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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1 16146 โรงเรียนบ้านร่าปู* ม.1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง-คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 ภาคใต้
2 16183 โรงเรียนบ้านร่าหมาด* ม.2 บ้านร่าหมาด ต.เกาะกลาง-คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 ภาคใต้
3 4421 โรงเรียนบ้านคลองโตนด* ม.5 บ้านคลองโตนด ต.เกาะกลุ่มลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 ภาคใต้
4 9212 โรงเรียนบ้านทุ่ง* ม.3 บ้านภนนโค้ง ต.เกาะกลุ่มลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 ภาคใต้
5 3418 โรงเรียนบ้านเกาะปอ* ม.4 บ้านเกาะปอ ต.เกาะกลุ่มลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 ภาคใต้
6 4464 โรงเรียนบ้านคลองนิน* ม.6 บ้านคลองนิน ต.เกาะกลุ่มลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 ภาคใต้
7 40112 โรงเรียนบ้านโละใหญ่* ม.4 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 ภาคใต้
8 21545 โรงเรียนบ้านหลังสอด* ม.1 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 ภาคใต้
9 36274 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล* - ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
10 4770 โรงเรียนบ้านควนม่วง* ม.8 บ้านควนม่วง ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
11 40114 โรงเรียนเจริญวิชช์* เลขที่ 96 ม.8 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
12 4111 โรงเรียนบ้านเขาพนม* ม.3 บ้านใหญ่ ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
13 9646 โรงเรียนบ้านเทพพนม* ม.10 บ้านเทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
14 22051 โรงเรียนบ้านห้วยพลู* ม.1 บ้านห้วยพลู ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
15 22263 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด* ม.5 บ้านห้วยเสียด ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
16 5865 โรงเรียนบ้านโคกหาร* ม.2 บ้านโคกหาร ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
17 22844 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง* ม.4 บ้านหินลูกฃ้าง ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
18 12484 โรงเรียนบ้านบางเหรียง* ม.9 บ้านบางเหรียง ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
19 27671 โรงเรียนวัดพรุเตียว* ม.1 บ้านพรุเตียว ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
20 4703 โรงเรียนบ้านควนกลาง* ม.3 บ้านควนกลาง ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
21 15095 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน* ม.4 บ้านมะม่วงเอน ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
22 36277 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์* - ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
23 4012 โรงเรียนบ้านเขาดิน* ม.4 บ้านเขาดิน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
24 21895 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําแก้ว* ม.6 บ้านห้วยน้ําแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 ภาคใต้
25 39706 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม* ม.2 ต.คลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
26 36283 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์* ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
27 12379 โรงเรียนบ้านบางเตียว* ม.2 บ้านบางเตียว ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
28 254 โรงเรียนคลองพน* ม 1 บ้านคลองพน ต คลองพน อ คลองท่อม จ กระบี่ 81120 ภาคใต้28 254 โรงเรยนคลองพน* ม.1 บานคลองพน ต.คลองพน อ.คลองทอม จ.กระบ 81120 ภาคใต
29 4350 โรงเรียนบ้านคลองไคร** ม.10 บ้านคลองไคร ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
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ภาค

30 9279 โรงเรียนบ้านทุ่งครก* ม.11 บ้านทุ่งครก ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
31 22813 โรงเรียนบ้านหินเพิง* ม.8 บ้านหินเพิง ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
32 8496 โรงเรียนบ้านทรายขาว* ม.2 บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
33 12172 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง* ม.4 บ้านบ่อมะม่วง ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
34 12349 โรงเรียนบ้านบางคราม* ม.4 บ้านบางคราม ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
35 14314 โรงเรียนบ้านพรุดินนา* ม.2 บ้านพรุดินนา ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
36 14319 โรงเรียนบ้านพรุเตียว* ม.5 บ้านพรุเตียว ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
37 4740 โรงเรียนบ้านควนใต้* ม.6 ต.ห้วยน้ําขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
38 11029 โรงเรียนบ้านน้ําร้อน* ม.7 บ้านน้ําร้อน ต.ห้วยน้ําขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
39 4493 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา* ม.6 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้ญญ
40 10312 โรงเรียนบ้านนาเทา* ม.2 บ้านปากช่อง ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
41 402 โรงเรียนโคกยอ* ม.7 บ้านโคกยอ ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
42 12479 โรงเรียนบ้านบางหอย* ม.2 บ้านบางหอย ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
43 26990 โรงเรียนวัดบ้านนา* ม.6 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
44 25454 โรงเรียนวัดช่องแบก* ม.1 บ้านช่องแบก ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
45 30252 โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ* ม.6 บ้านสหกรณ์ ซอย 8 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
46 13205 โรงเรียนบ้านปากหยา* ม.3 บ้านปากหยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
47 17285 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บํารุง* ม.12 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
48 1357 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว* ม.7 บ้านหาดถั่ว ต.พระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
49 4513 โรงเรียนบ้านคลองพระยา* ม.4 บ้านคลองพระยา ต.พระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
50 12487 โรงเรียนบ้านบางเหียน* ม.6 บ้านบางเหียน ต.พระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
51 26398 โรงเรียนวัดนทีมุขาราม* ม.1 บ้านปากน้ํา ต.พระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 ภาคใต้
52 9444 โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม* ม.9 บ้านทุ่งพะยอม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
53 10324 โรงเรียนบ้านนานอก* ม.11 บ้านนานอก ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
54 27856 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง* ม.3 บ้านวัดโพธิ์เรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
55 31660 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า* เลขที่ 3 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
56 719 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม* ม.5 บ้านเขากลม ต.เขากลม-หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
57 7642 โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย* ม 6 บ้านดินแดงน้อย ต เขากลม หนองทะเล อ เมือง จ กระบี่ 81000 ภาคใต้57 7642 โรงเรยนบานดนแดงนอย* ม.6 บานดนแดงนอย ต.เขากลม-หนองทะเล อ.เมอง จ.กระบ 81000 ภาคใต
58 3977 โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ)* ม.4 บ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
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59 8610 โรงเรียนบ้านทับปริก* ม.5 บ้านทับปริก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
60 11998 โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123* เลขที่ 123 ม.1 บ้านในช่อง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
61 4430 โรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ"* ม.4 บ้านคลองทราย ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
62 12341 โรงเรียนบ้านบางขนุน* ม.4 บ้านบางขนุ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
63 4672 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่* ม.7 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
64 31672 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง* เลขที่ 290 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
65 31535 โรงเรียนอุตรกิจ* - ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
66 23113 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์* ม.6 บ้านแหลมโพธิ์ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
67 36279 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา* เลขที่ 288 ม.1 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
68 4309 โรงเรียนบ้านคลองกํา* ม.3 บ้านคลองกํา ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
69 23405 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ําเมา* ม.5 บ้านอ่าวน้ําเมา ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ภาคใต้
70 18430 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน* ม.2 ต.ดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
71 17892 โรงเรียนบ้านสะพานพน* ม.2 บ้านสะพานพน ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลําทับ จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
72 4028 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์* ม.4 ต.บ้านดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
73 19258 โรงเรียนบ้านหนองจูด* ม.1 บ้านหนองจูด ต.บ้านดินอุดม อ.ลําทับ จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
74 10427 โรงเรียนบ้านนาพรุ* ม.2 บ้านนาพรุ ต.บ้านลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
75 16282 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา* ม.8 บ้านไร่คอก ต.บ้านลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
76 16492 โรงเรียนบ้านลําทับ* ม.5 ต.บ้านลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี่ 81120 ภาคใต้
77 4697 โรงเรียนบ้านควน* เลขที่ 168 ม.1 บ้านควน ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
78 4708 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์* เลขที่ 144 ม.7 บ้านควนเกาะจันทร์ ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
79 39745 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2* ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
80 3384 โรงเรียนบ้านเกาะจํา* ม.3 บ้านเกาะจํา ต.บ้านเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
81 3420 โรงเรียนบ้านเกาะปู* ม.2 บ้านเกาะปู ต.บ้านเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
82 4419 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ* ม.1 บ้านคลองเตาะ ต.บ้านเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
83 8232 โรงเรียนบ้านติงไหร* ม.5 บ้านติงไหร ต.บ้านเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
84 4636 โรงเรียนบ้านคลองหมาก* ม.3 บ้านคลองหมาก ต.บ้านคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
85 23089 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด** เลขที่ 151 ม.8 บ้านแหลมกรวด ต.บ้านคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
86 4732 โรงเรียนบ้านควนต่อ* ม 3 บ้านควนต่อ ต บ้านคลองเขม้า อ เหนือคลอง จ กระบี่ 81130 ภาคใต้86 4732 โรงเรยนบานควนตอ* ม.3 บานควนตอ ต.บานคลองเขมา อ.เหนอคลอง จ.กระบ 81130 ภาคใต
87 4545 โรงเรียนบ้านคลองยวน* ม.3 บ้านคลองยวน ต.บ้านตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
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88 4567 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว* ม.1 บ้านคลองรั้ว ต.บ้านตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
89 7875 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน* ม.2 บ้านตลิ่งชัน ต.บ้านตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
90 13206 โรงเรียนบ้านปากหรา* ม.5 บ้านปากหรา ต.บ้านตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
91 22730 โรงเรียนบ้านหาดยาว* ม.4 บ้านหาดยาว ต.บ้านตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
92 3401 โรงเรียนบ้านเกาะไทร* ม.9 บ้านเกาะไทร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
93 9411 โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน* ม.2 บ้านทุ่งประสาน ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
94 26373 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม* ม.6 บ้านคลองเสียด ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
95 12003 โรงเรียนบ้านในทับ* ม.8 บ้านในทับ ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
96 29586 โรงเรียนวัดห้วยคราม* ม.6 บ้านห้วยคราม ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
97 8882 โรงเรียนบ้านท่านุ่น* เลขที่ 126 ม.4 บ้านท่านุ่น ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใตุ้ ุ
98 18629 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ* เลขที่ 246 ม.3 บ้านไสโป๊ะใต้ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
99 24372 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1* ม.2 บ้านเหนือคลอง ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 ภาคใต้
100 27894 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์* ม.3 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
101 4548 โรงเรียนบ้านคลองยา (เจริญราษฎร์สามัคคี)* เลขที่ 29/8 ม.3 บ้านคลองยา ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้

102 4156 โรงเรียนบ้านเขาล่อม* ม.1 บ้านเขาล่อม ต.นาเหนือ-เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
103 9564 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง* ม.4 บ้านทุ่งสูง ต.นาเหนือ-เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
104 3989 โรงเรียนบ้านเขางาม* ม.1 บ้านเขางาม ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
105 23403 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ํา* ม.2 บ้านอ่าวน้ํา ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
106 28677 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม* ม.44 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
107 8443 โรงเรียนบ้านถ้ําเสือ* ม.5 บ้านถ้ําเสือ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
108 11995 โรงเรียนบ้านในควน* ม.3 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
109 21967 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา* ม.1 บ้านห้วยปริศนา ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
110 31509 โรงเรียนอ่าวลึก* ม.2 บ้านอ่าวลึกใต้ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
111 23411 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย* ม.3 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
112 4824 โรงเรียนบ้านควนโอ* ม.5 บ้านควนโอ ต.อ่าวลึกน้อยบ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
113 12320 โรงเรียนบ้านบากัน* ม.2 บ้านบากัน ต.อ่าวลึกน้อยบ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 ภาคใต้
114 30411 โรงเรียนสายน้ําทิพย*์* เลขที่ 293 ซ สขมวิท 22 ถ สขมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จ กรงเทพฯ 10110 ภาคกลาง114 30411 โรงเรยนสายนาทพย** เลขท 293 ซ.สุขุมวท 22 ถ.สุขุมวท แขวงคลองตน เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 ภาคกลาง
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115 33023 โรงเรียนวรรณวิทย์* เลขที่ 16 ถ.สุขุมวิท ซ.8(ปรีดา) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 ภาคกลาง

116 36025 โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ* เลขที่ 186 สุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 ภาคกลาง
117 33045 โรงเรียนจันทรวิทยา* เลขที่ 1 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา14 ถ.สมเด็จ

เจ้าพระยา
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน จ.กรุงเทพฯ 10600 ภาคกลาง

118 32038 โรงเรียนนีรชาศึกษา* เลขที่ 59/80-81 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพฯ 10510 ภาคกลาง

119 36027 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2* - แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพฯ 10510 ภาคกลาง
120 33071 โรงเรียนทับทอง* เลขที่ 104 ถ.พหลโยธิน ซ.เสนานิคม1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900 ภาคกลาง

121 32244 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)* เลขที่ 8 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900 ภาคกลาง
122 36028 โรงเรียนสารวิทยา* เลขที่ 2398/96 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900 ภาคกลาง
123 33090 โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา* เลขที่ 212 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ ซ.10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900 ภาคกลาง

124 33101 โรงเรียนบุญเสริมวิทยาธนบุรี* เลขที่ 56 ถ.เอกชัย ซ.เอกชัย5 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 ภาคกลาง

125 36032 โรงเรียนวัดราชโอรส* ม.4 ซ.สุทธานินทร์ ถ.เอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150 ภาคกลาง
126 33120 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง* เลขที่ 18/95 ม.1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ 10210 ภาคกลาง

127 36037 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี* เลขที่ 122 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ 10400 ภาคกลาง
128 40266 โรงเรียนอนุบาลรังสีวิทย์* เลขที่ 22/1 ถ.ประชาราษฎร์บําเพ็ญ แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ 10400 ภาคกลาง

129 39873 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา* เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300 ภาคกลาง

130 33157 โรงเรียนราชินีบน* เลขที่ 885 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300 ภาคกลาง

131 33142 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์* เลขที่ 92 ถ.สามเสน ซ.มิตรคาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300 ภาคกลาง

132 36043 โรงเรียนวัดน้อยใน* เลขที่ 167 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ - เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 ภาคกลาง
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์

ภาค

133 31920 โรงเรียนวัดประสาท* เลขที่ 30 คลองบางพรหม แขวงบางขุนพรหม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 ภาคกลาง
134 31924 โรงเรียนวัดปุรณาวาส* เลขที่ 25 ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10170 ภาคกลาง
135 33180 โรงเรียนอนุบาลจารุเวช* เลขที่ 242/100 ติดสโมสรเทนนิส ม.ชวน

ชื่นพาร์ควิลล์ ถ.บางบัวทอง-ตลิ่งชัน ซ.3-5
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10170 ภาคกลาง

136 39640 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ* เลขที่ 300/1 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 22
 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 ภาคกลาง

137 33199 โรงเรียนแสงอรุณ* เลขที่ 177 ถ.เทศบาลสาย 1 ซ.วัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 ภาคกลาง

138 33278 โรงเรียนดิลกศึกษา* เลขที่ 31/32 ถ.บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ซ.
มิตรประสิทธิ์

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 ภาคกลาง

139 33280 โรงเรียนบํารุงวิทยาธนบุรี* เลขที่ 259 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 ภาคกลาง

140 33291 โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์* เลขที่ 140/47 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซ.วัดดงมูล
เหล็ก

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700 ภาคกลาง

141 33265 โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน* เลขที่ 121/4 ถ.เพชรเกษม ซ.9 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 ภาคกลาง

142 36057 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม* เลขที่ 1160/3 เพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 ภาคกลาง
143 30544 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา* เลขที่ 45/40 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ 10600 ภาคกลาง

144 32039 โรงเรียนนราธิปพิทยา* เลขที่ 542/835 ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240 ภาคกลาง

145 36064 โรงเรียนเทพลีลา* เลขที่ 30 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240 ภาคกลาง
146 33303 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์* เลขที่ 202/113-4 ซ.รามคําแหง 68 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240 ภาคกลาง

147 49816 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี* เลขที่ 201 ม.6 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150 ภาคกลาง
148 33708 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์* เลขที่ 3/1742 ถ.พหลโยธิน ซ.50 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ 10220 ภาคกลาง

4 โ ี ิไ โ ์ ิ * ี่ โ ิ ี ์149 33231 โรงเรียนภูมิไพโรจน์วิทยา* เลขที 127 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ 10220 ภาคกลาง
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150 36055 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา* เลขที่ 135/3 ม.4 ซ.22-7 หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง

151 40013 โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์* เลขที่ 66/4 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง

152 31926 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี* เลขที่ 43/2 ม.4 หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง
153 33244 โรงเรียนภูมิสุขศึกษา* เลขที่ 249 ม.10 ถ.เพชรเกษม ซ.หมู่บ้าน

เศรษฐกิจ
แขวงหลักสอง เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง

154 39645 โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง (งามศิริวิทยาคาร)* เลขที่ 10 ม.4 ถ.เพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง
155 28522 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส* เลขที่ 118 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี 21 - เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800 ภาคกลาง
156 32154 โรงเรียนผะดงศิษย์พิทยา* เลขที่ 512 ถ.ประชาราษฎร์สาย2 ซ.ริม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรงเทพฯ 10800 ภาคกลางุ ฎ

คลองประปา
ุ

157 36070 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2* เลขที่ 16 ถ.ประชาชื่น ซ.โชติวัฒน์ 18 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800 ภาคกลาง
158 36072 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา* เลขที่ 279/1 ซ.กรุงเทพฯ-นนท์56 (ซ.สิทธิ

