรงเรียนบ้านไก่นา* เลขที่ 55 ม.9 บ้านไก่นากลาง ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4384 B17437 โรงเรียนบ้านสนาม* ม.2 บ้านสนาม ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4385 B40121 โรงเรียนบ้านโนน* เลขที่ 49 ม.4 บ้านโนน ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4386 B40087 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม* ม.3 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4387 B00180 โรงเรียนขุนยวม* ม.1 บ้านขุนยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4388 B15606 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้  และสาขาบ้านแม่สะเป่* ม.4 บ้านแม่สะเป่ใต้ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4389 B40271 โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา* ม.4 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4390 B14398 โรงเรียนบ้านพัฒนา* เลขที่ 164 ม.4 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4391 B15677 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง* ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4392 B10387 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม และสาขาทุ่งสาแล* เลขที่ 73 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือู ู

4393 B08439 โรงเรียนบ้านถ้ําลอด* ม.1 ต.ถ้ําลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4394 B16624 โรงเรียนบ้านวนาหลวง* เลขที่ 99 ม.3 ต.ถ้ําลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4395 B22345 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง* เลขที่ 24 ม.6 หมู่บ้านห้วยแห้ง ต.ถ้ําลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4396 B13323 โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร* ม.3 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4397 B13305 โรงเรียนบ้านปางคาม* ม.2 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4398 B15552 โรงเรียนบ้านแม่ละนา* เลขที่ 109 ม.1 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4399 B09428 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78* เลขที ่18 ม.1 บ้านทุ่งโป่ง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4400 B09506 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว* เลขที่ 84 ม.2 บ้านทุ่งยาว ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4401 B13324 โรงเรียนบ้านปางบึงราษฎร์บํารุง* เลขที่ 51 ม.8 บ้านปางตอง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4402 B14541 โรงเรียนบ้านแพมบก* ม.6 บ้านแพมบก ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4403 B03894 โรงเรียนบ้านขุนสาใน* ม.5 บ้านขุนสาใน ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4404 B15650 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง* ม.4 บ้านแม่เหมืองหลวง ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4405 B03564 โรงเรียนบ้านแกงหอม* ม.7 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4406 B15230 โรงเรียนบ้านเมืองแปง* เลขที่ 118 ม.1 บ้านเมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4407 B22287 โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์* ม.8 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4408 B10092 โรงเรียนบ้านนาจลอง* ม.6 บ้านนาจลอง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4409 B10963 โรงเรียนบ้านน้ําปลามุง* ม.9 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4410 B13334 โรงเรียนบ้านปางแปก* ม.7 บ้านปางแปก ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4411 B13570 โรงเรียนบ้านป่ายาง* ม.3 บ้านป่ายาง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

่4412 B15436 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง* เลขที่ 101 ม.2 บ้านแม่นาเติง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4413 B21455 โรงเรียนบ้านหมอแปง* ม.4 บ้านหมอแปง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4414 B01001 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้* เลขที ่124 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ หน้าที่ 140 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4415 B11120 โรงเรียนบ้านน้ําฮู* เลขที่ 19 ม.5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4416 B17203 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ* เลขที่ 87 ม.2 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4417 B23271 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์* ม.7 บ้านใหม่สัมพันธ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4418 B33006 โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร* เลขที่ 193 ม.8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4419 B36265 โรงเรียนห้องสอนศึกษา* เลขที่ 17/1 ถ.ขุมลุมประภาส ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4420 B12016 โรงเรียนบ้านในสอย* เลขที่ 132 ม.4 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4421 B23165 โรงเรียนบ้านใหม่* เลขที่ 164 ม.5 บ้านใหม่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4422 B00941 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง* ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4423 B08914 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง* เลขที่ 145 ม.5 บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4424 B13518 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที ่29) และ ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

สาขาห้วยแก้วล่าง*

4425 B24278 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง* เลขที่ 85 ม.4 ต.หมอกจําแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4426 B02801 โรงเรียนบ้านกลาง* เลขที่ 88 ม.7 บ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4427 B13607 โรงเรียนบ้านป่าลาน* ม.3 บ้านป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4428 B15704 โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม* ม.6 บ้านไม้ซางหนาม ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4429 B22023 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง* ม.3 บ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4430 B15566 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว* เลขที่ 52 ม.5 บ้านแม่ลาผาไหว ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4431 B17508 โรงเรียนบ้านส้มป่อย* เลขที่ 61 ม.2 บ้านส้มป่อย ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4432 B15407 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย* ม.5 บ้านแม่เตี๋ย ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4433 B15599 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด* ม.1 บ้านแม่สะกึ๊ด ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4434 B22024 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง* เลขที่ 122 ม.2 บ้านห้วยผึ้ง ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4435 B15672 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย* ม.5 บ้านแม่อุมพาย ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4436 B02884 โรงเรียนบ้านกอกหลวง* เลขที่ 80 ม.5 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4437 B15304 โรงเรียนบ้านแม่ขีด* เลขที่ 35 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4438 B15434 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง* เลขที่ 34/7 ม.7บ้านแม่นาจาง ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4439 B13654 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา* ม.2 บ้านป่าหมาก ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4440 B15603 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง* ม.3 บ้านแม่สะปึ๋ง ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4441 B36266 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์* เลขที่ 95 ม.9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4442 B31127 โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่ลาน้อย* ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4443 B01187 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา* ม.1 บ้านแม่ลาหลวง ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4444 B21661 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า* ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4445 B30094 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง* เลขที่ 133 ม.5 บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ หน้าที่ 141 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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4446 B14547 โรงเรียนบ้านแพะ* ม.3 บ้านแพะ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4447 B15369 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้* ม.5 บ้านแม่ต้อบ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4448 B15648 โรงเรียนบ้านแม่หาร* ม.4 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4449 B17491 โรงเรียนบ้านสบหาร* เลขที่ 128 ม.2 บ้านสบหาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4450 B31273 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)* เลขที ่138 ม.12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4451 B00521 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10* ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4452 B15477 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น* ม.9 บ้านแม่ปุ๋น ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4453 B15671 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก* ม.12 บ้านแม่อุมป๊อก ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4454 B15268 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน* ม.5 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4455 B21835 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* ม.5 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4456 B01723 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร* ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4457 B05977 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193* ม.1 บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4458 B03888 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ* ม.11 บ้านขุนวงเหนือ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4459 B21969 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง* ม.8 บ้านห้วยปลากั้ง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4460 B30309 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา* ม.4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4461 B15271 โรงเรียนบ้านแม่กะไน* ม.4 บ้านแม่กะไน ต.แม่เหาะพัฒนา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4462 B18459 โรงเรียนบ้านเสาหิน* ม.1 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4463 B39793 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม* เลขที่ 276 ม.1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4464 B15501 โรงเรียนบ้านแม่แพ* ม.3 บ้านแม่แพหลวง ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4465 B22204 โรงเรียนบ้านห้วยวอก* ม.6 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4466 B15569 โรงเรียนบ้านแม่ลาย* ม.6 ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4467 B15661 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ* ม.6 บ้านแม่ออกเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4468 B36271 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม* เลขที่ 78 ม.3 ถ.หมายเลข 1085 แม่สะเรียง-ท่าสองยาง 

กิโลเมตรที ่210 บ้านแม่เกาะ

ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4469 B15506 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง* ม.11 บ้านแม่แพหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4470 B15594 โรงเรียนบ้านแม่สวด* ม.1 บ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4471 B15325 โรงเรียนบ้านแม่แคะ* ม.3 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4472 B09208 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ* ม.11 บ้านทีฮือลือ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ

4473 B49833 โรงเรียนอนุบาลสมนึก* เลขที่ 88 ม.12 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4474 B37307 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม* ม.5 ต.เทิดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4475 B09485 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว* ม.5 บ้านทุ่งมะพร้าว ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4476 B10846 โรงเรียนบ้านน้ําขาว* ม.6 บ้านน้ําขาว ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้ หน้าที่ 142 of 237
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4477 B16097 โรงเรียนบ้านรังแตน* ม.7 บ้านรังแตน ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4478 B07116 โรงเรียนบ้านดอนกลาง** ม.5 ต.น้ําจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4479 B12030 โรงเรียนบ้านบกกราย* ม.8 บ้านบกกราย ต.น้ําจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4480 B34741 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์* เลขที ่98 ถ.ขจรพานิช ต.น้ําจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4481 B10927 โรงเรียนบ้านน้ําแดง* ม.5 บ้านน้ําแดงใน ต.น้ําจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4482 B04352 โรงเรียนบ้านคลองเงิน** ม.10 บ้านคลองเงิน ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4483 B12975 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน** เลขที่ 34 ม.9 บ้านหนองผักบุ้ง ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4484 B19242 โรงเรียนบ้านหนองจิก* เลขที่ 102 ม.11 ถ.เพชรเกษม (ระหว่าง กม.534-535) ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4485 B29104 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี** ม.4 บ้านปากจั่น ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4486 B17758 โรงเรียนบ้านสวัสดิ์** ม.3 บ้านสวัสกิ์ ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4487 B02123 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)** ม.5 บ้านบางบอน ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4488 B16520 โรงเรียนบ้านลําเลียง* ม.1 บ้านลําเลียง ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4489 B17832 โรงเรียนบ้านสองแพรก* ม.7 บ้านสองแพรก ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาคใต้

4490 B37365 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา* ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ภาคใต้

4491 B23722 โรงเรียนประชาอุทิศ** ม.3 บางลําพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ภาคใต้

4492 B06250 โรงเรียนบ้านชนะบํารุง** เลขที่ 5/10 ม.1 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ภาคใต้

4493 B22264 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด** ม.2 บ้านห้วยเสียด ต.ทักษิณ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ภาคใต้

4494 B12482 โรงเรียนบ้านบางหิน* ม.2 บ้านบางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ภาคใต้

4495 B08555 โรงเรียนบ้านทองหลาง** เลขที่ 34/2 ม.3 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ภาคใต้

4496 B09852 โรงเรียนบ้านนา** เลขที่ 9/9 ม.6 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ภาคใต้

4497 B12397 โรงเรียนบ้านบางเบน* ม.4 บ้านบางเบน ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ภาคใต้

4498 B49498 โรงเรียนพัฒนศาสตร์** ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ภาคใต้

4499 B34736 โรงเรียนศรีอรุโณทัย** เลขที่ 71 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4500 B34737 โรงเรียนสหายวิทย์* เลขที่ 60 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4501 B34739 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล* เลขที่ 294 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4502 B31284 โรงเรียนอนุบาลระนอง* เลขที่ 2 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4503 B08507 โรงเรียนบ้านทรายแดง* เลขที่ 78 ม.1 บ้านทรายแดง ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4504 B10931 โรงเรียนบ้านน้ําตก** เลขที่ 28 ม.3 ถนนเพชรเกษม ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4505 B12466 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม** ม.4 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

้ ่ ้ ้4506 B12441 โรงเรียนบ้านบางริ้น* เลขที่ 180 ม.2 บ้านบางริ้น ต.ธารน้ําแร่ อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4507 B12386 โรงเรียนบ้านบางนอน* ม.1 บ้านบางนอน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4508 B34738 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร** เลขที่ 151/2 ม.3 ถ.ผาดาด ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้ หน้าที่ 143 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4509 B31553 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา** เลขที่ 72/19 ม.2 ถ.บํารุงสถาน บ้านบางนอน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4510 B49497 โรงเรียนนับเงิน** เลขที ่3/11 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4511 B12330 โรงเรียนบ้านบางกลาง* เลขที่ 25/13 ม.1 บ้านบางกลาง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4512 B34740 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา** เลขที่ 99/99 ม.1 ซ.15 ถ.รัตนโกสินทร์200ปี ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4513 B03457 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห* ม.4 บ้านเกาะสินไห ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4514 B03466 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา** ม.6 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4515 B13136 โรงเรียนบ้านปากน้ํา** เลขที่ 34 ม.2 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4516 B22783 โรงเรียนบ้านหินช้าง* ม.3 บ้านหินช้าง ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4517 B04321 โรงเรียนบ้านคลองของ** เลขที่ 39 ม.6 บ้านคลองของ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4518 B16371 โรงเรียนบ้านละออง* ม.1 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใตู้

4519 B35952 โรงเรียนนูโรลฮูดาห์** เลขที่ 84 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4520 B08768 โรงเรียนบ้านท่าฉาง* ม.3 บ้านท่าฉาง ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4521 B22712 โรงเรียนบ้านหาดทรายดํา** ม.5 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4522 B03386 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง** ม.2 บ้านเกาะช้าง ต.อันดามัน อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4523 B03426 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม* ม.1 บ้านเกาะพยาม ต.อันดามัน อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4524 B04088 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์* ม.5 บ้านเขานางหงส์ ต.อันดามัน อ.เมือง จ.ระนอง ภาคใต้

4525 B35441 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านในวง** ม.1 บ้านผาพิง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ภาคใต้

4526 B01804 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา* เลขที่ 26 ม.3 บ้านทุ่งตาพล ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง ภาคใต้

4527 B37366 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร* ม.4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง ภาคใต้

4528 B12388 โรงเรียนบ้านบางนา** ม.3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ภาคใต้

4529 B04849 โรงเรียนบ้านคอกช้าง* ม.3 บ้านคอกช้าง ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ภาคใต้

4530 B12347 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง* ม.2 บ้านบางขุนแพ่ง ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ภาคใต้

4531 B13171 โรงเรียนบ้านปากแพรก* ม.3 บ้านบางสังโต้ง ต.บางสังโต้ง อ.ละอุ่น จ.ระนอง ภาคใต้

4532 B01726 โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร* ม.1 ต.พระบางเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ภาคใต้

4533 B35951 โรงเรียนดํารงศาสน์วิทยา** เลขที่ 46 ถ.เพชรเกษม ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ภาคใต้

4534 B03052 โรงเรียนบ้านกําพวน** ม.2 บ้านกําพวน ถ.เพชรเกษม ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ภาคใต้

4535 B08575 โรงเรียนบ้านทะเลนอก** ม.1 บ้านทะเลนอก ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ภาคใต้

4536 B37361 โรงเรียนสุขสําราญรังสรรค์* ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ภาคใต้

4537 B04743 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม* เลขที่ 13/2 ม.4 บ้านทุ่งถั่ว ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ภาคใต้

4538 B12328 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก* ม.3 บ้านบางกล้วยนอก ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ภาคใต้

4539 B12434 โรงเรียนบ้านบางมัน* ม.1 ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ภาคใต้

4540 B23110 โรงเรียนบ้านแหลมนาว* ม.6 บ้านแหลมนาว ต.ศรีนาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ภาคใต้ หน้าที่ 144 of 237
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4541 B14843 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง* ม.4 บ้านบางกล้วยใน ต.สุขสําราญ อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ภาคใต้

4542 B18393 โรงเรียนบ้านสุขสําราญ* ม.5 บ้านสุขสําราญ ต.สุขสําราญ อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ภาคใต้

4543 B04495 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้* เลขที่ 161 ม.6 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4544 B11218 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม** ม.10 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4545 B01198 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ํา** ม.5 ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4546 B06410 โรงเรียนบ้านชําสมอ* ม.7 บ้านชําสมอ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4547 B19115 โรงเรียนบ้านหนองคุย* ม.5 บ้านหนองคุย ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4548 B24628 โรงเรียนวัดกองดิน* ม.2 บ้านกองดิน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4549 B24894 โรงเรียนวัดเขาน้อย* ม.6 บ้านเขาน้อย ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4550 B32362 โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา* เลขที่ 108 ม.8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออกู

4551 B11233 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์* เลขที่ 147 ม.2 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4552 B25047 โรงเรียนวัดคลองปูน* ม.3 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4553 B26603 โรงเรียนวัดเนินยาง** ม.5 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4554 B27207 โรงเรียนวัดบุนนาค** ม.3 บ้านวัดบุนนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4555 B15153 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน* ม.5 บ้านวังเฉลาโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4556 B25027 โรงเรียนวัดคลองชากพง* ม.4 บ้านชากพง ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4557 B27676 โรงเรียนวัดพลงไสว** ม.2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4558 B28917 โรงเรียนวัดสันติวัน* ม.1 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4559 B34757 โรงเรียนจินดาวัฒน์* เลขที่ 22 ถ.ช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4560 B07479 โรงเรียนบ้านดอนสําราญ* ม.4 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4561 B34755 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา* เลขที่ 76 ถ.เทศบาล3-4 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4562 B27675 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก** บ้านพลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4563 B34758 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก* เลขที่ 6 ถ.เทศบาล3 ซ.4 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4564 B06431 โรงเรียนบ้านชุมนุมสูง* ม.7 บ้านชุมนุมสูง ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4565 B11246 โรงเรียนบ้านเนินสุขสํารอง** ม.9 บ้านเนินสุขสํารอง ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4566 B40284 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส (จรัส แตงน้อยอุปถัมภ์)* ม.2 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4567 B25363 โรงเรียนวัดจํารุง* ม.7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4568 B08364 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา* ม.4 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4569 B26588 โรงเรียนวัดเนินทราย** ม.2 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

่4570 B09065 โรงเรียนบ้านท่าลําบิด* เลขที่ 196 ม.5 บ้านอู่ทอง ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4571 B09296 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด* ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4572 B21591 โรงเรียนบ้านห้วงหิน** ม.3 บ้านห้วงหิน ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก หน้าที่ 145 of 237
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4573 B26995 โรงเรียนวัดบ้านนา** ม.1 บ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4574 B01238 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม** ม.2 บ้านประแสร์ ต.ปากน้ํากระแส อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4575 B24756 โรงเรียนวัดเกาะลอย* เลขที่ 9 ม.3 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4576 B26007 โรงเรียนวัดท่ากง* ม.2 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4577 B27410 โรงเรียนวัดปากน้ําพังราด* ม.1 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4578 B27705 โรงเรียนวัดพังราด** ม.4 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4579 B04209 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น* ม.10 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4580 B06159 โรงเรียนบ้านเจริญสุข* ม.4 บ้านเจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4581 B11165 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง* ม.6 บ้านเขาดิน ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4582 B11250 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง* ม.8 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4583 B19718 โรงเรียนบ้านหนองน้ําขุ่น* ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4584 B28473 โรงเรียนวัดวังหว้า* ม.2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4585 B08307 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย** ม.4 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4586 B17830 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง* ม.2 บ้านสองพี่น้อง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4587 B17834 โรงเรียนบ้านสองสลึง ตั้งตรงจิตร 9* ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4588 B22129 โรงเรียนบ้านห้วยยาง* ม.3 บ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4589 B24987 โรงเรียนวัดคงคาวราราม* ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4590 B30842 โรงเรียนห้วยยางศึกษา* ม.8 ซ.พระอภัยมณี ถ.อรุณเวชสะเศรษฐ์ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4591 B04650 โรงเรียนบ้านยางเอน** ม.6 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4592 B04000 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง* ม.5 บ้านตะขบ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4593 B15072 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ* ม.2 บ้านมะเดื่อ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4594 B40007 โรงเรียนซําฆ้อพิทยาคม* ม.8 ต.ชําฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4595 B03998 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม* เลขที่ 1 ม.4 บ้านเขาช่องลม ต.ชําฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4596 B17280 โรงเรียนบ้านศรีประชา* ม.1 ถ.บ้านนา-ชําฆ้อ ต.ชําฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4597 B10973 โรงเรียนบ้านน้ําเป็น* ม.6 บ้านน้ําเป็น ต.น้ําเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4598 B11088 โรงเรียนบ้านน้ําใส* เลขที่ 23 ม.2 ถ.เขาดิน-สี่แยกพัฒนา ต.น้ําเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4599 B15128 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน* เลขที่ 56 ม.3 บ้านมาบช้างนอน ต.น้ําเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4600 B18178 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ําเป็น** เลขที่ 174 ม.1 ถ.เขาดิน-น้ําใส บ้านน้ําเป็น ต.น้ําเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4601 B37367 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา* เลขที ่187 ม.1 ถ.เขาดินสี่แยกพัฒนา ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

้ ่ ่4602 B10822 โรงเรียนบ้านน้ํากร่อย** เลขที่ 114 ม.7 ถ.สี่แยกพัฒนา-แก่งหางแมว ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4603 B18357 โรงเรียนบ้านสีระมัน* ม.4 บ้านสีระมัน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4604 B02346 โรงเรียนนิคมวิทยา* เลขที ่185 ม.2 ถ.นิคม-บ้านค่าย ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ภาคตะวันออก หน้าที่ 146 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4605 B25493 โรงเรียนวัดชากผักกูด* ม.5 บ้านชากผักกูด ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4606 B24574 โรงเรียนวัดกระเฉท* เลขที่ 3 ม.1 บ้านกระเฉท ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4607 B04157 โรงเรียนบ้านเขาลอย* ม.5 บ้านเขาลอย ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4608 B12574 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน* ม.4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4609 B25491 โรงเรียนวัดชากกอไผ่* ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4610 B29574 โรงเรียนวัดห้วงหิน* ม.3 วัดห้วงหิน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4611 B25842 โรงเรียนวัดตาขัน* ม.5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4612 B26902 โรงเรียนวัดบ้านเก่า** เลขที ่02 ม.2 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4613 B29299 โรงเรียนวัดหนองตะแบก** ม.4 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4614 B49194 โรงเรียนวิบูลวิทยา** เลขที ่56 ม.5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออกู

4615 B01343 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู* ม.3 บ้านหนองคอกหมู ต.ธารพัฒน์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4616 B20853 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน* ม.4 บ้านหนองสะพาน ต.ธารพัฒน์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4617 B04558 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง** ม.7 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4618 B06345 โรงเรียนบ้านชากมะหาด* ม.1 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4619 B21540 โรงเรียนบ้านหลังเขา* ม.10 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4620 B29399 โรงเรียนวัดหนองพะวา** ม.4 บ้านหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4621 B26914 โรงเรียนวัดบ้านค่าย* ม.5 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4622 B27564 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม* ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4623 B49320 โรงเรียนอนุบาลเวชประสิทธิ์** เลขที่ 91 ม.1 ถ.อาทิตย์ประดิษฐาน ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4624 B04198 โรงเรียนบ้านเขาหวาย* ม.7 บ้านเขาหวาย ต.บ้านบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4625 B29647 โรงเรียนวัดหวายกรอง* ม.2 บ้านบางบุตร ต.บ้านบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4626 B24721 โรงเรียนวัดเกาะ(กริ่มกําพล)* ม.1 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4627 B04319 โรงเรียนบ้านคลองขนุน** ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4628 B09147 โรงเรียนบ้านท่าเสา* ม.4 บ้านคลองหลอด ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4629 B15138 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย* ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4630 B22774 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์* ม.11 บ้านหินโค้ง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4631 B27267 โรงเรียนวัดปทุมาวาส* ม.6 บ้านหัวชวด ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4632 B29214 โรงเรียนวัดหนองกรับ** ม.3 บ้านหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4633 B19175 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ* ม.7 ต.หนองบัว. อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4634 B08244 โรงเรียนบ้านตีนเนิน* ม.5 บ้านตีนเนิน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4635 B15129 โรงเรียนบ้านมาบตอง* ม.10 บ้านมาบตอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4636 B20615 โรงเรียนบ้านหนองละลอก* เลขที่ 194 ม.9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก หน้าที่ 147 of 237
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4637 B25637 โรงเรียนวัดดอนจันทน์** ม.1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4638 B28240 โรงเรียนวัดไร่* ม.8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4639 B29209 โรงเรียนวัดหนองกระบอก* ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4640 B49321 โรงเรียนอนุบาลร่มโพธิ์** เลขที่ 25 ม.11 ถ.นิคม-บ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4641 B04197 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด* เลขที่ 180 ถ.เนินกระปรอก-ห้วยมะหาด ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4642 B14237 โรงเรียนบ้านพยูน* เลขที่ 3/2 ม.4 บ้านพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4643 B26582 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก** เลขที่ 1 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4644 B26935 โรงเรียนวัดบ้านฉาง* เลขที่ 157/9 ม.5 ถ.บ้านฉาง-พยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4645 B27290 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง* เลขที่ 99 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4646 B27686 โรงเรียนวัดพลา* ม.5 บ้านพลา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4647 B40381 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา** เลขที่ 159/1 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4648 B04428 โรงเรียนบ้านคลองทราย* เลขที่ 182/11 ม.7 บ้านคลองทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4649 B25145 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม* เลขที่ 78 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4650 B49323 โรงเรียนสองภาษาระยอง** เลขที่ 188/24 ม.4 ถ.พลา-บ้านฉาง ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4651 B49322 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา** เลขที่ 119 ม.4 ถ.บ้านฉาง-พยูน ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4652 B29116 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์* เลขที่ 70 ม.5 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4653 B25495 โรงเรียนวัดชากหมาก* เลขที่ 15 ม.2 ถ.บ้านฉาง-มะขามคู่ ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4654 B28748 โรงเรียนวัดสระแก้ว* เลขที่ 12 ม.3 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4655 B29006 โรงเรียนวัดสํานักกะท้อน* เลขที่ 25/5 ม.1 ถ.หมายเลข 3376( บ้านฉาง-มะขามคู่) ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4656 B34761 โรงเรียนสัจจศึกษา* เลขที่ 48/3 ม.5 ถ.สุขุมวิท ซ.ตรงข้ามประปาบ้านฉาง ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4657 B16861 โรงเรียนบ้านวังประดู่* ม.7 บ้านวังประดู่ ต.ดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4658 B00684 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ําตาลตะวันออก** ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4659 B04296 โรงเรียนบ้านคลองกรํา** ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4660 B12933 โรงเรียนบ้านปลวกแดง* ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4661 B34763 โรงเรียนอรวินวิทยา* เลขที่ 251 ม.1 ถ.รื่นรมย์ประชาราษฏร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4662 B15133 โรงเรียนบ้านมาบเตย* ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4663 B17898 โรงเรียนบ้านสะพานสี่* ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4664 B02379 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10* ม.4 ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4665 B02380 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13* เลขที ่50 ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

้4666 B20429 โรงเรียนบ้านหนองมะปริง* ม.2 บ้านหนองมะปริง ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4667 B49324 โรงเรียนอนุบาลทิพวัลย์** เลขที่ 225 ม.5 ถ.ปลวกแดง-มาบข่า ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4668 B13172 โรงเรียนบ้านปากแพรก** เลขที่ 100 ม.1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก หน้าที่ 148 of 237
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4669 B21457 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย* ม.4 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4670 B19788 โรงเรียนบ้านหนองบอน** ม.2 บ้านหนองบอน ต.เสมานุสรณ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4671 B03978 โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง* ม.6 บ้านเขาคลองซอง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4672 B04456 โรงเรียนบ้านคลองน้ําแดง* ม.1 บ้านคลองน้ําแดง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4673 B20610 โรงเรียนบ้านหนองไร่* เลขที่ 5 ม.3 บ้านหนองไร่ ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4674 B12580 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า* เลขที่ 443 ม.2 ถ.คลองน้ําแดง-บึงตาต้า อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4675 B08010 โรงเรียนบ้านตะพุนทอง* ม.6 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4676 B16251 โรงเรียนบ้านไร่จันดี* เลขที่ 28 ม.4 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4677 B17540 โรงเรียนบ้านสมานมิตร* ม.2 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4678 B24772 โรงเรียนวัดแกลงบน** ม.3 แกลงบน ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4679 B26344 โรงเรียนวัดธงหงส์** ม.1 บ้านธงหงส์ ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4680 B04146 โรงเรียนบ้านเขายายชุม* ม.1 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4681 B25817 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง* ม.6 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4682 B30380 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง* ม.4 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4683 B34743 โรงเรียนกวงฮั้ว* เลขที่ 66 ถ.ชายกระป่อม1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4684 B19200 โรงเรียนบ้านหนองจอก* เลขที่ 119/42 ม.1 บ้านหนองจอก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4685 B49968 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง* เลขที่ 222 ม.2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4686 B24727 โรงเรียนวัดเกาะกลอย* ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4687 B26524 โรงเรียนวัดน้ําคอก* ม.1 บ้านน้ําคอก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4688 B26946 โรงเรียนวัดบ้านดอน* เลขที่ 60 ม.4 ถ.พัฒนประเสริฐ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4689 B49319 โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์** เลขที่ 169/185 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4690 B49317 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ** เลขที่ 26 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4691 B34745 โรงเรียนอารีย์วัฒนา* เลขที่ 1/22 ถ.บางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4692 B11249 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง* ม.6 ถ.ชากลาว-เนินเสาธง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4693 B25505 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บํารุง** ม.5 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4694 B25823 โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎรังสรรค์)* เลขที ่73/6 ม.13 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4695 B28094 โรงเรียนวัดยายดา* ม.3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4696 B01241 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา* ม.4 บ้านทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4697 B34744 โรงเรียนตรีวิทย์ศึกษา* เลขที ่129/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

่4698 B34750 โรงเรียนสมคิดวิทยา** เลขที่ 080/5 ถ.หลังวัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4699 B49318 โรงเรียนอนุบาลศรอารีย์** เลขที่ 75/5-6 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก
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4700 B37369 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ระยอง*

เลขที่ 1 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4701 B06323 โรงเรียนบ้านชะวึก* ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4702 B26471 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ* ม.1 บ้านนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4703 B34742 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง* เลขที่ 132 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4704 B37371 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร* ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4705 B24569 โรงเรียนวัดกรอกยายชา* ม.4 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4706 B24972 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42* ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4707 B26592 โรงเรียนวัดเนินพระ* เลขที่ 252/3 บ้านเนินพระ (เทศบาล) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4708 B40454 โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร** เลขที่ 34/31  ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออกุ ุ ุ

4709 B29457 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม** ม.3 บ้านหนองสนม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4710 B32201 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์* เลขที่ 49 ม.3 เทศบา ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4711 B27093 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง* ม.1 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4712 B07943 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง* ม.6 บ้านตะเกราทอง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4713 B37373 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา* เลขที่ 118/1 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4714 B00129 โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร* ม.4 บ้านเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4715 B26627 โรงเรียนวัดในไร่* ม.1 บ้านในไร่ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4716 B27906 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์* ม.3 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4717 B34751 โรงเรียนอนันต์ศึกษา** เลขที ่280/5 ม.2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4718 B34747 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา* เลขที ่6 ซ.มาบตาพุด8 ถ.ทางเข้าวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4719 B34749 โรงเรียนศิริพรระยอง** เลขที่ 70 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4720 B15919 โรงเรียนบ้านยายจั่น* ม.2 ต.สํานักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4721 B18269 โรงเรียนบ้านสํานักทอง* ม.1 บ้านสํานักทอง ต.สํานักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4722 B26366 โรงเรียนวัดธรรมสถิต* ม.3 บ้านธรรมสถิต ต.สํานักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4723 B31756 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด* เลขที่ 9 ถ.สุขุมวิท สาย 18 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4724 B06347 โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า* ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4725 B37372 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม* เลขที่ 99 ถ.มาบตาพุดเมืองใหม่ สาย7 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4726 B34748 โรงเรียนวุฒินันท์* เลขที่ 24 ถ.สุขุมวิท34 เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4727 B04048 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น* เลขที่ 74/7 ม.5 ถ.บ้านค่าย-วังจันทร์ บ้านเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4728 B12575 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด* ม.1 บ้านบึงตะกาด ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4729 B20382 โรงเรียนบ้านหนองม่วง* ม.4 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4730 B02071 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต)* ม.6 บ้านคลองเขต ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก หน้าที่ 150 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4731 B15935 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง** ม.4 ยุบตาเหน่ง ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4732 B27480 โรงเรียนวัดป่ายุบ** ม.5 บ้านคลองหวายโสม ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4733 B04036 โรงเรียนบ้านเขาตลาด* ม.1 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4734 B04476 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ* ม.4 บ้านคลองบางบ่อ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4735 B14332 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม* ม.3 บ้านพลงตาเอี่ยม ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4736 B01020 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์* ม.1 บ้านวังจันทน์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4737 B15934 โรงเรียนบ้านชงโค* ม.3 บ้านชงโค ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4738 B06428 โรงเรียนบ้านชุมนุมใน* ม.4 บ้านชุมนุมใน ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ภาคตะวันออก

4739 B09315 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง* ม.2 บ้านทุ่งแจง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4740 B09436 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก* ม.15 บ้านทุ่งแฝก ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4741 B16119 โรงเรียนบ้านรางเฆ่* ม.4 บ้านรางเฆ่ ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4742 B07852 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล)* ม.5 บ้านตลาดควาย ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4743 B18916 โรงเรียนบ้านหนองขนาก* ม.9 บ้านหนองขนาก ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4744 B37382 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์* ม.2 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4745 B20897 โรงเรียนบ้านหนองสีนวล* ม.5 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4746 B21872 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง* ม.4 บ้านห้วยท่าช้าง ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4747 B20033 โรงเรียนบ้านหนองปรือ* ม.2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4748 B19510 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด* ม.10 บ้านหนองตาเนิด ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4749 B22131 โรงเรียนบ้านห้วยยาง* ม.9 บ้านห้วยยาง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4750 B27392 โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)* ม.2 บ้านปากช่อง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4751 B19648 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน* ม.4, ม.8, ม.10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4752 B25471 โรงเรียนวัดชัฎใหญ่* ม.3 บ้านชัฎใหญ่ ต.สหพัฒนา อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4753 B07371 โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง (พิณจันทนวงศ์ประชา

สรรค์)*

ม.9 บ้านดอนฟักทอง ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4754 B20795 โรงเรียนบ้านหนองสลิด* ม.2 บ้านหนองสลิด ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4755 B28692 โรงเรียนวัดสนามไชย* ม.4 บ้านสนามไชย ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4756 B07356 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์)* เลขที่ 189 ม.1 ต.ดอนไผ่ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4757 B28528 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม* ม.3 บ้านแช่ไห ต.ดอนไผ่ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4758 B27268 โรงเรียนวัดปรกเจริญ* ม.6 บ้านตาหลวง ต.ตาหลวง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