ชัย) ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800 ภาคกลาง

159 33372 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม* เลขที่ 6 ซ.ประชาชื่น32 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800 ภาคกลาง

160 23747 โรงเรียนประภามนตรี* เลขที่ 21/405 ม.12 ซ.ถาวรนิเวศน์ 2 ถ.
บางนา-ตราด

แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ 10260 ภาคกลาง

161 33382 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง* เลขที่ 926/5 ม.12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ 10260 ภาคกลาง

162 33390 โรงเรียนวิชัยวิทยา* เลขที่ 20/1 ม.6 ถ.เอกชัย ซ.69 แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 ภาคกลาง

163 33399 โรงเรียนประมุขวิทยา* เลขที่ 908 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซ.96/3 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700 ภาคกลาง

164 33430 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์* เลขที่ 25 ถ.เจริญกรุง ซ.40 แขวงบางรัก เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500 ภาคกลาง

165 32514 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย* เลขที่ 35 ถ.ประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500 ภาคกลาง
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166 33431 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม* ม.8 ถ.สีลม ซ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500 ภาคกลาง

167 39919 โรงเรียนสายอักษร* เลขที่ 145 ม.12 ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ 10240 ภาคกลาง

168 33448 โรงเรียนอนุบาลสายสุดา* เลขที่ 46/14 ซ.นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ 10240 ภาคกลาง

169 36081 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา* เลขที่ 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10330 ภาคกลาง
170 33456 โรงเรียนสีตบุตรบํารุง* เลขที่ 87 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10330 ภาคกลาง

171 36082 โรงเรียนราชดําริ* เลขที่ 34/1 ม.11 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จ.กรงเทพฯ 10250 ภาคกลาง/
ซอย 28

ุ

172 31823 โรงเรียนงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)* เลขที่ 251 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ 10250 ภาคกลาง
173 27685 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย** เลขที่ 5/2 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ 10100 ภาคกลาง
174 36084 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์* เลขที่ 1598 ถ.กรุงเกษม แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ 10100 ภาคกลาง

175 30134 โรงเรียนสตรีจุลนาค* เลขที่ 77 ถ.หลานหลวง แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ 10100 ภาคกลาง

176 33486 โรงเรียนสวนบัว* เลขที่ 16/1 ถ.พหลโยธิน ซ.ราชครู แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพฯ 10400 ภาคกลาง

177 25431 โรงเรียนวัดชนะสงคราม* เลขที่ 77/1 ถ.จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200 ภาคกลาง
178 33515 โรงเรียนพิมานวิทย์* เลขที่ 212 ถ.ข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200 ภาคกลาง

179 36091 โรงเรียนสตรีวิทยา* เลขที่ 82 ถ.ดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200 ภาคกลาง
180 33519 โรงเรียนสตรีวรนาถ* เลขที่ 23-25 ถ.กรุงเกษม ซ.เทเวศร์1 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200 ภาคกลาง

181 36092 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย* เลขที่ 88 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200 ภาคกลาง
182 33516 โรงเรียนภารตวิทยาลัย* เลขที่ 136/1-2 ถ.ศิริพงษ์ ซ.ศิริชัย แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200 ภาคกลาง

183 36096 โรงเรียนวัดรางบัว* - แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

184 33525 โรงเรียนเผดิมศึกษา* เลขที่ 18 ถ.เพชรเกษม ซ.20 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง

185 26442 โรงเรียนวัดนาคปรก* เลขที่ 342/1 ถ.เทิดไท แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง
186 33526 โรงเรียนเอกประสิทธิ์ศึกษา* เลขที่ 337/27 ถ.พัฒนาการ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง

187 36095 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ* - แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง
188 36097 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์* - แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง
189 36099 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ* - แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10510 ภาคกลาง
190 33559 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์* เลขที่ 2066/1 ซ.นราธิวาสฯ 18 ถ.

นราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 ภาคกลาง

191 33683 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์* ม.6 ถ.สาธรใต้ ซ.สาทร1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 ภาคกลาง

192 40029 โรงเรียนจิ้นเตอะ* เลขที่ 72 ซ.เซนต์หลุยส์3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 ภาคกลาง

193 33684 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา* เลขที่ 547 ถ.วัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 ภาคกลาง

194 36115 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม* เลขที่ 252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 ภาคกลาง
195 36116 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย* เลขที่ 5 ซ.เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล) ถ.

เจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120 ภาคกลาง

196 33568 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย* เลขที่ 62 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 ภาคกลาง

197 33567 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์* เลขที่ 155 ซ.พระราม 6 ที่ 20 ถ.พระราม
 6

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 ภาคกลาง

198 32754 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย* เลขที่ 6497 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 ภาคกลาง
199 33579 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม* เลขที่ 26 ซ.เพชรบุรี 13 ถ.เพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 ภาคกลาง

200 32470 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม* เลขที่ 299 ซ.สุขสวัสดิ์ 19 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 ภาคกลาง
201 396 8 โ ี ั ี ิ * ี่ 649/3 2 ป ์ 10140201 39658 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ* เลขที 649/3 ม.2 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ จ.กรุงเทพฯ 10140 ภาคกลาง
202 36103 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า* เลขที่ 146 ม.3 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ 10520 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์

ภาค

203 33601 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์* เลขที่ 240 ม.2 ถ.ฉลองกรุง ซ.หลวง
พรตพิทยพยัต

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ 10520 ภาคกลาง

204 36104 โรงเรียนพรตพิทยพยัต* - แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ 10520 ภาคกลาง
205 36106 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม* - แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ 10230 ภาคกลาง
206 36107 โรงเรียนสตรีวิทยา 2* เลขที่ 47 ม.2 ซ.ลาดพร้าว 7 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ 10230 ภาคกลาง
207 33652 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย* เลขที่ 67 ถ.สุขุมวิท ซ.19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10110 ภาคกลาง

208 33651 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง* เลขที่ 26 ถ.สุขุมวิท ซ.67 (ศรีจันทร์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10110 ภาคกลาง

209 33649 โรงเรียนแสงหิรัญ* เลขที่ 5 ถ.สขมวิท ซ.37(แสงหิรัญ) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จ.กรงเทพฯ 10110 ภาคกลางญ ุ ุ ( ญ) ุ

210 36110 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ* เลขที่ 499 ม.1 ซ.พัฒนาการ 58 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพฯ 10250 ภาคกลาง
211 33658 โรงเรียนภักดีวิทยา* เลขที่ 182 ถ.สุขุมวิท77 ซ.อ่อนนุช10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพฯ 10250 ภาคกลาง

212 36111 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า* เลขที่ 22/24 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพฯ 10240 ภาคกลาง
213 33673 โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์* เลขที่ 99/2516 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพฯ 10240 ภาคกลาง

214 33679 โรงเรียนกุหลาบวิทยา* เลขที่ 1334 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพฯ 10100 ภาคกลาง

215 39786 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร* เลขที่ 661 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพฯ 10100 ภาคกลาง
216 28886 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (สพท.กทม.เขต 3)* เลขที่ 506 ถ.21อิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพฯ 10100 ภาคกลาง
217 36117 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย* เลขที่ 171/3151 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม จ.กรุงเทพฯ 10220 ภาคกลาง
218 31981 โรงเรียนวัดหนองใหญ่* เลขที่ 1 ม.1 ถ.รัตนโกสินสมโภช แขวงสายไหม เขตสายไหม จ.กรุงเทพฯ 10220 ภาคกลาง
219 36118 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม* - แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160 ภาคกลาง
220 33738 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอํานวยวิทยา* เลขที่ 200 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ บริเวณกรม

ทหารราบที่1
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพฯ 10210 ภาคกลาง

221 36120 โรงเรียนราชวินิตบางเขน* - แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพฯ 10210 ภาคกลาง
222 32124 โ ี ิ * ี่ 327/80 ิ ี ั ิ ่ ้ ั ี่ 10210222 32124 โรงเรยนอนุบาลอรณชชา* เลขท 327/80 ถ.วภาวดรงสต แขวงทุงสองหอง เขตหลกส จ.กรุงเทพฯ 10210 ภาคกลาง
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223 39760 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา* เลขที่ 170 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10310 ภาคกลาง
224 9497 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว* ม.10 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 ภาคตะวันตก
225 9732 โรงเรียนบ้านไทรทอง* ม.5 บ้านไทรทอง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 ภาคตะวันตก
226 21011 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง* ม.7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 ภาคตะวันตก
227 9570 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน* ม.4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
228 22266 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ* ม.1 บ้านห้วยเสือ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
229 27467 โรงเรียนวัดป่าถ้ําภูเตย* บ้านภูเตย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
230 18457 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์* ม.2 บ้านเสาหงษ์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
231 22866 โรงเรียนบ้านหินแหลม* ม.5 บ้านหินแหลม ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
232 23509 โรงเรียนบ้านอูล่อง* ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตกู ุ ู ญ ุ
233 22916 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง* ม.1 บ้านเหมืองแร่อีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
234 16529 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น* ม.4 บ้านลิ่นถิ่น ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
235 19266 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ* ม.6 บ้านหนองเจริญ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
236 12861 โรงเรียนบ้านประจําไม้* ม.4 บ้านประจําไม้ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
237 16219 โรงเรียนบ้านไร่* ม.6 บ้านไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
238 16276 โรงเรียนบ้านไร่ป้า* ม.5 บ้านไร่ป้า ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
239 10477 โรงเรียนบ้านนามกุย* ม.2 บ้านนามกุย ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
240 16900 โรงเรียนบ้านวังผาตาด* ม.8 บ้านวังผาตาด ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
241 22786 โรงเรียนบ้านหินดาด* ม.5 บ้านหินดาด ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
242 29736 โรงเรียนวัดหินดาด* ม.3 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 ภาคตะวันตก
243 21906 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําโจน* ม.3 บ้านห้วยน้ําโจน ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ภาคตะวันตก
244 36294 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง* เลขที่ 141 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ภาคตะวันตก
245 32162 โรงเรียนวีรศิลป์* เลขที่ 558 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ภาคตะวันตก

246 24590 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ* ม.1 บ้านกร่างทอง ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ภาคตะวันตก
247 20118 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด* ม.7 บ้านทะเลสาบ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ภาคตะวันตก
248 23965 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์** ม.1 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ภาคตะวันตก
249 25527 โรงเรียนวัดชกพี้* ม 1 บ้านต้นสําโรง ต ม่วงชม อ ท่าม่วง จ กาญจนบรี 71110 ภาคต วันตก249 25527 โรงเรยนวดชุกพ* ม.1 บานตนสาโรง ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุร 71110 ภาคตะวนตก
250 15047 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)** ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ภาคตะวันตก
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์

ภาค

251 19511 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง* ม.4 บ้านหนองตาบ่ง ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ภาคตะวันตก
252 21791 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง* ม.6 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ภาคตะวันตก
253 36296 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม* ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 ภาคตะวันตก
254 36297 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา* ม.5 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก
255 33781 โรงเรียนประชาสงเคราะห์* เลขที่ 112 ม.6 ถ.แสงชูโต ซ.สุขาภิบาล ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก

256 25625 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น** ม.3 บ้านดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก
257 33783 โรงเรียนวินัยนุกูล* เลขที่ 98 ม.6 ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก

258 16114 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยา ม.8 บ้านรางกระต่าย ต.ตะคร้ําเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก
คาร"*

ญ ุ

259 29008 โรงเรียนวัดสํานักคร้อ* ม.2 บ้านสํานักคร้อ ต.ตะคร้ําเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก
260 33784 โรงเรียนศิริวิทยานุบาล* เลขที่ 616/1 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ําเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก

261 33785 โรงเรียนอนุชนศึกษา* เลขที่ 1/1 ถ.คลองชลประทานฝั่งซ้าย ต.ตะคร้ําเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก

262 39727 โรงเรียนฐิติวิทยา* เลขที่ 12/4 ม.1 ถ.แสงชูโต25 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก

263 20628 โรงเรียนบ้านหนองลาน* ม.11 บ้านห้วยปากง่าม ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก
264 24993 โรงเรียนวัดคร้อพนัน* ม.7 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก
265 33782 โรงเรียนราษฎร์บํารุง* เลขที่ 38/5 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก

266 26148 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"* เทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก
267 25604 โรงเรียนวัดดงสัก* ม.4 บ้านพงตึก ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก
268 18694 โรงเรียนบ้านหนองกรด* ม.5 บ้านหนองกรด ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก
269 7170 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า* ม.6 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก
270 19332 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์** ม.3 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 ภาคตะวันตก
271 23696 โ ี ป ิ * 4 โ ี่ ื่ ่ ี 71120 ั271 23696 โรงเรยนประชาวทยาคาร* ม.4 ต.อุโลกสหมน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุร 71120 ภาคตะวนตก
272 14479 โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง* ม.5 บ้านพุพง ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

273 17119 โรงเรียนบ้านวังใหญ่* ม.2 บ้านวังใหญ่ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
274 24018 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา* ม.7 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
275 31066 โรงเรียนอนุบาลไทรโยค* ม.3 บ้านท่าเสา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
276 12100 โรงเรียนบ้านบ้องตี้* ม.1 บ้านบ้องตี้ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
277 36291 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา* - ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
278 4187 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น* ม.2 บ้านเขาสามชั้น ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
279 16558 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง* ม.3 บ้านลุ่มผึ้ง ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
280 16924 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์* ม.1 บ้านวังโพธิ์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
281 30367 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์* ม.8 บ้านเสรีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
282 30808 โรงเรียนหลุงกัง* ม.6 บ้านไทรทอง ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตกุ ุ ุ ญ ุ
283 3549 โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด* ม.4 บ้านแก่งระเบิด ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
284 4002 โรงเรียนบ้านเขาช้าง* ม.1 บ้านเขาช้าง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
285 8970 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ* ม.2 บ้านท่ามะเดื่อ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
286 21624 โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง* ม.5 บ้านห้วยกะทะทอง ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
287 30172 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน* ม.4 บ้านศรีมงคล ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
288 8834 โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ* ม.6 บ้านท่าตาเสือ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
289 14474 โรงเรียนบ้านพุปลู* ม.5 บ้านพุปลู ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 ภาคตะวันตก
290 4032 โรงเรียนบ้านเขาแดง* ม.6 บ้านเขาแดง ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 ภาคตะวันตก
291 17120 โรงเรียนบ้านวังใหญ่* ม.13 บ้านวังใหญ่ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 ภาคตะวันตก
292 36302 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก* เลขที่ 567 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 ภาคตะวันตก
293 20525 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง* ม.11 บ้านวังไพลินหนองย่างช้าง ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 ภาคตะวันตก
294 39938 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย* เลขที่ 513 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 ภาคตะวันตก
295 14486 โรงเรียนบ้านพุรวก* ม.7 บ้านพุรวก ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 ภาคตะวันตก
296 24513 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงําอุปถัมภ์)* ม.13 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 ภาคตะวันตก
297 15869 โรงเรียนบ้านยางสูง* ม.7 บ้านสันติสุข ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 ภาคตะวันตก
298 21062 โรงเรียนบ้านหนองหมู* ม.6 บ้านหนองหมู ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 ภาคตะวันตก
299 27701 โรงเรียนวัดพังตรุ* ม.1 บ้านวัดพังตรุ ต.ตระพังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 ภาคตะวันตก
300 26257 โรงเรียนวัดท่งสมอ* ม 2 บ้านท่งสมอ ต ท่งเสมอ อ พนมทวน จ กาญจนบรี 71140 ภาคตะวันตก300 26257 โรงเรยนวดทุงสมอ* ม.2 บานทุงสมอ ต.ทุงเสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร 71140 ภาคตะวนตก
301 19194 โรงเรียนบ้านหนองจอก* ม.4 บ้านหนองจอก ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 ภาคตะวันตก
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ภาค

302 36303 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม "สว่างเคลื้มสุคนธ* - ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 ภาคตะวันตก