่4759 B25856 โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล)* เลขที่ 179 ม.6 ต.บัวงาม อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4760 B34782 โรงเรียนวันทามารีอาราชบุรี* เลขที่ 92 ม.5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4761 B34781 โรงเรียนดําเนินวิทยา* เลขที ่2/2 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 151 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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4762 B18904 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว* เลขที่ 200 ม.3 บ้านหนองไก่แก้ว ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4763 B34785 โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร* เลขที่ 23 ม.4 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4764 B29864 โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น (ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล)* ม.1 ต.สี่หมื่น อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4765 B25839 โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล)* ม.5 บ้านตากแดด ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4766 B25730 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (ทรัพย์ประชาสรรค์)* ม.5 บ้านดอนใหญ่ ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4767 B25854 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย* ม.3 ถ.ท่าราบ-ตาลเตี้ย ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4768 B37386 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา* เลขที่ 159 ม.3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4769 B03288 โรงเรียนบ้านกุ่ม* ม.2 บ้านกุ่ม ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4770 B25647 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง* ม.11 บ้านดอนเซ่ง ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4771 B26144 โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล)* ม.9 บ้านท่าราบ ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตกู

4772 B29747 โรงเรียนวัดเหนือ* ม.1 ถ.บางแพ-ตาลเตี้ย ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4773 B27165 โรงเรียนวัดบ้านใหม่* ม.8 บ้านใหม่ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4774 B29527 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน* ม.3 บ้านหนองเอี่ยน ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4775 B25688 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ (กิติยานุกูล)* ม.6 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4776 B29771 โรงเรียนวัดแหลมทอง* ม.3 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4777 B03357 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า* ม.2 บ้านหนองน้ําขุ่น ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4778 B13823 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง* ม.2 บ้านโป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4779 B14472 โรงเรียนบ้านพุบอนบน* ม.5 บ้านพุบอนบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4780 B16005 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ* ม.3 บ้านร่องเจริญ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4781 B28054 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี* ม.1 บ้านทุ่งมะลิคร้อ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4782 B34787 โรงเรียนเทพวิทยา* เลขที่ 201 ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4783 B29901 โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว (รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)* เลขที ่99/1 ม.2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4784 B07417 โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย* ม.7 บ้านหนองมะซาง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4785 B13918 โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จําเริญ โฆสิตสกุล)* ม.13 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4786 B18905 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน* ม.9 บ้านหนองไก่ขัน ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4787 B25387 โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์)* ม.3 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4788 B28779 โรงเรียนวัดสระสี่มุม* ม.2 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4789 B27840 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์* ม.3 บ้านวัดโพธิ์บัลลังก์ ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4790 B28331 โรงเรียนวัดลําพยอม* ม.6 บ้านลําพยอม ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

้ ้ ้4791 B29895 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้ําขาว)* ม.3 บ้านหนองน้ําขาว ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4792 B01244 โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา* เลขที ่1 ม.1 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4793 B29710 โรงเรียนวัดหัวหิน (ล้นพิบูลย์ประชาสรรค์)* ม.1 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 152 of 237
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ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4794 B32203 โรงเรียนดุสิตวิทยา* เลขที ่24 ถ.หลังสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4795 B34791 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม* เลขที่ 8/3 ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4796 B34796 โรงเรียนอุดมวิทยา* เลขที่ 257/1 ถ.บ้านดอนตูม ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4797 B27938 โรงเรียนวัดม่วง* ม.5 บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4798 B26823 โรงเรียนวัดบางพัง* เลขที่ 40 ม.8 บ้านบางพัง ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4799 B29740 โรงเรียนวัดหุบกระทิง* ม.10 บ้านหุบกระทิง ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4800 B00297 โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง* ม.11 บ้านดอนตูม ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4801 B34792 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา* เลขที่ 41 ม.2 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4802 B34793 โรงเรียนวังตาลวิทยา* เลขที ่102 ม.1 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4803 B29196 โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์)* ม.3 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4804 B29369 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก* ม.6 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4805 B27999 โรงเรียนวัดมาบแค* ม.15 บ้านมาบแค ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4806 B28757 โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี)* ม.13 บ้านสระตะโก ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4807 B29514 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล)* ม.11 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4808 B29688 โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที ่224* เลขที่ 1/5 ม.2 บ้านหัวโป่งเล็ก ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4809 B04118 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก* เลขที่ 59 ม.8 บ้านเขาพระเอก ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4810 B20661 โรงเรียนบ้านหนองวัวดํา* ม.11 บ้านหนองวัวดํา ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4811 B29348 โรงเรียนวัดหนองบัว* ม.2 บ้านหนองบัว ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4812 B37392 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม* ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4813 B25227 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ* ม.2 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4814 B09005 โรงเรียนบ้านท่ายาง* ม.3 บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4815 B28492 โรงเรียนวัดวันดาว* ม.1 ต.วังดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4816 B14892 โรงเรียนบ้านมณีลอย* ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4817 B28439 โรงเรียนวัดวังมะนาว* ม.3 บ้านวังมะนาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4818 B04003 โรงเรียนบ้านเขาช้าง* ม.8 บ้านเขาช้าง ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4819 B27732 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม (รัฐ-สว่างชัยนาวา ม.6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4820 B22145 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน* ม.2 บ้านห้วยยางโทน ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4821 B37391 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย* ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4822 B13811 โรงเรียนบ้านโป่ง* ม.3 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4823 B04213 โรงเรียนบ้านเขาแหลม* ม.3 บ้านเขาแหลม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4824 B14487 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง (กรป.กลางอุปถัมภ์)* ม.9 บ้านพุลุ้ง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4825 B24865 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม* ม.5 บ้านเขาชะงุ้ม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 153 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4826 B28116 โรงเรียนวัดระฆังทอง* ม.10 บ้านระฆังทอง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4827 B25317 โรงเรียนวัดจอมปราสาท (อุดมวิทยา)* ม.4 ถ.สายเทศบาลวัดโชค-เจ็ดเสมียน ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4828 B27926 โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)* ม.5 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4829 B22743 โรงเรียนบ้านหาดสําราญ มิตรภาพที่207* ม.11 ต.คลองคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4830 B03431 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม* ม.4 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4831 B24980 โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลปะ)* ม.3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4832 B27140 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี)* ม.6 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4833 B28687 โรงเรียนวัดสนามชัย* เลขที ่10 ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4834 B34780 โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย "สุตกิจวิทยา"* เลขที่ 10 ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4835 B20817 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง* ม.7 บ้านหนองสองห้อง ต.ชําแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4836 B29219 โรงเรียนวัดหนองกลางดง* ม.6 บ้านหนองกลางดง ต.ชําแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4837 B25615 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์

บํารุง)*

ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4838 B25663 โรงเรียนวัดดอนทราย* ม.5 บ้านดอนทราย ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4839 B26123 โรงเรียนวัดท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ)* ม.7 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4840 B37378 โรงเรียนช่องพรานวิทยา* เลขที่ 158 ม.2 ถนนเขางู-เบิกไพร ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4841 B25219 โรงเรียนวัดโคกทอง* ม.1 บ้านโคกทอง ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4842 B01227 โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์* ม.2 บ้านข้าวสาร ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4843 B25483 โรงเรียนวัดชัยรัตน์ (ปัญญาประชานุกูล)* ม.4 บ้านชัยรัตน์ ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4844 B26182 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา)* ม.7 บ้านดอนรัก ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4845 B11208 โรงเรียนบ้านเนินม่วง (ประชาบํารุง)* ม.7 บ้านเนินม่วง ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4846 B19514 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด* ม.4 บ้านเกาะตาพุด ต.ธรรมแสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4847 B25756 โรงเรียนวัดดีบอน* ม.4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4848 B26657 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด (รัตนราษฎร์รัฐอุปถัมภ์)* ม.2 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4849 B01279 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์)* ม.4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4850 B27658 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์* ม.9 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4851 B29741 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ํา* ม.7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4852 B34779 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา* เลขที่ 70/1 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4853 B26698 โรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร)* เลขที ่35 ม.1 บ้านบางกะโด ถ.สายบ้านสิงห์-หัวโพ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

่4854 B34775 โรงเรียนแย้มวิทยการ* เลขที่ 114 ถ.โพธาราม-บ้านเลือก ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4855 B34777 โรงเรียนราษฎร์บํารุงวิทย์* เลขที ่24 ถ.โพธาราม-บ้านเลือก ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4856 B24796 โรงเรียนวัดขนอน* ม.4 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก หน้าที่ 154 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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4857 B18763 โรงเรียนบ้านหนองกวาง* ม.7 บ้านหนองกวาง ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4858 B19069 โรงเรียนบ้านหนองครึม* ม.4 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4859 B20556 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว* ม.5 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4860 B01348 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ* ม.9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4861 B24757 โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)* ม.8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4862 B29174 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม* ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4863 B24701 โรงเรียนวัดเกตุน้อย (โสภณประชานุกูล)* ม.9 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4864 B29538 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ* ม.14 บ้านหนามพุงดอ ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4865 B25651 โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์)* ม.3 ต.ดอนกะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4866 B40422 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บํารุง)* เลขที่ 1 ม.3 วัดบ้านกล้วย ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4867 B06329 โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ* ม.5 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4868 B27569 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม)* ม.8 บ้านคลองลาด ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4869 B34767 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา* ม.1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4870 B26134 โรงเรียนวัดท้ายเมือง* ม.2 บ้านท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4871 B31659 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)* ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4872 B31585 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินฯ)* หมู่บ้านปักเป้า ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4873 B34770 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ราชบุรี* เลขที่ 154 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4874 B37377 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์* ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4875 B34771 โรงเรียนสุริยวงศ์ ราชบุรี* เลขที่ 49 ถ.ก้อนทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4876 B29898 โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี* ม.3 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4877 B09375 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (มิตรภาพที ่12)* ม.11 บ้านทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4878 B29309 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง* ม.3 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4879 B24842 โรงเรียนวัดเขากลิ้ง (รุ่งเจริญธรรม)* ม.3 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ภาคตะวันตก

4880 B08574 โรงเรียนบ้านทะเลทอง* ม.3 บ้านทะเลทอง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4881 B04152 โรงเรียนบ้านเขาราบ* ม.7 บ้านเขาราบ ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4882 B37403 โรงเรียนยางรากวิทยา* ม.12 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4883 B22249 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม* ม.2 บ้านห้วยสาราม ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4884 B06300 โรงเรียนบ้านชอนบอน* ม.8 บ้านชอนบอน ต.เกาะแก้ว อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4885 B28476 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน* ม.2 บ้านวังหัวแหวน ต.เกาะแก้ว อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4886 B04018 โรงเรียนบ้านเขาดิน* ม.8 ต.คลองเกตุ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4887 B22514 โรงเรียนบ้านหัวดง* ม.5 บ้านหัวดง ต.คลองเกตุ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4888 B00416 โรงเรียนโคกสําโรง* ม.9 ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง หน้าที่ 155 of 237
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4889 B16906 โรงเรียนบ้านวังไผ่* ม.8 ต.ดงมะรุม อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4890 B20050 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง* ม.6 บ้านหนองปล้อง ต.เพนียด อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4891 B04051 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134* ม.4 ต.วังเพลิง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4892 B13917 โรงเรียนบ้านโป่งยอ* ม.7 บ้านโป่งยอ ต.วังเพลิง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4893 B15092 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น* ม.9 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น ต.วังเพลิง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4894 B09360 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง* ม.6 บ้านทุ่งทอง ต.สะแกราบ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4895 B20888 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง* ม.14 ต.สะแกราบ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4896 B08956 โรงเรียนบ้านท่าม่วง* ม.1 ต.หนองแขม อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4897 B29264 โรงเรียนวัดหนองคู* ม.9 บ้านวัดหนองคู ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4898 B29508 โรงเรียนวัดหนองหอย* ม.4 บ้านหนองหอย ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4899 B19763 โรงเรียนบ้านหนองบง* ม.1 บ้านหนองบง ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4900 B03622 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า* ม.3 บ้านโกรกรกฟ้า ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4901 B04145 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา* ม.2 บ้านหนองเต่า ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4902 B00764 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล* ม.3 บ้านเขาตะกุดรัง ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4903 B16471 โรงเรียนบ้านลําโกฏิทอง* ม.7 บ้านลําโกฎิทอง ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4904 B04039 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง* ม.3 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4905 B06557 โรงเรียนบ้านซับกระโดน* ม.4 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4906 B20083 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล* ม.3 ต.ท่าดินดํา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4907 B18023 โรงเรียนบ้านสันตะลุง* ม.1 บ้านสันตะลุง ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4908 B04049 โรงเรียนบ้านเขาตําบล* ม.2 บ้านเข ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4909 B10698 โรงเรียนบ้านนาโสม* ม.1 บ้านนาโสม ถ.นาโสม-ซับงูเหลือม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4910 B23212 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ* ม.4 บ้านเต่าถ่าน ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4911 B06647 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง* ม.4 บ้านซับหินขวาง ต.นิคมสามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4912 B04177 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์* ม.5 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4913 B04443 โรงเรียนบ้านคลองไทรพัฒนา* ม.2 บ้านคลองไทร ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4914 B15048 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน* ม.3 ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4915 B02258 โรงเรียนนารายณ์วิทยา* เลขที ่424 ม.6 ถ.เทศบาล 21 ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4916 B08962 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก* ม.8 บ้านท่ามะกอก ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4917 B32135 โรงเรียนสัตยาไส* เลขที่ 99 ม.2 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

่4918 B34821 โรงเรียนสามัคคีวิทยา* เลขที่ 343 ม.5 ถ.สุรนารายณ์ ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4919 B34822 โรงเรียนอารีสวัสดิ์* เลขที่ 222 ม.3 ถ.คชเสนีย์ ซ.สุขาธิบาล10 ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง
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4920 B37405 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ลพบุรี*

เลขที่ 90 ม.4 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4921 B06594 โรงเรียนบ้านซับไทร* ม.6 บ้านซับไทร ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4922 B06615 โรงเรียนบ้านซับผาสุก* ม.9 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4923 B34824 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา* เลขที่ 296 ม.9 ถ.โพธิสมบัติ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4924 B25918 โรงเรียนวัดถ้ําตะโก* ม.5 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4925 B30170 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร* ม.9 บ้านท่าโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4926 B25058 โรงเรียนวัดคลองเม่า* ม.6 ต.โคกสลุด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4927 B01781 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร* ม.4 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4928 B24698 โรงเรียนวัดเกตุ* ม.9 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลางุ ุ ุ ุ

4929 B27383 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้* ม.10 บ้านปากคลองบางคู้ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4930 B29416 โรงเรียนวัดหนองมน* ม.12 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4931 B29370 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก* ม.14 บ้านหนองปลาดุก ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4932 B30434 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์* ม.3 บ้านบางมะยม ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4933 B37407 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม* ม.8 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4934 B24762 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม* ม.3 บ้านเบิก ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4935 B27086 โรงเรียนวัดบ้านลาด* ม.4 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4936 B28009 โรงเรียนวัดมุจลินท์ (รัฐประชานุเคราะห์)* ม.4 บ้านมุจลินท์ ต.มุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4937 B28293 โรงเรียนวัดลาดสาลี่* ม.2 ต.ลาดสาลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4938 B24978 โรงเรียนวัดคงคาราม* ม.4 บ้านช่องน้ําไหล ต.หัวสําโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4939 B27978 โรงเรียนวัดมะค่า* ม.11 ต.หัวสําโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4940 B29706 โรงเรียนวัดหัวสําโรง* ม.8 บ้านหัวสําโรง ต.หัวสําโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4941 B11182 โรงเรียนบ้านเนินทอง* ม.6 บ้านเนินทอง ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4942 B02718 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก* ม.8 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4943 B34826 โรงเรียนพระวรสาร* เลขที่ 97 ม.9 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4944 B37410 โรงเรียนบ้านชีวิทยา* ม.6 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4945 B19693 โรงเรียนบ้านหนองนางาม* ม.5 บ้านหนองนางาม ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4946 B22585 โรงเรียนบ้านหัวบึง* ม.1 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4947 B26527 โรงเรียนวัดน้ําจั้น* ม.4 บ้านน้ําจั้น ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

่4948 B26222 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า* ม.3 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4949 B27143 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่* ม.7 บ้านหมี่ใหญ่ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4950 B37411 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา* ม.5 ถ.ศิลาสัมพันธ์ ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง หน้าที่ 157 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

4951 B23997 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม* ม.5 บ้านหมวดศิลา ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4952 B24938 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ* ม.9 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4953 B14153 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่* ม.2 บ้านไผ่ใหญ่ ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4954 B29211 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง* ม.4 บ้านหนองกระเบื้อง ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4955 B29265 โรงเรียนวัดหนองคู* ม.1 บ้านหนองคูใหญ่ ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4956 B28738 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง* ม.8 บ้านสระกระเบื้อง ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4957 B29425 โรงเรียนวัดหนองเมือง* ม.3 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4958 B29576 โรงเรียนวัดห้วยกรวด* ม.1 บ้านห้วยกรวด-นาจาน ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4959 B37413 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา* ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4960 B01442 โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย* ม.4 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4961 B01443 โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย* ม.11 ถ.สาย 3 ซ้าย บ้านร่วมมิตร ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4962 B21947 โรงเรียนบ้านห้วยบง* ม.3 ห้วยบง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4963 B34829 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา* เลขที่ 191 ถ.สายสองซ้าย ซ.21 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4964 B03533 โรงเรียนบ้านแก่งน้ําเย็น* ม.5 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4965 B17806 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง* ม.8 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4966 B37412 โรงเรียนขุนรามวิทยา* เลขที ่134 ม.2 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4967 B25589 โรงเรียนวัดดงน้อย* ม.2 บ้านดงน้อย ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4968 B29813 โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน* ม.7 บ้านใหม่ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4969 B27235 โรงเรียนวัดโบสถ์* ม.4 บ้านโก่งธนู ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4970 B34805 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง* เลขที ่301 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4971 B28772 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ* ม.1 บ้านสระมะเกลือ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4972 B29353 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว* ม.4 บ้านหนองบัวขาว ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4973 B01451 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย* ม.15 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4974 B27520 โรงเรียนวัดโป่งน้อย* ม.7 บ้านโป่งน้อย ต.โคกลําพาน อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4975 B37398 โรงเรียนดงตาลวิทยา* ม.12 ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4976 B09746 โรงเรียนบ้านไทรย้อย* ม.4 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4977 B25684 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์* ม.1 บ้านดอนโพธิ์ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4978 B25768 โรงเรียนวัดใดยาว* ม.8 บ้านใดยาว ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4979 B25770 โรงเรียนวัดใดใหญ่* ม.6 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4980 B26826 โรงเรียนวัดบางพุทโธ* ม.13 บ้านบางพุทโธ ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4981 B28060 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี* ม.2 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4982 B34809 โรงเรียนวรกิจพิทยา* เลขที่ 79 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง หน้าที่ 158 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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4983 B34801 โรงเรียนกําจรวิทย์* เลขที ่162/1 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4984 B37401 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย* ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4985 B30985 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี* ม.5 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4986 B00294 โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม* ม.9 บ้านดอนประดู่ ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4987 B26024 โรงเรียนวัดท่าข้าม* ม.6 บ้านท่าข้าม ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4988 B34803 โรงเรียนจินดารัตน์* เลขที ่85 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4989 B37400 โรงเรียนพระนารายณ์* ม.8 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4990 B34807 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา* เลขที่ 17/13 ถ.ประตูชัย ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4991 B32205 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี*

เลขที่ 10 ถ.เพทราชา ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

ุ ุ

4992 B29814 โรงเรียนวัดใหม่จําปาทอง* ม.1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4993 B25963 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม* ม.5 ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4994 B29236 โรงเรียนวัดหนองแก้ว* ม.11 บ้านวัดหนองแก้ว ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4995 B37399 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา* ม.8 ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4996 B24814 โรงเรียนวัดข่อยกลาง* ม.8 บ้านข่อย ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4997 B24815 โรงเรียนวัดข่อยใต้* ม.10 ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4998 B29552 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด (แจ้งยุบลราษฎร์อุทิศ)* ม.2 บ้านวัดหลวง ต.บ้านข่อยท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

4999 B26275 โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม* ม.3 บ้านโนนหัวช้าง ต.พรหมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5000 B25273 โรงเรียนวัดโคกหม้อ* ม.9 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5001 B26640 โรงเรียนวัดบ่อเงิน* ม.13 บ้านบ่อเงิน ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5002 B29013 โรงเรียนวัดสําราญ* ม.3 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5003 B34812 โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ* เลขที่ 44/2 ม.1 ซ.ร่วมใจพัฒนา ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5004 B27556 โรงเรียนวัดไผ่แตร* ม.5 บ้านไผ่แตร ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5005 B04027 โรงเรียนบ้านเขาดินทอง* ม.2 ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5006 B37415 โรงเรียนลําสนธิวิทยา* ม.1 ต.หนองรี อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5007 B04195 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน* ม.4 บ้านเขาหมูมัน ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5008 B07050 โรงเรียนบ้านดงหลุ่ม* ม.3 บ้านดงหลุ่ม ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5009 B21682 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า* ม.9 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5010 B37416 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร* เลขที่ 1 ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ภาคกลาง

่5011 B34819 โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา* เลขที่ 123 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5012 B34817 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา* เลขที่ 044/10 ถ.พหลโยธิน ซ.สุขาภิบาล10 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ภาคกลาง

5013 B34818 โรงเรียนทองทาบพิทยา* เลขที่ 110 ม.10 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ภาคกลาง หน้าที่ 159 of 237
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5014 B08918 โรงเรียนบ้านท่าผา* ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5015 B10047 โรงเรียนบ้านนางแตน* ม.1 บ้านนางแตน ถ.เกาะคา-เสริมงาม ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5016 B17376 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี* ม.8 บ้านศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5017 B13264 โรงเรียนบ้านป่าแข (อุดมศรัทธานุกูล)* เลขที่ 316 ม.7 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5018 B28850 โรงเรียนบ้านสองแควเหนือ* เลขที่ 257 ม.1 ถ.เกาะคา-เสริมงาม ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5019 B26466 โรงเรียนวัดนางเหลียว* ม.4 ถ.เกาะคา-ห้างฉัตร ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5020 B27493 โรงเรียนวัดป่าเหียง* เลขที่ 139/1 ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5021 B40688 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา* เลขที่ 125/4 ม.1 ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5022 B23309 โรงเรียนบ้านไหล่หิน* ม.2 บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5023 B27969 โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว* ม.4 บ้านมะกอก-นาบัว ต.ไหล่หินใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5024 B21516 โรงเรียนบ้านหลวงใต้* ม.2 บ้านทุ่ง ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5024 B10890 โรงเรียนบ้านน้ําจํา* ถ.พหลโยธิน ต.บ้านหลวงใต้ อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5025 B03904 โรงเรียนบ้านขุนแหง* ม.7 บ้านขุนแหง ต.ขุนงาว อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5026 B40076 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา* เลขที่ 130 ม.2 ต.นาแก อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5027 B15683 โรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง* ม.4 ต.นาแก อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5028 B24225 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา* ม.5 ต.นาแก อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5029 B13812 โรงเรียนบ้านโป่ง* ม.9 บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5030 B17468 โรงเรียนบ้านสบพลึง* เลขที่ 69/2 ม. 3 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5031 B23167 โรงเรียนบ้านใหม่* ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5032 B01009 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง* ม.10 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5033 B23859 โรงเรียนผาแดงวิทยา* ม.5 บ้านผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5034 B02112 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)* ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5035 B13373 โรงเรียนบ้านปางหละ* ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5036 B21592 โรงเรียนบ้านหวด* ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5037 B12207 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ* ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5038 B15260 โรงเรียนบ้านแม่กวัก* ม.1 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5039 B21518 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล)* เลขที ่178 ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5040 B17470 โรงเรียนบ้านสบฟ้า* ม.7 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5041 B19706 โรงเรียนบ้านหนองนาว* ม.8 บ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5042 B10778 โรงเรียนบ้านนาไหม้* ม.2 บ้านนาไหม้ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5043 B23876 โรงเรียนไผ่งามวิทยา* ม.5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5044 B01800 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา* ม.10 ถ.สายบ้านแม่สุก-บ้านต้นงุ้น (โยธาธิการ) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ภาคเหนือ หน้าที่ 160 of 237
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5045 B15622 โรงเรียนบ้านแม่สุก* เลขที่ 302 ม.1 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5046 B12814 โรงเรียนบ้านปงคอบ* เลขที่ 200 ม.9 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5047 B17716 โรงเรียนบ้านสวนดอกคํา* ม.1 บ้านสวนดอกคํา ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5048 B08656 โรงเรียนบ้านท่า* ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5049 B13461 โรงเรียนบ้านป่าตาล* ม.2 บ้านป่าตาล ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5050 B10360 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย* ม.10 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5051 B02239 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา* เลขที ่84 ม.5 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5052 B15409 โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ* ม.8 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5053 B01709 โรงเรียนเถิน-ท่าผา* ม.5 บ้านท่าผา ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5054 B08964 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น* ม.3 บ้านท่ามะเกว๋น ถ.วังชิ้น-เถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5055 B15461 โรงเรียนบ้านแม่ปะ* ม.1 บ้านแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5056 B22580 โรงเรียนบ้านหัวน้ํา* ม.9 บ้านหัวน้ํา ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5057 B07236 โรงเรียนบ้านดอนไชย* ม.7 บ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5058 B22933 โรงเรียนบ้านเหล่า* ม.5 บ้านเหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5059 B34834 โรงเรียนอักษรศิลป์* เลขที่ 345/2 ม.3 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5060 B13382 โรงเรียนบ้านปางอ้า* ม.4 บ้านปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5061 B37420 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา* เลขที่ 88 ม.8 บ้านหนองหอย ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5062 B30556 โรงเรียนแสลมวิทยา* ม.6 และม.10 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5063 B15406 โรงเรียนบ้านแม่เติน* ม.3 บ้านแม่เติน ต.อุดรศึกษา อ.เถิน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5064 B29557 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา* ม.1 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5065 B03043 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ* ถ.ลําปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5066 B02149 โรงเรียนธงชัยวิทยา* ม.5 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5067 B37425 โรงเรียนเขลางค์นคร* เลขที่ 249 ม.12 บ้านเขลางค์ทอง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5068 B25134 โรงเรียนวัดค่ากลาง* ม.2 บ้านค่ากลาง ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5069 B15664 โรงเรียนบ้านแม่อาง* ม.4 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5070 B22546 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง* ม.1 บ้านหัวทุ่ง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5071 B28577 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์* ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5072 B00818 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย* ม.3 บ้านทรายทอง ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5073 B08524 โรงเรียนบ้านทรายมูล* ม.1 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5074 B22132 โรงเรียนบ้านห้วยยาง* ม.6 ถ.ลําปาง-งาว ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5075 B29131 โรงเรียนวัดเสด็จ* ม.11 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5076 B09680 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง* ม.3 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ หน้าที่ 161 of 237
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5077 B34838 โรงเรียนพินิจวิทยา* เลขที่ 102 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5078 B16228 โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี)* ม.10 บ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5079 B23990 โรงเรียนพิชัยวิทยา* ม.13 บ้านพิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5080 B25777 โรงเรียนวัดต้นต้อง* ม.5 บ้านต้นต้อง ต.พิชัย-เสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5081 B34836 โรงเรียนไตรภพวิทยา* เลขที่ 216 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5082 B34837 โรงเรียนประชาวิทย์* เลขที่ 274 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5083 B40144 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)* เลขที ่224 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5084 B34840 โรงเรียนมัธยมวิทยา (มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชา

วิทย์ - มัธยมวิทยา)*

เลขที่ 326 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5085 B34847 โรงเรียนอรุโณทัย* เลขที ่294 ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือุ ุ

5086 B34844 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ* เลขที่ 152/3 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5087 B13668 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง* ม.7 บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5088 B21515 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน* ม.5 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5089 B05951 โรงเรียนบ้านจ๋ง* ม.4 บ้านจ๋ง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5090 B08405 โรงเรียนบ้านถ้ํา* ม.1 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5091 B09311 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้* ม.8 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5092 B09407 โรงเรียนบ้านทุ่งปง* ม.6 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5093 B23779 โรงเรียนปลายนาวิทยา* ม.7 บ้านปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5094 B31245 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)* ม.5 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5095 B37421 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา* เลขที่ 156 ม.8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5096 B09553 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง* ม.2 บ้านทุ่งสะแกง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5097 B13312 โรงเรียนบ้านปางดะ* ม.7 บ้านปางดะ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5098 B15265 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน* ม.6 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5099 B18670 โรงเรียนบ้านหนอง* เลขที่ 138 ม.5 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5100 B07777 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น* ม.3 บ้านต้นงุ้น ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5101 B16229 โรงเรียนบ้านไร่* เลขที่ 205 ม.4 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5102 B22619 โรงเรียนบ้านหัวเมือง* ม.5 บ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5103 B07373 โรงเรียนบ้านดอนไฟ* ม.7 บ้านดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5104 B09877 โรงเรียนบ้านนากวาง* ม.2 บ้านนากวาง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5105 B02210 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี* ม.3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5106 B10895 โรงเรียนบ้านน้ําโจ้* 127 ม.5 บ้านน้ําโจ้ ต.น้ําโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5107 B13403 โรงเรียนบ้านป่าจ้ํา* ม.2 บ้านป่าจ้ํา ต.น้ําโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ หน้าที่ 162 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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5108 B23553 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า* ม.1 บ้านฮ่องห้า ต.น้ําโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5109 B09957 โรงเรียนบ้านนาคต* ม.3 บ้านนาคต ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5110 B12808 โรงเรียนบ้านปง* ม.2 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5111 B10157 โรงเรียนบ้านนาดง* ม.5 บ้านนาดง ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5112 B15421 โรงเรียนบ้านแม่ทาน* ม.7 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5113 B15580 โรงเรียนบ้านแม่วะ* ม.3 บ้านแม่วะ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5114 B18074 โรงเรียนบ้านสันป่าเปา* ม.5 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5115 B14045 โรงเรียนบ้านผาแมว* ม.8 บ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5116 B22085 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา* ม.4 บ้านห้วยมะเกลือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5117 B01602 โรงเรียนต้นธงวิทยา* ม.3 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5118 B15494 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน* ม.4 บ้านแม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5119 B30811 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา* ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5120 B00989 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ* ม.2 บ้านแม่ปุ ต.สหพัฒน์ อ.แม่พริก จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5121 B08866 โรงเรียนบ้านทาน* ม.4 บ้านทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5122 B15346 โรงเรียนบ้านแม่จาง* ม.1 บ้านแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5123 B15614 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน* ม.6 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5124 B17457 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น* ม.2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5125 B17463 โรงเรียนบ้านสบป้าด* ม.1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5126 B30843 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้* ม.5 บ้านห้วยรากไม้ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5127 B01827 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา* ม.4 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5128 B09419 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้* ม.1 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5129 B15512 โรงเรียนบ้านแม่ม่า* ม.3 บ้านผาดิน ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5130 B16941 โรงเรียนบ้านวังมน* ม.5 บ้านวังมน ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5131 B07144 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว* ม.8 บ้านดอนแก้ว ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5132 B09434 โรงเรียนบ้านทุ่งฝูง* ม.4 บ้านทุ่งฝูง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5133 B15588 โรงเรียนบ้านแม่สง* ม.6 บ้านแม่สงเหนือ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5134 B15613 โรงเรียนบ้านวังใหม่* ม.12 บ้านแม่ส้าน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5135 B21622 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด* ม.13 บ้านทุ่งตุ้น ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5136 B15649 โรงเรียนบ้านแม่หีด* ม.1 บ้านแม่หีด ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5137 B13266 โรงเรียนบ้านป่าแขม* ม.5 บ้านป่าแขม ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5138 B15492 โรงเรียนบ้านแม่พริก* ม.5 ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5139 B16887 โรงเรียนบ้านวังโป่ง* ม.2 ถ.ลําปาง-วังเหนือ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ หน้าที่ 163 of 237
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5140 B23641 โรงเรียนปงวังวิทยา* ม.3 บ้านปงวัง ต.วังทรายคํา อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5141 B12825 โรงเรียนบ้านปงถ้ํา* ม.3 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5142 B15215 โรงเรียนบ้านเมืองตึง* ม.1 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5143 B24517 โรงเรียนวังทองวิทยา* ม.2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5144 B34853 โรงเรียนอนุบาลภินิตย์อัฐ* เลขที่ 237/1 ม.6 ถ.สุขาภิบาลบ้านใหม่ ซ.บํารุงราษฎร์ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5145 B15277 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด* ม.1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5146 B29004 โรงเรียนวัดสาแล* ม.5 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5147 B13895 โรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อน* ม.1 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5148 B26521 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง* ม.7 บ้านนาเอี้ยง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5149 B15392 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ํา* ม.1 ถ.ลําปาง-ลี้ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5150 B28703 โรงเรียนวัดสบแม่ทํา* ม.2 บ้านสบแม่ทํา ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5151 B16323 โรงเรียนบ้านล้อง* ม.2 บ้านล้อง ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5152 B06088 โรงเรียนบ้านจํา* เลขที่ 247 ม.6 บ้านจํา ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5152 B21449 โรงเรียนบ้านหม้อ* ม.10 บ้านข่วง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5152 B12824 โรงเรียนบ้านปงใต้* ม.7 บ้านปงใต้ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5153 B13840 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก* ม.5 บ้านโป่งขวาก ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5153 B13677 โรงเรียนบ้านป่าเหียง* ม.1 บ้านป่าเหียง ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5154 B40436 โรงเรียนเมืองยาววิทยา* เลขที่ 132 ม.11 บ้านใหม่สามัคคี ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5154 B17204 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ* ม.1 บ้านเวียงเหนือ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5155 B34854 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัยวิทยาลําปาง* เลขที่ 26 ม.4 ต.ปงยางกก อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5156 B17966 โรงเรียนบ้านสัน* ม.1 บ้านสันหนองบง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5157 B13059 โรงเรียนบ้านปันเต้า* ม.7 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5158 B09252 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน* ม.6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5159 B15385 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย* ม.8 บ้านแม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5160 B15884 โรงเรียนบ้านยางอ้อย* ม.4 บ้านยางอ้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5161 B01000 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว* ม.3 บ้านแม่ฮาว ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง ภาคเหนือ

5162 B22175 โรงเรียนบ้านห้วยไร่* ม.8 บ้านห้วยไร่ ต.คะะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5163 B09271 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง* ม.1 บ้านทุ่งข้าวหาง ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5164 B15628 โรงเรียนบ้านแม่แสม* เลขที่ 103 ม.6 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5165 B15713 โรงเรียนบ้านไม้สลี* ม.5 บ้านไม้สลี ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5166 B21727 โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์* ม.4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5167 B22313 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง* เลขที่ 135 ม.7 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ หน้าที่ 164 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5168 B37440 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม* ม.2 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5169 B30401 โรงเรียนบ้านดง** เลขที่ 149 ม.9 บ้านดง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5170 B09597 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง* ม.3 บ้านทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5171 B13864 โรงเรียนบ้านโป่งแดง* ม.5 บ้านโป่งแดง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5172 B15467 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง* ม.6 บ้านแม่ปันเดง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5173 B30400 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย** ม.8, 10 บ้านหนองผํา ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5174 B15451 โรงเรียนบ้านแม่บอน และรร.บ้านแม่บอน สาขา

ห้องเรียนแม่บอนเหนือ**

ม.10 บ้านแม่บอนใต้ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5175 B21984 โรงเรียนบ้านห้วยปิง* ม.3 บ้านห้วยปิง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5176 B22004 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง* เลขที่ 91 ม.2 บ้านห้วยโป่ง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ภาคเหนือุ ู

5177 B37443 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา* เลขที่ 100 ม.19 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5178 B34871 โรงเรียนละอองทิพย์* เลขที่ 260 ม.6 ถ.ป่าแดด-บ้านธิ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5179 B26985 โรงเรียนวัดบ้านธิ* ม.14 บ้านธิ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5180 B27462 โรงเรียนวัดป่าตาล* ม.15 บ้านป่าตาล ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5181 B27489 โรงเรียนวัดป่าสัก** ม.6 บ้านป่าสัก ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5182 B28560 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย* เลขที่ 222 ม.10 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5183 B28919 โรงเรียนวัดสันทราย* เลขที่ 102 ม.5 บ้านสันทราย ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5184 B34870 โรงเรียนอนุบาลกุลภัทร** เลขที่ 131 ม.18 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5185 B27464 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ* ม.5 บ้านป่าตึง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5186 B29621 โรงเรียนวัดห้วยยาบ* เลขที่ 143 ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5187 B20074 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย และโรงเรียนบ้าน

ห้วยสะแหล*

เลขที่ 16 ม.2 บ้านหนองปลาสะวาย ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5188 B22061 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง และ รร.บ้านน้ําเพอะพะ* ม.12 บ้านห้วยแพ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5189 B13510 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย* ม.3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5190 B23575 โรงเรียนบ้านโฮ่ง และรร.บ้านดอยก้อม* เลขที่ 228 ม.2 บ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5191 B13526 โรงเรียนบ้านป่าแป๋* ม.7 บ้านป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5192 B13545 โรงเรียนบ้านป่าพลู* เลขที่ 209 ม.2 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5193 B15647 โรงเรียนบ้านแม่หาด* เลขที่ 144 ม.6 บ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5194 B21874 โรงเรียนบ้านห้วยแทง* เลขที่ 5 ม.5 บ้านห้วยแทง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

่5195 B22296 โรงเรียนบ้านห้วยหละ* เลขที่ 138 ม.3 บ้านห้วยหละ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5196 B28470 โรงเรียนวัดวังหลวง* ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5197 B17253 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย* เลขที่ 138 ม.7 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5198 B19027 โรงเรียนบ้านหนองเขียด* เลขที่ 150 ม.4 ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5199 B34868 โรงเรียนจิรพิทยา* เลขที่ 9 ม.2  ถ.ม่วงโคน-ท่าลี่ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5200 B16006 โรงเรียนบ้านร่องช้าง* เลขที่ 163 ม.12 บ้านสารภีชัย ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5201 B18867 โรงเรียนบ้านหนองเกิด* ม.3 บ้านหนองเกิด ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5202 B26083 โรงเรียนวัดท่าตุ้ม* ม.1 บ้านท่าตุ้ม ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5203 B34874 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา* เลขที่ 98 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5204 B09679 โรงเรียนบ้านโทกน้ํากัด* เลขที่ 326 ม.3 บ้านโทกน้ํากัด ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5205 B11022 โรงเรียนบ้านน้ําย้อย* ม.10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5206 B13923 โรงเรียนบ้านโป่งรู* ม.5 บ้านโป่งรู ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือู ู ู

5207 B15666 โรงเรียนบ้านแม่อาว** ม.8 บ้านบวกกอห้า ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5208 B37446 โรงเรียนวชิรป่าซาง* เลขที่ 210 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5209 B29460 โรงเรียนวัดหนองสมณะ* ม.12 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5210 B37444 โรงเรียนน้ําดิบวิทยาคม* ต.น้ําดิบ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5211 B13583 โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า* ม.9 บ้านป่ารกฟ้า ต.น้ําดิบ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5212 B16255 โรงเรียนบ้านไร่ดง* เลขที่ 333 ม.15 บ้านไร่ดง ต.น้ําดิบ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5213 B20175 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว* เลขที่ 227 ม.5 บ้านหนองผ้าขาว ต.น้ําดิบ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5214 B22998 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย* เลขที่ 434 ม.1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ต.น้ําดิบ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5215 B27431 โรงเรียนวัดปากล้อง* ม.4 ต.น้ําดิบ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5216 B28380 โรงเรียนวัดวังกู่* เลขที่ 66/2 ม.8 ถ.สบทา-ท่าลี่ ต.น้ําดิบ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5217 B19373 โรงเรียนบ้านหนองดู่** เลขที่ 104 ม.1 บ้านหนองดู่ ถ.สบทา-ท่าลี่ ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5218 B25382 โรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด** เลขที่ 128 ม.6 บ้านสามยอด ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5219 B27072 โรงเรียนวัดบ้านเรือน* เลขที่ 60 ม.3 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5220 B28555 โรงเรียนวัดศรีชุม* เลขที่ 359 ม.4 บ้านศรีชุม ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5221 B26074 โรงเรียนวัดท่าต้นงิ้ว* ม.2 บ้านท่าต้นงิ้ว ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5222 B40407 โรงเรียนอรุณโรจน์* เลขที่ 466/1 ม.1 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5223 B13416 โรงเรียนบ้านป่าซาง* ม.1 บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5224 B16329 โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย* เลขที่ 153 ม.2 บ้านล้องหนองหอย ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5225 B34873 โรงเรียนใบบุญป่าซาง* เลขที่ 84/2 ม.3 ถ.ลําพูน-ลี้ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

่5226 B37445 โรงเรียนป่าซาง* เลขที่ 6 ม.5 ถนนประชาอุทิศ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5227 B13462 โรงเรียนบ้านป่าตาล* เลขที่ 274 ม.2 บ้านแซม ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5228 B17885 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง* เลขที่ 251 ม.3 ถ.ลําพูน-ลี้ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ หน้าที่ 166 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5229 B15044 โรงเรียนบ้านมะกอก* เลขที่ 287 ม.4 บ้านมะกอก ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5230 B25503 โรงเรียนวัดช้างค้ํา* เลขที่ 198 ม.6 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5231 B27148 โรงเรียนวัดบ้านหวาย* ม.3 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5232 B07280 โรงเรียนบ้านดอนตอง* เลขที่ 120/2 ม.4 บ้านดอนตอง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5233 B19189 โรงเรียนบ้านหนองเงือก* เลขที่ 247 ม.5 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5234 B26947 โรงเรียนวัดบ้านดอน* ม.7 บ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5235 B27471 โรงเรียนวัดป่าบุก* เลขที่ 55/3 ม.3 บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5236 B25476 โรงเรียนวัดชัยชนะ* ม.2 บ้านล้องเดื่อ ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5237 B40522 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา* เลขที่ 5 ม.9 บ้านปากล้อง ถ.สายลําพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5238 B17298 โรงเรียนบ้านศรีย้อย* ม.4 บ้านศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือู

5239 B18101 โรงเรียนบ้านสันมะนะ** ม.6 บ้านสันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5240 B25318 โรงเรียนวัดจักรคําภิมุข** ม.7 บ้านจัรคําภิมุข ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5241 B27709 โรงเรียนวัดพันตาเกิน* ม.5 บ้านพันตาเกิน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5242 B28908 โรงเรียนวัดสันต้นธง** เลขที่ 181 ถ.ลําพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5243 B34865 โรงเรียนอรพินพิทยา* เลขที ่129 ม.10 ถ.สนามกีฬา ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5244 B34859 โรงเรียนมงคลวิทยา* เลขที่ 85/1 ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5245 B32207 โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"** เลขที่ 335 ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5246 B34855 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยาลําพูน** เลขที่ 25 ถ.ลําพูน-ป่าซาง ซ.5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5247 B40455 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลําพูน* เลขที ่169 ถ.เจริญราษฎร์ ซ.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5248 B34861 โรงเรียนอนุบาลใบบุญ* เลขที่ 2 ถ.ไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5249 B31297 โรงเรียนอนุบาลลําพูน** ม.1 จัดสรรประตูลี้ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5250 B40470 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา* เลขที ่131 ม.9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5251 B49259 โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล** เลขที่ 201 ม.9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5252 B01640 โรงเรียนตําบลบ้านแป้น* ม.3 บ้านหนองเต่า ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5253 B13786 โรงเรียนบ้านแป้น (สามัคคีประชานุกูล)* ม.6 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5254 B37435 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม* เลขที่ 256 ม.3 บ้านหนองเต่า ถ.ท่าจักร-แม่ทา ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5255 B28927 โรงเรียนวัดสันมะกรูด* ม.2 บ้านสันมะกรูด ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5256 B26641 โรงเรียนวัดบ่อโจง* ม.1 บ้านบ่อโจง ต.บ้านแป้น-หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5257 B28310 โรงเรียนวัดล่ามช้าง* ม.3 บ้านล่ามช้าง ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5258 B17332 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ* ม.5 บ้านท่ากว้าง ต.ประตู-ป่าหนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5259 B34863 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา* เลขที่ 179/9 ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5260 B26543 โรงเรียนวัดน้ําพุ* เลขที่ 83 ม.7 บ้านน้ําพุ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ หน้าที่ 167 of 237
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5261 B40460 โรงเรียนดรุณพัฒนา* เลขที่ 189/2 ม.9 บ้านป่าเป้า ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5262 B15063 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้* เลขที่ 67 ม.1 บ้านมะเขือแจ้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5263 B23542 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง* ม.6 บ้านฮ่องกอม่วง ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5264 B26934 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม** ม.3 บ้านแจ่ม ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5265 B17249 โรงเรียนวัดศรีดอนตัน* ม.11 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5266 B28882 โรงเรียนวัดสะแล่ง** เลขที่ 158 ม.18 บ้านสะแล่ง ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5267 B28902 โรงเรียนวัดสันคะยอม* เลขที่ 204 ม.4 บ้านสันคะยอม ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5268 B40461 โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา* เลขที่ 89 ม.9 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5269 B01642 โรงเรียนตําบลริมปิง* ม.6 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5270 B34856 โรงเรียนใบบุญลําพูน* เลขที่ 127 ม.2 ถ.ลําพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือู ู ู

5271 B27458 โรงเรียนวัดป่าแดด* ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5272 B28571 โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ** เลขที่ 148 ม.7 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5273 B03738 โรงเรียนบ้านขัวแคร่* เลขที่ 242 ม.4 บ้านขัวแคร่ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5274 B26247 โรงเรียนวัดทุ่งยาว* ม.7 บ้านทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5275 B27055 โรงเรียนวัดบ้านม้า* ม.5 บ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5276 B21045 โรงเรียนบ้านหนองหนาม* เลขที่ 125 ม.3 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5277 B29517 โรงเรียนวัดหนองเหียง* ม.5 บ้านหนองเหียง ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5278 B07798 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง* ม.1 บ้านต้นผึ้ง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5279 B13258 โรงเรียนบ้านป่าขาม* ม.5 บ้านป่าขาม ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5280 B17270 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง* เลขที่ 190 ม.3 บ้านศรีบุญยืน ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5281 B01137 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้* ม.1 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5282 B22219 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม* ม.5 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5283 B27465 โรงเรียนป่าตึงเชตวัน** ม.6 บ้านป่าตึง ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5284 B24694 โรงเรียนวัดกู่เส้า* ม.2 บ้านกู่เส้า ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5285 B23494 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน)* ม.1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม่ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5286 B29985 โรงเรียนวัดฮ่องกอก* ม.4 บ้านฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5287 B07544 โรงเรียนบ้านดอยคํา* ม.7 บ้านนาห้า ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5288 B13610 โรงเรียนบ้านป่าเลา* ม.9 บ้านป่าเลา ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5289 B14552 โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่** เลขที่ 11 ม.2 บ้านแพะยันต์ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

่5290 B26012 โรงเรียนวัดทากาศ* เลขที่ 66 ม.6 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5291 B08721 โรงเรียนบ้านทาขุมเงิน** เลขที่ 40 ม.1 บ้านทาขุมเงิน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5292 B17282 โรงเรียนบ้านศรีป้าน* ม.5 บ้านศรีป้าน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ หน้าที่ 168 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5293 B17473 โรงเรียนบ้านสบเมย* ม.2 บ้านสบเมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5294 B17745 โรงเรียนบ้านสวนหลวง* เลขที่ 79 ม.3 บ้านสวนหลวง ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5295 B17967 โรงเรียนบ้านสัน* ม.4 บ้านสัน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5296 B22917 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก* ม.2 บ้านเหมืองลึก ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5297 B34866 โรงเรียนอนุบาลบ้านทา** เลขที่ 154 ม.1 ถ.ท่าจักร-แม่ทา ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5298 B20522 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล* เลขที่ 150 ม.4 บ้านหนองยางไคล ต.ท่าทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5299 B08770 โรงเรียนบ้านทาชมภู* เลขที่ 31 ม.15 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5300 B08854 โรงเรียนบ้านทาทุ่งไผ่* ม.3 บ้านทาทุ่งไผ่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5301 B08900 โรงเรียนบ้านทาปลาดุก* เลขที่ 213 ม.7 บ้านทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5302 B08905 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก* ม.2 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือู

5303 B09123 โรงเรียนบ้านทาสองท่า* เลขที่ 211 ม.7 บ้านทาสองท่า ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5304 B17255 โรงเรียนบ้านศรีทรายมูล* เลขที่ 118 ม.9 บ้านศรีทรายมูล ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5305 B12834 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ* เลขที่ 211 ม.1 บ้านปงแม่ลอบ ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5306 B16039 โรงเรียนบ้านร้องเรือ* เลขที่ 1 ม.6 ถ.ท่าจักร-แม่ทา  บ้านร้องเรือ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5307 B17369 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา* ม.3 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5308 B21551 โรงเรียนบ้านหล่ายทา* ม.9 บ้านหล่ายทา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5309 B37439 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม* ม.3 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5310 B29884 โรงเรียนวัดอรัญญาราม* เลขที่ 22/1 ม.2 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5311 B07540 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว* ม.12 บ้านดอยแก้ว ต.สบชัย อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5312 B21486 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว* ม.4 บ้านหมื่นข้าว อ.แม่ทา จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5313 B15457 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก* ม.10 บ้านศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5313 B15340 โรงเรียนบ้านแม่จ๋อง* ม.7 บ้านแม่จ๋อง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5314 B12072 โรงเรียนบ้านบวก* ม.3 บ้านบวก ต.ดงดํา อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5315 B13275 โรงเรียนบ้านป่าคา* เลขที่ 14 ม.1 บ้านป่าคา ต.ดงดํา อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5316 B13367 โรงเรียนบ้านปางส้าน* ม.5 ต.ดงดํา อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5317 B22277 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ* เลขที่ 92/1 ม.4 บ้านห้วยหญ้าไซ ถนนพหลโยธิน ต.ดงดํา อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5318 B10280 โรงเรียนบ้านนาทราย* ม.4 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5319 B10601 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง* ม.1 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5320 B23558 โรงเรียนบ้านฮั่ว* ม.6 บ้านฮั่ว ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

้5321 B07018 โรงเรียนบ้านดงสักงาม* ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5322 B13405 โรงเรียนบ้านป่าจี้* ม.3 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5323 B21552 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า* ม.4 บ้านหล่ายท่า ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ หน้าที่ 169 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5324 B22348 โรงเรียนบ้านห้วยแหน* ม.2 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5325 B15427 โรงเรียนบ้านแม่เทย* ม.6 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5326 B15444 โรงเรียนบ้านแม่แนต* ม.8 บ้านแม่แนต ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5327 B16230 โรงเรียนบ้านไร่* ม.2 บ้านไร่ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5328 B16622 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา** ม.1 บ้านวงศ์ษาพัฒนา ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5329 B16942 โรงเรียนบ้านวังมน* ม.4 บ้านวังมน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5330 B18107 โรงเรียนบ้านสันวิไล* ม.9 บ้านสันวิไล ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5331 B22211 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา* ม.7 บ้านห้วยศาลา ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5332 B49502 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ** ม.4 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5333 B15560 โรงเรียนบ้านแม่ลาน และรร.บ้านเด่นเหม้า* บ้านแม่ลาน ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือู

5334 B20432 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว* ม.2 บ้านหนองมะล้อ ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5335 B13709 โรงเรียนบ้านปู* ม.3 บ้านปู ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5336 B23557 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ** ม.5 บ้านฮ่อมต้อ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5337 B34876 โรงเรียนอนุบาลลี้** เลขที่ 8 ม.4 ถ.มิตรประชา ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5338 B40569 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์** เลขที่ 93/2 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5339 B40009 โรงเรียนอัยยสิริ* เลขที่ 561 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5340 B12992 โรงเรียนบ้านปวงคํา** ม.9 บ้านปวงคํา ต.ลี้-ดงดํา อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5341 B15458 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน* ม.4 หมู่บ้านป๊อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5342 B15670 โรงเรียนบ้านแม่อีไฮ* เลขที่ 94 ม.2 บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5343 B21948 โรงเรียนบ้านห้วยบง* ม.3 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5344 B27099 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง** ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5344 B29756 โรงเรียนวัดเหล่าปงเสือ** ม.2 บ้านเหล่าปงเสือ ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5345 B26944 โรงเรียนวัดบ้านดง** ม.5 บ้านดงหลวง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5346 B34867 โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ศึกษา** เลขที่ 372 ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5347 B21978 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย** เลขที่ 115 ม.2 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5348 B09168 โรงเรียนบ้านท่าหลุก** ม.4 บ้านท่าหลุก ต.หนองยวง-หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5349 B28460 โรงเรียนวัดวังสะแกง** ม.3 บ้านวังสะแกง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน ภาคเหนือ

5350 B49981 โรงเรียนเทศบาลท่าลี่* ม.2 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5351 B11362 โรงเรียนบ้านโนนงาม* ม.8 บ้านโนนงาม ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5352 B24111 โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคํา)* ม.10 บ้านมหาราช ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5353 B02950 โรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ)* เลขที ่69 ม.7 บ้านกะมอล ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5354 B09618 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บํารุง)* ม.4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 170 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5355 B11664 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ* ม.6 บ้านโนนเยาะโนนศิริ ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5356 B22757 โรงเรียนบ้านหิน* ม.4 บ้านหิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5357 B07577 โรงเรียนบ้านด่าน* ม.1 บ้านด่านกลาง ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5358 B11028 โรงเรียนบ้านน้ําเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์)* ม.5 บ้านน้ําเย็น ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5359 B09453 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์* ม.3 บ้านทุ่งโพธิ์ ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5360 B11338 โรงเรียนบ้านโนนคําแก้ว* ม.9 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5361 B18447 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย* ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5362 B05037 โรงเรียนบ้านคําเนียม (คําเนียมวิทยาคาร)* ม.8 บ้านคําเนียม ต.คําเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5363 B15039 โรงเรียนบ้านมะกรูด* ม.3 บ้านมะกรูด ต.คําเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5364 B21344 โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง* ม.5 บ้านหนองอีกว่าง ต.คําเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5365 B12783 โรงเรียนบ้านบูรพา* ม.5 บ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5366 B13983 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง* ม.13 บ้านผักบุ้ง ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5367 B23394 โรงเรียนบ้านอาลัย* ม.15 บ้านอาลัย ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5368 B37478 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา* ม.8 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5369 B20426 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว* ม.8 บ้านหนองมะแซว ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5370 B03844 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40)* ม.7 บ้านขี้เหล็ก ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5371 B11850 โรงเรียนบ้านโนนสัง (โนนสังวิทยาคาร)* ม.11 บ้านโนนสัง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5372 B19895 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน* ม.8 บ้านหนองบัวไชยวาน ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5373 B37473 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา* เลขที่ 119/5 ม.3 บ้านขาม ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5374 B06124 โรงเรียนบ้านจิกกะลา* ม.4 บ้านจิกกะลา ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5375 B11827 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้* ม.2 บ้านโนนสะอาด ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5376 B12036 โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน* ม.11 บ้านบกบ่าง ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5377 B37475 โรงเรียนผักแพววิทยา* บ้านผักแพว ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5378 B05296 โรงเรียนบ้านโคก* ม.5 บ้านโคก ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5379 B17694 โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง* ม.3 บ้านสร้างเหล่า ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5380 B18682 โรงเรียนบ้านหนองกก* ม.2 บ้านหนองกก ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5381 B18801 โรงเรียนบ้านหนองกี่* ม.7 บ้านหนองกี่ ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5382 B15840 โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี* ม.5 บ้านยางน้อย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5383 B22897 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ* ม.2 บ้านเหม้า ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5384 B37477 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา* ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5385 B03785 โรงเรียนบ้านขามป้อม* ม.5 บ้านขามป้อม ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5386 B14698 โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ* ม.3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 171 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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5387 B18348 โรงเรียนบ้านสีถาน* ม.7 บ้านสีถาน ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5388 B23444 โรงเรียนบ้านอีปาด* ม.1 บ้านอิปาด ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5389 B05998 โรงเรียนบ้านจะกง* ม.8 บ้านจะกง ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5390 B07838 โรงเรียนบ้านตรางสวาย* ม.4 บ้านตรางสวาย ต.ดองกําเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5391 B02731 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ* ม.6 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ต.ดองกําเม็ด-โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5392 B02301 โรงเรียนนิคม 2 (ต.ช.ด.สงเคราะห์)* ม.3 บ้านนิคมเขต 8 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5393 B17404 โรงเรียนบ้านสกุล* ม.6 บ้านสกุล ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5394 B01731 โรงเรียนทับทิมสยาม 06* ม.13 บ้านทับทิมสยาม 06 (นาจะเรีย) ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5395 B11975 โรงเรียนบ้านโนนใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)* ม.6 บ้านโนน ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5396 B14555 โรงเรียนบ้านโพง* ม.12 บ้านโคกสําราญ ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5397 B17367 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน* ม.4 บ้านศาลาประปุน ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5398 B17609 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี* ม.5 บ้านสระบาน ต.สําโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5399 B17791 โรงเรียนบ้านสวาย* ม.7 บ้านสวาย ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5400 B04907 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี* ม.4 บ้านคะนาสามัคคี ต.ห้วยสําราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5401 B00177 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา* ม.14 บ้านตาปิ่น ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5402 B12028 โรงเรียนบ้านบก (ประชาสามัคคี)* ม.13 บ้านบก ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5403 B16204 โรงเรียนบ้านเรียม* ม.5 บ้านเรียม ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5404 B04629 โรงเรียนบ้านคลองสุด (ประชาอุทิศ)* ม.10 บ้านคลองสุด ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5405 B22224 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ* ม.3 บ้านห้วย ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5406 B37482 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม* ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5407 B39933 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา* ม.1 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5408 B07717 โรงเรียนบ้านเดื่อ* ม.2 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5409 B02982 โรงเรียนบ้านกันทรอม* ม.1 บ้านกันทรอม ต.กันทรอมห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5410 B08132 โรงเรียนบ้านตาปรก* ม.14 บ้านตระกูลชัย ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5411 B14857 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา* ม.11 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5412 B14572 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล* ม.2 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5413 B14353 โรงเรียนบ้านพอก (บํารุงวิทยา)* ม.3 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5414 B21308 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* ม.4 บ้านหนองใหญ่ ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5415 B03192 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว* ม.7 บ้านกุดนาแก้ว ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5416 B19243 โรงเรียนบ้านหนองจิก* ม.2 บ้านหนองจิก ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5417 B37491 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร* ม.13 บ้านเขิน ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5418 B11793 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง* ม.6 บ้านโนนสว่าง ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 172 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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5419 B37492 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา* ม.7 บ้านบัวระรมย์ ต.ตองปิด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5420 B17709 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย* ม.6 บ้านสวนกล้วย ต.ตองปิด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5421 B16564 โรงเรียนบ้านลุมภู* ม.2 บ้านลุมภู ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5422 B19707 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง* ม.7 บ้านหนองนาเวียง ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5423 B19986 โรงเรียนบ้านหนองบาง* ม.4 บ้านหนองบาง ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5424 B20313 โรงเรียนบ้านหนองพะแนง* ม.5 บ้านหนองพะแนง ต.รุ่งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5425 B17223 โรงเรียนบ้านแวด* ม.3 บ้านแวด ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5426 B09664 โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ* ม.5 บ้านเท่อเล่อ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5427 B20869 โรงเรียนบ้านหนองสามขา* ม.6 บ้านสามขา ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5428 B31084 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร)* ม.1 บ้านโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู

5429 B37462 โรงเรียนบกวิทยาคม* บ้านบก ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5430 B07635 โรงเรียนบ้านดินดําเหล่าเสนใต้* ม.5 บ้านหนองดินดํา/บ้านเหล่าเสนไต้ ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5431 B13950 โรงเรียนบ้านโปร่ง* ม.2 บ้านโปร่ง ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5432 B14672 โรงเรียนบ้านโพนงาม* ม.7 บ้านโพนงาม ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5433 B13975 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่* ม.3 บ้านผักขย่าใหญ่ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5434 B37461 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม* บ้านโคกสะอาด ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5435 B17175 โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม* ม.5 บ้านเวาะ ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5436 B23005 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย* ม.6 บ้านเหล่าฝ้าย ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5437 B14909 โรงเรียนบ้านม่วง* ม.5 บ้านโนนแดง ต.เป๊าะบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5438 B21478 โรงเรียนบ้านหมากยาง* ม.3 บ้านหมากยาง ต.เป๊าะบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5439 B19982 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่* ม.3 บ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5440 B37498 โรงเรียนหนองคูวิทยา* เลขที ่6 ม.12 ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5441 B17798 โรงเรียนบ้านสวายสนิท* ม.1 บ้านสวายสนิท ต.ตูมสวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5442 B37495 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม* ม.11 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5443 B03700 โรงเรียนบ้านขอนแต้* ม.6 บ้านขอนแต้ ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5444 B02691 โรงเรียนบ้านกระต่ายด่อน* ม.13 บ้านกระต่ายด่อนน้อย ต.สําสมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5445 B37499 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม* เลขที่ 126 ม.5 บ้านหนองแฮด ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5446 B37450 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม* ม.3 ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5447 B07872 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ* ม.9 บ้านตลาด ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5448 B07085 โรงเรียนบ้านดองดึง* ม.4 บ้านดองดึง ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5449 B02976 โรงเรียนบ้านกันตรวจ* ม.1 บ้านกันตรวจ ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5450 B07730 โรงเรียนบ้านแดง* ม.5 บ้านแดง ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 173 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5451 B02733 โรงเรียนบ้านกระแมด* ม.12 บ้านกระแมด ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5452 B17792 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน* ม.2 บ้านสวาย ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5453 B15055 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ* ม.14 บ้านมะขาม ต.ไพรบึง2 อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5454 B14384 โรงเรียนบ้านพะแวะ* ม.12 บ้านพะแวะ ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5455 B16561 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว* ม.2 บ้านลุมพุก ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5456 B14253 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ* ม.5 บ้านพรหมทอง ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5457 B37457 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์* ม.1 บ้านคูซอด ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5458 B13774 โรงเรียนบ้านเปือย* ม.6 บ้านเปือย ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5459 B17174 โรงเรียนบ้านเวาะ* ม.5 บ้านเวาะ ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5460 B23544 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน* ม.6 บ้านฮ่องขาด ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5461 B06688 โรงเรียนบ้านซําโพธิ์* ม.1 บ้านซํา ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5462 B19161 โรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี)* ม.5 บ้านหนองแคน ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5463 B19167 โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา* ม.4 บ้านหนองแคนหนองเทา ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5464 B18478 โรงเรียนบ้านเสือบอง* ม.3 บ้านเสือบอง ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5465 B23545 โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดํา* ม.11 บ้านฮ่องแข้ดํา ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5466 B37458 โรงเรียนน้ําคําวิทยา* ม.6 บ้านน้ําคํา ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5467 B14616 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก* ม.1 บ้านโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5468 B12528 โรงเรียนบ้านดอนสั้น* ม.8 บ้านดอนสั้น ถ.ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5469 B20727 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา* ม.4 บ้านคอก ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5470 B14662 โรงเรียนบ้านโพนค้อ* ม.1 บ้านโพนค้อ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5471 B34877 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม* เลขที่ 167/1 ถ.ขุขันธ์ ซ.วัดพระโต ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5472 B11866 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสํานักมิตรภาพที ่ ม.11 บ้านโนนสํานัก ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5473 B11665 โรงเรียนบ้านโนนแย้* ม.7 บ้านโนนแย้ ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5474 B11981 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว* ม.8 บ้านโนนอีปัง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5475 B24113 โรงเรียนบ้านมหาราช 3* ม.5 บ้านบัวเตย ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5476 B07117 โรงเรียนบ้านดอนกลาง* ม.7 บ้านดอนกลาง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5477 B19064 โรงเรียนบ้านหนองครก* ม.5 บ้านหนองครก ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5478 B32208 โรงเรียนมารีวิทยา* เลขที่ 267/1 ม.5 ถ.โชติพันธุ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5479 B22439 โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา* ม.8 บ้านพัฒนา ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5480 B03482 โรงเรียนบ้านแก* ม.3 บ้านแก ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5481 B14693 โรงเรียนบ้านโพนแดง* ม.4 บ้านโพนแดง ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5482 B15769 โรงเรียนบ้านยางกุดนาคํา* ม.5 บ้านยางกุด ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 174 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5483 B37460 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า* ม.7 ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5484 B37454 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม* ม.6 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5485 B03929 โรงเรียนบ้านเขวา* ม.8 บ้านเขวา ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5486 B20060 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ* ม.12 บ้านหนองปลาคูณ ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5487 B37455 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์* ม.10 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5488 B15793 โรงเรียนบ้านยางเครือ* บ้านยางเครือ ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5489 B16533 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า* ม.2 บ้านลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5490 B37503 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม* ม.1 บ้านลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5491 B08889 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ* ม.6 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5492 B37509 โรงเรียนหวายคําวิทยา* ม.1 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู

5493 B22473 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง* ม.1 บ้านหัวขัว ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5494 B37506 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม* ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5495 B12316 โรงเรียนบ้านบากเรือ* ม.13 บ้านหนองบาก ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5496 B37508 โรงเรียนราษีไศล* ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5497 B12629 โรงเรียนบ้านบึงหมอก* ม.8 บ้านบึงหมอก ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5498 B07603 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง* ม.4 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5499 B20798 โรงเรียนบ้านหนองสวง (อสพป.2)* ม.6 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5500 B07197 โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม* ม.7 บ้านดอนงูเหลือม ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5501 B08331 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น* ม.14 บ้านดอนม่วง ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5502 B11435 โรงเรียนบ้านโนนดู่* ม.7 บ้านโนนดู่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5503 B19701 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์* ม.6 บ้านหนองนาโพธิ์ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5504 B06962 โรงเรียนบ้านดงยาง* ม.7 บ้านดงยาง ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5505 B09773 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)* ม.4 บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5506 B19140 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า* ม.5 บ้านหนองคู ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5507 B37510 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์* บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5508 B19841 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.2 บ้านหนองบัว ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5509 B03908 โรงเรียนขุมคําวิทยา (สํานักงานสลากกินแบ่ง