303 31177 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)* ม.2 บ้านรางหวาย ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 ภาคตะวันตก
304 16130 โรงเรียนบ้านรางยอม* ม.8 บ้านรางยอม ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 ภาคตะวันตก
305 29634 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน* ม.2 บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 ภาคตะวันตก
306 22671 โรงเรียนบ้านหัวหิน* ม.3 บ้านหัวหิน ถ.ท่าน้ําตื้น-เขาปูน ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวันตก
307 27062 โรงเรียนวัดบ้านยาง* ม.4 บ้านยาง ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวันตก
308 31658 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม)* - ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวันตก
309 31670 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)* เลขที่ 794 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวันตก
310 8856 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม* ม.11 บ้านท่าทุ่ม ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวันตกุ ุ ญ ุ
311 20872 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน* ม.9 บ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวันตก
312 17062 โรงเรียนบ้านวังสารภี* ม.4 บ้านวังสารภี ต.สะพานข้ามแม่น้ําแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวันตก
313 19798 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวันตก
314 28638 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม* ม.3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคตะวันตก
315 11057 โรงเรียนบ้านน้ําลาด* ม.3 บ้านน้ําลาด ต.ทุ่งกระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
316 21336 โรงเรียนบ้านหนองอําเภอจีน* ม.2 บ้านหนองอําเภอจีน ต.ทุ่งกระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
317 24399 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม* ม.5 บ้านหนองแก ต.ทุ่งกระบ่ํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
318 14470 โรงเรียนบ้านพุบอน* ม.3 บ้านพุบอน ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
319 20969 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ* ม.4 บ้านหนองแสลบ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
320 28349 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ* ม.1 บ้านเลาขวัญ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
321 7897 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ* บ้านตลุงเหนือ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
322 10896 โรงเรียนบ้านน้ําโจน* ม.6 บ้านน้ําโจน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
323 19481 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย* ม.1 บ้านหนองตาก้าย ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
324 20009 โรงเรียนบ้านหนองประดู่* ม.2 บ้านหนองประดู่ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
325 20020 โรงเรียนบ้านหนองปรือ* ม.5 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
326 7825 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา* ม.5 บ้านตรอกสะเดา ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
327 14254 โรงเรียนบ้านพรหมณี* ม.6 บ้านพรหมณี ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
328 20086 โรงเรียนบ้านหนองปลิง* ม 1 บ้านหนองปลิง ต หนองปลิง อ เลาขวัญ จ กาญจนบรี 71210 ภาคต วันตก328 20086 โรงเรยนบานหนองปลง* ม.1 บานหนองปลง ต.หนองปลง อ.เลาขวญ จ.กาญจนบุร 71210 ภาคตะวนตก
329 21292 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* ม.4 บ้านหนองใหญ่ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
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330 6430 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ* ม.8 บ้านชมุนุมพระ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
331 10856 โรงเรียนบ้านน้ําคลุ้ง* ม.5 บ้านน้ําคลุ้ง ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
332 18907 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ* ม.7 บ้านหนองไก่ต่อ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
333 20972 โรงเรียนบ้านหนองโสน* ม.1 บ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
334 29846 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ* ม.6 บ้านวัดใหม่ภูมิเจริญ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 ภาคตะวันตก
335 9105 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น* ม.4 บ้านท่าสนุ่น ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
336 13940 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย* ม.5 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
337 14467 โรงเรียนบ้านพุน้ําเปรี้ยว* ม.2 บ้านพุน้ําเปรี้ยว ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
338 3513 โรงเรียนบ้านแก่งแคบ* ม.4 บ้านแก่งแคบ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
339 6172 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร* ม.4 บ้านเจ้าเณร ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตกญ ุ
340 21451 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ* ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
341 36305 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม* ม.2 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
342 10643 โรงเรียนบ้านนาสวน* ม.1 บ้านปลายนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
343 13131 โรงเรียนบ้านปากนาสวน* ม.2 บ้านปากนาสวน ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
344 23310 โรงเรียนบ้านองสิต* ม.4 บ้านองสิต ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
345 23311 โรงเรียนบ้านองหลุ* ม.3 บ้านองหลุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
346 25928 โรงเรียนวัดถ้ําองจุ* ม.1 บ้านองจุ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
347 11018 โรงเรียนบ้านน้ํามุด* ม.3 บ้านน้ํามุด ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ภาคตะวันตก
348 8810 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง* ม.1 บ้านท่าดินแดง ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 ภาคตะวันตก
349 15780 โรงเรียนบ้านยางขาว* ม.3 บ้านยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 ภาคตะวันตก
350 2901 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ* ม.2 บ้านกองม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 ภาคตะวันตก
351 6543 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย* ม.8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 ภาคตะวันตก
352 22098 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย* ม.6 บ้านห้วยมาลัย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 ภาคตะวันตก
353 28373 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม* ม.2 บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 ภาคตะวันตก
354 33788 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา* ม.5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 ภาคตะวันตก

355 4208 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง* ม.2 บ้านเขาหินตั้ง ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 ภาคตะวันตก
356 36307 โรงเรียนปร ชามงคล* เลขที่ 1 ม 4 ต สมเด็จเจริญ อ หนองปรือ จ กาญจนบรี 71220 ภาคต วันตก356 36307 โรงเรยนประชามงคล* เลขท 1 ม.4 ต.สมเดจเจรญ อ.หนองปรอ จ.กาญจนบุร 71220 ภาคตะวนตก
357 23822 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)* ม.4 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 ภาคตะวันตก
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

358 29430 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย* ม.16 บ้านหนองไม้เอื้อย ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 ภาคตะวันตก
359 29361 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ* ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 ภาคตะวันตก
360 24929 โรงเรียนวัดเขารักษ์* ม.5 บ้านเขารักษ์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
361 25723 โรงเรียนวัดดอนแสลบ* ม.1 บ้านดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
362 10775 โรงเรียนบ้านนาใหม่* ม.5 บ้านนาใหม่ ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
363 16903 โรงเรียนบ้านวังไผ่* ม.2 บ้านวังมะก่า ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
364 19519 โรงเรียนบ้านหนองตายอด* ม.7 บ้านหนองตายอด ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
365 23372 โรงเรียนบ้านอ่างหิน* ม.8 บ้านอ่างหิน ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
366 14146 โรงเรียนบ้านไผ่สี* ม.2 บ้านไผ่สี ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
367 17628 โรงเรียนบ้านสระลงเรือ* ม.1 บ้านสระลงเรือ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตกญ ุ
368 22190 โรงเรียนบ้านห้วยลึก* ม.6 บ้านห้วยลึก ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
369 36308 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม* เลขที่ 121 ม.2 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
370 3953 โรงเรียนบ้านเขากรวด** ม.5 บ้านเขากรวด ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
371 6540 โรงเรียนบ้านซ่อง* ม.13 บ้านกรอกฟ้า ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
372 8644 โรงเรียนบ้านทัพพระยา* ม.8 บ้านทัพพระยา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
373 29578 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา* ม.3 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 ภาคตะวันตก
374 176 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา* ม.16 บ้านข้าวหลาม ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
375 1535 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร* ม.9 บ้านดอนยูง ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
376 2283 โรงเรียนน้ําจั้นราษฎร์บํารุง* ม.7 บ้านน้ําจั้น ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
377 23798 โรงเรียนปากน้ําราษฎร์บํารุง* ม.12 บ้านปากน้ํา ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
378 23846 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา* ม.13 บ้านโปโล ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
379 24006 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บํารุง* บ้านดอนสวรรค์ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
380 30130 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม* ม.3 บ้านสงยาง ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
381 33796 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น* เลขที่ 60 ม.15 ถ.กมลาพิทักษ์ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

382 33797 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ* เลขที่ 68 ม.4 ถ.เกิดแก้ว ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

383 325 โรงเรียนคําโพนทองราษฎร์นิยม* ม 5 บ้านคําโพนทอง ต โคกสมบรณ์ อ กมลาไสย จ กาฬสินธ์ 46130 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ383 325 โรงเรยนคาโพนทองราษฎรนยม* ม.5 บานคาโพนทอง ต.โคกสมบูรณ อ.กมลาไสย จ.กาฬสนธุ 46130 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
384 2253 โรงเรียนนามลวิทยาคาร* ม.1 ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาค

385 128 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม* ม.3 บ้านเก่าน้อย ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
386 1739 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา* ม.8 บ้านท่ากลาง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
387 30640 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา* ม.14 บ้านหนองบัว ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
388 404 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์* ม.16 บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
389 36323 โรงเรียนโคกศรีเมือง* ม.13 ถ.ขอนแก่น-โพนทอง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
390 36325 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์* เลขที่ 170 ม.1 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
391 3600 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา* ม.12 บ้านแก ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
392 12148 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ําวิทยาคาร* ม.9 บ้านบ่อ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
393 30621 โรงเรียนหนองตุวิทยา* ม.3 บ้านหนองตุ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
394 1174 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์* ม.8 บ้านโพนงาม ถ.ฟากปาว-ร่องคํา ต. ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ

โพนงาม
ุ

395 1564 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์* ม.2 บ้านด่านเหนือ ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
396 2152 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน* ม.5 บ้านธนบุรี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
397 2542 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา* ม.6 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
398 2240 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์* ม.8 บ้านนาบึง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
399 11607 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี* ม.6 บ้านโนนโพธิ์ศรี ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
400 36326 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร* บ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
401 30534 โรงเรียนเสมาสามัคคี* เลขที่ 194 บ้านเสมา ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
402 30670 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บํารุง* ม.3 บ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

403 16415 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม* ม.7 บ้านลาด ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
404 23612 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา* ม.14 บ้านบึงไฮ ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
405 30806 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย* ม.1 บ้านคุ้มกลาง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
406 30859 โรงเรียนหัวขวาวิทยา* ม.12 บ้านหัวขวา ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
407 3905 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง* ม.12 บ้านขุมขี้ยาง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
408 30603 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์* ม.3 บ้านหนองแข้ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
409 537 โรงเรียนแจนแลนวิทยา* ม.8 บ้านแจนแลน ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
410 631 โรงเรียนชมชนแจนแลนราษฎร์บํารง* ม 3 บ้านแจนแลน ต แจนแลน อ กฉินารายณ์ จ กาฬสินธ์ 46110 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ410 631 โรงเรยนชุมชนแจนแลนราษฎรบารุง* ม.3 บานแจนแลน ต.แจนแลน อ.กุฉนารายณ จ.กาฬสนธุ 46110 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
411 30695 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอํานวยวิทย์* ม.4 บ้านหนองฟ้าเลื่อน ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

412 424 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี* ม.5 บ้านโคกหวาย ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
413 2202 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์* ม.2 บ้านนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
414 2204 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง* ม.1 บ้านนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
415 30755 โรงเรียนหนองห้างอํานวยวิทย์* ม.2 บ้านหนองห้าง ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
416 2206 โรงเรียนนาขามวิทยา* ม.3 บ้านโนนฟองแก้ว ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
417 36327 โรงเรียนบัวขาว* - ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
418 11757 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์* ม.10 บ้านโนนสวรรค์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
419 12269 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)* ม.1 บ้านบัวขาว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
420 23613 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194* ม.5 บ้านบุ่งคล้า ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
421 30368 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว* ม.12 บ้านบัวขาว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ
422 30340 โรงเรียนสามขาราษฎร์บํารุง* ม.2 บ้านสุขแสงทอง ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
423 22067 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง* ม.4 บ้านห้วยม่วง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
424 30726 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร* ม.3 บ้านหนองสระพัง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
425 36328 โรงเรียนหนองห้างพิทยา* - ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
426 17728 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง* ม.4 บ้านสวนผึ้ง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
427 20447 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก* ม.12 บ้านหนองเม็ก ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
428 7043 โรงเรียนบ้านดงหมู* ม.12 บ้านโพนสวรรค์ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
429 613 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม* ม.11 บ้านดอนจะหวาน ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
430 400 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา* ม.1 บ้านโคกมะลิ ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
431 17505 โรงเรียนบ้านส้มป่อย* ม.4 บ้านส้มป่อย ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
432 14605 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร* ม.2 บ้านโพธิ์ไทร ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
433 14725 โรงเรียนบ้านโพนนาดี* ม.10 บ้านโพนนาดี ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
434 20182 โรงเรียนบ้านหนองผือ* ม.7 บ้านหนองกว้าง ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
435 3356 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ* ม.6,7 บ้านเก่าเดื่อ ต.ทุ่งคลอง อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
436 23844 โรงเรียนโป่งนกเปล้า* ม.2 บ้านโนนสะอาด ต.ทุ่งคลอง อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
437 1812 โรงเรียนทุ่งมนราษฎร์บํารุง* ม.8 บ้านทุ่งมน ต.นาบอน อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
438 10343 โรงเรียนบ้านนาบอน* ม.1 บ้านนาบอน ต.นาบอน อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
439 11706 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์* ม 7 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต นาบอน อ คําม่วง จ กาฬสินธ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ439 11706 โรงเรยนบานโนนศรสวสด* ม.7 บานโนนศรสวสด ต.นาบอน อ.คามวง จ.กาฬสนธุ 46180 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
440 20366 โรงเรียนบ้านหนองม่วง* ม.9 บ้านหนองม่วง ต.เนินยาง อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

441 23206 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล* ม.8 บ้านใหม่ชัยมงคล ต.โพน อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
442 30612 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์* ม.9 บ้านหนองซองแมว ต.โพน อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
443 2581 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม* ม.11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
444 88 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา* ม.3 บ้านกุดฆ้องชัย ต.ฆ้องชัย อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
445 2514 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์* ม.1 บ้านโนนศิลาเลิง ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
446 18359 โรงเรียนบ้านสีสุก* ม.3 บ้านศรีสุก ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
447 30600 โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา* ม.5 บ้านหนองคู ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
448 1768 โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม* ม.6 ต.ลําชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
449 24531 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร* ม.5 บ้านวังยาง ต.ลําชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
450 30901 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา* ม.8 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
451 39940 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม* - ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
452 1483 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์* ม.11 บ้านคําหอม ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
452 1484 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สาขาโนนกกจิก* ม.11 บ้านคําหอม ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
453 36312 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม* เลขที่ 55 ม.3 ถ.รพช.คําเม็ก-หนองแคน ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
454 1559 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์* ม.9 บ้านด่านแต้ ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
455 36311 โรงเรียนจําปาหลวงวิทยาคม* เลขที่ 108 ม.8 ต.นาจําปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
456 2226 โรงเรียนนาจําปา* ม.8 บ้านนาจําปา ต.นาจําปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
457 30721 โรงเรียนหนองแวงแสน* ม.2 ต.นาจําปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
458 10615 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม* ม.4 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
459 30289 โรงเรียนสะอาดไชยศรี* ม.5 บ้านสะอาดไชยศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
460 36015 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร* เลขที่ 68 ม.5 บ้านท่าคันโท - อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
461 4982 โรงเรียนบ้านคําแคน* ม.7 บ้านคําแคน ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
462 1493 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ* ม.2 บ้านดงสมบูรณ์ ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
463 1743 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน** ม.3 บ้านท่าคันโท ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
464 3473 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์-

170)*
ม.5 บ้านเกิ้ง ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

465 24260 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร* บ้านยางอู้ม ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
466 36334 โรงเรียนบ้านนาคพัฒนา "กรป กลางอปถัมป์"* เลขที่ 272 ม 2 บ้านนาค ต นาค อ นาค จ กาฬสินธ์ 46160 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ466 36334 โรงเรยนบานนาคูพฒนา "กรป.กลางอุปถมป"* เลขท 272 ม.2 บานนาคู ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสนธุ 46160 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์

ภาค

467 17046 โรงเรียนบ้านวังเวียง* ม.6 บ้านวังเวียง ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
468 391 โรงเรียนโคกนาดี* ม.5 บ้านโคกนาดี ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
469 6054 โรงเรียนบ้านจาน* ม.9 บ้านจาน ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
470 39964 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านนายอ* ม.2 บ้านนายอ ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
471 30352 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา* ม.7 บ้านโนนสูง ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
472 30896 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร* ม.8 บ้านหินลาด ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
473 1180 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร* ม.2 บ้านภูแล่นช้าง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
474 3182 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้* ม.7 บ้านกุดตาใกล้ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
475 9866 โรงเรียนบ้านนากระเดา* ม.5 บ้านนากระเดา ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
476 9897 โรงเรียนบ้านนากุดสิม* ม.8 บ้านนากุดสิมพัฒนา ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ู ุ
477 11537 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง* ม.2 บ้านโนนเที่ยง ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
478 30394 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม* ม.5 บ้านโนนสามัคคี ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
479 30129 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน* ม.9 บ้านสงเปลือย ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
480 30722 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร* ม.7,8 บ้านหนองแวง-หนองน้อย ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
481 24263 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา* ม.1 บ้านโนนยิ่งสันต์ ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
482 30638 โรงเรียนหนองบัวกลาง* ม.2 บ้านหนองบัวกลาง ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
483 1404 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม* ม.4 บ้านหลักเหลี่ยม ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
484 33794 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์* เลขที่ 42 ถ.ประดิษฐ์ - อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

485 27 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์* ม.1 ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
486 30817 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร* ม.5 ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
487 32789 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์* เลขที่ 66 ถ.อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
488 1821 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์* เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
489 39759 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์* - ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
490 36318 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์* - ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
491 25489 โรงเรียนวัดชัยสุนทร* บ้านสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
492 36322 โรงเรียนอนุกูลนารี* เลขที่ 159 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
493 30943 โรงเรียนอนบาลกาฬสินธ์* ถ ภิรมย์ ต กาฬสินธ์ อ เมือง จ กาฬสินธ์ 46000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ493 30943 โรงเรยนอนุบาลกาฬสนธุ* ถ.ภรมย ต.กาฬสนธุ อ.เมอง จ.กาฬสนธุ 46000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

494 39889 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน* เลขที่ 286/10 ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

495 33793 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน* เลขที่ 187/2 ถ.ถีนานนท์(เกษตรสมบูรณ์) ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