สงเคราะห์ 673)*

บ้านขุมคํา ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5510 B14685 โรงเรียนบ้านโพนดวน* ม.4 บ้านโพนดวน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5511 B19496 โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง* ม.5 บ้านหนองตาเชียง ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5512 B09219 โรงเรียนบ้านทุ่ง* ม.5 บ้านทุ่ง ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5513 B17912 โรงเรียนบ้านสะมัด* ม.6 บ้านสะมัด ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 175 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5514 B19122 โรงเรียนบ้านหนองคู* ม.3 บ้านหนองคู ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5515 B14431 โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา)* ม.9 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5516 B20862 โรงเรียนบ้านหนองสังข์* ม.6 บ้านหนองสังข์ ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5517 B15202 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)* ม.4 บ้านเมืองเก่า ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5518 B02779 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง* ม.1 บ้านกล้วยกว้าง ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5519 B23455 โรงเรียนบ้านอีสร้อย* ม.7 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5520 B02742 โรงเรียนบ้านกระสังข์* ม.6 บ้านกระสังข์ ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5521 B06020 โรงเรียนบ้านจังเอิน* ม.5 บ้านจังเอิน ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5522 B09683 โรงเรียนบ้านโทะ* ม.8 บ้านโทะ ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5523 B19719 โรงเรียนบ้านหนองน้ําขุ่น* ม.10 บ้านหนองน้ําขุ่น ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5524 B17685 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ* ม.5 บ้านสร้างเรือ ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5525 B19129 โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)* เลขที่ 11 บ้านหนองคู ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5526 B14751 โรงเรียนบ้านโพนเมือง* ม.7 บ้านโพนเมือง ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5527 B20512 โรงเรียนบ้านหนองยาง* ม.6 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5528 B37517 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม* ม.8 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5529 B37515 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร* ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5530 B03084 โรงเรียนบ้านกุง* ม.6 บ้านกุง ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5531 B07864 โรงเรียนบ้านตลาดพัฒนา* ม.11 บ้านตลาดพัฒนา ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5532 B23459 โรงเรียนบ้านอี่หล่ํา (ราษฎร์นุสรณ์)* ม.1 บ้านอี่หล่ํา ถ.ส้มป่อยน้อย-กระจ๊ะ ต.อีหล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5533 B37518 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา* เลขที่ 37 ม.8 ต.อี่หล่ํา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5534 B49894 โรงเรียนเทศบาลคําตากล้า* ม.15 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.คําตากล้า อ.คําตากล้า จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5535 B03193 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม (เชิดชูวิทยาสาร)* ม.9 บ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5536 B39767 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์* ม.2 บ้านเจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5537 B07041 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง* ม.6 บ้านดงหม้อทอง ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5538 B34899 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง* เลขที ่121 ม.3 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5539 B06079 โรงเรียนบ้านจาร* ม.5 บ้านจาร ต.ม่วงมาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5540 B14586 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย* ม.3 บ้านโพธิ์ชัย ต.หนองกวั่งห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5541 B37538 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา* ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5542 B02088 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนอง ม.1 บ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เม็ก)*

5543 B34900 โรงเรียนเมธาศึกษา* เลขที่ 390 ม.6 ถ.พรรณนา-อากาศ ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5544 B31185 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม* ม.2 บ้านพรรณา ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 176 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5545 B34904 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์* เลขที่ 372 ม.4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5546 B20763 โรงเรียนบ้านหนองสนม* ม.5 บ้านหนองสนม ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5547 B10962 โรงเรียนบ้านน้ําบุ้น* ม.3 บ้านน้ําบุ้น ต.หนองสนม1 อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5548 B21171 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน* ม.7 บ้านหนองหอยคัน ต.เกาะแก้ว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5549 B08388 โรงเรียนบ้านถ่อน* ม.3 บ้านถ่อน ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5550 B13778 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์* ม.21 บ้านทานตะวัน ต.สว่างแดนดินถ. สายอําเภอสว่างดินแดน-ออ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5551 B37552 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา* เลขที่ 37 ม.1 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5552 B11764 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์* ม.4 บ้านโนนสวรรค์ ต.นาฮี อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5553 B08422 โรงเรียนบ้านถ้ําเต่า* ม.1 บ้านถ้ําเต่า ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5554 B34908 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ* เลขที ่157 ม.14 ถ.พรรณานิคม-อากาศอํานสย(ราษฎร์ ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พัฒนา)

5555 B23127 โรงเรียนบ้านแหลมหาด* ม.6 บ้านแหลมหาด ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ภาคใต้

5556 B01230 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส* ม.3 บ้านเชิงแส ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ภาคใต้

5557 B02669 โรงเรียนบ้านกรอบ* ม.4 บ้านกรอบ ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา ภาคใต้

5558 B15798 โรงเรียนบ้านยางงาม* ม.9 บ้านยางงาม ต.รัตนภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ภาคใต้

5559 B34922 โรงเรียนอนุบาลดิษฐพร* เลขที่ 11/6 ม.3 ถ.ประชาอุทิศ ซ.พรหมราษฎร์ ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้

5560 B10289 โรงเรียนบ้านนาทองสุก* ม.4 บ้านนาทองสุก ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้

5561 B04721 โรงเรียนบ้านควนจง* ม.4 บ้านควนจง ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้

5562 B34921 โรงเรียนประชาบํารุงวิทย์* เลขที ่126 ม.5 ถ.ประชาร่วมใจ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้

5563 B26219 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด* ม.1 บ้านทุ่งโตนด ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้

5564 B27599 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์* ม.4 บ้านพลีควาย ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา ภาคใต้

5565 B15416 โรงเรียนบ้านแม่ทอม* ม.2 บ้านแม่ทอม ต.บางกล่ํา อ.บางกลํ่า จ.สงขลา ภาคใต้

5566 B26128 โรงเรียนวัดท่าเมรุ* ม.5 บ้านท่าเมรุ ต.บางกล่ํา อ.บางกลํ่า จ.สงขลา ภาคใต้

5567 B28944 โรงเรียนวัดสามกอง* ม.2 บ้านสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ภาคใต้

5568 B26135 โรงเรียนวัดท้ายยอ* ม.9 บ้านสวนใหม่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ภาคใต้

5569 B25943 โรงเรียนวัดทรายขาว* ม.6 บ้านทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา ภาคใต้

5570 B34910 โรงเรียนแจ้งวิทยา* เลขที่ 4 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ภาคใต้

5571 B40129 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)* วัดศาลาหัวยาง ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ภาคใต้

5572 B32101 โรงเรียนวชิรานุกูล* เลขที่ 2 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ภาคใต้

้5573 B07167 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก* ม.4 บ้านห้วยขัน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ภาคใต้

5574 B12370 โรงเรียนบ้านบางดาน* ม.1 บ้านบางดาน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ภาคใต้

5575 B31115 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน* ม.8 บ้านท่าสะอ้าน ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ภาคใต้ หน้าที่ 177 of 237
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5576 B29668 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง* ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5577 B15152 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง* ม.2 ถ.ท่าเข็น-ทุ่งสงวน บ้านหัวทีง ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5578 B26869 โรงเรียนวัดบางหรอด* ม.3 บ้านวัดบางหรอด ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5579 B25048 โรงเรียนวัดคลองเป็ด* ม.8 บ้านคลองเป็ด ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5580 B12113 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ* ม.1 บ้านบ่อตรุ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5581 B25826 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ* ม.1 บ้านตะพังหม้อ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5582 B28985 โรงเรียนวัดสามี* ม.1 บ้านสามี ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5583 B29539 โรงเรียนวัดหน้าเมือง* ม.3 บ้านหน้าเมือง ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5584 B34924 โรงเรียนราษฎร์บํารุง* เลขที่ 19 ม.3 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5585 B25354 โรงเรียนวัดจาก* ม.6 บ้านปากบาง ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5586 B27166 โรงเรียนวัดบ้านใหม่* ม.2 บ้านใหม่ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5587 B27950 โรงเรียนวัดมหาการ* ม.1 ระโนด-เกาะใหญ่ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5588 B29670 โรงเรียนวัดหัวเค็ด* ม.5 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5589 B21431 โรงเรียนบ้านหน้าทอง* ม.6 บ้านสําโรงแฉ้ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5590 B29794 โรงเรียนวัดใหญ่* ม.2 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคใต้

5591 B04150 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ* ม.4 บ้านเขารักเกียรติ ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5592 B49832 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา* เลขที ่4 ม.9 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5593 B34926 โรงเรียนอนุบาลเจริญรัตน์* เลขที ่223/3 ถ.อนามัย ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5594 B04333 โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน* ม.8 บ้านคลองเขาล้อน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5595 B04728 โรงเรียนบ้านควนดินแดง* ม.5 บ้านควนดินแดง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5596 B37570 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา* ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5597 B25323 โรงเรียนวัดจังโหลน* ม.11 บ้านจังโหลน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5598 B34927 โรงเรียนอนุบาลจิราภรณ์* เลขที่ 74/1 ม.3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5599 B25182 โรงเรียนวัดคูหาใน* ม.3 บ้านคูหาใน ต.คูหาสัมพันธ์ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5600 B04799 โรงเรียนบ้านควนสะตอ* ม.3 บ้านควนสะตอ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5601 B28128 โรงเรียนวัดรัตนวราราม* ม.4 บ้านคลองยางแดง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5602 B49830 โรงเรียนสตรีศึกษา* เลขที่ 434 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภาคใต้

5603 B24578 โรงเรียนวัดกระดังงา (จันทร์ราษฎร์บํารุง)* ม.3 บ้านกระดังงา ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5604 B01216 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220* ม.4 บ้านคลองรี ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5605 B08737 โรงเรียนบ้านท่าคุระ (บรรหารราษฎร์นุกูล)* ม.9 บ้านท่าคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5606 B27308 โรงเรียนวัดประดู่หอม* ม.1 บ้านประดู่หอม ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5607 B26357 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์* ม.7 ดอนคัน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้ หน้าที่ 178 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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5608 B28556 โรงเรียนวัดศรีไชย* เลขที่ 52 ม.2 บ้านศรีไชย ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5609 B29789 โรงเรียนวัดแหลมวัง (จันทรมุขประชา)* ม.6 บ้านแหลมวัง ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5610 B34929 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ* เลขที่ 16 ม.5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5611 B27793 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง* ม.8 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5612 B29630 โรงเรียนวัดห้วยลาด* ม.2 บ้านห้วยลาด ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5613 B25327 โรงเรียนวัดจันทน์* ม.5 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5614 B28694 โรงเรียนวัดสนามไชย* ม.2 บ้านสนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5615 B34928 โรงเรียนศรีวิทยา* เลขที่ 24 ม.2 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาคใต้

5616 B21443 โรงเรียนบ้านหน่ําฮั้ว* ม.3 บ้านหน่ําฮั้ว ต.ชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5617 B15770 โรงเรียนบ้านยางเกาะ* ม.9 บ้านยางเกาะ ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5618 B16233 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)* ม.10 บ้านไร่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5619 B30300 โรงเรียนสังวาลย์วิท 2* ม.7 บ้านเขารูปช้าง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5620 B34931 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา* เลขที ่5/30 ถ.ผลอุทิศ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5621 B34933 โรงเรียนอนุบาลแก้วบุตร-คูสกุล* เลขที่ 35/7 ม.1 ถ.พร้อมพัฒนา ซ.2 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5622 B16070 โรงเรียนบ้านระตะ* ม.3 บ้านระตะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5623 B27940 โรงเรียนวัดม่วงก็อง* ม.7 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5624 B40324 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา* เลขที่ 99 ถ.กําพลอุทิศ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5625 B34932 โรงเรียนอนุบาลเสนพงศ์* เลขที่ 161/1 ถ.ปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5626 B08593 โรงเรียนบ้านทับโกบ* ม.4 บ้านทับโกบ ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5627 B14320 โรงเรียนบ้านพรุเตียว* ม.5 บ้านพรุเตียว ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5628 B04735 โรงเรียนบ้านควนตานี* ม.5 บ้านควนตานี ต.สํานักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ภาคใต้

5629 B26662 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน* ม.8 บ้านบ่อสระ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5630 B27504 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา* ม.1 บ้านหัวเลี้ยว ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5631 B37581 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม* เลขที่ 165 ถ.สงขลา - ระโนด ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5632 B26652 โรงเรียนวัดบ่อปาบ* ม.3 บ้านบ่อปาบ ต.ทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5633 B08739 โรงเรียนบ้านท่าแคง* ม.4 บ้านท่าแคง ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5634 B26720 โรงเรียนวัดบางเขียด* ม.2 บ้านบางเขียด ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5635 B12496 โรงเรียนบ้านบางไหน* ม.3 บ้านบางไหน ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5636 B23092 โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27)* ม.6 ถ.บ่อทราย-ปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5637 B28833 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5638 B27365 โรงเรียนวัดปะโอ* ม.1 บ้านปะโอ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5639 B27975 โรงเรียนวัดมะขามคลาน* ม.10 บ้านมะขามคลาน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้ หน้าที่ 179 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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5640 B29617 โรงเรียนวัดห้วยพุด* ม.2 บ้านห้วยพุด ต.รําแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5641 B24802 โรงเรียนวัดขนุน* ม.2 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5642 B28501 โรงเรียนวัดวาส* ม.8 บ้านวัดวาส ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5643 B34935 โรงเรียนบัวหลวง* เลขที่ 179/4 ม.5 ถ.โพรงจรเข้ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภาคใต้

5644 B08863 โรงเรียนบ้านท่าไทร* ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5645 B34948 โรงเรียนสวัสดิ์บวร* เลขที่ 444/10 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5646 B26068 โรงเรียนวัดท่าแซ* ม.3 บ้านท่าแซ ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5647 B17084 โรงเรียนบ้านวังหรัง* ม.4 บ้านวังหรัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5648 B03403 โรงเรียนบ้านเกาะนก* ม.3 บ้านเกาะนก ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5649 B25611 โรงเรียนวัดดอน* ม.8 บ้านดอน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใตู้

5650 B26025 โรงเรียนวัดท่าข้าม* ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5651 B40168 โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา* ม.2 ต.ทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5652 B09613 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่* เลขที่ 123 ม.3 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5653 B34938 โรงเรียนกิตติวิทย์* เลขที ่34 ถ.แสงจันทร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5654 B34936 โรงเรียนเทพอํานวยหาดใหญ่* เลขที่ 382 ม.1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5655 B34954 โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์* เลขที่ 2/6 ถ.ราษฏร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5656 B12609 โรงเรียนบ้านบึงพิชัย* ม.4 บ้านบึงพิชัย ต.หาดใหญ่-ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5657 B25110 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11* ม.3 บ้านควนลัง ต.หาดใหญ่-ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคใต้

5658 B03988 โรงเรียนบ้านเขาใคร* ม.6 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ภาคใต้

5659 B21910 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําดํา* ม.10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ภาคใต้

5660 B22893 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง* ม.8 บ้านเหนือคลอง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ภาคใต้

5661 B11032 โรงเรียนบ้านน้ําร้อน* ม.4 บ้านน้ําร้อน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ภาคใต้

5662 B02334 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42* ม.8 บ้านผัง42 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ภาคใต้

5663 B23470 โรงเรียนบ้านอุได* ม.5 บ้านอุไดใต้ ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ภาคใต้

5664 B37591 โรงเรียนควนโดนวิทยา* ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ภาคใต้

5665 B07691 โรงเรียนบ้านดูสน* ม.6 บ้านหัวสะพานเหล็ก ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ภาคใต้

5666 B30972 โรงเรียนอนุบาลควนโดน* ม.1 บ้านควนโดน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ภาคใต้

5667 B03287 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด* ม.2 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ภาคใต้

5668 B04793 โรงเรียนบ้านควนสตอ* ม.7 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ภาคใต้

5669 B09445 โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา* ม.10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ภาคใต้

5670 B13058 โรงเรียนบ้านปันจอร์* ม.7 บ้านปากบาง ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ภาคใต้

5671 B15894 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147* ม.2 บ้านย่านซื่อ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ภาคใต้ หน้าที่ 180 of 237
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5672 B09922 โรงเรียนบ้านนาแก้ว* ม.9 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล ภาคใต้

5673 B12947 โรงเรียนบ้านปลักหว้า* ม.4 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล ภาคใต้

5674 B16234 โรงเรียนบ้านไร่* ม.3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล ภาคใต้

5675 B04707 โรงเรียนบ้านควนเก* ม.1 บ้านควนเก ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล ภาคใต้

5676 B18128 โรงเรียนบ้านสาคร* ม.3 บ้านคลองลิดี ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ภาคใต้

5677 B18130 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ* ม.4 บ้านสาครเหนือ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ภาคใต้

5678 B37594 โรงเรียนสาครพิทยาคาร* ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ภาคใต้

5679 B16159 โรงเรียนบ้านราไว* ม.4 บ้านราไวเหนือ ต.ขอนลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ภาคใต้

5680 B09555 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ* ม.4 บ้านท่านา ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ภาคใต้

5681 B13251 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน* ม.2 บ้านคลองห้วยบ่า ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ภาคใตู้

5682 B25436 โรงเรียนวัดชมพูนิมิต* ม.2 บ้านท่าเรือ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ภาคใต้

5683 B06275 โรงเรียนบ้านช่องไทร* ม.3 บ้านช่องไทร ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ภาคใต้

5684 B16754 โรงเรียนบ้านวังตง* ม.4 บ้านวังตง ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ภาคใต้

5685 B37596 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์* ม.4 ถ.ตรัง-สตูล ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ภาคใต้

5686 B02333 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20* เลขที่ 110 ม.8 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ภาคใต้

5687 B23854 โรงเรียนผังปาล์ม 2* ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ภาคใต้

5688 B16919 โรงเรียนบ้านวังพะเนียด* ม.5 บ้านวังพะเนียด ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5689 B03456 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย* ม.5 บ้านเกาะสาหร่าย ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5690 B37590 โรงเรียนสตูลวิทยา* เลขที ่318 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5691 B09174 โรงเรียนบ้านท่าหิน* ม.6 บ้านท่าหิน ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5692 B09725 โรงเรียนบ้านไทรงาม* ม.4 บ้านควนขัน ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5693 B23172 โรงเรียนบ้านใหม่* ม.5 บ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5694 B06232 โรงเรียนบ้านฉลุง* ม.1 บ้านฉลุง ต.เจ๊ะบิลังตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5695 B03286 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง* ม.6 บ้านกุบังจามัง ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5696 B08219 โรงเรียนบ้านตํามะลังเหนือ* ม.2 บ้านตํามะลังเหนือ ต.ตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5697 B03036 โรงเรียนบ้านกาลูบี* ม.6 บ้านกาลูบี ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5698 B09530 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน* ม.2 บ้านทุ่งวิมาน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5699 B03325 โรงเรียนบ้านเกตรี* ม.5 บ้านทุ่งเหนือ ต.บ้านควนเกตรี อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

5700 B34960 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์* เลขที่ 300 ถ.คูหาประชาเวศน์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ภาคใต้

่5701 B09566 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114"* ม.11 ป่าเสม็ดฯ ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้

5702 B32104 โรงเรียนสายเพชรศึกษา* เลขที่ 72 ถ.ละงู-ทุ่งหว้า ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้

5703 B09938 โรงเรียนบ้านนาข่า* ม.7 บ้านนาข่า ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้ หน้าที่ 181 of 237
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5704 B12213 โรงเรียนบ้านบ่อหิน* ม.3 บ้านบ่อหิน ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้

5705 B12102 โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก* เลขที่ 53 ม.1 บ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้

5706 B13154 โรงเรียนบ้านปากบารา* ม.2 บ้านปากบารา ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้

5707 B04453 โรงเรียนบ้านคลองน้ําเค็ม* ม.16 ถ.ฉลุง-ละงู บ้านสะพานไม้แก่น ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้

5708 B12322 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด* ม.7 บ้านบากันโต๊ะทิด ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้

5709 B16466 โรงเรียนบ้านลาหงา* ม.4 บ้านลาหงา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้

5710 B21879 โรงเรียนบ้านห้วยไทร* ม.10 บ้านห้วยไทร ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้

5711 B37597 โรงเรียนละงูพิทยาคม* ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้

5712 B17432 โรงเรียนบ้านสนกลาง* ม.4 บ้านสนกลาง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ภาคใต้

5713 B00553 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร* ม.3 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5714 B02097 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)* ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5715 B08540 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง** ม.3 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5716 B27468 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม* ม.1 บ้านปีกกา ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5717 B28783 โรงเรียนวัดสร่างโศก* ม.6 บ้านคลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5718 B00255 โรงเรียนคลองพระยานาคราช* บ้านคลองพระยานาคราช ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5719 B26572 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา** ม.3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5720 B00221 โรงเรียนคลองกระแชงเตย* ม.5 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5721 B01613 โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บํารุง)** ม.1 บ้านตลาดคลองสวน ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5722 B00224 โรงเรียนคลองกันยา* ม.2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5723 B00269 โรงเรียนคลองสะบัดจาก* ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5724 B23791 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่* ม.9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5725 B26785 โรงเรียนวัดบางบ่อ* ม.3 บ้านวัดบางบ่อ ถ.บางนา-ตราด กม.29-30 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5726 B02164 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์** ม.8 บ้านหลุบโพรง ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5727 B24733 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว* ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5728 B26820 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย** ม.1 ถ.บางนา-ตราด บ้านบางพลีน้อย ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5729 B25284 โรงเรียนวัดโคธาราม* ม.2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5730 B26829 โรงเรียนวัดบางเพรียง** เลขที่ 1 ม.4 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5731 B28299 โรงเรียนวัดลาดหวาย* ม.6 ถ.เคหะบางพลี-ลาดหวาย-สุขุมวิท ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5732 B49525 โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะซออนุสรรณ์)** เลขที่ 261 ม.6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5733 B00250 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ* ม.7 บ้านระกาศ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5734 B01619 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย* ม.1 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5735 B26775 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง* ม.2 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง หน้าที่ 182 of 237
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5736 B01278 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ* ม.4 ต.บูรณาการ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5737 B37604 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี** เลขที่ 35 ม.4 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5738 B24656 โรงเรียนวัดกาหลง* ม.9 บ้านกาหลง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5739 B35020 โรงเรียนไพรีขยาด* เลขที่ 7/1 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5740 B28789 โรงเรียนวัดสลุด* ม.10 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5741 B29537 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)* เลขที ่21 ม.3 ถ.วัดหนามแดง บ้านหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5742 B35027 โรงเรียนอนุบาลอังสนา* เลขที่ 50/194 หมู่บ้านกฤษดานคร21 ถ.บางนาตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5743 B00245 โรงเรียนคลองบางน้ําจืด* ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5744 B37607 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม* เลขที่ 16 ม.1 ซ.อดุลยศาสนการ ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5745 B30602 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ* ม.8 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลางู

5746 B00242 โรงเรียนคลองบางกะสี* ม.7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5747 B00243 โรงเรียนคลองบางกะอี่* ม.8 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5748 B49523 โรงเรียนประภามนตรี 3** เลขที่ 77/7 ม.11 ซ.ธนสิทธ์ ถ.เทพารักษ์ กม.15 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5749 B28165 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม* ม.12 บ้านคลองสี่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5750 B30506 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา** ม.10 ถ.เทพารักษ์ ก.ม.15.5 ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬารัตน ์3 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5751 B40179 โรงเรียนอนุบาลภาสินี* เลขที่ 143/362-3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5752 B00244 โรงเรียนคลองบางแก้ว* เลขที่ 59/6 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5753 B01653 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์* ม.13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5754 B40351 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์** เลขที่ 19/9 ม.3 ซ.บุญธรรมอนุสรณ์ ถ.เทพารักษ์ (ก.ม.9.1) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5755 B02153 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์* ม.19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5756 B35025 โรงเรียนศรีดรุณ* เลขที่ 92/7 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5757 B49524 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ** เลขที ่189  ม.4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5758 B00263 โรงเรียนคลองลาดกระบัง* เลขที่ 16 ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5759 B01843 โรงเรียนเทวะคลองตรง* ม.10 บ้านเทวะคลองตรง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5760 B24670 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว* เลขที่ 300 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5761 B29363 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ** ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5762 B40180 โรงเรียนเกวลินวิทยา* เลขที่ 120/19 ซ.บ้านพักนิคมอุตสาหกรรม ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5763 B00229 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์* ม.16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5764 B00369 โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)* เลขที่ 201-204 ม.1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

่5765 B40203 โรงเรียนยินดีวิทย์* เลขที่ 201 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5766 B24343 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9* ม.16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5767 B24460 โรงเรียนละมูลรอดศิริ* ม.14 บ้านคลองกลั่นหอม ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง หน้าที่ 183 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5768 B26678 โรงเรียนวัดบัวโรย** เลขที่ 66 ม.13 บ้านบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5769 B27915 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร** เลขที่ 116 ม.1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5770 B30507 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่* เลขที ่4/6 ม.2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5771 B48988 โรงเรียนอนุบาลชลิดา** เลขที่ 128/480 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5772 B48987 โรงเรียนอนุบาลพัตรีรมยา** เลขที่ 93 ม.2 ซ.10 วโรชา ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5773 B35018 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ* เลขที ่5/313 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5774 B23793 โรงเรียนปากคลองมอญ** ม.3 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5775 B29669 โรงเรียนวัดหัวคู้* เลขที่ 36 บ้านหัวคู้ ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5776 B28601 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย* เลขที่ 90 ม.6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5777 B40293 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม* เลขที่ 1202 ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5778 B35045 โรงเรียนอนุบาลสดุดี** เลขที่ 1188 ถ.เพชรหึงษ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5779 B27440 โรงเรียนวัดป่าเกด** ม.3 บ้านป่าเกด ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5780 B35037 โรงเรียนสําราญวิทยา** เลขที ่7 ม.3 ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5781 B28191 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์* เลขที่ 4 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5782 B35029 โรงเรียนกาญจนวิทยา* เลขที่ 40/9 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.70/13 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5783 B02592 โรงเรียนบางครุ (อุปการราษฎร์)** เลขที่ 26/1 ม.2 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5784 B24995 โรงเรียนวัดครุนอก* เลขที่ 1/1 ม.7 บ้านวัดครุนอก ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5785 B24996 โรงเรียนวัดครุใน* ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5786 B12360 โรงเรียนบ้านบางจาก** เลขที่ 1 ม.8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5787 B32777 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์* เลขที่ 51 ม.1 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5788 B37609 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก 

ในพระบรมราชูปถัมภ์**

เลขที่ 51 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5789 B30460 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์* เลขที่ 9 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5790 B23957 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา** ม.9 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5791 B24597 โรงเรียนวัดกลาง* ม.6 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5792 B35039 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี* เลขที่ 98/3 ม.19 ซ.สุขสวัสดิ์ 66 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5793 B35041 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว* เลขที่ 98/12 ม.16 ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ซ.3 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5794 B00544 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา* เลขที่ 34/4 ม.15 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5795 B29758 โรงเรียนวัดแหลม** ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

่5796 B35038 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย** เลขที่ 22/8 ม.10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ซ.สุขาภิบาล2 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5797 B35043 โรงเรียนอนุบาลมารดา* เลขที่ 37 ม.21 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ซ.สุขาภิบาล12 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5798 B26873 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ* ม.8 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง หน้าที่ 184 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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5799 B25956 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง* ม.1 บ้านวัดท้องคุ้ง ต.ปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5800 B26709 โรงเรียนวัดบางขมิ้น* เลขที่ 222 ต.เพชรหึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5801 B26784 โรงเรียนวัดบางน้ําผึ้งใน (กรุณานุยุตตาคาร)* ม.10 บ้านบางน้ําผึ้ง ต.ศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5802 B27499 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่ม

อุทิศ)**

เลขที่ 32/1 ม.1 ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5803 B35032 โรงเรียนปัญจนะวิทย์** เลขที่ 22 ม.2 ซ.ผูกมิตร ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5804 B40424 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส ปู่เจ้า* เลขที่ 17 ม.10 ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5805 B01328 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา* เลขที่ 19 ม.3 บ้านสาขลา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5806 B03890 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร** ม.9 บ้านขุนสมุทร (จีน) ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5807 B37613 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์* เลขที่ 198 ม.4 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลางุ ุ ุ ุ

5808 B35047 โรงเรียนเทพกรศึกษา* เลขที่ 16/1 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.ร่มเย็น ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5809 B37612 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม* เลขที ่106 ม.5 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5810 B32532 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา** เลขที่ 308 ม.10 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5811 B35051 โรงเรียนอนุบาลเทพกร* เลขที่ 208/24-25 ม.13 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5812 B25056 โรงเรียนวัดคลองมอญ* ม.2 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5813 B25065 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)** ม.3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5814 B00268 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง** เลขที่ ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5815 B23949 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์* เลขที่ ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5816 B25895 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม* เลขที ่148/4 ม.1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5817 B26773 โรงเรียนวัดบางนางเกรง* ม.4 ต.ด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5818 B39892 โรงเรียนทอรัก* เลขที่ 209-210 โครงการโอเชี่ยนวิลเลจ ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5819 B23762 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร* เลขที่ 268 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5820 B34976 โรงเรียนป้วยฮั้ว* เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5821 B28189 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง** ม.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5822 B34985 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่* เลขที่ 1614/1521 ถ.สุขุมวิท ก.ม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5823 B40774 โรงเรียนบางกอกบัลวี** เลขที ่246 ม.4 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5824 B34995 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม* เลขที่ 815/49 ถ.สุขุมวิท ม.บ้านไทรงาม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5825 B34993 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์* เลขที่ 1506/628 ถ.เทพารักษ์ ซ.สลาลี17 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5826 B35001 โรงเรียนอนุบาลรักษ์ดรุณ* เลขที่ 1637 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ซ.นารายณ์2 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5827 B26746 โรงเรียนวัดบางด้วน** ม.6 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5828 B00247 โรงเรียนคลองบางปู* ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5829 B01311 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บํารุง* เลขที ่209 ม.1 ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง หน้าที่ 185 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5830 B37599 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ*

เลขที่ 261 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5831 B00272 โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอมวารีดีนุเคราะห์)* ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5832 B49794 โรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลตําบลบางปู** เลขที่ 209/107 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5833 B23996 โรงเรียนพิบูลประชาบาล** เลขที ่177 ม.2 ถ.สุขุมวิท บ้านคลองคอต่อ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5834 B25870 โรงเรียนวัดตําหรุ มิตรภาพที่ 65* เลขที่ 588 ม.4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5835 B39991 โรงเรียนศึกษาสรรค์* เลขที่ 998 ม.4 ซ.หมู่บ้านออมทอง ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5836 B02461 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์* ม.4 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5837 B40773 โรงเรียนอนุบาลพนาสนธ์** เลขที่ 119/73 ม.8 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5838 B37600 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์* เลขที่ 799 ม.6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลางุ ุ

5839 B34975 โรงเรียนบุรารักษ์* เลขที่ 53/2 ม.4 ถ.สุขุมวิท ซ.เทศบาล23 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5840 B25902 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี* เลขที่ 999 ม.1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5841 B34997 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส* เลขที่ 80/211-213 ถ.เทพารักษ์ ซ.37 ทิพวัล 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5842 B34968 โรงเรียนฉัตรสุดา** เลขที่ 13 ถ.สุขุมวิท ซ.เทศบาล35 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5843 B40471 โรงเรียนสิริศึกษา* เลขที ่220 ถ.ศิริราษฎร์ศรัทธา ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5844 B34986 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ* เลขที ่506/2 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5845 B35006 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา** เลขที่ 97 ถ.สุขุมวิท ซ.ไทยไนล่อน ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5846 B35009 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา* เลขที ่427/1 ถ.ศิริราษฎร์ศรัทธา บ้านใหม่ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5847 B02208 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์** ม.6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5848 B40771 โรงเรียนภรวิชญ์** เลขที่ 419 ม.2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5849 B25004 โรงเรียนวัดคลองเก้า* ม.2 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5850 B00279 โรงเรียนคลองใหม่* ม.1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5851 B49976 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ* เลขที่ 55/5 ม.5 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5852 B39924 โรงเรียนอนุบาลเพชรงาม** เลขที่ 26 ม.5 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5853 B00222 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ* ม.5 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5854 B34967 โรงเรียนจตุพรวิทยา** เลขที่ 61 ม.1 ถ.สุขุมวิท ซ.วัดด่านสําโรง ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5855 B34971 โรงเรียนดรุณรัตน์* เลขที ่300 ม.2 ถ.สุขุมวิท ซ.วัดด่านสําโรง ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5856 B34977 โรงเรียนมนตเสรี** เลขที่ 458/2 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5857 B37601 โรงเรียนมัธยมด่านสําโรง* เลขที่ 973 ม.8 ซ.สุขุมวิท 113 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

่5858 B25741 โรงเรียนวัดด่านสําโรง* เลขที่ 132 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5859 B34989 โรงเรียนอนุบาลกิติมา* เลขที่ 119 ม.7 ถ.สุขุมวิท 107 ซ.แบริ่ง ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5860 B34990 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก* เลขที่ 11/33 ถ.สุขุมวิท ซ.113 (วัดด่านฯ) ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง หน้าที่ 186 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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5861 B34991 โรงเรียนอนุบาลจันทนา* เลขที่ 81/33 หมู่บ้านทิพยวัล1 ถ.เทพารักษ์ ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5862 B49831 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสําโรง* เลขที่ 2299 ม.3 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5863 B34994 โรงเรียนอนุบาลนนนที* เลขที่ 1148 ม.1 ถ.สุขุมวิท ซ.113(วัดด่านสําโรง) ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5864 B34996 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู* เลขที่ 129 ม.9 ซ.สุขุมวิท 107 (ซ.แบริ่ง) ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5865 B34998 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข* เลขที่ 13 ม.6 หมู่บ้านพัฒนาสุข ถ.เทพารักษ์ ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5866 B34999 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม* เลขที ่1914 ม.1 ถ.ทางรถไฟสายเก่า ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5867 B40772 โรงเรียนอนุบาลสีสวาท** เลขที่ 2779 ม.7 ซ.วัดด่านสําโรง ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ภาคกลาง

5868 B35073 โรงเรียนประชินนุสรณ์* เลขที่ 60 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ซ.ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5869 B05289 โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร)* ม.2 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5870 B29118 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม* ม.4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5871 B26177 โรงเรียนวัดท่าเสา* ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5872 B26009 โรงเรียนวัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร)* ม.5 บ้านท่ากระบือ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5873 B17746 โรงเรียนบ้านสวนหลวง* ม.3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5874 B40124 โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง (แช่มประชา ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5875 B26352 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์* ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5876 B01751 โรงเรียนทํานบแพ้ว* ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5877 B40192 โรงเรียนบ้านคลองสําโรง* ม.5 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5878 B07618 โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย)* ม.3 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5879 B29564 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง* บ้านหลักสอง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5880 B25480 โรงเรียนวัดชัยมงคล* เลขที่ 111 ม.4 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5881 B29986 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันคร ู2500)* ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5882 B26383 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง* เลขที่ 16 ม.7 ต.อําแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5883 B06392 โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง* ม.7 บ้านชายทะเลกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5884 B40239 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)* ข้างวัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5885 B29178 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บํารุง)* เลขที ่63 ม.5 ต.โขกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5886 B28192 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์* ม.2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5887 B18003 โรงเรียนบ้านสันดาบ* ม.1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5888 B37623 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา* เลขที่ 58 ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5889 B25203 โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)* ม.2 โคกขาม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5890 B30243 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ* ม.9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5891 B26407 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์* ม.5 บ้านเต่าดํา ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5892 B25525 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)* ม.2 บ้านชีผ้าขาว ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง หน้าที่ 187 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5893 B40229 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวม

วิทยา)*

ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5894 B35065 โรงเรียนสาครวิทยา* เลขที ่113 ก. ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5895 B15715 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร* ม.2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5896 B25015 โรงเรียนวัดคลองครุ* ม.8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5897 B35068 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ* เลขที ่49/175 ถ.เศรษฐกิจ1 ซ.วัดทองธรรมิการาม ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5898 B01831 โรงเรียนเทพนรรัตน์* เลขที่ 19/1 ม.4 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5899 B39943 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง* ม.1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5900 B06394 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า* ม.1 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5901 B28515 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม* ม.4 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลางุ ุ

5902 B04381 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ* ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5903 B40256 โรงเรียนวัดเกตุมศรีวราราม* ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5904 B40187 โรงเรียนวัดบางน้ําวน (รอดพิทยาคม)* ม.4 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5905 B26819 โรงเรียนวัดบางพลี (หงส์ร่วมราษฎร์รังสรรค์)* ม.10 บ้านบางพลี ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5906 B26798 โรงเรียนวัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บํารุง)* ม.4 บ้านบางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5907 B27711 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ (ปรีชาเลี่ยมราษฎร์บํารุง)* เลขที ่39 ม.1 บ้านพันธุวงษ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5908 B37624 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย* ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5909 B25893 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ (โพธิบุญราษฏร์บํารุง)* เลขที่ 2 ม.1 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5910 B26716 โรงเรียนวัดบางขุด* ม.7 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5911 B25395 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม* ม.2 ถ.พระราม 2 ต.บ้านบ่อชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5912 B27082 โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล)* ม.131 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5913 B40234 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)* เลขที ่193/1 ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5914 B39947 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม* เลขที่ 45 ถ.ธรรมคุณากร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5915 B35067 โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์* เลขที่ 271/94ข ซ.หุ่นเจริญ ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5916 B35069 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี* เลขที่ 1045/8 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภาคกลาง

5917 B04128 โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง* ม.6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5918 B17010 โรงเรียนบ้านวังรี* ม.1 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5919 B30963 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์* ม.4 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5920 B08838 โรงเรียนบ้านท่าเต้น* ม.9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5921 B08916 โรงเรียนบ้านท่าผักชี* ม.6 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5922 B20097 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก* ม.11 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5923 B09789 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า* ม.6 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก หน้าที่ 188 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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5924 B30969 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทย* ม.3 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5925 B04162 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม* ม.9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5926 B10195 โรงเรียนบ้านนาดี* ม.3 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5927 B06592 โรงเรียนบ้านซับถาวร* ม.3 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5928 B16881 โรงเรียนบ้านวังปืน* ม.9 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5929 B22760 โรงเรียนบ้านหินกอง* ม.1 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5930 B30403 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา* ม.5 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5931 B06426 โรงเรียนบ้านชุมทอง* ม.5 ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5932 B24108 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา* ม.1 ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5933 B05825 โรงเรียนบ้านโคกสูง* ม.1 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออกู ู ู

5934 B16342 โรงเรียนบ้านละลมติม* ม.7 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5935 B20907 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด* ม.3 บ้านหนองเสม็ด ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5936 B11931 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น* ม.1 บ้านโนนหมากมุ่น ต.โคกสูงโนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5937 B19227 โรงเรียนบ้านหนองจาน* ม.3 บ้านหนองจาน ต.โคกสูงโนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5938 B30179 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (บ้านอ่างศิลา)* ม.5 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5939 B21371 โรงเรียนบ้านหนองแอก* ม.12 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5940 B29420 โรงเรียนวัดหนองม่วง* ม.1 บ้านหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5941 B31067 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร* ม.5 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5942 B20437 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง* ม.5 บ้านหนองมั่ง ต.หนองม่วงหนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5943 B20454 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก* ม.2 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5944 B05895 โรงเรียนบ้านโคคลาน* ม.1 บ้านโคคลาน ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5945 B09708 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี* เลขที่ 89 ม.2 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5946 B23758 โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1* ม.5 บ้านสองพี่น้อง ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5947 B03594 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย* ม.8 บ้านแก้วเพชรพลอย ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5948 B07948 โรงเรียนบ้านตะโก* ม.3 บ้านตะโก ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5949 B10082 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131* ม.9 บ้านนางาม ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5950 B31035 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา* ม.1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5951 B01732 โรงเรียนทับทิมสยาม 03* ม.9 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5952 B08640 โรงเรียนบ้านทัพไทย* ม.1 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5953 B16107 โรงเรียนบ้านรัตนะ* ม.5 บ้านรัตนะ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5954 B00035 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่* ม.5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5955 B00036 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร* ม.5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก หน้าที่ 189 of 237
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5956 B37642 โรงเรียนทัพราชวิทยา* ม.2 บ้านตะลุมพุก ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5957 B05576 โรงเรียนบ้านโคกไพล* ม.7 บ้านโคกไพล ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5958 B06163 โรงเรียนบ้านเจริญสุข* ม.6 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5959 B08459 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์* ม.10 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5960 B29310 โรงเรียนวัดหนองติม* ม.1 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5961 B05460 โรงเรียนบ้านโคกแจง* ม.4 บ้านโคกแจง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5962 B05497 โรงเรียนบ้านโคกทหาร* ม.5 บ้านโคกทหาร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5963 B05568 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก* ม.1 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5964 B15045 โรงเรียนบ้านมะกอก* ม.6 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5965 B18480 โรงเรียนบ้านแส์ง* ม.2 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5966 B07584 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบํารุง)* ม.6 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5967 B16553 โรงเรียนบ้านลุงพลู* ม.4 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5968 B29844 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง* ม.1 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5969 B30372 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์* ม.13 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5970 B37634 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา* ม.2 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5971 B04486 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด* ม.9 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5972 B08678 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก* ม.10 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5973 B13587 โรงเรียนบ้านป่าระกํา* ม.1 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5974 B09658 โรงเรียนบ้านเทศมงคล* ม.1 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5975 B09022 โรงเรียนบ้านท่าระพา* ม.5 ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5976 B18942 โรงเรียนบ้านหนองข่า* ม.3 ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5977 B35076 โรงเรียนชุมชนพัฒนา* เลขที่ 2 ซ.3 ถ.เทศบาล 21 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5978 B16381 โรงเรียนเทศบาล 1* ม.8 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5979 B18352 โรงเรียนบ้านสี่แยก* ม.10 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5980 B37636 โรงเรียนสระแก้ว* ม.1 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5981 B03558 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด* ม.3 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5982 B03972 โรงเรียนบ้านเขาข่า* ม.20 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5983 B04341 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ* ม.10 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5984 B09441 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง* ม.4 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

้5985 B04663 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน* ม.1 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5986 B07243 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง* ม.5 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5987 B25035 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี* ม.10 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก หน้าที่ 190 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

5988 B20037 โรงเรียนบ้านหนองปรือ* ม.2 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5989 B20171 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม* ม.4 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5990 B03557 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา* ม.4 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5991 B04679 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่* ม.6 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5992 B06571 โรงเรียนบ้านซับเจริญ* ม.7 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5993 B14247 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์* ม.3 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5994 B37645 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม* ม.18 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5995 B30475 โรงเรียนสุภวิทย์* เลขที ่52 ม.9 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5996 B31303 โรงเรียนอนุบาลวังน้ําเย็นมิตรภาพที่ 179* ม.1 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5997 B16802 โรงเรียนบ้านวังทอง* ม.1 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออกู

5998 B24525 โรงเรียนวังไผ่* ม.9 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

5999 B04429 โรงเรียนบ้านคลองทราย* ม.8 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6000 B06641 โรงเรียนบ้านซับสิงโต* ม.6 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6001 B06560 โรงเรียนบ้านซับเกษม* ม.9 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6002 B09739 โรงเรียนบ้านไทรทอง* ม.4 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6003 B14801 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา* ม.7 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6004 B00572 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา* ม.1 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6005 B21750 โรงเรียนบ้านห้วยซัน* ม.3 บ้านห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6006 B23213 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา* ม.4 บ้านใหม่พัฒนา ต.แชร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6007 B04113 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ* เลขที่ 5 บ้านเขาพรมสุวรรณ ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6008 B04536 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว* ม.9 บ้านคลองมะนาว ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6009 B08685 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน* ม.1 บ้านท่าเกวียน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6010 B11263 โรงเรียนบ้านโนน* ม.2 บ้านโนน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6011 B18353 โรงเรียนบ้านสี่แยก* ม.7 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6012 B28991 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร* ม.2 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6013 B21311 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* ม.3 บ้านหนองใหญ่ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6014 B29594 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ* ม.2 บ้านห้วยเดื่อ ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6015 B06265 โรงเรียนบ้านช่องก่ํา* ม.4 บ้านช่องกล่ํา ต.ลําพระปรง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6016 B20945 โรงเรียนบ้านหนองแสง* ม.12 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6017 B23218 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา* ม.6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6018 B21072 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม* ม.4 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6019 B14837 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน* ม.8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก หน้าที่ 191 of 237
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6020 B37647 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลา ม.1 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6021 B00260 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์* ม.3 บ้านคลองยาง ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6022 B02110 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)* เลขที่ 345 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6023 B04591 โรงเรียนบ้านคลองวัว* ม.2 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6024 B08616 โรงเรียนบ้านทับยาง* ม.3 บ้านทับยาง ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6025 B16995 โรงเรียนบ้านวังยาว* ม.10 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6026 B21067 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย* ม.4 บ้านหนองหมุน้อย ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6027 B03275 โรงเรียนบ้านกุดหิน* ม.4 บ้านกุดหิน ต.คลองน้ําใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6028 B04082 โรงเรียนบ้านเขาน้อย* ม.10 บ้านเขาน้อย ต.คลองน้ําใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6029 B06024 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี* ม.3 บ้านผักกาดฮอง,สลองคอง ต.คลองน้ําใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6030 B18516 โรงเรียนบ้านแสนสุข* ม.7 บ้านแสนสุข ต.คลองน้ําใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6031 B30197 โรงเรียนสระปทุม* ม.6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6032 B05744 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง* ม.5 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6033 B08709 โรงเรียนบ้านท่าข้าม* ม.8 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6034 B07582 โรงเรียนบ้านด่าน* ม.5 บ้านโรงเรียน ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6035 B08262 โรงเรียนบ้านตุ่น* ม.4 บ้านตุ่น ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6036 B09709 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ* ม.3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6037 B01145 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร* ม.1 บ้านใหม่หนองไทร ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6038 B19627 โรงเรียนบ้านหนองเทา* ม.3 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6039 B30933 โรงเรียนอนุบรรพต* ม.4 ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6040 B30121 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3* ม.2 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6041 B37649 โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร* เลขที่ 35 ม.10 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6042 B02350 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2* ม.9 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6043 B04557 โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์* ม.6 บ้านโนนขี้เหล็ก ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6044 B20038 โรงเรียนบ้านหนองปรือ* ม.7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6045 B00019 โรงเรียนกรุงไทย* ม.8 บ้านไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6046 B03187 โรงเรียนบ้านกุดแต้* ม.4 บ้านกุดแต้ ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6047 B14826 โรงเรียนบ้านฟากห้วย* ม.1 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6048 B19041 โรงเรียนบ้านหนองแข้* ม.3 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6049 B02348 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1* ม.3 บ้านดงยาง ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6050 B24193 โรงเรียนเมืองไผ่* ม.1 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6051 B12201 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง* ม.9 บ้านบ่อหลวง ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก หน้าที่ 192 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6052 B22449 โรงเรียนบ้านหันทราย* ม.1 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6053 B23063 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย* ม.5 บ้านเหล่าอ้อย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6054 B35079 โรงเรียนพรพงษ์กุล* เลขที่ 2 ถ.เวฬุวัน ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6055 B35080 โรงเรียนสําเร็จวิทยา* เลขที่ 9 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6056 B37650 โรงเรียนอรัญประเทศ* เลขที่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภาคตะวันออก

6057 B37655 โรงเรียนแก่งคอย* ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภาคกลาง

6058 B35090 โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย** เลขที ่689 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภาคกลาง

6059 B40583 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง** เลขที ่136 ถ.ถวิลวัฒนา ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภาคกลาง

6060 B40582 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา** เลขที่ 32 ถ.อุไรรัตน์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภาคกลาง

6061 B40584 โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย** เลขที่ 353 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภาคกลาง

6062 B35089 โรงเรียนแสงวิทยา** เลขที ่105 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภาคกลาง

6063 B27522 โรงเรียนวัดโป่งมงคล** ม.3 บ้านโป่งมงคล ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภาคกลาง

6064 B24811 โรงเรียนวัดขอนหอม** เลขที่ 70/1 ม.7 บ้านขอนหอม ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภาคกลาง

6065 B49339 โรงเรียนสมถวิล สระบุรี** เลขที่ 185/4 ถ.เทศบาล 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภาคกลาง

6066 B26033 โรงเรียนวัดท่าคล้อ* ม.10 บ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภาคกลาง

6067 B28267 โรงเรียนวัดลาดเขาปูน* ม.8 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6068 B37651 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค* ม.1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6069 B29860 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม* ม.6 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6070 B05189 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สําเภาราษฎร์บํารุง)* ม.3 บ้านคุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6071 B19225 โรงเรียนบ้านหนองจาน* ม.6 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6072 B25238 โรงเรียนวัดโคกโพธิ ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี)* ม.1 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ภาคกลาง

6073 B37658 โรงเรียนดอนพุดวิทยา* ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ภาคกลาง

6074 B25669 โรงเรียนวัดดอนทอง (ราษฎร์ร่วมจิต)* ม.8 บ้านดอนทอง ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ภาคกลาง

6075 B27070 โรงเรียนวัดบ้านรี* ม.3 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ภาคกลาง

6076 B25282 โรงเรียนวัดโคกใหญ่* ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6077 B29331 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย* ม.3 บ้านหนองนางปุ๋ย ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6078 B00802 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย (ประชานุกูล)* ม.1 บ้านตลาดน้อย ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6079 B29081 โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188* ม.1 ต.นครขีดขิน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6080 B27947 โรงเรียนวัดม่วงน้อย* ม.3 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

่6081 B35092 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา* เลขที่ 56 ม.12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6082 B27957 โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร)** ม.6 บ้านมหาโลก ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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6083 B29406 โรงเรียนวัดหนองพันเรือ (สํานักงานสลากกินแบ่ง

สมทบ 167)*

ม.4 บ้านหนองพันเรือ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6084 B25269 โรงเรียนวัดโคกเสลา* ม.5 ต.พิชัยรณรงค์ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6085 B25210 โรงเรียนวัดโคกงาม* ม.5 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6086 B26653 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์* ม.7 บ้านบ่อพระอินทร์ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6087 B19864 โรงเรียนบ้านหนองบัว (ประชาสงเคราะห์)* ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6088 B30798 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)* เลขที่ 18/1 ม.1 บ้านโคกกุ่ม ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6089 B14447 โรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมภ์)* ม.2 บ้านพุกร่าง ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6089 B27045 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที ่132)* ม.7 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6090 B28710 โรงเรียนวัดส้มป่อย* ม.8 บ้านส้มป่อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลางุ ุ

6090 B29280 โรงเรียนวัดหนองจิก* ม.7 บ้านหนองจิก ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6091 B23937 โรงเรียนพระพุทธบาท* ม.9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6092 B04123 โรงเรียนบ้านเขาพลัด** ม.3 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6093 B06575 โรงเรียนบ้านซับชะอม* ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6094 B24936 โรงเรียนวัดเขาวง* ม.5 บ้านเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6095 B02174 โรงเรียนธารเกษม* ม.7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6096 B02397 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูล

สงเคราะห์)*

ม.7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6097 B14455 โรงเรียนบ้านพุซาง* ม.5 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6098 B06564 โรงเรียนบ้านซับครก* เลขที่ 2 ม.2 บ้านซับครก ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6099 B01767 โรงเรียนท้ายพิกุล (สํานักงานสลากกินแบ่ง

สงเคราะห์ 68)*

ม.6 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6100 B23699 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์* เลขที่ 51/5 ม.5 บ้านห้วยน้ําหวาน ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6101 B35094 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา* เลขที่ 1 ม.1 ถ.พุทธเกษตร ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6102 B37660 โรงเรียนสุธีวิทยา* ม.5 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6103 B04161 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว* ม.9 บ้านเขาเลี้ยว ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6104 B37659 โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"* เลขที่ 60/2 ม.4 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6105 B02349 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2* ม.7 ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6106 B09785 โรงเรียนบ้านธารทองแดง* ม.7 ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6107 B21309 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่** ม.6 ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6108 B49533 โรงเรียนพูลเจริญวิทยา** 7/10 ม.10 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

หน้าที่ 194 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6109 B29479 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ* ม.12 บ้านหนองสุทธะ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภาคกลาง

6110 B06556 โรงเรียนบ้านซับกระดาน** ม.5 บ้านซับกระดาน ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6111 B06601 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี** ม.9 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6112 B06631 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น** ม.1 บ้านซับสนุ่น ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6113 B32110 โรงเรียนพีระวิทยา** เลขที่ 140 ม.9 ถ.สุขาภิบาล ซ.8 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6114 B37662 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา** เลขที่ 496/9 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6115 B35095 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา** เลขที่ 237/1 ม.1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6116 B04069 โรงเรียนบ้านเขานมนาง** ม.5 บ้านเขานมนาง ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6117 B06612 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง** ม.4 บ้านซับปลากั้ง ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6118 B16503 โรงเรียนบ้านลําพญากลาง** ม.2 บ้านคลองม่วงใต้ ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6119 B19436 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน* ม.7 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6120 B21365 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว** ม.6 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6121 B13877 โรงเรียนบ้านโป่งไทร** ม.8 บ้านโป่งไทร ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6122 B20168 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก** เลขที่ 1 ม.7 บ้านหนองผักหนอก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6123 B04136 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน** ม.12 บ้านเขาไม้เกวียน ต.หินซ้อน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ภาคกลาง

6124 B40212 โรงเรียนวัดป่าสัก* ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6125 B29632 โรงเรียนวัดห้วยลี่* ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6126 B40025 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา* ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6127 B35083 โรงเรียนบํารุงวิทยา* เลขที่ 533 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6128 B35084 โรงเรียนพระฉาย "รวมมิตตศึกษา"* เลขที่ 21 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6129 B32111 โรงเรียนราษฎร์ศึกษา* เลขที ่569 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6130 B37653 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม* เลขที่ 532 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6131 B35086 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร** เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6132 B49534 โรงเรียนอนุบาลจันทรอัมพร** เลขที่ 568/5 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6133 B35087 โรงเรียนอนุบาลปิยะพร* เลขที่ 27/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6134 B49535 โรงเรียนอนุบาลรัศมี** เลขที่ 671/1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6135 B49536 โรงเรียนอนุบาลสุทธิวรรณท์** ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6136 B13071 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจํากัด

สงเคราะห์ 2)**

ม.1 บ้านปากข้าวสาร ต.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6137 B26495 โรงเรียนวัดนาร่อง* ม.2 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6138 B24860 โรงเรียนวัดเขาจําปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)* ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6139 B29437 โรงเรียนวัดหนองยาวใต้** ม.2 บ้านหนองยาวใต้ ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี ภาคกลาง หน้าที่ 195 of 237
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6140 B25137 โรงเรียนวัดคําพราน** ม.2 บ้านคําพราน ต.คําพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6141 B13608 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด** ม.6 บ้านป่าลานหินดาด ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6142 B13833 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง** ม.10 บ้านโป่งเก้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6143 B26419 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ)** ม.7 บ้านซับกระทิง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6144 B28799 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี** ม.11 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6145 B31305 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง** ม.5 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6146 B13699 โรงเรียนบ้านปึกสําโรง** ม.2 บ้านปึกสําโรง ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6147 B18696 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี** ม.5 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6148 B25061 โรงเรียนวัดคลองยาง* ม.8 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6149 B01317 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุว เลขที่ 17 ม.1 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

ราษฎร์ฯ)*

6150 B12324 โรงเรียนบ้านบางกง* ม.9 บ้านบางกง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6151 B35096 โรงเรียนบํารุงปัญญา** เลขที่ 119/1 ม.1 ถ.เทศบาล4 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6152 B37663 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน** เลขที่ 259 ม.1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6153 B27090 โรงเรียนวัดบ้านลํา (บ้านลําวิทยาคาร)* ม.5 บ้านลํา ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6154 B28842 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์** เลขที่ 2 ม.7 บ้านสหกรณ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6155 B29411 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์* ม.10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6156 B29463 โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ)** เลขที ่1/1 ม.4 บ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6157 B31337 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง* เลขที่ 358 ม.10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6158 B25075 โรงเรียนวัดคลองใหม่** เลขที่ 7/1 ม.3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6159 B29495 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร)** ม.2 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6160 B37654 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา** เลขที่ 46/4 ม.5 ถ.พัฒนพงศ์ ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6161 B25779 โรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)* ม.3 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6162 B27653 โรงเรียนวัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา)* ม.1 บ้านพระยาทด ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6163 B25330 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)* ม.6 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6164 B25403 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล)* ม.2 บ้านเจ้าฟ้า ถ.พิชัยณรงค์สงคราม ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6165 B49153 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา** เลขที ่27/3 ถ.วัดสมุหะ-ป๊อกแป๊ก ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6166 B18780 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา* ม.6 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ภาคกลาง

6167 B29273 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่** ม.10 บ้านหนองจอกใหญ่ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาคกลาง

6168 B29387 โรงเรียนวัดหนองผักชี** ม.6 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาคกลาง

6169 B32384 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"* เลขที ่13 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาคกลาง

6170 B29252 โรงเรียนวัดหนองครก* ม.5 บ้านหนองครก ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาคกลาง หน้าที่ 196 of 237
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ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6171 B29367 โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่** ม.7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาคกลาง

6172 B29472 โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทรพิทยา)** ม.3 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาคกลาง

6173 B04654 โรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บํารุง)** ม.10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาคกลาง

6174 B19249 โรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจํากัด

สงเคราะห์ 1)**

ม.14 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาคกลาง

6175 B27088 โรงเรียนวัดบ้านลาด** ม.11 บ้านลาด ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาคกลาง

6176 B30891 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)* ม.6 บ้านหินกอง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาคกลาง

6177 B24793 โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร)* ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6178 B24871 โรงเรียนวัดเขาดิน* ม.1 ต.เขาดิน อ.หนองแซง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6179 B29470 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง** ม.2 บ้านหนองสองห้อง ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี ภาคกลางุ

6180 B29977 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา* ม.6 บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6181 B29320 โรงเรียนวัดหนองทางบุญ* ม.7 ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6182 B29512 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ* ม.4 บ้านหนองหัวโพ ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ภาคกลาง

6183 B00693 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)* เลขที่ 114 ม.7 บ้านตลาด ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ภาคกลาง

6184 B01389 โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล)* ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ภาคกลาง

6185 B37667 โรงเรียนหนองโดนวิทยา* ม.4 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ภาคกลาง

6186 B37675 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา** ม.4 เสาธงทอง ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ภาคกลาง

6187 B24718 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง* ม.1 บ้านเก้าชั่ง ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ภาคกลาง

6188 B37677 โรงเรียนทองเอนวิทยา* ม.12 บ้านดงยาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ภาคกลาง

6189 B24654 โรงเรียนวัดการ้อง* ม.1 บ้านการ้อง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ภาคกลาง

6190 B12457 โรงเรียนบ้านบางสนิม* ม.2 บ้านบางสนิม ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6191 B12876 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า* ม.7 บ้านประดู่เฒ่า ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6192 B28672 โรงเรียนวัดสงฆาราม* ม.4 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6193 B37684 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา* ม.4 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6194 B13632 โรงเรียนบ้านป่าสัก* ม.5 บ้านหนองอีม้อ ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6195 B25715 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231* ม.3 บ้านไกรกลาง ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6196 B25158 โรงเรียนวัดคุ้งยาง* ม.4 บ้านวัดยาง ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6197 B40561 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง* ม.6 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6198 B18728 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม* ม.9 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6199 B15820 โรงเรียนบ้านยางแดน* ม.5 บ้านยางแดน ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6200 B25600 โรงเรียนวัดดงยาง* ม.4 บ้านดงยาง ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6201 B13849 โรงเรียนบ้านโป่งแค* ม.7 บ้านโป่งแค ต.บ้านไกร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ หน้าที่ 197 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6202 B19536 โรงเรียนบ้านหนองตูม* ม.2 ต.บ้านหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6203 B03719 โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง* ม.6 บ้านข่อยสองนาง ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6204 B13088 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด)* ม.3 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6205 B29195 โรงเรียนวัดหนองกก* ม.6 บ้านหนองกก ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6206 B11196 โรงเรียนบ้านเนินพยอม* ม.4 ต.ทุ่งหนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6207 B30974 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)* ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6208 B10141 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี* ม.2 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6209 B10457 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์* ม.10 บ้านนาโพธิ์ ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6210 B11060 โรงเรียนบ้านน้ําลาด* ม.8 บ้านน้ําลาด ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6211 B04061 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ* ม.2 บ้านเขาทองผางับ ต.บ้านน้ําพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6212 B24104 โรงเรียนมหาตมาคานธีนุสรณ์(น้ําตกสายรุ้ง)* ม.4 ต.บ้านน้ําพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6213 B10640 โรงเรียนบ้านนาสระลอย* ม.7 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6214 B07956 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา* ม.2 บ้านตะเข้ขาน ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6215 B19417 โรงเรียนบ้านหนองตลับ* ม.9 บ้านสุวรรณคีรี ต.สายรุ้ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6216 B28013 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม* ม.1 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6217 B30393 โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์)* ม.6 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6218 B02819 โรงเรียนบ้านกลางดง* เลขที่ 4/1 ม.3 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6219 B12597 โรงเรียนบ้านบึงบอน* ม.13 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6220 B13909 โรงเรียนบ้านโป่งฝาง* บ้านโป่งฝาง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6221 B21734 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ* ม.12 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6222 B37689 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา* ม.1 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6223 B37690 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์* เลขที่ 219 ม.1 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6224 B06729 โรงเรียนบ้านโซกม่วง* ม.12 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6225 B09791 โรงเรียนบ้านธารน้ําทิพย์* ม.10 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6226 B16819 โรงเรียนบ้านวังธาร* ม.4 บ้านวังธาร ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6227 B04619 โรงเรียนบ้านคลองสําราญ* ม.9 บ้านสําราญราษฎร์ ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6228 B14168 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น* ม.4 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6229 B15425 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา* ม.2 บ้านแม่ทุเลา ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6230 B02663 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์* เลขที่ 184/8 ม.1 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

่6231 B16444 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง* ม.6 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6232 B25855 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย* ม.2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6233 B35112 โรงเรียนกวางตง* เลขที่ 302 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ หน้าที่ 198 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6234 B39631 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค์)* เลขที ่400 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6235 B30410 โรงเรียนสายธรรม* เลขที่ 211/1 ม.4 ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6236 B02774 โรงเรียนบ้านกล้วย* ม.2 บ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6237 B17719 โรงเรียนบ้านสวนใต้(ครองประชานุกูล)* ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6238 B17749 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบํารุง )* ม.9 บ้านสวนเหนือ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6239 B28399 โรงเรียนวัดวังแดง* ม.3 บ้านวังครก-วังแดง ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6240 B27421 โรงเรียนวัดปากพระ* ม.1 บ้านปากพระ ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6241 B13079 โรงเรียนบ้านปากคลอง* ม.5 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6242 B14894 โรงเรียนบ้านมนต์คีรี* ม.6 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6243 B16762 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพ 5)* ม.4 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6244 B37682 โรงเรียนลิไทพิทยาคม* ม.3 ถ.พระร่วงเดิม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6245 B25534 โรงเรียนวัดเชตุพน* ม.8 บ้านเชตุพน ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6246 B15815 โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)* ม.1 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6247 B21505 โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์)* ม.4 ถ.สุโขทัย-บางระกํา ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6248 B37681 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม* ม.2 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6249 B18634 โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ)* ม.2 บ้านไสยาศน์ ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6250 B29302 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ* ม.5 ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6251 B25333 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บํารุง)* ม.13 บ้านวัดจันทร์ ต.สวนเหนือ อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6252 B28084 โรงเรียนวัดยางเอน* ม.3 บ้านยางเอน ต.สวนเหนือ อ.เมือง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6253 B10850 โรงเรียนบ้านน้ําขุม* เลขที ่133/2 ม.7 บ้านน้ําขุม ต.บ้านน้ําขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6254 B21811 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง* ม.4 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6255 B37693 โรงเรียนท่าชัยวิทยา* เลขที่ 102/2 ม.5 ถ.สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6256 B08776 โรงเรียนบ้านท่าชัย* ม.4 บ้านท่าชัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6257 B16981 โรงเรียนบ้านวังยายมาก* ม.3 บ้านวังยายมาก ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6258 B30776 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์* ม.8 บ้านหมอนสูง ถ.สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6259 B16481 โรงเรียนบ้านลําโชค* ม.7 ต.บ้างแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6260 B03487 โรงเรียนบ้านแก่ง* ม.1 บ้านแก่ง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6261 B13276 โรงเรียนบ้านป่าคา* ม.6 บ้านป่าคา ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6262 B17316 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์* ม.2 บ้านศรีสวรรค์ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6263 B22289 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก* ม.5 บ้านห้วยหยวก ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6264 B08247 โรงเรียนบ้านตึก* ม.14 บ้านแม่รากกลาง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6265 B15323 โรงเรียนบ้านแม่คุ* เลขที่ 122 ม.8 บ้านแม่คุ ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ หน้าที่ 199 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6266 B21454 โรงเรียนบ้านหมอนสูง* ม.10 บ้านหมอนสูง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6267 B37696 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา* เลขที่ 150 ม.1 บ้านแม่รากใต้ ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6268 B15546 โรงเรียนบ้านแม่ราก* ม.11 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6269 B21788 โรงเรียนบ้านห้วยตม* เลขที่ 133 ม.7 ต.เมืองตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6270 B13199 โรงเรียนบ้านปากสาน* ม.7 บ้านปากสาน ต.แม่สํา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6271 B24238 โรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี* ม.10 บ้านแม่สานสามัคคี ต.แม่สํา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6272 B15618 โรงเรียนบ้านแม่สํา* ม.1 บ้านแม่สํา ต.แม่สํา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6273 B18118 โรงเรียนบ้านสันหีบ* ม.8 บ้านสันหีบ ต.แม่สํา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6274 B13201 โรงเรียนบ้านปากสิน (ต้นประชานุเคราะห์)* ม.12 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6275 B13364 โรงเรียนบ้านปางสา* ม.10 บ้านปางสา ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6276 B13870 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง* ม.11 บ้านโป่งตีนตั่ง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6277 B21997 โรงเรียนบ้านห้วยโป้* ม.14 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6278 B14282 โรงเรียนบ้านพระปรางค์* ม.6 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6279 B15201 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า* ม.3 บ้านเมืองเก่า ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6280 B25800 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน* ม.2 บ้านวังวน ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6281 B08941 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์* ม.3 บ้านท่าโพธิ์ ต.สองฝั่งยม อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6282 B27225 โรงเรียนวัดโบราณหลวง* ม.1 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6283 B03407 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย* เลขที่ 210 ม.6 บ้านเกาะน้อย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6284 B24747 โรงเรียนวัดเกาะน้อย* เลขที่ 156 ม.5 บ้านเกาะน้อย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6285 B30763 โรงเรียนหนองอ้อบําเพ็ญ* ม.9 บ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6286 B31362 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)* ม.3 บ้านหาดสูง ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6287 B35115 โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์* เลขที่ 797 ม.1 ถ.ศรีพิทักษ์ ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6288 B32149 โรงเรียนพุ่ยฮัว* เลขที ่151 ถ.สิงหเนติ ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย ภาคเหนือ

6289 B35131 โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม* เลขที่ 326 ม.3 ถ.อู่ยา-ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6290 B20866 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร* ม.6 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6291 B25521 โรงเรียนวัดชีธาราม* ม.1 บ้านไร่รถ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6292 B29285 โรงเรียนวัดหนองแจง* ม.4 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6293 B15716 โรงเรียนบ้านยมเบือ* ม.7 บ้านยมเบือ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6294 B13845 โรงเรียนบ้านโป่งคอม* ม.7 บ้านโป่งคอม ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