496 36317 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์* - ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
497 165 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์* ม.2 บ้านเหล่าเหนือ ถ.ขมิ้นนาโก ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
498 319 โรงเรียนคําปลาฝาโนนชัย* ม.7 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
499 30712 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล* ม.3 บ้านหนองแวงใต้ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
500 36321 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์* - ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
501 155 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม* ม.9 บ้านแชงอุดม ต.แซงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฎ ุ ุ
502 36316 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม* ม.5 บ้านแก่งนาขา ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
503 323 โรงเรียนคําโพนคําม่วงวิทยา* ม.6 ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
504 661 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา* ม.4 บ้านนาจารย์ ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
505 1744 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี* ม.7 บ้านท่าไคร้ ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
506 30628 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์* เลขที่ 1 บ้านหนองทุ่ม ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
507 405 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา* ม.3 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
508 5103 โรงเรียนบ้านคําเม็ก* ม.4 บ้านคําเม็ก ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
509 5376 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง* ม.7 บ้านโคกกว้าง ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
510 30586 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม* ม.8 บ้านดอนสวรรค์ ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
511 30692 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน* ม.1 บ้านหนองโพน ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
512 392 โรงเรียนโคกน้ําเกลี้ยงวิทยาคม* ม.3 บ้านโคกน้ําเกลี้ยง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
513 30890 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม* ม.7 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
514 390 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี* ม.2 บ้านโคกนางาม ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
515 2205 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บํารุง* ม.9 บ้านนาขาม ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
516 17762 โรงเรียนบ้านสว่าง* ม.8 บ้านสว่าง-บ้านเหล่าหลวงเหนือ ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
517 30907 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร* ม.11 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
518 11776 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ* ม.3 บ้านโนนสวรรค์ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
519 30293 โรงเรียนส อาดสมศรีวิทยา* ม 2 บ้านส อาดสมศรี ต ภปอ อ เมือง จ กาฬสินธ์ 46000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ519 30293 โรงเรยนสะอาดสมศรวทยา* ม.2 บานสะอาดสมศร ต.ภูปอ อ.เมอง จ.กาฬสนธุ 46000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
520 30723 โรงเรียนหนองแวงเหนือ* ม.8 บ้านหนองแวงเหนือ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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521 30292 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์* ม.1 บ้านสะอาดนาขาม ต.ลําคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
522 1397 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร* ม.2 บ้านหนองสอใต้ ต.ลําปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
523 2522 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี* ม.11 บ้านโนนสะอาด ต.ลําปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
524 36320 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม* หลัก กม.ที่ 18 ถ.สายกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ต.ลําปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
525 381 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล* ม.12 บ้านโคกคอน ต.ลําพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
526 1488 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร* ม.10 บ้านดงเมือง ต.ลําพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
527 1787 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน* ม.7 บ้านท่าแสง ต.ลําพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
528 1778 โรงเรียนท่าลําดวนประชาบํารุง* ม.7 ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
529 112 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา* ม.14 บ้านสุขสวัสดิ์ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
530 287 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล* ม.11 บ้านคอนเรียบอนุกูล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ู ุ ู ุ ุ
531 1655 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง* ม.15 บ้านเตาไห ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
532 21579 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บํารุง* ม.12 บ้านโนนสว่าง ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
533 1477 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์* ม.3 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
534 23138 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์* ม.15 บ้านโหมน ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
535 7915 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร* ม.1 บ้านโนนสําราญ ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
536 21429 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์* ม.3 บ้านหนาด ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
537 36319 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม* - ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
538 2196 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม* ม.8 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
539 5677 โรงเรียนบ้านโคกศรี* ม.18 บ้านโคกศรี ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
540 18258 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์* ม.17 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
541 19799 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.4 บ้านหนองบัว ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
542 36341 โรงเรียนลําปาววิทยาคม* สามแยกทางเข้าเขื่อนลําปาว ถ.ถีนานนท์ ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
543 346 โรงเรียนคําไฮวิทยา* ม.1 บ้านคําไฮ ต.ไทรงาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
544 36339 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม* เลขที่ 17 ม.6 บ้านนาแก ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
545 2229 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์* ม.2 บ้านนาเชือกเหนือ ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
546 3663 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์* - ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
547 2220 โรงเรียนนางามแก่นลําดวนวิทยา* ม.6 บ้านนางาม ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
548 36340 โรงเรียนโนนสงพิทยาคม* ม 7 ต โนนสง อ ยางตลาด จ กาฬสินธ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ548 36340 โรงเรยนโนนสูงพทยาคม* ม.7 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสนธุ 46120 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
549 2533 โรงเรียนโนนสูงวิทยา* ม.7 บ้านโนนสูงเหนือ ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

550 30205 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล* ม.4 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
551 379 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล* ม.7 บ้านโคกกอ่ง ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
552 383 โรงเรียนโคกคําวิทยา* ม.1 บ้านโคกใหญ่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
553 812 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร* ม.19 บ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
554 1430 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน* ม.9 บ้านเชียงสา ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
555 20924 โรงเรียนบ้านหนองแสง* ม.7 บ้านหนองแสง ต.พระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
556 15822 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา* ม.2 บ้านขวัญเมือง ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
557 15821 โรงเรียนพินิจราษฎร์บํารุง* ม.1 บ้านยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
558 33800 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์* เลขที่ 285 ถ.เวียงเพิ่ม ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

559 32443 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร* เลขที่ 115 ถ.ขอนแก่น-โพนทอง บ้านดอน
ปอแดง ม.20

ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

560 30864 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร* ม.8 บ้านหัวงัว ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
561 31558 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา* ม.11 บ้านสว่างอารมณ์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
562 20916 โรงเรียนบ้านหนองเสือ* ม.10 บ้านคําเจริญ ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
563 30819 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา* ม.6 บ้านห้วยเตย ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
564 6847 โรงเรียนบ้านดงน้อย* ม.4 บ้านดงน้อย ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
565 7109 โรงเรียนบ้านดอนกลอย (พิลาศอุปถัมภ์)* ม.3 บ้านโนนชาติ ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
566 30805 โรงเรียนหลักด่านวิทยา* ม.11 บ้านหลักด่าน ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
567 24061 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์* ม.7 ต.หัวนาคํา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
568 18470 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์* ม.6 บ้านเสียว ต.หัววัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
569 3597 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม* ม.1 บ้านแก ต.อีตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
570 410 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน* ม.5 บ้านโคกศรี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
571 31547 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา* ม.8 บ้านอุ่มเม่า ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
572 106 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม* ม.3 บ้านร่องคํา ต.ร่องคํา อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์ 46210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
573 1560 โรงเรียนด่านใต้วิทยา* ม.10 บ้านด่านใต้ ต.ร่องคํา อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์ 46210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
574 36343 โรงเรียนร่องคํา* - ต.ร่องคํา อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์ 46210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
575 30278 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บรณ * ม 5 บ้านสองห้อง ต ร่องคํา อ ร่องคํา จ กาฬสินธ์ 46210 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ575 30278 โรงเรยนสองหองราษฎรบูรณะ* ม.5 บานสองหอง ต.รองคา อ.รองคา จ.กาฬสนธุ 46210 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

576 33801 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา* ม.3 ม.2 ถ.ยุวราชพัฒนา ต.ร่องคํา อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์ 46210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

577 30405 โรงเรียนสามัคคีสําราญวิทย์* ม.1 บ้านโนนสามัคคี ต.สามัคคี อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์ 46210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
578 30431 โรงเรียนสําเริงวิทยา* ม.15 บ้านโคกสําเริง ต.สามัคคี อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์ 46210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
579 30910 โรงเรียนเหล่าอ้อยบํารุงวิทย์* ม.12 บ้านค้อพัฒนา ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคํา จ.กาฬสินธุ์ 46210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
580 1468 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา* ม.1 บ้านแซงบาดาล ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
581 2880 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม* ม.3 บ้านโคกกลาง ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
582 3502 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม* ม.1 บ้านแก้งกะอาม ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
583 36348 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม* ม.9 บ้านภูแกลบ ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
584 30725 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อํานวย* ม.4 บ้านอู้ ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฎ ู ุ
585 894 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา* ม.6 บ้านบอน ต.ลําห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
586 4894 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บํารุงวิทยา* ม.4 บ้านค้อ ต.ลําห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
587 17688 โรงเรียนบ้านสร้างแสน* ม.9 บ้านสร้างแสน ต.ลําห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
588 20108 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย* ม.1 บ้านหนองป่าอ้อย ต.ลําห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
589 30152 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์* ม.9 บ้านโนนสวรรค์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
590 36350 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม* ม.4 บ้านสี่แยก ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
591 11411 โรงเรียนบ้านโนนชาด* ม.15 บ้านโนนชาด ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
592 20176 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม* ม.7 บ้านหนองผ้าอ้อม ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
593 30592 โรงเรียนหนองขามวิทยา* ม.2 บ้านหนองขาม ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
594 30720 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล* ม.1 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
595 1403 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์* ม.11 บ้านหมูม่น ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
596 7061 โรงเรียนบ้านดงแหลม* ม.8 บ้านดงแหลม ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
597 11964 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง* ม.10 บ้านโนนแหลมทอง ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
598 5453 โรงเรียนบ้านโคกเจริญคําน้ําแซบวิทยา* ม.2 บ้านโคกเจริญ ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
599 23842 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน* ม.11 บ้านไทรทอง ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
600 24058 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม* เลขที่ 182 ม.4 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
601 306 โรงเรียนคําแคนวิทยา* ม.5 บ้านคําแคน ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
602 318 โรงเรียนคําปร ถมนิคมสงเครา ห์* ม 6 ต นิคม อ สหัสขันธ์ จ กาฬสินธ์ 46140 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ602 318 โรงเรยนคาประถมนคมสงเคราะห* ม.6 ต.นคม อ.สหสขนธ จ.กาฬสนธุ 46140 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
603 2344 โรงเรียนนิคมลําปาววิทยา* ม.7 บ้านแก้งนคร ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

604 17312 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์* เลขที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
605 2502 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา* ม.4, 7 ต.โนนน้ําเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
606 33803 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม* เลขที่ 184 ม.1 ถ.หน้าเมือง ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

607 36351 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา* ม.6 ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
608 2513 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อํานวย* ม.2 บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
609 24539 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์* ม.6 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
610 30271 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม* ม.10 บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
611 380 โรงเรียนโคกก่องวิทยา* ม.4 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
612 36352 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม* เลขที่ 157 ม.10 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
613 24098 โรงเรียนม่วงคําราษฎร์สามัคคี* ตั้งอยู่ระหว่างบ้านโนนเมือง ม.8 และ 

บ้านม่วงกุญชร ม.6
ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

614 1491 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา* ม.3 บ้านดงไร่ ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
615 2251 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์* ม.6 บ้านนามน ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
616 5001 โรงเรียนบ้านคําเชียงวัน* ม.12 ถ.สายสมเด็จ-สหัสขันธ์ บ้านคําเชียง

วัน
ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

617 5846 โรงเรียนบ้านโคกใส* ม.5 บ้านโคกใส ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
618 3598 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน* ม.12 บ้านแกนาเรียง ต.โนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
619 2500 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ* ม.8 บ้านโนนปลาขาว ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
620 1708 โรงเรียนถ้ําปลาวิทยายน* ม.3 บ้านถ้ําปลา ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
621 2215 โรงเรียนนาคูณวิทยา* ม.4 บ้านนาคูณ ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
622 2266 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา* ม.5 บ้านโสกทราย ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
623 8755 โรงเรียนบ้านท่างาม และรร.บ้านท่างาม สาขา

บ้านดานเม็ก*
ม.6 บ้านท่างาม ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

624 30344 โรงเรียนสามชัย** เลขที่ 42 ม.4 ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
625 210 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล* ม.4 บ้านคําเขื่อนแก้ว ต.สําราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
626 284 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา* ม.1 บ้านค้อ ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
627 6073 โ ี ้ ิ * 2 ้ ้ ส ั ฬสิ ์ 46180 ั ี ื627 6073 โรงเรยนบานจานวทยา* ม.2 บานจาน ต.หนองชาง อ.สามชย จ.กาฬสนธุ 46180 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
628 22121 โรงเรียนบ้านห้วยยาง* ม.4 บ้านห้วยยาง ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

629 30345 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์* ม.8 บ้านพรเจริญ ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
630 30413 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม* ม.11 บ้านหนองกบ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
631 30634 โรงเรียนหนองโนวิทยา* ม.13 บ้านหนองโน ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
632 24086 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร* ม.3 บ้านภูฮัง ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
633 2146 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร* ม.10 ต.ดงมูลเหล็ก อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
634 1385 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บํารุง* ม.3 ต.ลําหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
635 30227 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา* ม.9 บ้านโนนสว่าง,โนนมีกิจ ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
636 30540 โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา* ม.2 บ้านหนองโนทอง ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
637 345 โรงเรียนคําไฮวิทยา* ม.8 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
638 36356 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร* ม.1 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ุ ุ
639 30190 โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล* ม.7 บ้านสระแก้ว ต.หนองกุงศรีลําหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
640 30290 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์* ม.5 บ้านสะอาดนาดี ต.หนองกุงศรีลําหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
641 30752 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บํารุง* ม.8 บ้านหนองหอไตร ต.หนองกุงศรีลําหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
642 1439 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม* ม.6 บ้านไชยวาร ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
643 1725 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา* ม.3 บ้านคําศรี ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
644 36358 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์* ม.6 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
645 36357 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม* - ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
646 14082 โรงเรียนบ้านผึ้ง* ม.4 บ้านผึ้ง ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
647 23034 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว* ม.5 บ้านเหล่าสีแก้ว ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
648 22021 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง* ม.3 บ้านห้วยผึ้ง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
649 22045 โรงเรียนบ้านห้วยฝา* ม.13 บ้านห้วยฝา ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
650 612 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม* ม.1 บ้านกุดโดน ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
651 2212 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม* ม.5 บ้านนาค้อ ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
652 30669 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ* ม.6 บ้านหนองปะโอ, คําปะโอ ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
653 30715 โรงเรียนหนองแวงม่วง* ม.3 บ้านหนองแวงม่วง ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
654 354 โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์* ม.7 บ้านคํามะโฮ ต.คําเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
655 36361 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม* - ต.คําเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
656 6339 โรงเรียนบ้านชัยศรี* ม 3 บ้านชัยศรี ต คําใหญ่ อ ห้วยเม็ก จ กาฬสินธ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ656 6339 โรงเรยนบานชยศร* ม.3 บานชยศร ต.คาใหญ อ.หวยเมก จ.กาฬสนธุ 46170 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
657 22714 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล* ม.4 บ้านหาดทรายมูล ต.คําใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

658 24009 โรงเรียนพิมูลวิทยา* ม.2 บ้านพิมูล ต.คําใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
659 8518 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม* ม.5 บ้านทรายทอง ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
660 2267 โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์* ม.2 บ้านนาสีนวล ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
661 24255 โรงเรียนยางเนียมพัฒนา* ม.3 บ้านยางเนียม ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
662 30654 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม* ม.6 บ้านหนองบัว ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
663 30738 โรงเรียนหนองแสงวิทยา* ม.5 บ้านหนองแสง ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
664 30878 โรงเรียนหัวหินราษฎร์บํารุง* ม.4 บ้านโคกกลาง ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
665 30835 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา* ม.2 บ้านห้วยมะทอ ต.ห้วยมะทอ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
666 329 โรงเรียนคํามันปลาผดุงวิทย์* ม.6 บ้านคํามันปลา ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
667 340 โรงเรียนคําเหมือดแก้วบําเพ็ญวิทยา* ม.2 บ้านโนนศิลาอาสน์ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือญ ุ
668 30635 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม* ม.7 บ้านหนองโน ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
669 36375 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา** เลขที่ 16 ม.4 บ้านมะเดื่อชุมพร ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
670 49377 โรงเรียนอนุบาลธัญญาดา** เลขที่ 4/3 ม.4 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

671 3390 โรงเรียนบ้านเกาะตาล** เลขที่ 2 ม.2 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
672 36379 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา** เลขที่ 163 ม.1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
673 22626 โรงเรียนบ้านหัวรัง** ม.3 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
674 33815 โรงเรียนอุทิศศึกษา** เลขที่ 77 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ

675 5664 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ** ม.3 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
676 13764 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง** ม.9 บ้านเปาะสวอง ต.บ่อถ้ํา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
677 23690 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี** ม.13 ต.บ่อถ้ํา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
678 13872 โรงเรียนบ้านโป่งแต้** เลขที่ 151 ม.23  บ้านโป่งแต้ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
679 19725 โรงเรียนบ้านหนองน้ําแดง** ม.9 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
680 40420 โรงเรียนวัชรสหศึกษา** เลขที่ 89 ม.5 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ

681 49165 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา** เลขที่ 229/4 ม.3 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ

682 27707 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บํารุง** ม.1 บ้านบุ่ง ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

683 16832 โรงเรียนบ้านวังน้ําซึม** เลขที่ 16 ม.5 บ้านวังน้ําซึม ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
684 19313 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง** ม.14 บ้านหนองชุมแสง ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
685 19302 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม** เลขที่ 220 ม.8 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
686 11566 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง "รัฐพินิจประชา

สรรค์"**
ม.2 บ้านโนนปอแดง ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ

687 16098 โรงเรียนบ้านรังแถว** ม.6 บ้านรังแถว ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
688 40722 โรงเรียนรังสีวิทยา** เลขที่ 1485 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ

689 33816 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ** เลขที่ 2 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ

690 24493 โรงเรียนวชิรสารศึกษา** เลขที่ 2 ม.5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
691 33817 โรงเรียนศรีวรลักษณ์** เลขที่ 1483 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ

692 36381 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา** เลขที่ 1449 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
693 33820 โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา** เลขที่ 46 ม.1 ถ.สลกบาตร-ขาณุวรลักษณ์ ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ

694 49164 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร** เลขที่ 109 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ

695 11465 โรงเรียนบ้านโนนตารอด** ม.4 บ้านโนนตารอด ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
696 26418 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์** ม.3 บ้านแสนตอ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
697 29516 โรงเรียนวัดหนองเหมือด** ม.6 บ้านหนองเหมือด ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ
698 33818 โรงเรียนสุมนเมธี** เลขที่ 37 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 ภาคเหนือ

699 27598 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์** ม.3 ถ.บ้านคลองน้ําเย็น-แม่ลาดน้อย ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
699 49393 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สาขาบ้านท่า

มะขาม**
ม.4 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ

700 30966 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง** ม.2 บ้านท่ามะเขือ ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
700 11627 โ ี ( ้ โ )** 3 ่ ื ํ 62120 ื700 11627 โรงเรยนอนุบาลคลองขลุง (บานโนนมะกอก)** ม.3 ต.ทามะเขอ อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร 62120 ภาคเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

701 36382 โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์** เลขที่ 640 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
702 8367 โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27)** ม.1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
703 16058 โรงเรียนบ้านร้อยไร่** ม.8 บ้านร้อยไร่ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
704 33824 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา** เลขที่ 073 ถ.สุขาธิบาล 1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ

705 1806 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา** เลขที่ 111 ม.2 บ้านหัวทุ่งน้อย ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
706 20169 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม** เลขที่ 234 ม.2 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
707 4334 โรงเรียนบ้านคลองแขยง** ม.1 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
708 25022 โรงเรียนวัดคลองเจริญ** ม.4 บ้านคลองเจริญ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
709 15559 โรงเรียนบ้านแม่ลาด** ม.2 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือุ
710 12121 โรงเรียนบ้านบ่อทอง** เลขที่ 038 ม.8 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
711 40046 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่** ม.7 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
712 33823 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน** เลขที่ 015/1 ม.2 ถ.กําแพงเพชร-ขาณุวร

ลักษณ์
ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ

713 36383 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม** ม.2 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
714 33825 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ** เลขที่ 113 ม.12 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ

715 2690 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย** ม.6 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
716 6354 โรงเรียนบ้านช้างคับ** ม.13 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
717 18188 โรงเรียนบ้านสามเรือน** ม.3 บ้านสามเรือน ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
718 36384 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม** เลขที่ 223 ม.2 บ้านหนองดอกบัว ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
719 31496 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา** ม.11 บ้านอ่างทอง ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
720 13675 โรงเรียนบ้านป่าเหียง** เลขที่ 111 ม.1 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
721 29168 โรงเรียนวัดแสงอุทัย** ม.5 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
722 33822 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา** เลขที่ 264 ถ.กําแพงเพชร-ขาณุวรลักษณ์ ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ

723 11124 โรงเรียนบ้านนิคม** ม.7 บ้านนิคม ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
724 16824 โ ี ้ ั ้ํ ** 4 ั ํ 62120 ื724 16824 โรงเรยนบานวงนา** ม.4 ต.วงยาง อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร 62120 ภาคเหนอ
725 28244 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี** เลขที่ 112 ม.1 บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

726 20472 โรงเรียนบ้านหนองโมก** ม.7 บ้านหนองโมก ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
727 27721 โรงเรียนวัดพิกุลทอง** ม.1 บ้านหัวถนน ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
728 29969 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม** ม.6 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
729 4597 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์** ม.5 บ้านคลองสมบูรณ์ ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
729 4600 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองส

มุย**
ม.7 บ้านคลองสมุย ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ

730 4681 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้** ม.7 บ้านคลองใหญ่ใต้ ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
731 8777 โรงเรียนบ้านท่าช้าง** ม.4 ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
732 24303 โรงเรียนรอดนิลวิทยา** ม.16 บ้านใหม่สามัคคี ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
733 33826 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา** เลขที่ 137/4 ม.4 ถ.คลองแม่สาย-อุ้มผาง ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือุ

734 36385 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์** ม.17 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
735 4415 โรงเรียนบ้านคลองเตย** ม.9 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
736 6513 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา** เลขที่ 136 ม.11 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
737 8577 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา** ม.10 บ้านทะเลพัฒนา ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
738 23220 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย** ม.7 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
739 4522 โรงเรียนบ้านคลองไพร** ม.4 บ้านคลองไพร ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
740 13357 โรงเรียนบ้านปางลับแล** ม.4 บ้านปางลับแล ต.โป่งน้ําร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
741 40394 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ** ม.3 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
742 14505 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม** ม.2 บ้านเพชรนิยม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
743 36386 โรงเรียนสักงามวิทยา** เลขที่ 1 ม.3 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 62180 ภาคเหนือ
744 6427 โรงเรียนบ้านชุมนาก** ม.3 บ้านชุมนาก ถ.ทุ่งทราย-ถาวรพัฒนา ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร 62190 ภาคเหนือ
745 12626 โรงเรียนบ้านบึงสําราญ** ม.8 บ้านบึงสําราญ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร 62190 ภาคเหนือ
746 16833 โรงเรียนบ้านวังน้ําแดง** ม.14 บ้านวังน้ําแดง ต.ทรายทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร 62190 ภาคเหนือ
747 17337 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ** ม.6 บ้านทุ่งทรายน้อย ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร 62190 ภาคเหนือ
748 20217 โรงเรียนบ้านหนองไผ่** เลขที่ 300 ม.7 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร 62190 ภาคเหนือ
749 19664 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย (บ้านหนองนกชุม)** ม.13 บ้านหนองนกชุม ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร 62190 ภาคเหนือ

750 4628 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ** ม.4 บ้านคลองสุขใจ ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร 62190 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

751 6811 โรงเรียนบ้านดงเจริญ** เลขที่ 330 ม.7 บ้านดงเจริญ ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร 62190 ภาคเหนือ
752 36376 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม** เลขที่ 3 ถ.กําแพงเพชร-พิจิตร ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150 ภาคเหนือ
753 11245 โรงเรียนบ้านเนินสําราญราษฎร์พัฒนา** ม.2 บ้านเนินสําราญ ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150 ภาคเหนือ
754 22354 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม** ม.5 บ้านห้วยใหญ่ ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150 ภาคเหนือ
755 15454 โรงเรียนบ้านแม่บัว** - ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150 ภาคเหนือ
756 19075 โรงเรียนบ้านหนองคล้า** ม.1 บ้านหนองคล้า ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150 ภาคเหนือ
757 7919 โรงเรียนบ้านตอรัง** ม.5 บ้านตอรัง ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150 ภาคเหนือ
758 20469 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์

อาสา)**
เลขที่ 333 ม.1 บ้านหนองแม่แตง ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150 ภาคเหนือ

759 11585 โรงเรียนบ้านโนนพลวง** ม.2 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 62210 ภาคเหนือ
760 16719 โรงเรียนบ้านวังเจ้า** ม.5 บ้านวังเจ้า ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 62210 ภาคเหนือ
761 18152 โรงเรียนบ้านสามขา** ม.8 บ้านสามขา ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 62210 ภาคเหนือ
762 9326 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน** ม.5 บ้านทุ่งซ่าน ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 62210 ภาคเหนือ
763 16725 โรงเรียนบ้านวังชะโอน** เลขที่ 24 ม.10 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 62210 ภาคเหนือ
764 40725 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง** ม.11 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 62210 ภาคเหนือ
765 36365 โรงเรียนระหานวิทยา** ม.6 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 62210 ภาคเหนือ
766 31137 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น)** ม.7 บ้านพงษ์ทองคํา ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 62210 ภาคเหนือ
767 4889 โรงเรียนบ้านคอปล้อง** เลขที่ 149 ม.5 บ้านคอปล้อง ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 62210 ภาคเหนือ
768 14121 โรงเรียนบ้านไผ่งาม** ม.8 บ้านไผ่งาม ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 62210 ภาคเหนือ
769 4585 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา** เลขที่ 11 ม.2 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
770 4325 โรงเรียนบ้านคลองขุด** ม.4 บ้านคลองขุด ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
771 14135 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี** ม.9 บ้านไผ่ยาว ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
772 36388 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา** ม.5 บ้านหินชะโงก ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
773 6651 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5** ม.9 บ้านซับใหญ่ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร 62120 ภาคเหนือ
774 12617 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก** เลขที่ 9 บ้านบึงลูกนก ต.คลองคีรี อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 62110 ภาคเหนือ
775 40281 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง** ม.7 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 62110 ภาคเหนือ
776 33828 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์** เลขที่ 51/5 ม.1 ต.ถ้ํากระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 62110 ภาคเหนือ

777 8994 โรงเรียนบ้านท่าไม้* ม.4 บ้านท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 62110 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

778 33827 โรงเรียนดรุณานุกูล** เลขที่ 46 ม.1 ถ.พิทักษ์บุญยงค์ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 62110 ภาคเหนือ

779 40353 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน** เลขที่ 367/5 ม.4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 62110 ภาคเหนือ

780 5274 โรงเรียนบ้านแคทอง** ม.3 บ้านแคทอง ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 62110 ภาคเหนือ
781 12449 โรงเรียนบ้านบางลาด** ม.4 บ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 62110 ภาคเหนือ
782 16440 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว** ม.6 บ้านลานช้างท่าว ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 62110 ภาคเหนือ
783 9667 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ** ม.4 บ้านหนองไผ่ ต.คณฑี อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
784 13354 โรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์)** ม.7 บ้านปางเรือ ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
785 11301 โรงเรียนบ้านโนนโก** เลขที่ 29 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
786 33810 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา** เลขที่ 252 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

787 49367 โรงเรียนอนุบาลสมนึก** เลขที่ 80/1 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

788 4570 โรงเรียนบ้านคลองเรือ** ม.11 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
789 17640 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต** ม.8 บ้านสระสิงห์โต ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
790 19560 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี** ม.11 บ้านใหม่บ่อทอง ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
791 9543 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน** ม.7 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
792 11611 โรงเรียนบ้านโนนม่วง** เลขที่ 071 ม.10 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
793 39916 โรงเรียนสาธิต** ม.1 วัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
794 36370 โรงเรียนนาบ่อคําวิทยาคม** เลขที่ 141 ม.14 ต.นาบ่อคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
795 2470 โรงเรียนแนะนําราษฎร์บํารุง** ม.8 บ้านท่าระแนะ ต.นาบ่อคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
796 17232 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ** ม.7 บ้านศรีไกรลาศ ต.นาบ่อคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
797 36374 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม** เลขที่ 1 ม.18 ต.นาบ่อคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
798 2371 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)** ม.16 บ้านหนองอึ่งพัฒนา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
799 33806 โรงเรียนกาญจนะศึกษา** เลขที่ 33/1 ถ.ราชดําเนิน1 ซ.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

800 33807 โ ี ั ิ์ ิ ิ ** ี่ 40 ั ใ ื ื ํ 62000 ื800 33807 โรงเรยนจงสวสดเจรญวทยา** เลขท 40 ถ.ชากงราว ต.ในเมอง อ.เมอง จ.กาแพงเพชร 62000 ภาคเหนอ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

801 31715 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญ
ประคองพิทยาคม)**

ถ.ราชดําเนิน2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

802 33809 โรงเรียนวรนาถวิทยากําแพงเพชร** เลขที่ 41 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

803 33811 โรงเรียนองอาจวิทยา** เลขที่ 86 ถ.ราชวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

804 33812 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์** เลขที่ 8 ถ.วังคาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

805 40367 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร** เลขที่ 13 ซ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

806 33814 โรงเรียนอนุบาลวาริน** เลขที่ 11 ถ.เกาะแขก 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

807 33821 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา** เลขที่ 59/25 ถ.ราชดําเนิน2 ซ.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

808 31680 โรงเรียนเทศบาล 4 (อินทร์- ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์)**

- ต.ในเมืองซ.25 อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

809 40092 โรงเรียนอนุบาลไอรฎา** เลขที่ 3/1 ม.8 เทศบา ต.ปากดง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

810 16456 โรงเรียนบ้านลานหิน** ม.5 บ้านลานหิน ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
811 481 โรงเรียนจํารูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา** ม.11 บ้านชัยพฤกษ์ ต.วังทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
812 2460 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา** ม.8 บ้านหนองใหญ่ปางช่างยม ต.วังทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
813 21035 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง** ม.5 บ้านหนองหญ้ามุ้ง ต.วังทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
814 20829 โรงเรียนบ้านหนองสะแก** ม.10 บ้านหนองสะแก ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
815 40094 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี** เลขที่ 11/29 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

816 33808 โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร** เลขที่ 347 ม.6 ถ.วิจิตร ซ.เทศบาล1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

4 โ ี ปั ิ *์* ี่ / ์ ้ ้ ป ิ ื ํ ื817 49376 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์** เลขที 71/8 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์นอมเกลา ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

818 21294 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่** ม.9 บ้านหนองใหญ่ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
819 36372 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์** ม.18 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ
820 19233 โรงเรียนบ้านหนองจิก** ม.1 บ้านหนองจิก ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 ภาคเหนือ
821 36393 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม** เลขที่ 204 ม.3 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 ภาคเหนือ
822 12927 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ** ม.4 บ้านปรือพันไถ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 ภาคเหนือ
823 2039 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)** เลขที่ 160 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 ภาคเหนือ
824 23429 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์** เลขที่ 13 ม.4 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 ภาคเหนือ
825 33829 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ** เลขที่ 236 ม.6 ถ.บายพาส ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 ภาคเหนือ

826 12612 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์** ม.4 บ้านบึงมาลย์ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 ภาคเหนือ
827 18403 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี** ม.12 บ้านสุรเดชสามัคคี ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 ภาคเหนือ
828 20100 โรงเรียนบ้านหนองปากดง** เลขที่ 65/3 ม.1 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 ภาคเหนือ
829 20408 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ** เลขที่ 26 ม.3 บ้านหนองมะเกาะ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 62170 ภาคเหนือ
830 36414 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา* ม.5 บ้านทุ่งใหญ่ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
831 17185 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว* ม.11 บ้านศรีเวียงชัย ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
832 18852 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่* ม.6 บ้านหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุงใหญ่น้ําอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
833 33870 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา* เลขที่ 323 ถ.เที่ยงธรรม ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

834 5027 โรงเรียนบ้านคํานางปุ่ม* ม.11 บ้านคํานางปุ่ม ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
835 5094 โรงเรียนบ้านคําม่วง* ม.2 ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
836 6989 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรค์* ม.1 บ้านดงเรือง ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
837 10789 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง* ม.7 บ้านนาอ่างทอง ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
838 22149 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด* ม.5 บ้านห้วยยางสะอาด ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
839 30055 โรงเรียนศรีเมืองแอม* ม.1 บ้านดงเมืองแอม ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
840 5063 โรงเรียนบ้านคําป่าก่อ* ม.8 บ้านคําป่าก่อ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
841 36394 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย* เลขที่ 154 ม.5 บ้านซับแดง ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
842 15172 โรงเรียนบ้านมูลนาค* ม.7 บ้านมูลนาค-หนองใหญ่ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
843 8876 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย* ม 6 บ้านท่านางเลิ่อน ต ชนบท อ ชนบท จ ขอนแก่น 40180 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ843 8876 โรงเรยนบานทานางเลอนทาขอย* ม.6 บานทานางเลอน ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน 40180 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
844 19546 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บํารุง* ม.5 บ้านหนองเต่า ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

845 36417 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา* เลขที่ 39 ม.1 บ้านแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
846 30188 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง* ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
847 11307 โรงเรียนบ้านโนนข่า* ม.6 บ้านโนนข่า ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
848 7256 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บํารุง* ม.9 บ้านดอนดู่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
849 8951 โรงเรียนบ้านท่าม่วง* ม.11 บ้านท่าม่วง ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
850 6732 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี* ม.1 บ้านโซ่ง-เหล่านาดี ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
851 36422 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา* ม.1 บ้านนาสีนวน ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
852 10671 โรงเรียนบ้านนาสีนวน* ม.1 บ้านนาสีนวน ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
853 39664 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์* ม.16 ถ.สารคุณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
854 23073 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์* ม.1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ุ
855 36421 โรงเรียนชุมแพวิทยายน* ม.3 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
856 11519 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง* ม.4 บ้านโนนทองหลาง ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
857 20859 โรงเรียนบ้านหนองสังข์* ม.5 บ้านหนองสังข์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
858 21136 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา* ม.8 บ้านหนองโพนทอง ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
859 10438 โรงเรียนบ้านนาเพียง* ม.4,13 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
860 11601 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์* ม.5 บ้านโนนโพธิ์ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
861 21390 โรงเรียนบ้านหนองไฮ* ม.6 บ้านหนองไฮ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
862 11303 โรงเรียนบ้านโนนโก* ม.6 บ้านโนนโก ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
863 16982 โรงเรียนบ้านวังยาว* ม.7 บ้านวังยาว ต.นาหนองทุ่ม. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
864 16009 โรงเรียนบ้านร่องแซง* ม.3 บ้านร่องแซง ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
865 13943 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง* ม.5 บ้านโป่งแห้ง ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
866 9766 โรงเรียนบ้านธาตุ* ม.4 บ้านธาตุ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
867 21046 โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง* ม.8 บ้านหนองหนามแท่ง ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
868 36423 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด* ม.1 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
869 11845 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง* ม.7 บ้านโนนสะอาด ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
870 11965 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง* ม.13 บ้านโนนแหลมทอง ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
871 30678 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม* ม.10 บ้านหนองหล่ม ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
872 5891 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สาขาบ้านดงซํา** ม 7 บ้านดงซํา ต บ้านโนน อ ซําสง จ ขอนแก่น 40170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ872 5891 โรงเรยนบานโคกใหมนายม สาขาบานดงซา** ม.7 บานดงซา ต.บานโนน อ.ซาสูง จ.ขอนแกน 40170 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