้ ่6295 B16831 โรงเรียนบ้านวังน้ําเขียว* เลขที่ 16 ม.21 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6296 B22331 โรงเรียนบ้านห้วยหินดํา* ม.6 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6297 B02044 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)* เลขที ่11 ม.1 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง หน้าที่ 200 of 237
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6298 B21358 โรงเรียนบ้านหนองอุโลก* เลขที่ 56 ม.3 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6299 B28207 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม* ม.13 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6300 B02632 โรงเรียนบ้านกกเชียง* ม.10 บ้านกกเชียง ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6301 B14147 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง* เลขที่ 7 ม.4 บ้านไผ่สีทอง ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6302 B37705 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย* เลขที ่103 ม.4 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6303 B24917 โรงเรียนวัดเขาพระ* ม.2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6304 B19482 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว* เลขที่ 38 ม.4 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6305 B29199 โรงเรียนวัดหนองกรด* ม.6 บ้านหนองกรด ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6306 B25764 โรงเรียนวัดเดิมบาง* เลขที่ 233/4 ม.1 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6307 B35124 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม* เลขที่ 70 ม.2 ถ.เดิมบาง-หันคา ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6308 B37706 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7* เลขที่ 310 ม.4 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6309 B26454 โรงเรียนวัดนางบวช* เลขที่ 216 ม.4 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6310 B26637 โรงเรียนวัดบ่อกรุ* เลขที่ 64 ม.1 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6311 B27406 โรงเรียนวัดปากน้ํา* เลขที ่68 ม.1 ต.ปากน้ํา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6312 B28076 โรงเรียนวัดยางนอน* ม.3 ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6313 B25420 โรงเรียนวัดฉวาก* ม.7 บ้านหมู่บ้านฉวาก ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6314 B26320 โรงเรียนวัดไทร* ม.4 บ้านวัดไทร ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6315 B25523 โรงเรียนวัดชีปะขาว* ม.3 บ้านชีปะขาว ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6316 B27475 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์* เลขที่ 108 ม.4 บ้านป่าพฤกษ์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6317 B37718 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2* เลขที่ 85 ม.4 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6318 B28417 โรงเรียนวัดวังน้ําเย็น* ม.2 ต.วังน้ําเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6319 B25654 โรงเรียนวัดดอนตาจีน* ม.8 บ้านดอนตาจีน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6320 B26735 โรงเรียนวัดบางจิก* ม.7 บ้านบางจิก ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6321 B28274 โรงเรียนวัดลาดน้ําขาว* ม.3 ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6322 B29528 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ* ม.3 บ้านสามหน่อ ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6323 B40188 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร* เลขที่ 24/1 ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6324 B40189 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง* เลขที่ 38/1 และ142/1 ถ.ขุนแผน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6325 B40190 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยนาวาส* เลขที่ 223 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6326 B37711 โรงเรียนสงวนหญิง* เลขที่ 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

่ ่ ้6327 B30267 โรงเรียนสหวิทย์* เลขที่ 207 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6328 B27965 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์* ม.1 บ้านท่าระหัด ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6329 B37708 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย* เลขที่ 440 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง หน้าที่ 201 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6330 B28266 โรงเรียนวัดลาดกระจับ* ม.10 บ้านลาดกระจับ ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6331 B27571 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก* ม.6 บ้านไผ่ลูกนก ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6332 B28953 โรงเรียนวัดสามจุ่น* ม.1 บ้านสามจุ่น ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6333 B26304 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส* ม.1 บ้านมดแดง ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6334 B29154 โรงเรียนวัดเสาธงทอง* ม.2 บ้านมดแดง ต.มดแดงวังยา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6335 B27357 โรงเรียนวัดปลายนา* ม.5 บ้านปลายนา ต.วังน้ําซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6336 B27835 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร* ม.4 บ้านโพธิ์นฤมิตร ต.วังน้ําซับดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6337 B04367 โรงเรียนบ้านคลองชะโด* ม.7 บ้านคลองชะโด ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6338 B28057 โรงเรียนวัดยาง* ม.3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6339 B37723 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา* เลขที ่173 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6340 B18701 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่* ม.8 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6341 B01611 โรงเรียนตลาดขุนขยัน* ม.8 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6342 B27560 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว* ม.11 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6343 B26051 โรงเรียนวัดท่าจัด* ม.6 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6344 B25588 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)* เลขที่ 9 ม.1 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6345 B29842 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล* ม.6 บ้านลาดมะขาม ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6346 B40580 โรงเรียนเทศบาล 2 อํานวยวิทย์* ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6347 B40579 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์

วิทยา)*

ถ.โพธิ์อ้น-หวายสอ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6348 B40577 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสําราญ* เลขที่ 67 ถ.ศรีสําราญ 3 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6349 B25275 โรงเรียนวัดโคกหม้อ* ม.2 บ้านโคกหม้อ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6350 B19053 โรงเรียนบ้านหนองแขม* ม.7 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6351 B26711 โรงเรียนวัดบางขวาก* ม.6 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6352 B28481 โรงเรียนวัดวังหิน* ม.5 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6353 B37726 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม* ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6354 B25007 โรงเรียนวัดคลองขอม* ม.3 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6355 B35139 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา* เลขที ่710 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6356 B29390 โรงเรียนวัดหนองไผ่* ม.1 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6357 B29112 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล* ม.6 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6358 B09576 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว* ม.8 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6359 B18969 โรงเรียนบ้านหนองขาม* เลขที่ 300 ม 5 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6360 B28978 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม* ม.12 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง หน้าที่ 202 of 237
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6361 B20579 โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร* เลขที่ 35 ม.4 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6362 B26668 โรงเรียนวัดบัลลังก์* ม.1 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6363 B27264 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม* ม.2 วังหลุมพอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6364 B37729 โรงเรียนดอนคาวิทยา* ม.17 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6365 B24561 โรงเรียนวัดกกม่วง* ม.5 บ้านกกม่วง ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6366 B25358 โรงเรียนวัดจําปา* ม.1 บ้านจร้าเก่า ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6367 B27799 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว* ม.2 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6368 B18854 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ* ม.7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6369 B27254 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร* ม.1 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6370 B30799 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา* ม.2 ทุ่งกระเจ็ด ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลางู

6371 B37730 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา* ถ.มาลัยแมน ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6372 B25266 โรงเรียนวัดโคกสําโรง* ม.6 บ้านโคกสําโรง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6373 B29503 โรงเรียนวัดหนองหลุม* ม.4 บ้านหนองหลุม ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6374 B35141 โรงเรียนปรีดาวิทย์* เลขที่ 1033/1 ถ.รวมเมฆ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6375 B35140 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา* เลขที่ 1124 ม.6 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6376 B35142 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง* เลขที่ 134 ม.2 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6377 B27266 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส* ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6378 B35145 โรงเรียนสมถวิลอนุบาล* เลขที่ 1376/1 ม.6 ถ.บ้านโข้ง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6379 B37731 โรงเรียนอู่ทอง* ม.9 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6380 B37732 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย* เลขที ่1711 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ภาคกลาง

6381 B12145 โรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน* ม.5 บ้านบ่อน้ําร้อน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6382 B15094 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน* ม.9 บ้านมะม่วงหวาน ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6383 B22212 โรงเรียนบ้านห้วยโศก* ม.8 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6384 B28360 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์* เลขที่ 227 ม.4  บ้านเฉงอะ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6385 B12464 โรงเรียนบ้านบางสําโรง* ม.4 บ้านบางสําโรง ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6386 B17090 โรงเรียนบ้านวังหวาย* ม.3 บ้านวังหวาย ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6387 B37752 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา* ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6388 B20123 โรงเรียนบ้านหนองเปล* ม.9 บ้านหนองแปล ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6389 B00815 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้* ม.2 บ้านใต้ ต.ธารเสด็จ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6390 B08542 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน* ม.5 บ้านท้องนายปาน ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6391 B22734 โรงเรียนบ้านหาดริ้น* ม.6 บ้านหาดริ้น ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6392 B25150 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม* ม.3 บ้านตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ หน้าที่ 203 of 237
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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6393 B27206 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม* ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6394 B28840 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* เลขที่ 58/1 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6395 B25165 โรงเรียนวัดคุณาราม* ม.5 บ้านเขาโป๊ะ ต.เบญจสิกข์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6396 B28253 โรงเรียนวัดละไม* ม.4 บ้านละไม ต.เบญจสิกข์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6397 B22702 โรงเรียนบ้านหาดงาม* ม.3 บ้านเกาะฟาน ต.พระใหญ่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6398 B37737 โรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา* เลขที่ 255 ม.1 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.แม่น้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6399 B37736 โรงเรียนเกาะสมุย* เลขที่ 14 ม.1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6400 B07324 โรงเรียนบ้านดอนธูป* ม.1 บ้านลิปะน้อย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6401 B03427 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย* ม.6 บ้านเกาะพลวย ต.สหกาญจน์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6402 B24600 โรงเรียนวัดกลาง* ม.4 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6403 B27310 โรงเรียนวัดประเดิม* ม.1 บ้านดอนแตง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6404 B07986 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง* ม.9 บ้านตะเคียนทอง ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6405 B13130 โรงเรียนบ้านปากทําเรียง* เลขที่ 92 ม.3 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6406 B00348 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม* ม.14 บ้านท่าขนอน ต.คุรุประชา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6407 B25926 โรงเรียนวัดถ้ําสิงขร* ม.3 ต.ถ้ําสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6408 B22795 โรงเรียนบ้านหินดาน* ม.2 ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6409 B08492 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว* ม.14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6410 B11035 โรงเรียนบ้านน้ําราด* เลขที่ 49 บ้านน้ําราด ต.บ้านทําเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6411 B12342 โรงเรียนบ้านบางขนุน* ม.2 บ้านบางขนุน ต.บ้านทําเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6412 B24116 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ* ม.6 ต.บ้านทําเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6413 B37753 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม* ม.1 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6414 B13219 โรงเรียนบ้านปากหาร* ม.2 บ้านปากหาร ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6415 B15901 โรงเรียนบ้านย่านมะปราง* เลขที่ 48 ม.6 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6416 B12480 โรงเรียนบ้านบางหอย* ม.2 บ้านบางหอย ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6417 B12970 โรงเรียนบ้านปลายคลอง* ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6418 B12983 โรงเรียนบ้านปลายศอก* ม.1 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6419 B15718 โรงเรียนบ้านยวนปลา* ม.3 บ้านยวนปลา ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6420 B12411 โรงเรียนบ้านบางปาน* ม.1 บ้านบางปาน ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6421 B37754 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา* เลขที่ 72 ม.2 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6422 B25440 โรงเรียนวัดชลคราม* ม.4 บ้านคราม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6423 B22265 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด* ม.9 ถ.ดอนสัก-บ้านใน ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6424 B25981 โรงเรียนวัดท้องอ่าว* ม.6 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ หน้าที่ 204 of 237
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6425 B29022 โรงเรียนวัดสิงขร* ม.2 บ้านดอนหาร ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6426 B04338 โรงเรียนบ้านคลองคราม* ม.8 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6427 B04850 โรงเรียนบ้านคอกช้าง* ม.5 บ้านคอกช้าง ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6428 B07484 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง* ม.7 บ้านดอนเสาธง ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6429 B07643 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี* ม.1 บ้านดินแดง ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6430 B26545 โรงเรียนวัดน้ําพุ* ม.4 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6431 B26781 โรงเรียนวัดบางน้ําจืด (เนียมนิกรวิทยา)* ม.2 บ้านบางน้ําจืด ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6432 B29918 โรงเรียนวัดอัมพาราม* ม.3 บ้านหน้าวัดอัมพาราม ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6433 B26424 โรงเรียนวัดนันทาราม* ม.3 บ้านเกาะขรู่ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6434 B20848 โรงเรียนบ้านหนองสะบ้า* ม.4 บ้านหนองสะบ้า ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6435 B28887 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์* ม.3 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6436 B25479 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส* ม.3 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6437 B29920 โรงเรียนวัดอัมพาวาส* ม.7 บ้านท่าม่วง ต.ท่าวัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6438 B03435 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์* ม.6 บ้านเกาะมุกด์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6439 B04564 โรงเรียนบ้านคลองรอก* ม.15 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6440 B07389 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก* ม.2 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6441 B40248 โรงเรียนบ้านท่าใหม่* ม.17 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6442 B17284 โรงเรียนบ้านศรีพนม* ม.10 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6443 B04596 โรงเรียนบ้านคลองสงค์* ต.ศรีประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6444 B04065 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์* เลขที่ 8 ม.1 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6445 B14399 โรงเรียนบ้านพัฒนา* ม.5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6446 B06285 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม* เลขที่ 124 ม.2 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6447 B25092 โรงเรียนวัดควนท่าแร่* เลขที่ 58 ม.1 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6448 B09856 โรงเรียนบ้านนา* ม.2 บ้านนา ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6449 B37761 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม* เลขที่ 341 ม.4 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6450 B04764 โรงเรียนบ้านควนพรุพี* ม.7 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6451 B25114 โรงเรียนวัดควนศรี* ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6452 B26333 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม* ม.4 บ้านวัดไทรโพธิ์งาม ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6453 B09346 โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา* ม.6 บ้านทุ่งตําเสา ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6454 B28514 โรงเรียนวัดวิเวการาม* ม.1 บ้านหัวถนน ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6455 B04484 โรงเรียนบ้านคลองปราบ* ม.3 บ้านคลองปราบ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6456 B37763 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม* ม.2 ถ.นาสาร-ท่าชี ต.น้ําพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ หน้าที่ 205 of 237
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6457 B15886 โรงเรียนบ้านยางอุง* ม.1 บ้านยางอุง ต.น้ําพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6458 B22179 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง* ม.5 ต.พรุพรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6459 B35178 โรงเรียนอนุบาลกัญจนา* เลขที่ 509 ม.1 ซ.มิ่งขวัญ ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6460 B35180 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม* เลขที ่75/1 ม.3 ถ.พนม-เขาต่อ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6461 B06104 โรงเรียนบ้านจําปาทอง* เลขที่ 187 ม.7 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6462 B23147 โรงเรียนบ้านใหญ่* ม.9 บ้านใหญ่ ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6463 B26382 โรงเรียนวัดธัญญาราม* ม.4 บ้านห้างข้าว ต.พนมธัญญา อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6464 B27397 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง* ม.2 บ้านปากตรัง ต.พัฒนาต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6465 B06281 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว* ม.3 บ้านช่องม้าเหลียว ต.อาชาพันธุรัตน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6466 B02413 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1* ม.5 บ้านนิคมผังที่1 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6467 B12392 โรงเรียนบ้านบางน้ําเย็น* ม.7 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6468 B18617 โรงเรียนบ้านไสดง* ม.11 บ้านไสดง ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6469 B28961 โรงเรียนวัดสามพัน* ม.1 บ้านสามพัน ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6470 B12882 โรงเรียนบ้านประตูพลิก* เลขที่ 119 ม.1 ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6471 B22346 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง* ม.11 บ้านห้วยแห้ง ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6472 B26857 โรงเรียนวัดบางสวรรค์* ม.3 บ้านบางสวรรค์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6473 B12493 โรงเรียนบ้านบางใหญ่* ม.7 ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6474 B30925 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18* ม.5 ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6475 B12444 โรงเรียนบ้านบางรูป* ม.4 บ้านบางรูป ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6476 B12495 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน* ม.6 บ้านบางใหญ่ ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6477 B04773 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย* ม.4 บ้านควนมหาชัย ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6478 B23724 โรงเรียนประชาอุทิศ* ม.7 บ้านคลองน้ําเย็น ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6479 B12472 โรงเรียนบ้านบางหยด* ม.10 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6480 B15305 โรงเรียนบ้านแม่แขก* เลขที่ 160 ม.3 ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6481 B27284 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม* เลขที่ 135/1 ม.1 บ้านกรูด ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6482 B28911 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์* ม.2 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6483 B16172 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต* ม.8 บ้านราษฏร์ประสานจิต ต.คุรุมิตร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6484 B16171 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์* ม.4 บ้านทับแปด ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6485 B35185 โรงเรียนธีราศรม พุนพิน* เลขที่ 80 ถ.ต้นโพธิ์ ซ.1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6486 B08831 โรงเรียนบ้านท่าตะเภา* ม.6 บ้านท่าตะเภา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6487 B09727 โรงเรียนบ้านไทรงาม* ม.7 บ้านไทรงาม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6488 B25787 โรงเรียนวัดตรณาราม* เลขที่ 22 บ้านท่าข้าม ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ หน้าที่ 206 of 237
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6489 B23368 โรงเรียนบ้านอ่างทอง* ม.5 บ้านอ่างทอง ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6490 B26216 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด* เลขที่ 98/1 ม.5 บ้านทุ่งเซียด ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6491 B29099 โรงเรียนวัดสุวรรณโกฏิ* เลขที่ 74/1 ม.2 บ้านหาดผก ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6492 B37766 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา* ม.2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6493 B12084 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง* ม.2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6494 B37767 โรงเรียนน้ํารอบวิทยา* ม.5 ต.น้ํารอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6495 B07396 โรงเรียนบ้านดอนมะตูม* ม.5 บ้านดอนมะตูม ต.น้ํารอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6496 B24715 โรงเรียนวัดเกษมบํารุง* ม.4 บ้านขนาย ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6497 B37768 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม* ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6498 B08959 โรงเรียนบ้านท่าม่วง* ม.3 บ้านท่าม่วง ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6499 B12968 โรงเรียนบ้านปลายคลอง* ม.1 ต.พินทุนพระแสงต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6500 B09967 โรงเรียนบ้านนาค้อ* ม.1 บ้านนาค้อ ต.รัตนคีรี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6501 B04568 โรงเรียนบ้านคลองราง* เลขที่ 78 ม.2 บ้านคลองราง ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6502 B28980 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม* ม.3 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6503 B15800 โรงเรียนบ้านยางงาม* ม.3 บ้านยางงาม ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6504 B29323 โรงเรียนวัดหนองไทร* ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6505 B04783 โรงเรียนบ้านควนยูง* ม.4 บ้านควนยูงซอย8 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6506 B39679 โรงเรียนวัดแหลมทอง* ม.3 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6507 B32215 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา* เลขที่ 317 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6508 B40326 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา* เลขที่ 6/57 ถ.ราษฎร์บํารุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6509 B40516 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์* เลขที่ 74/1 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6510 B37741 โรงเรียนประดู่พิทยาคม* เลขที่ 132 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6511 B35161 โรงเรียนอนุบาลบูรณประภา* เลขที ่10/9 ม.10 ซ.หมู่บ้านธนวรรณ ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6512 B02810 โรงเรียนบ้านกลาง* ม.6 บ้านกลาง ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6513 B04724 โรงเรียนบ้านควนเจริญ* ม.3 บ้านควนเจริญ ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6514 B37746 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา* ม.3 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6515 B04308 โรงเรียนบ้านคลองกา* ม.4 บ้านคลองกา ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6516 B08354 โรงเรียนบ้านใต้* ม.7 บ้านควนปราง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6517 B13218 โรงเรียนบ้านปากหาน* ม.6 บ้านปากหาน ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6518 B15943 โรงเรียนบ้านยูงงาม* ม.1 บ้านยูงงาม ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6519 B21862 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง* ม.3 บ้านห้วยกรวด ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6520 B05597 โรงเรียนบ้านโคกมะพร้าว* ม.1 บ้านโคกมะพร้าว ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ หน้าที่ 207 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6521 B17127 โรงเรียนบ้านวังใหญ่* ม.5 บ้านวังใหญ่ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6522 B29176 โรงเรียนวัดโสภณประชาราม* ม.8 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6523 B12012 โรงเรียนบ้านในไร่* ม.12 บ้านในไร่ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6524 B17807 โรงเรียนบ้านส้อง* ม.10 บ้านหนองปู ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6525 B17839 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ* ม.2 บ้านส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6526 B22089 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว* ม.5 บ้านห้วยมะนาว ถ.สุราษฎร์ธานี-กระบี่ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6527 B35166 โรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์* เลขที่ 16/2 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6528 B09751 โรงเรียนบ้านไทรห้อง* ม.2 บ้านไทรห้อง ถ.บ้านส้อง ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6529 B25033 โรงเรียนวัดคลองตาล* ม.8 บ้านหัวสะพาน ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6530 B28535 โรงเรียนวัดเวียงสระ* ม.7 บ้านเวียงสระ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

6531 B37842 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม* ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6532 B39764 โรงเรียนบ้านกองนาง* ม.2 บ้านกองนาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6533 B37840 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม* ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6534 B23487 โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น* ม.5 บ้านอุ่มเย็น ต.น้ําโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6535 B09829 โรงเรียนบ้านน้อย* ม.1 บ้านน้อย ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6536 B37841 โรงเรียนถ่อนวิทยา* ม.4 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6537 B06049 โรงเรียนบ้านจับไม้* ม.3 บ้านจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6538 B08735 โรงเรียนบ้านท่าคําบง* ม.5 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6539 B20658 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม* ม.7 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6540 B31021 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่* ม.4 บ้านดอนไผ่ ต.โพธิ์ตากโพนทองด่านศร อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6541 B16236 โรงเรียนบ้านไร่* ม.5 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6542 B16019 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคําบอน* ม.6 บ้านร่องโน ต.ทุ่งหลวง. อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6543 B02889 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์* ม.12 บ้านโพธิ์ศรี ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6544 B21167 โรงเรียนบ้านหนองหอย* ม.14 บ้านห้วยคู่ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6545 B22976 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคํา* ม.1 บ้านเหล่าต่างคํา ต.เหล่าต่างคํา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6546 B02277 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์* ม.1 บ้านนาฮี ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6547 B05066 โรงเรียนบ้านคําโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา* ม.7 บ้านคําโป้งเป้ง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6548 B05791 โรงเรียนบ้านโคกสําราญ* ม.4 บ้านโคกสําราญ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6549 B35202 โรงเรียนอนุบาลสาริกา* เลขที่ 149 ม.2 ถ.ประจักษ์ ซ.ตัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6550 B19772 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ* ม.7 บ้านหนองบ่อ ต.ปะโคกวนวันเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6551 B21428 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"* ม.1 บ้านหนาด ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6552 B31445 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี* ม.5 บ้านดอนมน ต.โพธิ์ชัยมีชัย43000 อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 208 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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6553 B00462 โรงเรียนจอมมณี* ม.6 บ้านเหล่า ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6554 B19275 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง* ม.5 ถ.หนองเดิด-ท่าดอกคํา บ้านหนองแจ้ง ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6555 B09959 โรงเรียนบ้านนาคลอง* ม.9 บ้านนาคลอง ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6556 B12792 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา* ม.6 บ้านเบิดใหญ่ ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6557 B35201 โรงเรียนอนุบาลศิริกุล* เลขที่ 143 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.สองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6558 B05976 โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง* ม.1 บ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6559 B37831 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร* ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6560 B06812 โรงเรียนบ้านดงเจริญ* เลขที่ 109 ม.3 บ้านดงเจริญ ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6561 B07722 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้* ม.13 บ้านเดื่อใต้ ต.หินโงมสีกายบ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6562 B14305 โรงเรียนบ้านพร้าวใต้* ม.6 บ้านพร้าวใต้ ต.หินโงมสีกายบ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6563 B10297 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ* ม.1 บ้านนาทับไฮ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6564 B07526 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด* เลขที่ 53 ม.4 บ้านดงหอ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6565 B07913 โรงเรียนบ้านต้อน* ม.7 บ้านต้อนหัวนา ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6566 B37854 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม* ม.13 ถ.หนองคาย บึงกาฬ ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6567 B08171 โรงเรียนบ้านตาลชุม* ม.3 บ้านตาลชุม ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6568 B21460 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)* ม.8 บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6569 B16836 โรงเรียนบ้านวังน้ํามอก* ม.5 บ้านวังน้ํามอก ต.พระพุทะบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6570 B30426 โรงเรียนสํานักงานสลากกินแบ่งที่ 75* ม.4 บ้านเจียมปรางค์ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6571 B30167 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา* ม.7 บ้านสมสะอาด ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6572 B07719 โรงเรียนบ้านเดื่อ* ม.2 บ้านเดื่อ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6573 B14176 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา* ม.1 บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6574 B14766 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์* ม.6 บ้านโพนสวรรค์ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6575 B13444 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม* ม.5 บ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6576 B02628 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์* ม.10 บ้านโพธิ์แก้ว ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6577 B11976 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา* ม.4 บ้านโนนศิลา ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6578 B01165 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง* ม.4 บ้านวังโปร่ง ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6579 B19086 โรงเรียนบ้านหนองค้อ* ม.3 บ้านหนองค้อ ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6580 B09875 โรงเรียนบ้านนากลาง* ม.9 บ้านนากลาง ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6581 B10634 โรงเรียนบ้านนาสมนึก* ม.6 บ้านนาสมนึก ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6582 B10684 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์* ม.7 บ้านนาสุรินทร์ ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6583 B03125 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย* ม.4 บ้านกุดคอเมย ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6584 B08115 โรงเรียนบ้านตาดไฮ* ม.5 บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 209 of 237
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6585 B20110 โรงเรียนบ้านหนองปิง* ม.6 บ้านหนองปิง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6586 B02354 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา* ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6587 B18554 โรงเรียนบ้านโสกแดง* ม.8 บ้านโสกแดง ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6588 B11469 โรงเรียนบ้านโนนตาล* ม.2 บ้านโนนตาล ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6589 B37867 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร* เลขที ่88 ม.4 ถนนโนนสัง-ศรีบุญเรือง ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6590 B11718 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย* ม.2 บ้านโนนสงเปลือย ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6591 B03161 โรงเรียนบ้านกุดฉิม* ม.4 บ้านกุดฉิม ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6592 B09102 โรงเรียนบ้านท่าศิลา* ม.6 บ้านท่าศิลา ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6593 B19893 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน* ม.3 บ้านหนองบัวเงิน ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6594 B05532 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง* ม.2 บ้านโคกป่ากุง ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู

6595 B22177 โรงเรียนบ้านห้วยไร่* ม.9 บ้านห้วยไร่ ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6596 B22773 โรงเรียนบ้านหินคูณ* ม.3 บ้านโนนคูณ ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6597 B17330 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม* ม.7 บ้านศรีสุข ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6598 B16516 โรงเรียนบ้านลําภู* ม.1 บ้านลําภู ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6599 B17082 โรงเรียนบ้านวังหมื่น* ม.14 บ้านวังหมื่น ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6600 B21843 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* บ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6601 B35217 โรงเรียนอนุบาลสุดา* ม.9 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6602 B37866 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร* ม.5 ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6603 B07515 โรงเรียนบ้านดอนหัน* ม.10 บ้านดอนหัน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6604 B11780 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก* ม.4 บ้านโนนสวรรค์ ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6605 B30872 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์* ม.1 บ้านหัวนา ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6606 B16700 โรงเรียนบ้านวังคูณ* ม.5 บ้านวังคูณ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6607 B07162 โรงเรียนบ้านดอนข่า* ม.5 บ้านดอนข่า ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6608 B16706 โรงเรียนบ้านวังแคนวังคูณวิทยา* ม.6 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6609 B14070 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ* ม.7 บ้านผาเสด็จ ต.ผาสุกสามัคคี อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6610 B35219 โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา* เลขที่ 150 ม.14 ถ.สุขาภิบาล ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6611 B19605 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน* ม.11 บ้านหนองทุ่งมน ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6612 B12671 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ําลัด* ม.5 บ้านบุ่งแก้ว ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6613 B02473 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์* ม.6 ต.หัวนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6614 B06930 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ* ม.2 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6615 B11881 โรงเรียนบ้านโนนสําราญ* ม.4-12 บ้านโนนสําราญ ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6616 B17170 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา* ม.5 บ้านวิจิตรพัฒนา ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 210 of 237
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6617 B02540 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา* เลขที ่6 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6618 B10515 โรงเรียนบ้านนาโมง* ม.4 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6619 B12716 โรงเรียนบ้านบุญทัน* ม.9 บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6620 B37879 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์* เลขที ่433 ม.4 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6621 B27974 โรงเรียนวัดมะขาม* ม.1 บ้านจรเข้ร้อง ต.จตุภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6622 B27954 โรงเรียนวัดมหานาม* ม.4 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6623 B27024 โรงเรียนวัดบ้านป่า* ม.2 ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6624 B25400 โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด* ม.6 บ้านบ่อน้ํา ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6625 B37884 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา* เลขที ่3 ม.2 ต.ราชสถิต อ.ไชโย จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6626 B39549 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท* ม.5 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6627 B28268 โรงเรียนวัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา)* ม.7 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6628 B02085 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6* เลขที่ 1/1 ม.6 ต.บางสมเด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6629 B37885 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม* เลขที่ 59/8 ม.6 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6630 B26111 โรงเรียนวัดท่า* ม.2 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6631 B35222 โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)* เลขที่ 1/18 ม.6 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6632 B28588 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์* ม.4 บ้านโรงช้าง ต.บูรพาป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6633 B35221 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์* เลขที่ 210/ค ม.3 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6634 B35223 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา* เลขที่ 587/ข ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6635 B27716 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง* ม.1 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6636 B37883 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม* ม.1 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6637 B26031 โรงเรียนวัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135* ม.4 บ้านบ่อแร่ ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6638 B27104 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง* เลขที ่1 ม.6 บ้านสร้าง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6639 B31210 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง* ม.2 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6640 B24813 โรงเรียนวัดข่อย* ม.1 บ้านโพธิ์รังนก ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6641 B27942 โรงเรียนวัดม่วงคัน* ม.9 บ้านม่วงคัน ต.รํามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6642 B28808 โรงเรียนวัดสว่าง* ม.2 ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6643 B25375 โรงเรียนวัดจุฬามุนี* ม.3 บ้านคลองวัดไทร ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6644 B28077 โรงเรียนวัดยางมณี* ม.7 บ้านยางมณี ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6645 B27853 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์* ม.3 บ้านโพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

์6646 B26076 โรงเรียนวัดท่าตลาด* ม.3 บ้านอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6647 B27204 โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม* ม.7 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6648 B27477 โรงเรียนวัดป่ามุนี* ม.5 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ภาคกลาง หน้าที่ 211 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6649 B25287 โรงเรียนวัดโคศุภราช (รัฐราษฎร์บํารุง)* ม.3 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6650 B37880 โรงเรียนจําปาหล่อพิทยาคม* ม.5 ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6651 B25361 โรงเรียนวัดจําปาหล่อ* ม.5 บ้านจําปาหล่อ ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6652 B27770 โรงเรียนวัดโพทูล* ม.3 บ้านโพทูล ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6653 B25852 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ* ม.1 ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6654 B29097 โรงเรียนวัดสุวรรณ* ม.3 ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6655 B35220 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์* ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6656 B28225 โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร)* ม.2 ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6657 B27348 โรงเรียนวัดปลดสัตว์* ม.4 บ้านแห ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6658 B27863 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์* ม.1 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6659 B10976 โรงเรียนบ้านน้ําผึ้ง* ม.5 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6660 B29890 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส* ม.2 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6661 B27240 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร)* ม.4 บ้านท้องคุ้ง-บางยี่นา ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6662 B27867 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี* ม.6 บ้านโพธิ์ศรี ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6663 B27787 โรงเรียนวัดโพธิ์ (คําคุ้มอรุณราษฎร์บํารุง)* ม.5 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6664 B35224 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา* เลขที่ 29 ม.7 ถ.สุขาภิบาล3 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6665 B26734 โรงเรียนวัดบางจักร (แพสิริประชาสรรค์)* ม.2 ต.บางจักร อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6666 B37888 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม* ม.2 ต.ไผ่จําศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6667 B26416 โรงเรียนวัดน้อย (วิบูลย์ประชาสรรค์)* ม.2 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6668 B17361 โรงเรียนบ้านศาลาดิน* ม.11 บ้านหน้าวัดกําแพง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6669 B27983 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบํารุง)* ม.12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6670 B01256 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน* ม.7 บ้านหน้าตลาดศาลเจ้าโรงทอง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6671 B28302 โรงเรียนวัดลานช้าง* เลขที่ 1 ม.2 บ้านลานช้าง ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6672 B37889 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม* เลขที่ 15 ม.10 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6673 B07102 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บํารุง)* ม.9 บ้านดอนกร่าง ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6674 B25342 โรงเรียนวัดจันทร์มณี* ม.2 บ้านท่าจันทร์ ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6675 B29433 โรงเรียนวัดหนองยาง* ม.6 บ้านหนองยาาง ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6676 B26906 โรงเรียนวัดบ้านแก* ม.6 บ้านเตาเหล็ก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6677 B24776 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง* ม.6 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ภาคกลาง

่ ่6678 B25977 โรงเรียนวัดทองเลื่อน* ม.11 บ้านทองเลื่อน ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6679 B27041 โรงเรียนวัดบ้านเพชร* ม.7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ภาคกลาง

6680 B28058 โรงเรียนวัดยาง* ม.5 บ้านวัดยาง ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ภาคกลาง หน้าที่ 212 of 237
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6681 B40366 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ** ม.4 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6682 B23007 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี* เลขที่ 50 ม.11 ต.แมด อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6683 B07452 โรงเรียนบ้านดอนว่าน** ม.9 บ้านดอนว่าน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6684 B03149 โรงเรียนบ้านกุดจับ* ม.4 บ้านกุดจับ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6685 B07057 โรงเรียนบ้านดงหวาย* บ้านดงหวาย ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6686 B21756 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า* ม.5 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6687 B37923 โรงเรียนภูพานวิทยา* เลขที่ 29 ม.6 บ้านหนองกุง ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6688 B37922 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา* ม.3 บ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6689 B11515 โรงเรียนบ้านโนนทอง* ม.7 บ้านโนนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6690 B00836 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน* ม.3 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6691 B02534 โรงเรียนโนนสูงวิทยา* ม.10 บ้านโนนสูง ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6692 B11620 โรงเรียนบ้านโนนม่วง* ม.1 บ้านโนนม่วง ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6693 B02453 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2* ม.7 บ้านถ้ําเต่า ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6694 B02497 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา* ม.5 บ้านโนนธาตุ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6695 B07715 โรงเรียนบ้านเดียม* ม.5 บ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6696 B09803 โรงเรียนบ้านนกขะบา* ม.4 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6697 B17742 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน* ม.6 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6698 B37926 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์* ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6699 B07199 โรงเรียนบ้านดอนเงิน* ม.10 บ้านดอนเงิน ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6700 B22970 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง* ม.4 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6701 B12705 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน* ม.4 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6702 B20720 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก* ม.6 บ้านหนองแวง ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6703 B37925 โรงเรียนกุมภวาป์พิทยาสรรค์* ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6704 B09155 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา* ม.2 บ้านท่าหนองเทา ต.เวียงคํา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6705 B10361 โรงเรียนบ้านนาแบก* ม.1 บ้านนาแบก ต.เวียงคํา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6706 B18373 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี* ม.1 บ้านสีออ ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6707 B05683 โรงเรียนบ้านโคกศรีสําราญวังหน้าผา* ม.15 บ้านโคกศรีสําราญ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6708 B22945 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร* ม.3 บ้านเหล่ากล้วย ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6709 B11923 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง* ม.10 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6710 B04884 โรงเรียนบ้านค้อน้อย* ม.5 บ้านค้อน้อย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6711 B07469 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์* ม.6 บ้านดอนสวรรค์ ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6712 B11493 โรงเรียนบ้านโนนถั่วดิน* ม.1 บ้านโนนถั่วดิน ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 213 of 237
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ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6713 B11835 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด* ม.2 บ้านโนนสะอาด ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6714 B19300 โรงเรียนบ้านหนองช้างคาว* ม.7 บ้านหนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6715 B04865 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน* ม.3 บ้านค้อดอนแคน ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6716 B14796 โรงเรียนบ้านไพจาน* ม.5 บ้านไพจาน ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6717 B15878 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย* ม.7 บ้านเหล่าสวนกล้วย ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6718 B16686 โรงเรียนบ้านวังแข้* ม.5 ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6719 B37928 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา* เลขที ่187 ม.7 บ้านกู่แก้ว ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6720 B06684 โรงเรียนบ้านซําป่ารัง* ม.1 บ้านซําป่ารัง ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6721 B06685 โรงเรียนบ้านซําป่าหัน* ม.3 บ้านซําป่าหัน ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6722 B14933 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย* ม.3 บ้านม่ววคอนสาย ต.ม่วงคอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู

6723 B05049 โรงเรียนบ้านคําบอน* ม.3 บ้านคําบอน ต.คําเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6724 B20714 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด* ม.4 บ้านหนองแวงตาด ต.คําเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6725 B30183 โรงเรียนสยามกลการ 3* ม.7 ต.คําเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6726 B11745 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์* ม.6 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6727 B22135 โรงเรียนบ้านห้วยยาง* ม.4 บ้านห้วยยาง ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6728 B14783 โรงเรียนบ้านโพนสูง* ม.5 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6729 B31056 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน* ม.1 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6730 B35251 โรงเรียนอนุบาลวิฆเนศวร์* เลขที่ 127 ม.11 ถ.ทุ่งฝนสามัคคี ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6731 B37929 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา* เลขที่ 88 ม.7 บ้านศรีสว่าง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6732 B04994 โรงเรียนบ้านคําเจริญ* ม.3 บ้านคําเจริญ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6733 B09615 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่* ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6734 B12719 โรงเรียนบ้านบุญมี* ม.5 บ้านบุญมี ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6735 B14639 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา* ม.2 บ้านเหล่าวิชา ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6736 B10274 โรงเรียนบ้านนาทม* ม.2 บ้านนาทม ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6737 B00588 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์* ม.8 บ้านคีรีวงกต ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6738 B16685 โรงเรียนบ้านวังแข้* เลขที่ 113 ม.3 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6739 B16842 โรงเรียนบ้านวังบง* ม.5 บ้านวังบง ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6740 B40038 โรงเรียนชุมพลนาคลัง* ม.7 บ้านชุมพล ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6741 B17782 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง* ม.2 บ้านสว่างปากราง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

่6742 B37930 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม* เลขที่ 3 ม.1 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6743 B08915 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง* ม.5 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6744 B10000 โรงเรียนบ้านนาคําน้อย* ม.10 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 214 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6745 B08103 โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา* ม.6 บ้านตาดโตน ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6746 B03111 โรงเรียนบ้านกุดขนวน* ม.3 บ้านกุดขนวน ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6747 B30784 โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์* ม.9 บ้านป่าไม้ ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6748 B14916 โรงเรียนบ้านม่วง* ม.1 ต.คําชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6749 B00641 โรงเรียนชุมชนดงเย็น* ม.1 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6750 B37934 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร* เลขที่ 312 ม.5 ถ.บ้านดุง-หนามแท่ง ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6751 B07036 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข* ม.3 บ้านดงแสนสุข ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6752 B11410 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์* ม.7 บ้านโนนชัยศิลป์ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6753 B13523 โรงเรียนบ้านป่าเป้า* ม.2 บ้านป่าเป้า ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6754 B08393 โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ* ม.1 บ้านถ่อนนาลับ ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6755 B14604 โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง* ม.7 บ้านโพธิ์ท่าเมือง ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6756 B37933 โรงเรียนชัยนาคําวิทยา* เลขที ่170 ม.4 บ้านคําสง่า ต.นาคํา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6757 B03174 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์* ม.4 บ้านกุดดู่ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6758 B10978 โรงเรียนบ้านน้ําผึ้งประชาสรรค์* ม.2 บ้านผึ้ง ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6759 B15224 โรงเรียนบ้านเมืองนาซํา* ม.10 ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6760 B16697 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง* ม.6 บ้านวังคางฮูง ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6761 B06965 โรงเรียนบ้านดงยาง* ม.8 บ้านดงยาง ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6762 B08525 โรงเรียนบ้านทรายมูล* ม.3 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6763 B02777 โรงเรียนบ้านกล้วย* ม.3 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6764 B06332 โรงเรียนบ้านชัย* ม.1 บ้านชัย ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6765 B06918 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์* ม.8 บ้านดงไพรวัลย์ ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6766 B11702 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง* ม.7 บ้านโนนศรีทอง ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6767 B11832 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด* ม.5 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6768 B08389 โรงเรียนบ้านถ่อนคําหวด* ม.3 บ้านถ่อนคําหวด ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6769 B10818 โรงเรียนบ้านนาโฮง* ม.2 บ้านนาโฮง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6770 B13009 โรงเรียนบ้านปอพาน* ม.8 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6771 B20819 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง* ม.16 บ้านยหนองสองห้อง ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6772 B21406 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสําราญ* ม.7 บ้านหนองไฮ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6773 B05090 โรงเรียนคําภูเงินโนนผักหวานวิทยา* ม.9 ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

่6774 B05352 โรงเรียนบ้านโคกกลาง* เลขที่ 123 ม.4 บ้านโคกกลางใต้ ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6775 B17520 โรงเรียนบ้านสมวิไล* ม.5 บ้านสมวิไล ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6776 B06997 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา* ม.8 บ้านดงวัฒนา ต.บ้านนาคํา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 215 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6777 B07168 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก* ม.12 บ้านดอนขี้เหล็ก ต.บ้านนาคํา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6778 B09992 โรงเรียนบ้านนาคํา* ม.1 บ้านนาคํา ต.บ้านนาคํา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6779 B11369 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์* ม.9 บ้านโนนอุดม ต.บ้านนาคํา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6780 B00008 โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี* ม.3 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6781 B20801 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง* เลขที่ 150 ม.6 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6782 B13113 โรงเรียนบ้านปากดง* ม.11 บ้านปากดง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6783 B35252 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง* เลขที่ 126 ม.1 ถ.โสภาราษฎร์ ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6784 B00070 โรงเรียนบ้านกําแมดคําเจริญ* ม.5 ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6785 B23049 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง* ม.3 ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6786 B06787 โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา* ม.10 บ้านดงค้าพัฒนา ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6787 B11742 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์* ม.9 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6788 B11943 โรงเรียนบ้านโนนหอม* ม.5 บ้านโนนหอม ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6789 B23339 โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี"* ม.6 บ้านศรีเจริญ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6790 B15174 โรงเรียนบ้านเม็ก* ม.1 ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6791 B22803 โรงเรียนบ้านหินตั้ง* ม.5 ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6792 B04234 โรงเรียนบ้านเขือน้ํา* ม.9 บ้านหนองปลาซิว ต.เขือน้ํา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6793 B09668 โรงเรียนบ้านเทื่อม* ม.3 บ้านเทื่อม ต.เขือน้ํา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6794 B10667 โรงเรียนบ้านนาสี* ม.6 บ้านนาสี ต.เขือน้ํา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6795 B11833 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด* ม.4 บ้านโนนสะอาด ต.เขือน้ํา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6796 B05005 โรงเรียนบ้านคําด้วง* ม.2 บ้านคําด้วง ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6797 B08107 โรงเรียนบ้านตาดน้ําพุ* ม.8 บ้านตาดน้ําพุ ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6798 B10720 โรงเรียนบ้านนาหลวง* ม.4 ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6799 B16420 โรงเรียนบ้านลาดหอคํา* ม.6 บ้านลาดหอคํา ต.คําด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6800 B10087 โรงเรียนบ้านนางิ้ว* ม.9 บ้านนางิ้ว ต.คําด้วงกลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6801 B13984 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง* ม.2 บ้านผักบุ้ง ต.คําด้วงกลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6802 B05039 โรงเรียนคําบงเจริญสุข* ม.1 บ้านคําบง ต.คําบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6803 B06985 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา* ม.9 บ้านดงเย็นพัฒนา ต.คําบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6804 B10580 โรงเรียนบ้านนาล้อม* ม.5 บ้านนาล้อม ต.คําบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6805 B24390 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี* ม.8 บ้านคําแหน ต.คําบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

่6806 B37938 โรงเรียนจําปาโมงวิทยาคาร* เลขที่ 170 ม.3 ถ.บ้านผือ-สุวรรณคูหา ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6807 B02822 โรงเรียนบ้านกลางน้อย* ม.12 ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6808 B03740 โรงเรียนบ้านขัวล้อ* ม.9 บ้านขัวล้อ ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 216 of 237
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6809 B06109 โรงเรียนบ้านจําปาโมง* ม.1 ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6810 B07732 โรงเรียนบ้านแดง* ม.8 บ้านแดง ถ.สายบ้านติ้ว-เท่อเล่อ ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6811 B10786 โรงเรียนบ้านนาอ่าง* ม.2 ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6812 B11795 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง* ม.14 บ้านโนนสว่าง ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6813 B14917 โรงเรียนบ้านม่วง* ม.15 ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6814 B16429 โรงเรียนบ้านลาน* ม.10 บ้านลาน ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6815 B17055 โรงเรียนบ้านวังสวย* ม.5 บ้านวังสวย ต.จําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6816 B10819 โรงเรียนบ้านนาไฮ* ม.9 บ้านนาไฮ ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6817 B11436 โรงเรียนบ้านโนนดู่* ม.5 บ้านโนนดู่ ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6818 B11514 โรงเรียนบ้านโนนทอง* ม.6 บ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6819 B14647 โรงเรียนบ้านโพน* ม.3 บ้านโพน ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6820 B10558 โรงเรียนบ้านนารายณ์* ม.5 บ้านนารายณ์ ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6821 B04841 โรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)* ม.6 บ้านค้อ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6822 B14854 โรงเรียนบ้านภูดิน* ม.11 บ้านภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6823 B31122 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ* ม.1 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6824 B18692 โรงเรียนบ้านหนองกบ* ม.4 บ้านหนองกบ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6825 B23175 โรงเรียนบ้านใหม่* ม.2 บ้านใหม่ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6826 B37939 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา* เลขที ่189 ม.6 บ้านติ้ว ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6827 B15238 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา* ม.7 บ้านเมืองพาน ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6828 B01371 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์* ม.5 บ้านโนนสง่า ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6829 B19795 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย* ม.3 บ้านคําบอน ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6830 B20701 โรงเรียนบ้านหนองแวง* ม.1 บ้านหนองแวง ถ.บ้านผือ-นาคําไฮ ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6831 B03233 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก* ม.6 บ้านเขือน้ํา ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6832 B14565 โรงเรียนบ้านโพธิ์* ม.4 บ้านโพธิ์ ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6833 B17853 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา* ม.8 บ้านสะคุ ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6834 B05803 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว* ม.6 บ้านโคกสีแก้ว ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6835 B09771 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล* ม.13 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6836 B11501 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง* ม.9 บ้านโนนทรายฟอง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6837 B11858 โรงเรียนบ้านโนนสา* ม.4 บ้านโนนสา ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6838 B20643 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า* ม.13 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6839 B37941 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม* ม.1 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6840 B17936 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล* ม.2 บ้านสะอาดนามูล ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 217 of 237
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6841 B39957 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว* ม.8-9 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6842 B37942 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร* ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6843 B15229 โรงเรียนบ้านเมืองปัง* ม.3 บ้านเมืองปัง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6844 B23479 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน* ม.8 บ้านอุ่มจาน ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6845 B07107 โรงเรียนบ้านดอนกลอย* ม.1 บ้านดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6846 B19970 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาด* ม.6 บ้านหนองบัวสะอาด ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6847 B08392 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน* ม.6 บ้านถ่อนนาเพลิน ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6848 B10285 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ํารอด* ม.1 บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6849 B10315 โรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรี* ม.4 บ้านนานกหงส์ ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6850 B06967 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์* ม.4 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู

6851 B05353 โรงเรียนบ้านโคกกลาง* ม.5 บ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6852 B37904 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร* ม.14 บ้านศรีเจริญ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6853 B06975 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์* ม.2 บ้านนารายณ์ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6854 B19773 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ* ม.10 บ้านหนองบ่อ ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6855 B37905 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร* เลขที่ 206 ม.9 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6856 B07063 โรงเรียนบ้านดงใหญ่* ม.16 บ้านดงใหญ่ ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6857 B07161 โรงเรียนบ้านดอนข่า* ม.8 บ้านดอนข่า ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6858 B07580 โรงเรียนบ้านด่าน* ม.5 บ้านด่าน ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6859 B10190 โรงเรียนบ้านนาดี* ม.4 บ้านนาดี ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6860 B10435 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์* ม.14 บ้านนาพูนทรัพย์ ต.ธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6861 B09159 โรงเรียนบ้านท่าหนาดพัฒนา* ม.4 บ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6862 B21517 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย* ม.16 บ้านหัวสวย ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6863 B11782 โรงเรียนบ้านโนนสวาง* ม.7 บ้านโนนสวาง ต.โนนสวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6864 B02356 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง* ม.13 บ้านนิคม ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6865 B07148 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว* ม.6 บ้านดอนแก้ว ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6866 B17962 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ําขาว* ม.8 บ้านสังซา ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6867 B20142 โรงเรียนบ้านหนองผง* ม.5 บ้านหนองผง ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6868 B22972 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน* ม.2 บ้านเหล่าดอนเงิน ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6869 B14679 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ* ม.4 บ้านโพนงาม ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6870 B11673 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา* ม.9 บ้านโนนรัง ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6871 B39948 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคํา* ม.13 บ้านโนนสว่างคํา ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6872 B30477 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา* ม.1 บ้านสุมเส้า ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 218 of 237
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6873 B06110 โรงเรียนบ้านจําปาวิทยา* ม.8 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6874 B37912 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี* เลขที่ 766 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6875 B19723 โรงเรียนบ้านหนองน้ําเค็ม* ม.8 บ้านหนองน้ําเค็ม ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6876 B37908 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช* เลขที่ 333 ม.3 บ้านเชียงพัง ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6877 B39972 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)* เลขที่ 245/2 ม.1 บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6878 B21469 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง* ม.16 บ้านหมากตูม ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6879 B22973 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง* ม.8 บ้านดอนแตง ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6880 B21201 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู* ม.5 บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6881 B37917 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา* เลขที่ 302 ม.3 บ้านกุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6882 B10808 โรงเรียนบ้านนาแอง* ม.3 บ้านนาแอง ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6883 B06334 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67* ม.3 ถ.อุดร-ขอนแก่น บ้านชัยพร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6884 B03814 โรงเรียนบ้านขาว* ม.1 บ้านขาว ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6885 B14297 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน* ม.2 บ้านพรานเหมือน ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6886 B37913 โรงเรียนราชินูทิศ 2* เลขที่ 79 ม.6 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6887 B35232 โรงเรียนกระจ่างวิทย์* เลขที่ 254 ม.5 ถ.อุดร-หนองสําโรง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6888 B08385 โรงเรียนบ้านถ่อน* เลขที่ 115/3 ม.4 ถ.อุดร-กุดจับ บ้านถ่อน ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6889 B16611 โรงเรียนบ้านเลื่อม* ม.1 บ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6890 B02141 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187* ม.2 บ้านไทยสมุทร ต.โพธิสว่าง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6891 B10717 โรงเรียนบ้านนาหยาด* ม.6 บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6892 B15357 โรงเรียนบ้านแมด* ม.9 ถ.อุดร-สามพร้าว บ้านแมด ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6893 B19094 โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน* ม.8 บ้านหนองคอนแสน ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6894 B19859 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว* ม.7 บ้านหนองบั่ว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6895 B35238 โรงเรียนสหกิจวิทยา* เลขที่ 97/4 ม.4 ถ.อุดร-สกลนคร ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6896 B37909 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม* เลขที่ 193 ม.2 ถ.อุดรฯ-สกลฯ ต.หนองนาคํา อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6897 B15431 โรงเรียนบ้านแม่นนท์* ม.2 บ้านแม่นนท์ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6898 B32119 โรงเรียนคุณากรณ์* เลขที่ 200/71 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6899 B35233 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา* เลขที ่136 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6900 B35234 โรงเรียนทรงธรรมวิทยา* เลขที่ 43 ถ.ทหาร ซ.ทรงธรรม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6901 B06350 โรงเรียนบ้านช้าง* ม.3 บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6902 B07533 โรงเรียนบ้านดอนอุดม (เนยอุปถัมภ์)* ม.7 บ้านดอนอุดมโนนยาง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6903 B07720 โรงเรียนบ้านเดื่อ* ม.6 ถ.อุดร-สามพร้าว บ้านสามพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6904 B49826 โรงเรียนพัฒนาปัญญา* เลขที่ 569/3 ม.5 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 219 of 237
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6905 B35235 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี* เลขที่ 438 ถ.นิตโย ซ.พฤกษชาติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6906 B35240 โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม* ม.1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6907 B35239 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก* เลขที่ 53/9 ถ.วัฒนา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6908 B40063 โรงเรียนอนุบาลหนองหิน* ม.1 ถ. รอบเมือง ชุมชนหนองหิน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6909 B35245 โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร* เลขที่ 399/1 ถ.ศรีชมชื่น ซ.พรหมประกาย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6910 B40034 โรงเรียนอินทร์อุดมวิทยา* เลขที ่20/9 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6911 B35247 โรงเรียนอุดรวิทยา* เลขที่ 226/4 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6912 B21495 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์* ม.1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6913 B10241 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง* ม.4 บ้านนาตาด ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6914 B00344 โรงเรียนคําไฮพิทยาคม* ม.2 บ้านคําไฮ ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6915 B04989 โรงเรียนบ้านคําจวง* ม.6 บ้านคําจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6916 B05024 โรงเรียนบ้านคําน้อย* ม.8 บ้านคําน้อย ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6917 B14032 โรงเรียนบ้านผาทอง* ม.10 บ้านผาทอง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6918 B18835 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า* ม.1 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6919 B30880 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม* ม.3 บ้านน้อยหาญใจ ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6920 B00630 โรงเรียนชุมชนจําปี* ม.11 ต.จําปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6921 B03194 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ* ม.5 บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6922 B13595 โรงเรียนบ้านป่าไร่* ม.5 บ้านป่าไร่ ต.นายูง-นกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6923 B18156 โรงเรียนบ้านสามขา* ม.6 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6924 B22206 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา* ม.5 บ้านห้วยวังปลา ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6925 B05388 โรงเรียนบ้านโคกก่อง* ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6926 B00300 โรงเรียนคํากุงประชานุกูล* ม.12 ถ.ศรีธาตุ-ไชนวาน บ้านกุงเจิรญ ต.หัวนาคํา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6927 B00303 โรงเรียนคําค้อพิทยศึกษา* ม.8 บ้านคําค้อ ต.หัวนาคํา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6928 B05048 โรงเรียนบ้านคําบอน* ม.10 บ้านคําบอน ต.หัวนาคํา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6929 B05354 โรงเรียนบ้านโคกกลาง* ม.5 ต.หัวนาคํา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6930 B30397 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร* ม.1 ต.หัวนาคํา อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6931 B07342 โรงเรียนบ้านดอนบาก* ม.3 บ้านดอนบาก ต.โคกโพธิ์ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6932 B06520 โรงเรียนบ้านไชยฟอง* ม.6 บ้านไชยฟอง ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6933 B10656 โรงเรียนบ้านนาสะอาด* ม.1 บ้านนาสะอาด ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6934 B06366 โรงเรียนบ้านชาด* ม.6 บ้านชาด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6935 B10497 โรงเรียนบ้านนามั่ง* ม.3 บ้านนามงคล,บ้านนามั่ง ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6936 B15717 โรงเรียนบ้านยวด* ม.2 บ้านยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 220 of 237
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6937 B22780 โรงเรียนบ้านหินโงม* ม.7 บ้านศิลาทอง ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6938 B37947 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล* เลขที่ 198 ม.2 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6939 B17242 โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา* ม.6 บ้านศรีชมชื่น ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6940 B10948 โรงเรียนบ้านน้ําเที่ยง* ม.2 ถ.โคกก่อง-หินโงม ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6941 B00614 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ* ม.9 บ้านหนองแวงพัฒนา ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6942 B20711 โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล* ม.7 บ้านหนองแวงจุมพล ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6943 B37950 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม* ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6944 B16582 โรงเรียนบ้านเลา* ม.2 บ้านเลา ต.น้ําพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6945 B20712 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์* ม.3 บ้านหนองแวงเดิด ต.น้ําพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6946 B18451 โรงเรียนบ้านเสาเล้า* ม.3 บ้านเสาเล้า ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6947 B20460 โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย* ม.4 บ้านหนองเม็ก ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6948 B24329 โรงเรียนรัฐประชา 509* เลขที่ 166 ม.2 บ้านพังคี ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6949 B02398 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1* ม.5 บ้านสามขาสันติสุข ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6950 B21331 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย* ม.8 บ้านหนองอ้อน้อย ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6951 B30446 โรงเรียนสิริปุณโณ* ม.7 บ้านหนองแซง ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6952 B05400 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว* ม.4 บ้านโคกก่อง ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6953 B21479 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า* ม.2 บ้านหมากหญ้า ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6954 B20940 โรงเรียนชุมชนหนองแสง* ม.9 บ้านหนองแสง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6955 B11876 โรงเรียนบ้านโนนสําราญ* ม.5 บ้านโนนสําราญ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6956 B20745 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี* ม.8 บ้านหนองแวงฮี ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6957 B21327 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ* ม.2 บ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6958 B19892 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน* ม.7 บ้านหนองบัวเงิน ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6959 B10800 โรงเรียนบ้านนาอุดม* ม.5 บ้านนาอุดม ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6960 B40040 โรงเรียนบ้านบ่อคํา* ม.2 ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6961 B20198 โรงเรียนบ้านหนองผือ* ม.2 บ้านหนองผือ ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6962 B22452 โรงเรียนบ้านหันน้อย* ม.8 บ้านหนองบ่อพัฒนา ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6963 B03819 โรงเรียนบ้านขาวัว* ม.5 บ้านขาวัว ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6964 B05491 โรงเรียนบ้านโคกถาวร* เลขที่ 163 ม.10 บ้านโคกถาวร ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6965 B07123 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว* เลขที่ 97 ม.3 บ้านดอนกลาง ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

่6966 B14391 โรงเรียนบ้านพังงู* เลขที่ 185 ม.14 บ้านพังงู ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6967 B14392 โรงเรียนบ้านพังซ่อน* ม.6 บ้านพังซ่อน ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6968 B37952 โรงเรียนพังงูพิทยาคม* ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 221 of 237
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ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

6969 B05500 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง* ม.17 บ้านโคก ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6970 B11138 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล* ม.14 บ้านนิคมหนองตาล ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6971 B17354 โรงเรียนบ้านศาลา* ม.7 บ้านศาลา ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6972 B06996 โรงเรียนบ้านดงวังพัง* เลขที่ 10 ม.5 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6973 B07331 โรงเรียนบ้านดอนนางคํา* เลขที่ 160 ม.1 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6974 B12155 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์* ม.4 บ้านบ่อปัทม์ ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6975 B17880 โรงเรียนบ้านสะแบง* ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6976 B20262 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม* เลขที่ 191 ม.1 บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6977 B15176 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง* เลขที่ 91 ม.3 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6978 B20622 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคําผักกูด* เลขที่ 329 ม.9 บ้านหนองลาด ถ.หนองเม็ก-บ้านดุง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู

6979 B06885 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน* ม.1 บ้านต้อง-ศรีธาตุ ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6980 B06466 โรงเรียนบ้านเชียงงาม* ม.3 บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6981 B21214 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันคร ู2502)* ม.10 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6982 B31429 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน* เลขที่ 204 ม.11 ถ.เทศบาล 1 บ้านหนองหาน ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6983 B23099 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี* เลขที่ 39/1 ม.3 บ้านปลายราง ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6984 B23106 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี)* ม.2 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6985 B30069 โรงเรียนศรีอุทิศ* ม.6 บ้านสักลาย ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6986 B06522 โรงเรียนบ้านไชยมงคล* ม.9 บ้านไชยมงคล ต.น้ําอาง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6987 B22936 โรงเรียนบ้านเหล่า* ม.3 บ้านเหล่า ต.น้ําอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6988 B40227 โรงเรียนบ้านชําทอง* ม.8 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6989 B23889 โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ประชาสรรค์)* ม.6 บ้านพงสะตือ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6990 B24300 โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)* ม.1 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6991 B30796 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา* ม.4 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6992 B30797 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี* ม.5 บ้านฟากคลองตรอน ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6993 B07707 โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง* ม.4 บ้านเด่นสําโรง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6994 B12607 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์)* ม.7 บ้านบึงพาด ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6995 B16040 โรงเรียนบ้านร้องลึก* ม.6 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6995 B04185 โรงเรียนบ้านเขาสัก* ม.10 บ้านเขาสัก ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6996 B37959 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา* ม.9 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6997 B14549 โรงเรียนบ้านแพะ* ม.7 บ้านแพะ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6998 B10379 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย* ม.4 บ้านนาป่าคาย ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

6999 B10585 โรงเรียนบ้านนาลับแลง* ม.5 บ้านนาลับแลง ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 222 of 237
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7000 B16862 โรงเรียนบ้านวังปรากฏ* ม.1 บ้านวังปรากฎ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7001 B13359 โรงเรียนบ้านปางวุ้น* ม.7 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7002 B13976 โรงเรียนบ้านผักขวง* เลขที่ 88 ม.2 บ้านผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7003 B00360 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา* ม.5 บ้านเนินสูง ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7004 B00455 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2* เลขที่ 33 ม.8 บ้านชัยมงคล ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7005 B01757 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2* ม.4 บ้านเลิศชัย ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7006 B01760 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4* ม.13 บ้านท่าใหม่ ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7007 B02297 โรงเรียนน้ําสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที ่ ม.5 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7008 B02444 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่านสงเคราะห์ 4* ม.2 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7009 B40122 โรงเรียนนิคมฯ สงเคราะห์ 4* ม.12 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7010 B30230 โรงเรียนสว่างวิทย์* ม.8 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7011 B30432 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา* ม.7 บ้านสิงห์คอมพัฒนา ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7012 B05921 โรงเรียนบ้านงอมถ้ํา* ม.1 ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7013 B23877 โรงเรียนไผ่งามวิทยา* ม.8 ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7014 B00456 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1* เลขที่ 42 ม.7 บ้านปางหมิ่น ต.น้ําหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7015 B08505 โรงเรียนบ้านทรายงามวิทยา* ม.10 ต.น้ําหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7016 B10936 โรงเรียนบ้านน้ําต๊ะ* ม.8 บ้านน้ําต๊ะ ต.น้ําหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7017 B11063 โรงเรียนบ้านน้ําลี* ม.6 บ้านน้ําลี ต.น้ําหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7018 B01759 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2* ม.7 บ้านเจริญสุข ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7019 B02436 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่านสงเคราะห์ 6* ม.3 บ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7020 B14919 โรงเรียนบ้านม่วง* ม.4 บ้านม่วง ต.บ้านฝาย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7021 B08944 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์* ม.1 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7022 B00849 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ํา* ม.2 บ้านนากล่ํา ต.น้ําไคร้ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7023 B10879 โรงเรียนบ้านน้ําไคร้* ม.1 ต.น้ําไคร้ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7024 B13291 โรงเรียนบ้านปางเกลือ* ม.4 ต.น้ําไคร้ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7025 B16899 โรงเรียนบ้านวังผาชัน* ม.6 บ้านวังผาชัน ต.น้ําไคร้ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7026 B22105 โรงเรียนบ้านห้วยแมง* ม.3 บ้านห้วยแมง ต.น้ําไคร้ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7027 B07770 โรงเรียนบ้านต้นขนุน* ม.3 ต.น้ําไผ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7028 B10401 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด* ม.1 บ้านนาผักฮาด ต.น้ําไผ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

้ ้ ้7029 B21933 โรงเรียนบ้านห้วยเนียม* ม.5 ถ.น้ําปาด-บ้านเพีย ต.น้ําไผ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7030 B07709 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก* ม.3 ต.บ้านเด่นเหล็ก อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7031 B08500 โรงเรียนบ้านทรายขาว* ม.8 บ้านทรายขาว ต.บ้านฝาย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 223 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