873 12216 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่* ม.3 บ้านบ่อใหญ่ ต.คูคํา อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 40170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
874 36397 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม* ม.1-2 ต.บ้านโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 40170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
875 11255 โรงเรียนบ้านโนน* ม.2 ต.บ้านโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 40170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
876 18833 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง* ม.3 บ้านโสกขาแก้ว ต.ห้วยเตยคําแมด อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 40170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
877 21816 โรงเรียนบ้านห้วยเตย* ม.1 บ้านห้วยเตย ต.ห้วยเตยคําแมด อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น 40170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
878 31526 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์* ม.3 บ้านโนนอุดม ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
879 3224 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ* ม.6 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
880 8972 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ* ม.7 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
881 39935 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์* เลขที่ 124 ม.5 บ้านหนองกุ้งขี้ควง ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
882 118 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี* ม.1 บ้านนาคําน้อย ต.บัวใหญ่ อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ญ
883 22825 โรงเรียนบ้านหินลาด* ม.7 ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
884 36428 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา* - ต.ม่วงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
885 32756 โรงเรียนน้ําพองศึกษา** ถ.วังเกิ้ง ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
886 10562 โรงเรียนบ้านนาเรียง* ม.8 บ้านนาเรียงโนนสวรรค์ ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น 40140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
887 1681 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา* ม.9 บ้านหนองน้ําขุ่น ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
888 16997 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี* ม.5 บ้านวังยาว ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
889 13783 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ* ม.1 บ้านเปือยใหญ่ ต.เปือยใหญ่โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
890 448 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่* ม.12 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
891 13747 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบํารุง* ม.3 บ้านเป้า ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
892 14148 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์* ม.20 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
893 3803 โรงเรียนบ้านขามเรียน* ม.8 บ้านขามเรียน ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
894 16351 โรงเรียนบ้านละว้า* ม.5 บ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
895 13398 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี* ม.4 บ้านป่างิ้ว ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
896 385 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร* ม.8 บ้านโคกงาม ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
897 5138 โรงเรียนบ้านคําหญ้าแดง* ม.9 บ้านโนนม่วง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
898 10415 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์* ม.5 บ้านนาโพธิ์ ต.นองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
899 1542 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา* ม.11 บ้านดอนหัน ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
900 30189 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บํารง* ม 4 ต บ้านฝาง อ บ้านฝาง จ ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ900 30189 โรงเรยนสระแกวราษฎรบารุง* ม.4 ต.บานฝาง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 40270 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
901 4827 โรงเรียนบ้านค้อ* ม.10 บ้านค้อ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

902 36433 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม* - ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
903 30608 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม* ม.2 บ้านหนองชาด ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
904 2684 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง* ม.9 บ้านกระเดื่อง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
905 5146 โรงเรียนบ้านคําหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว* ม.2 บ้านโนนตุ่น ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
906 19070 โรงเรียนบ้านหนองคลอง* ม.8 บ้านหนองคลอง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
907 36432 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน* ม.2 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
908 30235 โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา* ม.3 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
909 33873 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์* เลขที่ 83/1 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

910 814 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา* ม.1 บ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
911 6218 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่* ม.3 บ้านโจดใหญ่ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
912 6751 โรงเรียนบ้านดงกลาง* ม.5 บ้านดงกลาง ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
913 6765 โรงเรียนบ้านดงเก่า* ม.4 บ้านดงเก่า ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
914 23932 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท* ม.2 บ้านพระบุ ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
915 11552 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ* ม.4 บ้านโนนบ่อ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
916 13642 โรงเรียนบ้านป่าส่าน* ม.9-10 บ้านป่าส่าน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
917 13652 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู* ม.6 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
918 12089 โรงเรียนบ้านบ่อแก* ม.4 บ้านบ่อแก ต.มะขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
919 20737 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น* ม.1 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
920 39977 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก* ม.6 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
921 6217 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม* ม.1 ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
922 8309 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก* ม.5 บ้านเตาเหล็ก ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
923 18657 โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง* ม.5 บ้านหญ้าคา ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
924 22457 โรงเรียนบ้านหันใหญ่* ม.10 บ้านหันใหญ่ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
925 33887 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล* เลขที่ 150/3 ถ.พลรัตน์ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

926 32127 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์* เลขที่ 291 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

927 9376 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย* ม.4 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

928 16332 โรงเรียนบ้านลอมคอม* ม.8 บ้านลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
929 5656 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตําแย* ม.4 บ้านโคกล่าม ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
930 20716 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก* ม.2 บ้านหนองแวงนอก ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
931 30696 โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี* ม.7 บ้านหนองม่วงน้อย ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
932 1663 โรงเรียนไตรคามราษฎร์บํารุง* ม.7 บ้านห้วยม่วง ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
933 5658 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี* ม.2 บ้านโนนกอก ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
934 4164 โรงเรียนบ้านเขาวง* ม.5 บ้านเขาวง ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
935 17056 โรงเรียนบ้านวังสวาบ* ม.1 ต.วังสวาป อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
936 6690 โรงเรียนบ้านซําภูทอง* ม.1 บ้านซําภูทอง ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
937 8485 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์* เลขที่ 236 ม.6 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู
938 11868 โรงเรียนบ้านโนนสําราญ* ม.8 บ้านโนนสําราญ ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
939 3126 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์* ม.5 บ้านกุดแคน ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
940 20296 โรงเรียนบ้านหนองพลวง* ม.6 บ้านหนองพวง ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
941 3202 โรงเรียนบ้านกุดน้ําใส* ม.4 บ้านกุดน้ําใส ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
942 20642 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง* ม.7 บ้านหนองลุมพุก ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
943 2517 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์* ม.2 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
944 2541 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา* ม.10 บ้านโนนอุดมสะอาดวิทยา ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
945 10733 โรงเรียนบ้านนาหว้า* ม.1 บ้านนาหว้า ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
946 16205 โรงเรียนบ้านเรือ* ม.1 บ้านเรีอ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
947 14738 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา* ม.8 บ้านโพนเพ็ก ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
948 17412 โรงเรียนบ้านสงเปือย* ม.1 บ้านสงเปีอย ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
949 11715 โรงเรียนบ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา* ม.6 บ้านโนนศิลา ต.หนองกุงเซิง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
950 30574 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา* ม.9 บ้านน้ําเซิน ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
951 5742 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา* ม.3 บ้านโคกสหกรณ์ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
952 36439 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม* - ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
953 5370 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา* ม.4 บ้านโคกกลาง ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
954 22395 โรงเรียนบ้านหว้าทอง* ม.1 บ้านหว้าทอง ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
955 1126 โรงเรียนชมชนบ้านหันมัญจาคีรี* ม 13 บ้านหัน ถ หน้าเมือง ต มัญจาคีรี อ มัญจาคีรี จ ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ955 1126 โรงเรยนชุมชนบานหนมญจาคร* ม.13 บานหน ถ.หนาเมอง ต.มญจาคร อ.มญจาคร จ.ขอนแกน 40160 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
956 2519 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์* ม.13 บ้านโนนสวาง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

956 49262 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สาขาห้วยหินเกิ้ง* ม.11 บ้านห้วยหินเกิ้ง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

957 3912 โรงเรียนบ้านขุมดิน* ม.4 บ้านขุมดิน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
958 19750 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์* ม.5 บ้านหนองโน ต.กุดเค้า1 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
959 3924 โรงเรียนบ้านเขวา* ม.9 บ้านเขวา ต.กุดเค้า2 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
960 4983 โรงเรียนบ้านคําแคน* ม.12 บ้านคําแคนใต้ ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
961 5004 โรงเรียนบ้านคําโซ่* ม.6 บ้านคําคันโซ่ ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
962 5023 โรงเรียนบ้านคําน้อย* ม.4 บ้านคําน้อย ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
963 9831 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคําแคนเหนือ* ม.3 บ้านน้อยกลาง ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
964 18983 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา* ม.10 บ้านหนองขาม ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือญ
965 22203 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง* ม.7 บ้านห้วยแล้ง ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
966 9110 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์* ม.7 บ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
967 11351 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์* ม.4 บ้านโนนคูณ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
968 18610 โรงเรียนบ้านไส้ไก่* ม.1 บ้านไส้ไก่ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
969 22555 โรงเรียนบ้านหัวนา* ม.6 บ้านหัวนาเหนือ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
970 9935 โรงเรียนบ้านนาข่า* ม.13 บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
971 19434 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด* ม.3 บ้านหนองต่อ ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
972 30225 โรงเรียนสวัสดี* ม.10 บ้านหวายหลืม ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
973 30909 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา* ม.9 บ้านเหล่าใหญ่ ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
974 5832 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร* ม.13 บ้านโคกสูง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
975 18455 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก* ม.7 บ้านหินแตก ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
976 36443 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก* เลขที่ 205 ม.7 บ้านโนนสวาง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
977 1692 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา* ม.9 บ้านโคกกลาง ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
978 2476 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์* ม.6 บ้านโนนเขวา ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
979 2878 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา* ม.3 บ้านกอก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
980 16702 โรงเรียนบ้านวังแคน* ม.13 บ้านวังแคน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
981 17740 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน (ราษฎร์สงเคราะห์)* ม.1 บ้านสวนหม่อน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

982 6187 โรงเรียนบ้านแจ้ง* ม.7 บ้านแจ้ง ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Page 39 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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ภาค

983 10112 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร* ม.2 บ้านนาจาน ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
984 11865 โรงเรียนบ้านโนนสํานัก* ม.5 บ้านโนนสํานัก ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
985 20130 โรงเรียนบ้านหนองแปน* ม.9 บ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
986 21191 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด* ม.8 บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
987 17419 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ* ม.8 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ - อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
988 16593 โรงเรียนบ้านเลิง* ม.8 บ้านเลิง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
989 19558 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่* ม.5 บ้านหนองเต่า ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
990 21033 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่* ม.11 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
991 22985 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์* ม.4 บ้านเหล่านกชุม ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
992 18775 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บํารุง* ม.3 บ้านหนองกอย ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฎ ุ ญ
993 21093 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ* ม.7 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
994 8927 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์* ม.6 บ้านท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
995 21817 โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา* ม.16 บ้านห้วยเตย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
996 19108 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง* ม.5 บ้านหนองค้า ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
997 19997 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ* ม.3 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
998 31738 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย* ชุมชนบ้านโนนชัย ถ.ราษฎร์คะนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
999 31740 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด* เลขที่ 600 ม.17 ถนนรื่นรมย์ ซอยวุฒาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1000 31746 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน* หมู่บ้านศรีฐาน ซ. 5 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1001 31618 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม* ถ.ศิลปะสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1002 31752 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง* หลังวัดตราชูวนาราม ถนนมิตราภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1003 24105 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ*
เลขที่ 182/13 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1004 33847 โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา* เลขที่ 224/1 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1005 33860 โรงเรียนอนุบาลมณีอนุสรณ์* เลขที่ 485 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1006 36405 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3* - ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1007 7899 โ ี ้ ป้ * 9 ้ ป้ ้ ้ ื ่ 40000 ั ี ื1007 7899 โรงเรยนบานตอกแปน* ม.9 บานตอกแปน ต.บานคอ อ.เมอง จ.ขอนแกน 40000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
1008 20094 โรงเรียนบ้านหนองปอ* ม.19 บ้านหนองปอ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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1009 22840 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ* ม.11 บ้านหินลาด ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1010 7737 โรงเรียนบ้านแดงน้อย* ม.6 บ้านแดงน้อย ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1011 14898 โรงเรียนบ้านม่วง* ม.11 บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1012 18830 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์* ม.8 บ้านหนองกุง ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1013 22950 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก* ม.5 บ้านเหล่าเกวียนหัก ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1014 36402 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2* - ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1015 5167 โรงเรียนบ้านคําไฮหัวทุ่งประชาบํารุง* ม.23 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1016 22420 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล* ม.2 บ้านหว้า ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1017 22991 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี* ม.11 บ้านเหล่านาดี ถ.ขอนแก่น-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1018 36408 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา* เลขที่ 252 ม.11บ้านเหล่านาดี ถ. ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ

ขอนแก่น-มัญจา
1019 7257 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา* ม.3 บ้านดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1020 12570 โรงเรียนบ้านบึงฉิม* ม.4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1021 12594 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น* ม.10 บ้านท่าหิน ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1022 14101 โรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)* ม.2 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1023 39816 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา* ม.3 บ้านพระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1024 31505 โรงเรียนอานันทนวิทยา* ม.5 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1025 36409 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น* ม.9 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1026 11480 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา* ม.15 ถ.เจนจบทิศ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1027 17928 โรงเรียนบ้านสะอาด* ม.1 บ้านสะอาด ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1028 21408 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย* ม.8 บ้านหนองไฮ ต.เมืองพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1029 3608 โรงเรียนบ้านโกทา* ม.15 บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1030 7418 โรงเรียนบ้านดอนยาง* ม.11 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1031 8302 โรงเรียนบ้านเต่านอ* ม.7 บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1032 17383 โรงเรียนบ้านศิลา* ม.18 บ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1033 21224 โรงเรียนบ้านหนองหิน* ม.8 บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1034 24063 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา* เลขที่ 263 ม.11 ถ.ราษฎร์คนึง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1035 36410 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย* ม.19 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1036 5648 โรงเรียนบ้านโคกล่าม* ม.2 บ้านโคกล่าม ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1037 5927 โรงเรียนบ้านงิ้ว* ม.9 บ้านงิ้ว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1038 11291 โรงเรียนบ้านโนนกู่* ม.5 บ้านโนนกู่ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1039 14521 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น* ม.13 บ้านเพี้ยฟาน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1040 14980 โรงเรียนบ้านม่วงโป้* ม.4 บ้านม่วงโป้ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1041 20109 โรงเรียนบ้านหนองปิง* ม.10 บ้านหนองปิง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1042 36403 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา* - ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1043 3632 โรงเรียนบ้านไก่นา* ม.6 บ้านไก่นา ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1044 10437 โรงเรียนบ้านนาเพียง* ม.4 บ้านนาเพียง ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1045 5498 โรงเรียนบ้านโคกท่า* ม.11 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู
1046 30622 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม* ม.4 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1047 18950 โรงเรียนบ้านหนองขาม* ม.1 บ้านหนองขาม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1048 1181 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน* ม.6 บ้านเมีองใหม่ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1049 5889 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง* ม.5 บ้านโคกใหญ่ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1050 12244 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา* ม.10 บ้านบะแหบ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1051 18565 โรงเรียนบ้านโสกน้ําขาว* ม.3 บ้านโสกน้ําขาว ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1052 20393 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว* ม.2 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1053 22454 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก* ม.7 บ้านหันโสกเชือก ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1054 36413 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน* - ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1055 15971 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด* ม.8 บ้านโนนไท ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1056 23829 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)* ม.6 บ้านลาด ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1057 16365 โรงเรียนบ้านละหานนา* ม.1 บ้านละหานนา ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1058 3243 โรงเรียนบ้านกุดรู** ม.4 บ้านกุดรู ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1059 17217 โรงเรียนบ้านแวงน้อย** ม.1 บ้านแวงน้อย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1060 11969 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่* ม.2 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1061 36411 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร* เลขที่ 104 ม.1 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1062 24523 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา* ม.5 บ้านห้วยบง ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1063 6219 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่* ม 5 บ้านโจดใหญ่ ต ใหม่นาเพียง อ แวงใหญ่ จ ขอนแก่น 40330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1063 6219 โรงเรยนบานโจดใหญ* ม.5 บานโจดใหญ ต.ใหมนาเพยง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 40330 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
1064 36445 โรงเรียนซํายางวิทยายน* - ต.ซํายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1065 18240 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง* ม.2 บ้านสารจอด ต.ซํายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1066 18997 โรงเรียนบ้านหนองกระบือวิทยาคม* ม.4 บ้านหนองขี้ควาย ต.ซํายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1067 6674 โรงเรียนบ้านซําจําปา* ม.6 บ้านซําจําปา ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1068 10796 โรงเรียนบ้านนาอุดม* ม.4 บ้านนาอุดม ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1069 16672 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง* ม.8 ต.ดอนลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1070 30547 โรงเรียนแสงบัวทอง* ม.8 บ้านหนองแสง ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1071 12066 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์* ม.1 บ้านบริบูรณ์ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1072 14036 โรงเรียนบ้านผาน้ําเที่ยง* ม.4 บ้านผาน้ําเที่ยง ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1073 14209 โรงเรียนบ้านพงษ์* ม.3 บ้านพงษ์ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1074 17738 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์* ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู
1075 18544 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี* ม.4 บ้านโสกจานนาดี ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1076 11359 โรงเรียนบ้านโนนงาม* ม.3 บ้านโนนงาม ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1077 20062 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว* ม.1 ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1078 11938 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์* ม.6 บ้านโนนหว้านไฟ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1079 12698 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่* ม.8 บ้านหนองดู่ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1080 13213 โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง* ม.3 บ้านปากห้วยฝาง ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1081 39723 โรงเรียนโสกหาดสวรรค์* ม.13 บ้านหาดสวรรค์ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1082 3661 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา* ม.4 บ้านขมิ้น ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1083 5406 โรงเรียนบ้านโคกกุง* ม.9 บ้านโคกกุง ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1084 17324 โรงเรียนบ้านศรีสุข* ม.2 บ้านศรีสุข ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1085 18584 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว* ม.3 บ้านโสกรัง ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1086 13492 โรงเรียนบ้านป่าน* ม.8 บ้านป่าน ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1087 18031 โรงเรียนบ้านสันติสุข* ม.6 บ้านสันติสุข ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1088 19616 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์* ม.3 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1089 3190 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ* ม.1 บ้านกุดธาตุ ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1090 10178 โรงเรียนบ้านนาดี* ม.9 บ้านนาดี ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1091 5183 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์* ม.8 บ้านคึมชาติ ต.ขนวน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1092 21032 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า* ม 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต บ้านโคก อ หนองนาคํา จ ขอนแก่น 40150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1092 21032 โรงเรยนบานหนองหญาปลองหนองหวา* ม.6 บานหนองหญาปลอง ต.บานโคก อ.หนองนาคา จ.ขอนแกน 40150 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
1093 3100 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง* ม.4 บ้านกุดกว้าง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1094 22574 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน* ม.1 บ้านหัวนาจระเข้ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1095 22587 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง* ม.11 บ้านหัวบึง ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1096 21154 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ* ม.6 บ้านหนองหอย ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1097 33894 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี* เลขที่ 10 ม.10 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1098 3251 โรงเรียนบ้านกุดเลา* ม.3 บ้านกุดเล่า ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1099 14884 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า* ม.4 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1100 17618 โรงเรียนบ้านสระพังข่า* ม.5 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1101 19660 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์* ม.21 บ้านหนองนกเขียน ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1102 10390 โรงเรียนบ้านนาเปือย* เลขที่ 108 ม.5 บ้านนาเปือย ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1103 16043 โรงเรียนบ้านร่องสมอ* ม.10 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1104 22068 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง* เลขที่ 144 ม.9 บ้านห้วยม่วง ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1105 7518 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่* ม.9 บ้านดอนหัน ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1106 11924 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง* ม.7 บ้านหนองแวง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1107 20779 โรงเรียนบ้านหนองสระ* ม.4 บ้านหนองสระ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1108 20210 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ และ