7032 B23177 โรงเรียนบ้านใหม่* ม.2 ต.บ้านฝาย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7033 B37961 โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ์* ม.4 ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7034 B13912 โรงเรียนบ้านโป่งพาน* ม.5 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7035 B22102 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น* ม.2 บ้านห้วยมุ่น ต.ห้วยมุ่น อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7036 B07699 โรงเรียนบ้านเด่นชาติ* ม.8 บ้านเด่นชาติ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7037 B12152 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย* ม.1 บ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7038 B13303 โรงเรียนบ้านปางคอม* ม.3 บ้านปางคอม ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7039 B22136 โรงเรียนบ้านห้วยยาง* ม.7 บ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7040 B37962 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม* เลขที่ 224 ม.5 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7041 B26436 โรงเรียนวัดนาขุม* ม.1 บ้านนาขุม ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7042 B22119 โรงเรียนบ้านห้วยยศ* ม.4 บ้านห้วยยศ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7043 B28461 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์* เลขที่ 46 ม.3 บ้านวังสัมพันธ์ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7044 B00752 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน* ม.1 บ้านโคน ถ.พิชัย ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7045 B09129 โรงเรียนบ้านท่าสัก* ม.1 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7046 B02892 โรงเรียนบ้านกองโค* ม.6 บ้านกองโค ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7047 B04298 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย* ม.8 บ้านคลองกล้วย ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7048 B08818 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ* ม.5 บ้านท่าเดื่อ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7049 B40242 โรงเรียนบ้านชําตก* ม.8 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7050 B40244 โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง* ม.5 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7051 B08315 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ* ม.2 บ้านเต่าไหเหนือ ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7052 B35264 โรงเรียนจรัสศิลป์* เลขที่ 319 ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7053 B04306 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว* ม.6 บ้านคลองกะพั้ว ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7054 B04569 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม* ม.8 บ้านคลองเรียงงาม ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7055 B37964 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา* ม.4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7056 B37963 โรงเรียนดาราพิทยาคม* เลขที ่162/5 ม.5 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7057 B00780 โรงเรียนชุมชนบ้านดง* ม.3 บ้านดง ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7058 B03712 โรงเรียนบ้านขอม* ม.5 บ้านขอม ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7059 B08980 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง* ม.1 บ้านท่ามะปราง ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7060 B09415 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน* ม.6 บ้านทุ่งป่ากะถิน ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7061 B09980 โรงเรียนบ้านนาคะนึง* ม.6 บ้านนาคะนึง ต.พิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7062 B10534 โรงเรียนบ้านนายาง* ม.7 บ้านนายาง ต.พิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7063 B04576 โรงเรียนบ้านคลองละมุง* ม.4 บ้านคลองละมุง ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 224 of 237
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 
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7064 B01300 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ* เลขที ่219 ม.6 บ้านใหม่พัฒนา ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7065 B28488 โรงเรียนวัดวังอ้อ* ม.4 บ้านวังอ้อ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7066 B21634 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง* ม.5 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7067 B27426 โรงเรียนวัดปากไพร* ม.3 ถ.อุตรดิตถ์- บ้านโคก ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7068 B27810 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย* ม.1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7069 B22260 โรงเรียนบ้านห้วยสูน* ม.8 บ้านห้วยสูน ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7070 B28374 โรงเรียนวัดวังกอง* ม.1 บ้านวังกอง ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7071 B31217 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญฯ)* ม.3 บ้านสองคอน ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7072 B01185 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง* ม.8 บ้านปากฝาง ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7072 B20107 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่* ม.5 บ้านหนองป่าไร่ ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7073 B25160 โรงเรียนวัดคุ้งยาง* ม.7 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7073 B27531 โรงเรียนวัดผาจักร* ม.8 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7074 B13488 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน* ม.9 บ้านป่าถ่อน ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7075 B23808 โรงเรียนปางต้นผึ้ง* ม.10 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7076 B12161 โรงเรียนบ้านบ่อพระ* ม.7 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7077 B05938 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม* ม.4 บ้านงิ้วงาม ต.งิ้วงามถ.สายงิ้วงาม-บ้านผาเลือด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7078 B23653 โรงเรียนประชาชนอุทิศ* ม.6 บ้านห้วยกั้ง ต.ด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7079 B21742 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง* ม.2 บ้านห้วยฉลอง ต.ถ้ําฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7080 B23989 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1* ม.8 บ้านในค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7081 B25732 โรงเรียนวัดดอย* ม.6 บ้านท่าเสา ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7082 B40691 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม* เลขที่ 37 ถ.บรมอาสน์ ซ.3 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7083 B40221 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)* ชุมชนท่าอิฐบน ถ.สําราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7084 B40169 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา* เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7085 B35257 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร* เลขที่ 208 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7086 B35260 โรงเรียนพิศาลศึกษาวิทยา* เลขที่ 127/4 ถ.สําราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7087 B35261 โรงเรียนหวัวเฉียว* เลขที่ 303 ถ.สําราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7088 B02293 โรงเรียนน้ําริดราษฎร์บํารุง* ม.1 ต.น้ําริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7089 B37954 โรงเรียนน้ําริดวิทยา* ม.7 บ้านไผ่ล้อม ต.น้ําริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7090 B13423 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์)* ม.8 บ้านป่าเซ่า ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7091 B25162 โรงเรียนวัดคุ้งวารี* ม.6 บ้านคุ้งวารี ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7092 B07701 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน* ม.2 ถ.อุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7093 B30409 โรงเรียนสามัคยาราม* ม.2 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ หน้าที่ 225 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)
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7094 B00645 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา* ม.2 ชุมชนตลาดในเขตเทศบาล บ้านด่านนาขาม ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7095 B10878 โรงเรียนบ้านน้ําไคร้* ม.9 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7096 B28030 โรงเรียนวัดแม่เฉย* ม.5 บ้านแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7097 B26254 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี* ม.7 บ้านห้วยบง ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7098 B11095 โรงเรียนบ้านน้ําหมีใหญ่* ม.1 ต.ผักขวง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7099 B27642 โรงเรียนวัดพระฝาง* ม.3 บ้านพระฝาง ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7100 B35256 โรงเรียนเจริญวิทยา* เลขที่ 39/1 ม.2 ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7101 B37955 โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม* เลขที่ 226 ม.3 ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7102 B28377 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล)* ม.5 ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7103 B16742 โรงเรียนบ้านวังดิน* ม.6 บ้านวังดิน ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7104 B30391 โรงเรียนสามัคคีวิทยา* เลขที่ 16 ม.3 บ้านยางจุ้ม ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7105 B37956 โรงเรียนแสนตอวิทยา* ม.3 ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7106 B23882 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (เกษตรกรอุปถัมภ์)* ม.7 บ้านไผ่ใหญ่ ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7107 B01261 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ* ม.3 บ้านทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7107 B24456 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา* ม.1 บ้านป่าเผือก ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7108 B25976 โรงเรียนวัดท้องลับแล (ธรรมเนตรโสภณ)* เลขที่ 114 ม.10 บ้านท้องลับแล ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7109 B21664 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น* ม.5 บ้านห้วยไร่ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7110 B29652 โรงเรียนวัดห้องสูง* ม.3 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7111 B37965 โรงเรียนด่านแม่คํามัน* เลขที่ 86 ม.4 ต.ด่านแม่คํามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7112 B06385 โรงเรียนบ้านชําผักหนาม* ม.2 ต.ด่านแม่คํามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7113 B21840 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* ม.3 บ้านเนินกว้าว ต.ด่านแม่คํามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7114 B30090 โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา* ม.6 บ้านพระแท่น ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7115 B37967 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา* เลขที ่153 ม.3 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7116 B25602 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว* เลขที่ 78 ม.5 บ้านดงสระแก้ว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7117 B27567 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม* ม.1 บ้านไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7118 B28809 โรงเรียนวัดสว่าง* เลขที่ 192 ม.2 บ้านไผ่เขียว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7119 B25379 โรงเรียนวัดเจดีย์* ม.9 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7120 B29809 โรงเรียนวัดใหม่* เลขที่ 245/1 ม.1 บ้านเชียงแสน ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ

7121 B08805 โรงเรียนบ้านท่าดาน* ม.10 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7122 B25802 โรงเรียนวัดตลุกหมู (วรพจน์ชนูปถัมภ์)* ม.4 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7123 B25801 โรงเรียนวัดตลุกดู่* ม.4 บ้านตลุกดู่ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7123 B49559 โรงเรียนวัดตลุกดู่ สาขาบ้านถนนใหม่* ม.3 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ หน้าที่ 226 of 237
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ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

7124 B29445 โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน* ม.3 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7124 B29423 โรงเรียนวัดหนองมะเขือ* ม.1 บ้านหนองมะเขือ ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7125 B13834 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง* ม.15 เทศบาล ต.ตลกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7126 B19255 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว* ม.16 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7127 B29325 โรงเรียนวัดหนองนกยูง* ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7128 B04863 โรงเรียนบ้านคอดยาง* ม.13 บ้านคอดยาง ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7129 B21028 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง* ม.9 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7130 B21285 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว* ม.7 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7131 B29464 โรงเรียนวัดหนองสระ* เลขที่ 18/1 ม.3 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7132 B18880 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย* ม.8 ต.การุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7133 B23446 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย* ม.4 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7134 B37969 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม* ม.6 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7135 B04649 โรงเรียนบ้านคลองหวาย* ม.12 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7136 B06744 โรงเรียนบ้านดง* ม.3 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7137 B09374 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย* ม.4 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7138 B25979 โรงเรียนวัดทองหลาง* ม.2 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7139 B06175 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด* ม.1 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7140 B12665 โรงเรียนบ้านบุ่ง* ม.5 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7141 B14457 โรงเรียนบ้านพุต่อ* ม.5 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7142 B23297 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก* ม.4 บ้านใหม่หนองแก ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7143 B25997 โรงเรียนวัดทัพคล้าย* ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7144 B26002 โรงเรียนวัดทัพหลวง* ม.10 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7145 B37970 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา* เลขที่ 101 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7146 B16758 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี* ม.6 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7147 B21432 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ* ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7148 B21950 โรงเรียนบ้านห้วยบง* ม.5 บ้านห้วยบง ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7149 B14471 โรงเรียนบ้านพุบอน* ม.5 บ้านพุบอน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7150 B17357 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง* ม.9 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7151 B21982 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก* ม.7 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7152 B23192 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ* ม.3 บ้านใหม่คลองอังวะ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7153 B28873 โรงเรียนวัดสะนํา* ม.6 บ้านสะนํา ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7154 B23190 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน* ม.5 บ้านใหม่คลองเคียน ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ หน้าที่ 227 of 237
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7155 B00975 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52* ม.4 บ้านเมืองการุ้ง ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7156 B04504 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง* ม.12 บ้านคลองโป่ง ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7157 B21339 โรงเรียนบ้านหนองอาสา* ม.2 หนองอาสา ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7158 B04392 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ* ม.6 บ้านหนองยาว ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7159 B16908 โรงเรียนบ้านวังพง* ม.2 บ้านวังพง ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7160 B17111 โรงเรียนบ้านวังหิน* ม.4 บ้านวังหิน ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7161 B37971 โรงเรียนวังหินวิทยาคม* เลขที่ 111 ม.4 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7162 B06025 โรงเรียนบ้านจัน* ม.5 บ้านจัน ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7163 B19203 โรงเรียนบ้านหนองจอก* เลขที่ 99 ม. 1 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7164 B20478 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น* ม.3 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7165 B37972 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์* ม.14 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7166 B16437 โรงเรียนบ้านลานคา* ม.3 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7167 B19767 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย* ม.7 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7168 B22777 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี* ม.6 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7169 B10306 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก* ม.4 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7170 B27534 โรงเรียนวัดผาทั่ง* ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7171 B27752 โรงเรียนวัดพุ่มบําเพ็ญธรรม* ม.4 บ้านอีพุ่งใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7172 B29642 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง* เลขที ่123 ม.6 บ้านนา ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7173 B16034 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก* ม.1 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7174 B20276 โรงเรียนบ้านหนองฝาง* เลขที่ 201 ม.3 บ้านหนองฝาง ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7175 B27203 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)* ม.1 บ้านบุญลือ ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7175 B49556 โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง* ม.7 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7176 B03399 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ* ม.4 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7177 B29915 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)* ม.3 บ้านท่ารากหวาย ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7178 B29465 โรงเรียนวัดหนองสลิด* ม.6 ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7179 B06973 โรงเรียนบ้านดงยางใต้* ม.3 บ้านดงยางใต้ ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7180 B28885 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี* ม.3 บ้านวังยาง ต.น้ําซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7181 B25844 โรงเรียนวัดตานาด* ม.4 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7182 B26624 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก* ม.4 ต.โนนเหล็ก อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7183 B11173 โรงเรียนบ้านเนินตูม* ม.2 บ้านเนินตูม ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7184 B25321 โรงเรียนวัดจักษา* ม.8 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7185 B35268 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 2, 4* เลขที่ 24/5 ถ.อุทัย-พหลโยธิน ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ หน้าที่ 228 of 237
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7186 B20345 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์* ม.5 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7187 B26617 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน* ม.2 ต.หนองพังค่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7188 B29718 โรงเรียนวัดหาดทนง* ม.6 บ้านหาดทนง ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7189 B35265 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา* เลขที ่127-129 ถ.ณรงค์วิถี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7190 B35267 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา3* เลขที่ 661/2 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7191 B04090 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาน้ําโจน* ม.12 บ้านการอดบ่วง ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7192 B00839 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม* ม.8 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7193 B11072 โรงเรียนบ้านน้ําวิ่ง* ม.7 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7194 B12695 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง* ม.2 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7195 B11210 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า* ม.8 บ้านเนินมะค่า ต.น้ํารอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7196 B21841 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* ม.2 บ้านห้วยทราย ต.น้ํารอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7197 B24906 โรงเรียนวัดเขาผาแรต* ม.13 ต.น้ํารอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7198 B04368 โรงเรียนบ้านคลองชะนี* เลขที่ 209/1 ม.3 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7199 B13685 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ* เลขที่ 4/2 ม.5 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7200 B24858 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย* ม.1 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7201 B12708 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม* ม.5 ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7202 B10572 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว* ม.2 บ้านใหม่นาไร่เดียว ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7203 B13936 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ* ม.15 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7204 B14504 โรงเรียนบ้านเพชรน้ําผึ้ง* ม.3 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7205 B16015 โรงเรียนบ้านร่องตาที* เลขที่ 4 ม.6 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7206 B24920 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม* ม.5 บ้านเขาพระยาพายเรือ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7207 B12174 โรงเรียนบ้านบ่อยาง* ม.2 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7208 B04479 โรงเรียนบ้านคลองแบ่ง* ม.4 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7209 B04322 โรงเรียนบ้านคลองข่อย* ม.11 บ้านคลองข่อย ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7210 B16659 โรงเรียนบ้านวังเกษตร* ม.8 บ้านคลองลําปาง ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7211 B20572 โรงเรียนบ้านหนองรัก* ม.10 บ้านหนองรัก ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7212 B04106 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด* ม.1 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7213 B19056 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ* ม.2 บ้านหนองแขวนกูบ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7214 B24959 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน* ม.10 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7215 B11151 โรงเรียนบ้านเนินก้าว* ม.6 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7216 B25583 โรงเรียนวัดดงแขวน* ม.7 บ้านดงแขวน ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7217 B24868 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง* ม.8 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ หน้าที่ 229 of 237
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7218 B29440 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ* ม.6 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7219 B13114 โรงเรียนบ้านปากดง* ม.7 บ้านปากดง ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7220 B21583 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117* ม.3 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7221 B03959 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง* ม.3 บ้านเขากวางทอง ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7222 B04080 โรงเรียนบ้านเขาน้อย* ม.2 บ้านใหม่เขาน้อย ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7223 B08775 โรงเรียนบ้านท่าชะอม* ม.6 บ้านท่าชะอม ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7224 B26281 โรงเรียนวัดเทพนิมิต* ม.5 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7225 B11197 โรงเรียนบ้านเนินพยอม* ม.9 บ้านดงฝิ่น ต.ท่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7226 B26238 โรงเรียนวัดทุ่งโพ* ม.8 บ้านทุ่งโพ ต.ท่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7227 B26267 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง* ม.11 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7228 B27987 โรงเรียนวัดมะพร้าวสูง* ม.3 บ้านมะพร้าวสูง ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7229 B11244 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์* ม.2 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7230 B27454 โรงเรียนวัดป่าช้า* ม.4 บ้านม่วงน้อย ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7231 B00838 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา* เลขที่ 214 ม.1 บ้านทุ่งนา ต.โพบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7232 B35274 โรงเรียนทองประสาทเวทย์* เลขที่ 97 ม.5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7233 B29615 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์* ม.4 บ้านห้วยพระจันทร์ ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7234 B22038 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย* ม.9 บ้านห้วยไผ่ขุย ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7235 B05937 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม* ม.4 บ้านงิ้วงาม ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7236 B27261 โรงเรียนวัดปทุมทอง* ม.4 บ้านทับแต้ ต.หนองยางนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7237 B29434 โรงเรียนวัดหนองยาง* ม.5 บ้านหนองยาง ต.หนองยางนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7238 B29583 โรงเรียนวัดห้วยขานาง* ม.1 ต.หนองยางนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7239 B12128 โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้* ม.5 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7240 B31328 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)* ม.1 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7241 B29696 โรงเรียนวัดหัวเมือง* ม.2 ต.อุทัยพงทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7242 B04670 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา* ม.1 บ้านคลองแห้ง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7243 B20154 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว* เลขที่ 110 ม.5 บ้านหนองผักแพว ถ.ลานสัก-บ้านไร่ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7244 B37975 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์* ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ภาคเหนือ

7245 B09929 โรงเรียนบ้านนาขนัน* ม.5 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7246 B03568 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ* ม.2 บ้านเรืองอุดม ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7247 B00186 โรงเรียนเขมราฐ* ม.11 บ้านหนองวิไล ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7248 B37982 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม* เลขที่ 119 ม.7 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7249 B09747 โรงเรียนบ้านไทรย้อย* ม.6 บ้านไทรย้อย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 230 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

ปีงบประมาณ 2556  จํานวน 7,457 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

7250 B22889 โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ* ม.1 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7251 B23506 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง* ม.5 บ้านอูบมุง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7252 B10317 โรงเรียนบ้านนานวน* ม.2 บ้านนานวน ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7253 B10509 โรงเรียนบ้านนาเมือง* ม.9 บ้านทรายทอง,โพธิ์เมือง ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7254 B12672 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา* ม.4 บ้านบุ่งขี้เหล็ก ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7255 B13467 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว* ม.4 บ้านป่าติ้ว ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7256 B19667 โรงเรียนบ้านหนองนกทา* ม.1 บ้านหนองนกทา ถ.อรุณประเสริฐ ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7257 B05147 โรงเรียนบ้านคําหาด* ม.9 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7258 B12634 โรงเรียนบ้านบึงหอม* ม.5 บ้านบึงหอม ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7259 B10746 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ* ม.2 บ้านนาหว้า ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7260 B13254 โรงเรียนบ้านป่าข่า* ม.10 บ้านป่าข่า ถ.หนองผือ - มุกดาหาร ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7261 B22137 โรงเรียนบ้านห้วยยาง* ม.11 บ้านห้วยยาง ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7262 B23439 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง* ม.7 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7263 B06968 โรงเรียนบ้านดงยาง* ม.8 บ้านดงยาง ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7264 B00203 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)* ม.4 บ้านหนองใส ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7265 B02052 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)* ม.8 บ้านจานเขื่อง ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7266 B03105 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน* ม.10 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7267 B37984 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี* ม.4 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7268 B09180 โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)* ม.11 บ้านท่าไห ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7269 B11391 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง* ม.6 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7270 B13255 โรงเรียนบ้านป่าข่า* ม.4 บ้านป่าข่า ต.นาคําใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7271 B14716 โรงเรียนบ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคคี)* ม.11 บ้านโพนทอง ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7272 B14779 โรงเรียนบ้านโพนสิม (เสมาพิทยา)* ม.5 บ้านโพนสิม ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7273 B15781 โรงเรียนบ้านยางขี้นก* ม.2 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7274 B37983 โรงเรียนเก่าขามวิทยา* ม.4 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7275 B01039 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างถ่อสามัคคี* ม.1 บ้านสร้างถ่อ ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7276 B30255 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี (บําเพ็ญพิทยาคาร)* ม.3 บ้านธาตุกลาง ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7277 B10304 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง* ม.3 บ้านนาทุ่ง ต.กุดประกาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7278 B03492 โรงเรียนบ้านแก้ง* ม.1 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7279 B15753 โรงเรียนบ้านยาง* ม.9 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7280 B10637 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์* ม.5 บ้านนาสมบูรณ์ ต.คําครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7281 B11356 โรงเรียนบ้านโนนแคน* ม.19 บ้านโนนแคน ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 231 of 237
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7282 B17812 โรงเรียนบ้านสองคอน* ม.10 บ้านสองคอน ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7283 B37989 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา* ม.7 ถ.เดช-น้ํายืน ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7284 B17780 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง* ม.10 บ้านโนนทอง ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7285 B37991 โรงเรียนนากระแซงศึกษา* เลขที่ 185 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7286 B07119 โรงเรียนบ้านดอนกลาง* ม.9 บ้านดอนกลาง ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7287 B09865 โรงเรียนบ้านนากระแซง* ม.2 บ้านนากระแซง ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7288 B11784 โรงเรียนบ้านโนนสวาง* ม.4 บ้านโนนสวาง ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7289 B06511 โรงเรียนบ้านโชคชัย* ม.7 ถ.นากระแซง-ป่าโมงน้อย ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7290 B14974 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต* ม.11 ถ.วารินชําราบ-เดชอุดม ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7291 B11281 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น* ม.6 บ้านโนนกาเร็น ต.โนนกาเร็น อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7292 B17739 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์* ม.7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7293 B37993 โรงเรียนบัวงามวิทยา* เลขที่ 213 ม.13 ถ.เดชอุดม-บุญฑริก ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7294 B12275 โรงเรียนบ้านบัวงาม* ม.14 ถ.เยาวเรศ บ้านบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7295 B11331 โรงเรียนบ้านโนนค้อ* ม.5 บ้านคํากลาง ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7296 B01575 โรงเรียนดํารงสินอุทิศ* ม.19 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7297 B24181 โรงเรียนบ้านสมสะอาด* ม.27 ถ.ศรีสว่าง บ้านสมสะอาด ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7298 B19188 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย* ม.7 บ้านหนองเงินฮ้อย ต.หนองเงินฮ้อย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7299 B10738 โรงเรียนบ้านนาหว้า* ม.3 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7300 B23137 โรงเรียนบ้านโหมน* ม.6 บ้านโหมน ต.กุศกรโคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7301 B00125 โรงเรียนเกษมบ้านนาคํา* ม.6 บ้านเกษมบ้านนาคํา ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7302 B38009 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร* ม.9 ถ.กุดข้าวปุ้น-ม่วงเดียดด ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7303 B03339 โรงเรียนบ้านเกษม* ม.1 บ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7304 B00183 โรงเรียนขุหลุ (ประชาวิทยาคาร)* ม.4 บ้านขุหลุ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7305 B39992 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย* เลขที่ 163 ม.3 วัดโพธิ์ชัย ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7306 B38012 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล* เลขที่ 137 ถ.อุบล-ตระการ ม.6 บ้านดอนทับช้าง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7307 B04879 โรงเรียนบ้านคอนสาย* ม.5 บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7308 B10009 โรงเรียนบ้านนาคําวิทยา* ม.3 บ้านนาคํา ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7309 B23563 โรงเรียนบ้านฮี* ม.3 บ้านฮี ต.คําเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7310 B10432 โรงเรียนบ้านนาพิน* ม.2 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7311 B38010 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม* ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7312 B10865 โรงเรียนบ้านน้ําคํา* ม.13 บ้านน้ําคําใต้ ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7313 B19394 โรงเรียนบ้านหนองแดง* ม.6 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 232 of 237
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7314 B09165 โรงเรียนบ้านท่าหลวง* ม.2 บ้านท่าหลวง ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7315 B10731 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง* ม.5 บ้านนาห้วยแดง ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7316 B11287 โรงเรียนบ้านโนนกุง* ม.3 บ้านโนนกุง ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7317 B15991 โรงเรียนบ้านร่องข่า* ม.1 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7318 B13757 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎร์บํารุง)* ม.3 บ้านเป้า ต.เป้าหนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7319 B01049 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ* ม.7 บ้านสะพือ ต.สะพือตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7320 B04226 โรงเรียนบ้านเขือง* ม.3 บ้านเขือง ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7321 B19554 โรงเรียนบ้านหนองเต่า* ม.1 ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7322 B07095 โรงเรียนบ้านดอน* ม.1 บ้านดอน ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7323 B10113 โรงเรียนบ้านนาจ่าย* ม.5 บ้านนาจ่าย ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7324 B04973 โรงเรียนบ้านคําข่า* ม.7 บ้านคําข่า ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7325 B05145 โรงเรียนบ้านคําหว้า (วิบูลราษฎร์สามัคคี)* ม.2 บ้านคําหว้า ต.คําหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7326 B38014 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม* เลขที ่73 ม.5 บ้านดอนโด่ ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7327 B00770 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว* ม.3 บ้านเชียงแก้ว ต.เชียงแก้ว อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7328 B07283 โรงเรียนบ้านดอนตะลี* ม.6 บ้านดอนตะลี ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7329 B07364 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด* ม.4 บ้านดอนพันชาด ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7330 B14940 โรงเรียนบ้านม่วงโคน* ม.13 บ้านปากเซ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7331 B21124 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว* ม.3 บ้านหนองหว้า ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7332 B38016 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม* ม.1 ต.โคกชําแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7333 B05464 โรงเรียนบ้านโคกชําแระ* ต.โคกชําแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7334 B00149 โรงเรียนแก้งบ้านหนองสนม* ม.8 บ้านหนองสนม ต.ทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7335 B11973 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่* ม.5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7336 B08546 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์* ม.10 บ้านทองสวัสดิ์ ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7337 B19001 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น* ม.2 บ้านหนองขี้เห็น ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7338 B02223 โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)* ม.12 บ้านห้วยซันใต้ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7339 B08674 โรงเรียนบ้านท่าก่อ* ม.16 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7340 B00881 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง* ม.8 บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7341 B02849 โรงเรียนบ้านกวางดีด* ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7342 B05502 โรงเรียนบ้านโคกเทียม* ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

่7343 B05051 โรงเรียนบ้านคําบอน* เลขที่ 66 ม.11 บ้านคําบอน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7344 B07432 โรงเรียนบ้านดอนยาว* ม.6 บ้านดอนยาว ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7345 B08277 โรงเรียนบ้านตูม (ราษฎร์บูรณะ)* ม.1 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 233 of 237
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7346 B09447 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง* ม.10 บ้านนาคํา ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7347 B13596 โรงเรียนบ้านป่าไร่* ม.8 บ้านป่าไร่ ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7348 B04837 โรงเรียนบ้านค้อ* ม.4 บ้านค้อใหญ่ ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7349 B23306 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ* ม.5 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7350 B04919 โรงเรียนบ้านคันพะลาน* ม.4 บ้านคันพะลาน ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7351 B09874 โรงเรียนบ้านนากลาง* ม.5 ถ.รพช.31790 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7352 B13109 โรงเรียนบ้านปากแซง* ม.3 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7353 B07616 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน* ม.9 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7354 B07617 โรงเรียนบ้านด่านฮัง* ม.8 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7355 B14389 โรงเรียนบ้านพังเคน* ม.4 บ้านพังเคน ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7356 B37978 โรงเรียนพังเคนพิทยา* เลขที่ 193 ม.8 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7357 B03702 โรงเรียนบ้านขอนแป้น* ม.13 บ้านศิลาชัย ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7358 B04898 โรงเรียนบ้านคอแลน* ม.1 บ้านคอแลน ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7359 B18693 โรงเรียนบ้านหนองกบ* ม.7 บ้านหนองกบ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7360 B19853 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.5 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7361 B11771 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์* ม.2 บ้านโนนสวรรค์ ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7362 B11284 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย* ม.5 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7363 B15359 โรงเรียนบ้านแมด* ม.6 บ้านหนองขามใหญ่ ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7364 B21977 โรงเรียนบ้านห้วยปอ* ม.7 บ้านห้วยปอ ต.บุณฑริก อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7365 B22484 โรงเรียนบ้านหัวแข้* ม.4 บ้านหัวแข้ ต.บุณฑริก อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7366 B11546 โรงเรียนบ้านโนนน้อย* ม.2 บ้านโนนน้อย ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7367 B13622 โรงเรียนบ้านป่าสน* ม.13 บ้านป่าสน ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7368 B23625 โรงเรียนบุณฑริก* เลขที่ 303 ม.1 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7369 B10221 โรงเรียนบ้านนาโดม* ม.8 บ้านนาโดม ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7370 B11696 โรงเรียนบ้านโนนเลียง* ม.16 บ้านโนนเลียง ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7371 B23462 โรงเรียนบ้านอุดมชาติ* ม.9 บ้านอุดมชาติ ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7372 B20944 โรงเรียนบ้านหนองแสง* ม.7 บ้านโพนงาม ต.หนองแสง อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7373 B03554 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์* ม.9 บ้านแก้งสมบูรณ์ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7374 B17691 โรงเรียนบ้านสร้างหอม* ม.7 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

้7375 B21673 โรงเรียนบ้านห้วยข่า* ม.1 บ้านห้วยข่า ถ.บุณฑริก-น้ํายืน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7376 B38023 โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม* ถ.บุณฑริก-นาจะหลวย ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7377 B06517 โรงเรียนบ้านโชคอํานวย* ม.3 บ้านโชคอํานวย ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 234 of 237
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7378 B15010 โรงเรียนบ้านม่วงฮี* ม.8 บ้านม่วงฮี ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7379 B20248 โรงเรียนบ้านหนองไผ่* ม.3 บ้านหนองไผ่ ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7380 B08529 โรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์)* ม.6 บ้านคอนสาย ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7381 B09808 โรงเรียนบ้านนกเต็น* ม.8 บ้านนกเต็น ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7382 B19135 โรงเรียนบ้านหนองคูณ* ม.4 บ้านหนองคูณ ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7383 B07724 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม* ม.12 บ้านสะพานโดม ต.พิบูลโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7384 B39945 โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร* ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7385 B10081 โรงเรียนบ้านนางาม (ผลแก้วอุปถัมภ์)* ม.11 บ้านบ๋าฮี ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7386 B13122 โรงเรียนบ้านปากโดม* ม.1 บ้านปากโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7387 B10739 โรงเรียนบ้านนาหว้า* ม.4 บ้านนกหว้า ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู

7388 B16918 โรงเรียนบ้านวังพอก* ม.3 บ้านวังพอก ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7389 B17907 โรงเรียนบ้านสะพือใต้* ม.6 บ้านสะพือใต้ ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7390 B11336 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ* ม.7 บ้านโนนค้อ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7391 B12287 โรงเรียนบ้านบัวทอง* ม.9 บ้านบัวทอง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7392 B17813 โรงเรียนบ้านสองคอน* ม.1 บ้านสองคอน ต.ภูเงิน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7393 B10328 โรงเรียนบ้านนานางวาน* ม.8 บ้านนานางวาน ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7394 B05983 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง* ม.8 บ้านจอมปลวกสูง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7395 B04956 โรงเรียนบ้านคํากลาง* ม.3 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7396 B09947 โรงเรียนบ้านนาขาม* ม.4 บ้านนาขาม ต.สําโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7397 B23617 โรงเรียนบุญจิราธร* ม.2 บ้านนาห้าง ต.สําโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7398 B20354 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน* ม.5 บ้านหนองฟานยืน ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7399 B09464 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี (คุรุราษฎร์นุกูล)* ม.8 บ้านทุ่งมณี ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7400 B07655 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง* ม.6 บ้านดุมใหญ่ ต.ประชาพิทักษ์ศึกษา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7401 B15863 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม* ม.7 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม ต.โพธิ์ทอง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7402 B11112 โรงเรียนบ้านน้ําอ้อมผักระย่า* ม.2 บ้านผักระย่า ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7403 B14746 โรงเรียนบ้านโพนแพง* ม.1 บ้านโพนแพง ต.ศึกษาพัฒนา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7404 B14758 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน* ม.6 บ้านโพนเมืองมะทัน ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7405 B07345 โรงเรียนบ้านดอนประทาย* ม.2 บ้านดอนประทาย ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7406 B21384 โรงเรียนบ้านหนองฮาง* ม.1 บ้านหนองฮาง ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

์7407 B02747 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา)* ม.4 ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7408 B14002 โรงเรียนบ้านผาแก้ว* ม.7 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7409 B11555 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดํา* ม.7 บ้านบ่อหวาย ต.กุดลาดกระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 235 of 237
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7410 B05272 โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์* ม.20 บ้านดอนแค ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7411 B10212 โรงเรียนบ้านนาดูน* ม.5 บ้านนาดูน ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7412 B35279 โรงเรียนมารีย์นิรมล* เลขที่ 120/3 ถ.แม่ชี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7413 B05235 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ* ม.6 บ้านคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7414 B26158 โรงเรียนวัดท่าวังหิน* เลขที่ 169 ถ.นิคมสายกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7415 B38002 โรงเรียนหนองขอนวิทยา* ถ.แจ้งสนิท ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7416 B15062 โรงเรียนบ้านมะเขือ* ม.5 บ้านมะเขือ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7417 B38003 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา* ม.1 บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7418 B18793 โรงเรียนบ้านหนองก่านคําไผ่* ม.12 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7419 B03337 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา* ม.7 ต.คําขวาง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7420 B04971 โรงเรียนบ้านคําขวาง* ม.6 บ้านแต้ ต.คําขวาง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7421 B23570 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง* ม.1 บ้านแฮ-หนามแท่ง ต.คําขวาง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7422 B05028 โรงเรียนบ้านคํานางรวย* ต.คําน้ําแซบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7423 B14622 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า* ม.2 บ้านโพธิ์มูล ต.คําน้ําแซบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7424 B11400 โรงเรียนบ้านโนนจิก* ม.8 ต.คูเมือง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7425 B11293 โรงเรียนบ้านโนนเกษม* ม.4 บ้านโนนเกษม ต.ท่าลาด อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7426 B12299 โรงเรียนบ้านบัววัด* ม.4 บ้านบัว ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7427 B20821 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง* ม.2 บ้านหนองสองห้อง ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7428 B12029 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร)* ม.6 บ้านบก ต.โนนผึ้ง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7429 B11967 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)* ม.2 บ้านนาโหนนเหนือ ต.โนนโหนน อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7430 B35303 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา* ม.140 ม.7 ต.บุ่งไหม อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7431 B10732 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสําโรง* ม.17 ต.คําไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7432 B20822 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง* ม.6 บ้านหนองสองห้อง ต.คําไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7433 B14833 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน* ม.14 บ้านฟ้าห่วน ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7434 B10599 โรงเรียนบ้านนาเลิน* ม.1 บ้านนาเลิน ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7435 B20155 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว* ม.3 บ้านหนองผักแพว ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7436 B07369 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์* ม.1 บ้านดอนโพธิ์ ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7437 B11921 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว* ม.4 บ้านโนนหนองบัว ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7438 B19008 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น* ม.2 บ้านหนองขุ่น ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7439 B21168 โรงเรียนบ้านหนองหอย* ม.6 บ้านหนองหอย ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7440 B14888 โรงเรียนบ้านภูหล่น* ม.9 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7441 B09964 โรงเรียนบ้านนาคอ* ม.2 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน้าที่ 236 of 237



รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49)

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 354 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) 

             หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค

7442 B21437 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง* ม.1 บ้านหนามแท่ง ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7443 B23526 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่* เลขที่ 147 ม.1 บ้านเอือดใหญ่ ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7444 B08516 โรงเรียนบ้านทรายทอง* ม.3 บ้านทรายทอง ต.ค้อน้อย อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7445 B11748 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์* ม.7 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โคกก่อง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7446 B05736 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา)* ม.10 ต.โนนกลาง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7447 B38040 โรงเรียนสําโรงวิทยาคาร* ม.4 บ้านดงใหญ่ ต.โนนกลาง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7448 B12666 โรงเรียนบ้านบุ่ง* ม.4 บ้านบุ่ง ต.โนนกาเล็น อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7449 B14675 โรงเรียนบ้านโพนงาม* ม.7 บ้านโพนงาม ต.โนนกาเล็น อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7450 B12134 โรงเรียนบ้านบอน* ม.2 บ้านบอน ต.บ้านบอน อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7451 B21182 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว* ม.5 บ้านหนองหัวงัว ต.บ้านบอน อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7452 B10321 โรงเรียนบ้านนานวล* ต.หนองไฮ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7453 B04920 โรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภากโรคุรุราษฎร์)* ม.11 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7454 B04918 โรงเรียนบ้านคันเปือย* ม.5 บ้านคันเปือย ต.คําเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7455 B23064 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง* ม.3 บ้านเหล่าอินทร์แปลง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7456 B38041 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก* ม.11 บ้านสวนป่า ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7457 B21782 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ* ม.7 บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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