โรงเรียนบ้านดอนกอก*
ม.7 บ้านหนองผือ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1109 17776 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง* ม.9 บ้านดอนคู่ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1110 22924 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง* ม.7 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1111 7173 โรงเรียนบ้านดอนแขม* ม.4 บ้านดอนแขม ต.ยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1112 7521 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว* ม.8 ต.ยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1113 10084 โรงเรียนบ้านนางิ้ว* ม.5 บ้านนางิ้ว ต.ยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1114 36449 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา* ม.9 ต.ยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1115 22997 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์* ม.3 บ้านเหล่า ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1116 36450 โรงเรียนหนองเรือวิทยา* ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1117 20713 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง** ม.4 บ้านหนองแวงตอตั้ง ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1118 2749 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง* ม.2 บ้านกระหนวน ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1119 3267 โรงเรียนบ้านกดหว้า* ม 9 บ้านกดหว้า ต ดอนด่ อ หนองสองห้อง จ ขอนแก่น 40190 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ1119 3267 โรงเรยนบานกุดหวา* ม.9 บานกุดหวา ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 40190 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
1120 18290 โรงเรียนบ้านสําโรง* ม.1,ม.6 ต.สําโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1121 36453 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา* - ต.สําโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1122 11396 โรงเรียนบ้านโนนจิก* ม.6 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1123 36456 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม* - ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1124 20211 โรงเรียนบ้านหนองผือ* ม.5 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1125 30841 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์* ม.6 บ้านห้วยยาง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1126 21865 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา* เลขที่ 60 ม.7 บ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1127 36455 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม* เลขที่ 225 ม.2 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1128 24824 โรงเรียนวัดขุนซ่อง* เลขที่ 4 ม.3 บ้านขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1128 49265 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขาโป่งเกตุ* ม.11 ต.ขุนชิ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1129 6264 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด* เลขที่ 1 ม.11 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออกุ
1130 13924 โรงเรียนบ้านโป่งวัว* ม.3 ม.13 บ้านแสงทอง ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1131 19920 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง* เลขที่ 258 ม.9 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1132 5669 โรงเรียนบ้านโคกวัด* เลขที่ 32/5 ม.5 บ้านโคกวัด ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1133 24939 โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม* เลขที่ 64 ม.1 บ้านเขาวง ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1134 11157 โรงเรียนบ้านเนินจําปา* เลขที่ 9 ม.3 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1135 17139 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น* เลขที่ 75 ม.8 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1136 6552 โรงเรียนบ้านซอยสอง (อภิชาตราษฎร์อุปถัมภ์)* เลขที่ 31 ม.1 บ้านซอยสอง ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก

1137 12857 โรงเรียนบ้านประแกต* เลขที่ 100 ม.3 บ้านประแกต ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1138 6352 โรงเรียนบ้านช้างข้าม* ม.10 บ้านช้างข้าม ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 ภาคตะวันออก
1139 33905 โรงเรียนศรีหฤทัย* เลขที่ 231 ถ.เทศบาลสาย2 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 ภาคตะวันออก

1140 36466 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร* บ้านตกพรม ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 ภาคตะวันออก
1141 25773 โรงเรียนวัดตกพรม* ม.2 บ้านตกพรม ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 ภาคตะวันออก
1142 8491 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชย

ราษฎร์บํารุง)*
ม.7 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 ภาคตะวันออก

1143 20569 โรงเรียนบ้านหนองระหาน (สามัคคีพลาคาร)* ม.1 บ้านหนองระหาน ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 ภาคตะวันออก

1144 28524 โรงเรียนวัดเวฬุวัน (กิจวิทยาราษฎร์อุทิศ)* ม.3 บ้านตันหาร ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 ภาคตะวันออก
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1145 28493 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง* ม.2 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 ภาคตะวันออก
1146 12184 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ* ม.2 บ้านบ่อเวฬุ ต.เวฬุวัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 ภาคตะวันออก
1147 24632 โรงเรียนวัดกะทิง* ม.3 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 ภาคตะวันออก
1148 3529 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย* ม.10 บ้านแก่งน้อย ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1149 3969 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา* ม.7 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1150 8896 โรงเรียนบ้านท่าปก* ม.3 บ้านท่าปก ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1151 17226 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง* ม.3 ม.1 บ้านตะพง ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1152 4305 โรงเรียนบ้านคลองกะพง* เลขที่ 86 ม.9 ถ.รุจิวงศ์ บ้านคลองกะพง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1153 15155 โรงเรียนบ้านมาบโอน* เลขที่ 90/3 ม.11 ถ.จงอุทัยไพศาสล บ้าน

มาบชะโอน
ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก

1154 27218 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม* ม.1 ม.4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1155 24973 โรงเรียนวัดโขมง* เลขที่ 63 ม.2 บ้านโขมง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1156 6176 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว* เลขที่ 70 ม.6 บ้านเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1157 8308 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ (กิจกาญจน์ราษร์อุทิศ)* เลขที่ 7/3 ม.2 บ้านนอกเขา ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก

1158 29545 โรงเรียนวัดหมูดุด* ม.4 บ้านหมูดุด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1159 24969 โรงเรียนวัดแขมหนู* เลขที่ 50/7 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1160 36468 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล"* เลขที่ 10 ถ.สัมปทาน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1161 17896 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก* เลขที่ 15 ม.5 บ้านสะพานเลือก ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1162 26229 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา* เลขที่ 114/1 ม.3 บ้านทุ่งเบญจา ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1163 36471 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม* ม.12 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1164 33908 โรงเรียนสุดแสวงวิทยา* เลขที่ 59/1 ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก

1165 26160 โรงเรียนวัดท่าศาลา* เลขที่ 35 ม.3 บ้านท่าศาลา ต.รําพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1166 2037 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)* ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1167 28959 โรงเรียนวัดสามผาน* เลขที่ 55 ม.5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ภาคตะวันออก
1168 15855 โรงเรียนบ้านยางระหง* เลขที่ 1 ม.2 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1169 29519 โ ี ั ( ิ ิ ์ ํ )* ี่ 1/3 8 ั ี 22160 ั1169 29519 โรงเรยนวดหนองแหวน (วจตรราษฏรบารุง)* เลขท 1/3 ม.8 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จนทบุร 22160 ภาคตะวนออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1170 36473 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม* เลขที่ 40/1 ม.3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1171 28477 โรงเรียนวัดวังหิน (เจียงบรรจงราษฎร์นุ

เคราะห์)*
เลขที่ 63/3 ม.6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก

1172 36474 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง* ม.6 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1173 28689 โรงเรียนวัดสนามไชย* เลขที่ 55 ม.5 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 ภาคตะวันออก
1174 13621 โรงเรียนบ้านป่าวิไล (สโมสรออนส์จันทบุรี

อุปถัมภ์)*
ม.5 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 22140 ภาคตะวันออก

1175 6810 โรงเรียนบ้านดงจิก* ม.5 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 22140 ภาคตะวันออก
1176 13061 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ* เลขที่ 59 ม.3 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 22140 ภาคตะวันออก
1177 36462 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม* เลขที่ 6 ม.8 บ้านเครือหวาย ต.โป่งน้ําร้อน อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 22140 ภาคตะวันออกุ
1178 4336 โรงเรียนบ้านคลองคต* ม.7 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 22140 ภาคตะวันออก
1179 13793 โรงเรียนบ้านแปลง* ม.6 บ้านแปลง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 22140 ภาคตะวันออก
1180 20796 โรงเรียนบ้านหนองสลุด* ม.5 บ้านหนองสลุด ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 ภาคตะวันออก
1181 27512 โรงเรียนวัดโป่ง* ม.7 บ้านโป่งโรงเซ็น ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 ภาคตะวันออก
1182 27172 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง* ม.3 บ้านอ่าง ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 ภาคตะวันออก
1183 28393 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย (บุญราษฎร์วิทยาคม)* ม.7 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 ภาคตะวันออก
1184 24736 โรงเรียนวัดเกาะขวาง* เลขที่ 19 ม.1 ถ.ญาญวิโรจน์ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
1185 24992 โรงเรียนวัดคมบาง (เพิ่มพิทยากร)* เลขที่ 30/4 ม.3 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
1186 26601 โรงเรียนวัดเนินยาง* ม.1 บ้านคมบาง ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
1187 25328 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)* ม.9 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
1188 27561 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)* เลขที่ 17/101 ม.6 บ้านไผ่ล้อม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
1189 32165 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์* เลขที่ 108 ม.5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก

1190 33896 โรงเรียนบุญสมวิทยา* เลขที่ 987 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก

1191 33897 โรงเรียนบุญสมอนุบาล* เลขที่ 981 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก

1192 36458 โ ี ์* ี่ 1/7 ่ ิ ื ั ี 22000 ั1192 36458 โรงเรยนเบญจมานุสรณ* เลขท 1/7 ถ.แผนดนทอง ต.ตลาด อ.เมอง จ.จนทบุร 22000 ภาคตะวนออก
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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1193 40062 โรงเรียนอํานวยวิทย์พัฒน์* เลขที่ 1 ม.11 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก

1194 36457 โรงเรียนบางกะจะ* เลขที่ 22 ม.1 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
1195 27681 โรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรีชีบาอุทิศ)* เลขที่ 108 ถ.ชาติอนุสรณ์ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
1196 25655 โรงเรียนวัดดอนตาล* ม.13 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
1197 27523 โรงเรียนวัดโป่งแรด (ปคุณวิทยาคาร)* ม.2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
1198 33902 โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล* เลขที่ 92 ม.11 ถ.ตรีรัตน์ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก

1199 27682 โรงเรียนวัดพลับพลา* เลขที่ 64 ม.9 บ้านพลับพลา ต.พลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
1200 32403 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ** เลขที่ 10 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออกญ ู ุ ุ
1201 36459 โรงเรียนศรียานุสรณ์* เลขที่ 1 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ภาคตะวันออก
1202 12878 โรงเรียนบ้านประตง* เลขที่ 20 ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 ภาคตะวันออก
1203 36477 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา* ม.1 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 ภาคตะวันออก
1204 8163 โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตํารวจชายแดน

สงเคราะห์)*
ม.3 ต.ประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 ภาคตะวันออก

1205 30120 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2* เลขที่ 19 ม.3 บ้านเขาสะท้อน ต.ประตงทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 ภาคตะวันออก
1206 36461 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ

อุปถัมภ์*
บ้านพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 ภาคตะวันออก

1207 29287 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม* ม.2 บ้านหนองชิ่ม ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 ภาคตะวันออก
1208 36507 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร* ม.1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 ภาคตะวันออก
1209 30951 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์** ม.1 บ้านเกาะจันทร์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 ภาคตะวันออก
1210 36506 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา* เลขที่ 350/8 ม.2 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 ภาคตะวันออก
1211 1211 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว* เลขที่ 40 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก
1212 28525 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม* ม.3 ต.ตะคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก
1213 7982 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย* ม.2 บ้านตะเคียนเตี้ย ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก
1214 21683 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า* ม.4 บ้านห้วยไข่เน่า ต.นพรัตน์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก
1215 31640 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)* เลขที่ 250 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก

1216 31794 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)* เลขที่ 152 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก

Page 48 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1217 40066 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง* เลขที่ 43 ม.3 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก

1218 31100 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง* เลขที่ 63 ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก
1219 9236 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม* ม.14 บ้านทุ่งกลม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก
1220 31792 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทยาเหนือ)* เลขที่ 15 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก

1221 27205 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์* เลขที่ 77/1 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก
1222 33979 โรงเรียนอักษรพัทยา* เลขที่ 608/1 ม.10 ถ.พัทยาใต้ ซ.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก

1223 9285 โรงเรียนบ้านท่งคา* ม.1 ถ.สขาภิบาลห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมง จ.ชลบรี 20150 ภาคตะวันออกุ ุ ญ ญ ุ ุ
1224 30851 โรงเรียนห้วยใหญ่* เลขที่ 45/1 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ภาคตะวันออก
1225 19293 โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการี

อุทิศ)*
ม.3 บ้านหนองชาก ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 ภาคตะวันออก

1226 20023 โรงเรียนบ้านหนองปรือ* ม.1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 ภาคตะวันออก
1227 24907 โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)* เลขที่ 242 ม.2 บ้านเขาไผ่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 ภาคตะวันออก
1228 11251 โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า* ม.7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ภาคตะวันออก
1229 24612 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง* ม.9 บ้านคลองหลวง ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ภาคตะวันออก
1230 17641 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม* ม.9 บ้านโคก ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ภาคตะวันออก
1231 24782 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม* ม.4 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 ภาคตะวันออก
1232 12481 โรงเรียนบ้านบางหัก* ม.1 ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ภาคตะวันออก
1233 25648 โรงเรียนวัดดอนดํารงธรรม* ม.4 ต.ดอนหัวฟัอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ภาคตะวันออก
1234 33951 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์* เลขที่ 45 ง. ถ.พาสเภตรา ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ภาคตะวันออก

1235 19441 โรงเรียนบ้านหนองตะโก* ม.1 บ้านหนองตะโก ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ภาคตะวันออก
1236 33945 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย* เลขที่ 155/19 ถ.ราษฏ์ประสงค์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ภาคตะวันออก

1237 23108 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น* - ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ภาคตะวันออก
1238 32056 โ ี ิ ิ * ี่ 10/4 7 ิ ิ ี ื ี 20000 ั1238 32056 โรงเรยนเจรญสุขวทยา* เลขท 10/4 ม.7 ถ.เศรษฐกจ ซ.เจรญสุข ต.หนองร อ.เมอง จ.ชลบุร 20000 ภาคตะวนออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1239 40070 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา* ม.3 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ภาคตะวันออก
1240 31572 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1* เลขที่ 88 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภาคตะวันออก
1241 31651 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง-เซ็ง

 พรประภา)*
เลขที่ 58/3 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภาคตะวันออก

1242 49818 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี* เลขที่ 8 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภาคตะวันออก
1243 24864 โรงเรียนวัดเขาฉลาก* ม.4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภาคตะวันออก
1244 29909 โรงเรียนวัดอัมพวัน* ม.4 บ้านหนองแขวะ ต.บึงศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภาคตะวันออก
1245 33996 โรงเรียนดาราสมุทร* เลขที่ 11 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภาคตะวันออก

1246 28122 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส* ม.2 บ้านไร่กล้วย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภาคตะวันออกุ ุ ุ
1247 36525 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม* เลขที่ 312 ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภาคตะวันออก
1248 34006 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา* เลขที่ 29 ม.10 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภาคตะวันออก

1249 29241 โรงเรียนวัดหนองขาม* ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภาคตะวันออก
1250 119 โรงเรียนเกล็ดแก้ว* เลขที่ 185 ม.10 ถ.สุขุมวิท บ้านห้วยลึก ต.บางเหร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ภาคตะวันออก
1251 29274 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า* ม.5 บ้านหนองจับเต่า ต.พระนางจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ภาคตะวันออก
1252 4096 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี* ม.5 บ้านเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ภาคตะวันออก
1253 24853 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์* ม.9 บ้านวัดเขาคันธมาทน์ ต.พัฒนาการศึกษา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ภาคตะวันออก
1254 31113 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน* เลขที่ 19/53 ม.4 บ้านเตาถ่าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ภาคตะวันออก
1255 762 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร* เลขที่ 126 ม.4 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ภาคตะวันออก
1256 40016 โรงเรียนพิทยรังสี* ม.1 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 ภาคตะวันออก

1257 31225 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์** ม.4 คุ้งสําเภา ต.คุ้งสําเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ภาคกลาง
1258 36532 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์** เลขที่ 172 ม.3 ต.คุ้งสําเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ภาคกลาง
1259 4212 โรงเรียนบ้านเขาแหลม** ม.5 บ้านเขาแหลม ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ภาคกลาง
1260 16285 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)** ม.3 บ้านไร่พัฒนา ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ภาคกลาง
1261 11193 โรงเรียนบ้านเนินไผ่ (ไพศาลชลประชาสรรค์)** ม.2 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ภาคกลาง

1262 25213 โรงเรียนวัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยา)** ม.1 บ้านบ้าแหลมยาง ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1263 34019 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์** เลขที่ 129 ม.1 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ภาคกลาง

1264 26347 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์ (ประชาสงเคราะห์)** ม.2 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ภาคกลาง
1265 29712 โรงเรียนวัดหางแขยง (สถิตราษฎร์บํารุง)** ม.2 ต.หางน้ําสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ภาคกลาง
1266 36531 โรงเรียนสาครพิทยาคม** - ต.หางน้ําสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ภาคกลาง
1267 29304 โรงเรียนวัดหนองตาตน** ม.3 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 ภาคกลาง
1268 31571 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ** เลขที่ 17 ม.1 ถ.ชัยณรงค์ ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ภาคกลาง
1269 31786 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง** ม.5 ถ.เทศบาลสัมพันธ์ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ภาคกลาง
1270 25293 โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์)** ม.1 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ภาคกลาง
1271 27557 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง** ม.6 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ภาคกลาง
1272 29855 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์** ม.10 บ้านวัดใหม่ศรัทธาราษฏร์ ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ภาคกลาง
1273 34016 โรงเรียนวัฒนะโชติ** เลขที่ 203 ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ภาคกลาง

1274 34017 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท** เลขที่ 4/6 ม.5 ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ภาคกลาง

1275 29314 โรงเรียนวัดหนองเต่าดํา** - ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ภาคกลาง
1276 29402 โรงเรียนวัดหนองพังนาค** ม.7 ถ.สายเอเซีย ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 ภาคกลาง
1277 36533 โรงเรียนวัดสิงห์** เลขที่ 61 ม.1 ถ.สุขสําราญประชาราษฎร์ - อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 ภาคกลาง
1278 18215 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา** ม.1 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 ภาคกลาง
1279 30430 โรงเรียนสําราญราษฎร์บํารุง** ม.3 บ้านหัวตะเฆ่ ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 ภาคกลาง
1280 29352 โรงเรียนวัดหนองบัว (รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)** ม.2 ถ.กระทง-หนองบัว ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 ภาคกลาง

1281 1222 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้** ม.3 บ้านดงคอน ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง
1282 26297 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม** ม.4 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง
1283 28685 โรงเรียนวัดสนามชัย** ม.1 บ้านหอมกระจุย ต.ดดอนกํา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง
1284 28893 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)** ม.2 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง

1285 49270 โ ี ิ ** 3 ี่ ้ ี ั 171401285 49270 โรงเรยนอนุบาลสุธชา** ม.3 ต.เทยงแท อ.สรรคบุร จ.ชยนาท 17140 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1286 25291 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม** ม.9 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง
1287 29655 โรงเรียนวัดหอระฆัง** ม.12 บ้านหอระฆัง ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง
1288 40277 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ** เลขที่ 20/1 ม.3 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง

1289 27612 โรงเรียนวัดพระแก้ว** ม.10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง
1290 29677 โรงเรียนวัดหัวตะพาน** ม.14 บ้านหัวตะพาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง
1291 29856 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา (สํานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล)**
ม.7 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง

1292 26003 โรงเรียนวัดท่า** ม.12 บ้านวัดท่า ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง
1293 26378 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส** ม.5 บ้านใหญ่ ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลางญ ุ
1294 25020 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว** ม.2 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 ภาคกลาง
1295 13848 โรงเรียนบ้านโป่งแค** ม.5 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง
1296 24845 โรงเรียนวัดเขาแก้ว** ม.3 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง
1297 27120 โรงเรียนวัดบ้านหนอง** ม.9 บ้านหนอง ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง
1298 29954 โรงเรียนวัดอินทาราม (เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)** ม.2 บ้านตลุก ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง

1299 1326 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลําไย (เสนาณรงค์
อุปถัมภ์2)**

ม.2 บ้านสวนลําไยฯ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง

1300 40052 โรงเรียนอนุบาลณัฐชา* เลขที่ 15/3 ม.1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง

1301 25810 โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)** ม.1 บ้านเกาะ ต.โพนางดําตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง
1302 28713 โรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห์)** ม.3 บ้านสวนมะม่วง ต.โพนางดําออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง
1303 29558 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม** ม.3 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง
1304 36537 โรงเรียนสรรพยาวิทยา** ม.4 เขตเทศบาล ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง
1305 31378 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา** ม.4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง
1306 27842 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์** ม.2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง
1307 28080 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ** ม.4 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 ภาคกลาง
1308 16769 โ ี ้ ั ี ( ั ี ์ 4 ้ ั ี ั ี โ ั 171201308 16769 โรงเรยนบานวงตะเคยน (ขยนการนาวราษฎร

อุทิศ)**
ม.4 บานวงตะเคยน ต.วงตะเคยน อ.หนองมะโมง จ.ชยนาท 17120 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์

ภาค

1309 34021 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร** เลขที่ 49 ม.4 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 ภาคกลาง

1310 36540 โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์** เลขที่ 170 ม.2 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 ภาคกลาง
1311 39544 โรงเรียนบ้านดอนสีนวน** ม.11 บ้านดอนสีนวน ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 ภาคกลาง
1312 8712 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี* ม.8 บ้านท่าขาม ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1313 8682 โรงเรียนบ้านท่ากูบ* ม.1 บ้านท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1314 16676 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก** ม.3 บ้านวังขอนสัก ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1315 30631 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา* ม.8 บ้านหนองนาแซง ต.หนองนาแซงรอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1316 1777 โรงเรียนท่าลานทอง** ม.4 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1317 23235 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา** ม.1 บ้านใหม่พัฒนา ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใตุ้ ุ
1318 36589 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา* ม.8 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1319 4125 โรงเรียนบ้านเขาพาง* ม.8 บ้านทุ่งนาคาจอ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1320 22746 โรงเรียนบ้านหาดหงส์** ม.1 บ้านหาดหงษ์ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1321 1158 โรงเรียนชุมชนประชานิคม* ม.14 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1322 36590 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก** เลขที่ 99 ม. 9 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1323 9405 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น** ม.5 บ้านทุ่งบิ่น ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1324 48999 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ท่าแซะ** เลขที่ 182 ม.8 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้

1325 34045 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์** เลขที่ 120 ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้

1326 31046 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ* ม.6 บ้านโคนดการ้อง ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1327 34046 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย** เลขที่ 181 ม.6 ถ.เทศบาล 7 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้

1328 23705 โรงเรียนประชาสันติ* ม.10 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1329 25103 โรงเรียนวัดควนมณี** ม.6 บ้านดอนบ้าน ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1330 7183 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม** ม.8 บ้านดอนเคี่ยม ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1331 22721 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี** ม.11 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1332 16112 โ ี ้ ั ่ ** 7 ้ ส ใ ้ ั ่ ่ 86140 ใ ้1332 16112 โรงเรยนบานรบรอ** ม.7 บานสวมใต ต.รบรอ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต
1333 17720 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์** ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
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ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1334 22905 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง** ม.5 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1335 23266 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์** ม.2 บ้านพ่อตาหินช้าง ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1336 5926 โรงเรียนบ้านงาช้าง** ม.3 บ้านงาช้าง ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1337 23670 โรงเรียนประชาพัฒนา** ม.5 บ้านตาเงาะ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1338 2791 โรงเรียนบ้านกลาง** ม.1 บ้านสามไกร ต.หงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1339 9757 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ* ม.10 ต.หงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1340 12614 โรงเรียนบ้านบึงลัด** ม.6 บ้านบึงลัด ต.หงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1341 15920 โรงเรียนบ้านยายไท** ม.2 บ้านนายาว ต.หงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1342 23656 โรงเรียนประชานิคม 4** ม.5 ต.หงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1343 36592 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม* ม.4 ต.หงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้ญ ญ ุ
1344 6042 โรงเรียนบ้านจันทึง* ม.5 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1345 11026 โรงเรียนบ้านน้ําเย็น** ม.5 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1346 22769 โรงเรียนบ้านหินแก้ว** ม.3 ถ.ราษฎร์ไมตรี ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 ภาคใต้
1347 4169 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด** ม.4 บ้านเขาวงกรด ถ.เขาปีป-เขาทะลุ ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ภาคใต้
1348 27540 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม** ม.2 บ้านเขาหมาแหงน ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ภาคใต้
1349 18175 โรงเรียนบ้านสามแยกจําปา* ม.10 บ้านสามแยกจําปา ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ภาคใต้
1350 23118 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา* ม.4 บ้านแหลมยางนา ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ภาคใต้
1351 26284 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม* เลขที่ 121 ม.8 บ้านคลองเพรา ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ภาคใต้
1352 26087 โรงเรียนวัดท่าทอง** ม.1 บ้านท่าทอง ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ภาคใต้
1353 1248 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม** ม.2 บ้านท่า ต.ทุ่งตะโกใต้ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ภาคใต้
1354 22099 โรงเรียนบ้านห้วยมุด** ม.4 บ้านห้วยมุด ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ภาคใต้
1355 28012 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม** ม.1 บ้านหนองจิก ถ.หนองจิก-วังปลา ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ภาคใต้
1356 23409 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง* ม.3 บ้านอ่าวมะม่วง ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ภาคใต้
1357 25447 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม* ม.1 บ้านปากตะโก ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 ภาคใต้
1358 2102 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)* ม.2 บ้านทุ่งพัด ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1359 6524 โรงเรียนบ้านไชยราช* ม.10 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1360 40432 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว** ม.6 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1361 20174 โรงเรียนบ้านหนองผาก* ม 5 ต เขาไชยราช อ ปะทิว จ ชมพร 86160 ภาคใต้1361 20174 โรงเรยนบานหนองผาก* ม.5 ต.เขาไชยราช อ.ปะทว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต
1362 6424 โรงเรียนบ้านชุมโค** ม.3 บ้านหน้าถ้ํา ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1363 8486 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์* ม.7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1364 12359 โรงเรียนบ้านบางจาก** ม.5 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1365 22758 โรงเรียนบ้านหินกบ* ม.6 บ้านหินกบ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1366 30251 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล* ม.8 บ้านชุมทรัพย์ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1367 9515 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย** ม.5 บ้านทุ่งเรี้ย ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1368 22159 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้* ม.14 บ้านห้วยรากไม้ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1369 36593 โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา* เลขที่ 29 ม.1 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1370 25698 โรงเรียนวัดดอนยาง** ม.3 บ้านดอนยาง ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1371 49001 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์** เลขที่ 1/7 ม.10 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้

1372 49000 โรงเรียนอนุบาลอํานวยสุข** เลขที่ 76/16 ม.1 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้

1373 820 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์** ม.5 บ้านทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1374 4852 โรงเรียนบ้านคอกม้า** ม.6 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1375 7281 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน* ม.1 บ้านดอนตะเคียน ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1376 25620 โรงเรียนวัดดอนกุฎี** ม.5 บ้านหัวนอน ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1377 10992 โรงเรียนบ้านน้ําพุ* ม.5 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1378 12193 โรงเรียนบ้านบ่อสําโรง** ม.2 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1379 26875 โรงเรียนวัดบางแหวน* ม.4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1380 9528 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น** ม.8 ถ.อาภากร ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1381 17886 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)* ม.7 ถ.สายท่าแซะ-สะพลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1382 27394 โรงเรียนวัดปากด่าน** เลขที่ 40/5 ม.2 ถ.บ้านทุ่งวัวแล่น - บ้าน

สะพลี
ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้

1383 31117 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสําลี* ม.4 บ้านเนินสําลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 ภาคใต้
1384 8937 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา* ม.6 บ้านท่าแพ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1385 13055 โรงเรียนบ้านปังหวาน* ม.1 บ้านปังหวาน ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1386 14397 โรงเรียนบ้านพังเหา* ม.2 บ้านพังเหา ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1387 7911 โ ี ้ ่ ั้ ** 1 ้ ่ ั้ ป โ ๊ ช 86180 ใ ้1387 7911 โรงเรยนบานตอตง** ม.1 บานตอตง ต.ปากทรง อ.พะโตะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต
1388 13126 โรงเรียนบ้านปากทรง* ม.4 บ้านปากทรง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1389 23974 โรงเรียนพัฒนศึกษา* ม.5 บ้านทับขอน ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1390 4041 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง* ม.1 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1391 7837 โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ)** ม.16 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1392 12019 โรงเรียนบ้านในหยาน* ม.6 บ้านในหยาน ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1393 13194 โรงเรียนบ้านปากเลข** ม.10 บ้านในจอก ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1394 14290 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บํารุง* ม.2 บ้านพระรักษ์ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1395 23136 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา* ม.5 บ้านโหมง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1396 36594 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา** เลขที่ 127 ม.8 ถ.หลังสวน-ระนอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1397 31190 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ** ม.8 บ้านพะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 ภาคใต้
1398 24821 โรงเรียนวัดขุนกระทิง** ม.4 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใตุ้ ุ ุ
1399 34044 โรงเรียนนิรมลชุมพร** เลขที่ 253 ม.9 ถ.ชุมพร-กระบุรี ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้

1400 29720 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว** ม.3 บ้านวัดหาดทรายแก้ว ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1401 4722 โรงเรียนบ้านควนจําปา* ม.3 ต.ถ้ําสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1402 34040 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ** เลขที่ 97 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้

1403 36587 โรงเรียนศรียาภัย** เลขที่ 149 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1404 34042 โรงเรียนสหศึกษา* เลขที่ 22/1-22/2 ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้

1405 36588 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา* - ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1406 4900 โรงเรียนบ้านคอสน** ม.8 บ้านคอสน ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1407 12354 โรงเรียนบ้านบางคอย** ม.1 ถ.ชุมพร-ปากน้ําชุมพร บ้านบางคอย ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1408 12474 โรงเรียนบ้านบางหลง** ม.9 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1409 4094 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ** ม.6 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1410 6276 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา* ม.9 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1411 9572 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์** ม.8 บ้านทุ่งหงษ์ ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1412 26210 โรงเรียนวัดทุ่งคา** ม.1 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1413 18195 โ ี ้ ส สี ** 5 ช ั ื ช 86000 ใ ้1413 18195 โรงเรยนบานสามเสยม** ม.5 ต.นาชะอง อ.เมอง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต
1414 36586 โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา* ม.3 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้

Page 56 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1415 10129 โรงเรียนบ้านนาชะอัง* ม.2 บ้านนาชะอัง ต.นาชะอังนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1416 32129 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย** เลขที่ 200 ม.5 ถ.วัดชุมพรรังสรรค์ ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้

1417 25666 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว** ม.5 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1418 17370 โรงเรียนบ้านศาลาลอย* ม.8 บ้านศาลาลอย ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1419 19739 โรงเรียนบ้านหนองเนียน** ม.11 บ้านหนองเนียน ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1420 26847 โรงเรียนวัดบางลึก* ม.4 บ้านบางลึก ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1421 19213 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม** ม.9 บ้านหนองจันทน์หอม ต.บางลึกหาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1422 4866 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย* ม.9 บ้านคอเตี้ย ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1423 40409 โรงเรียนบุญสมบูรณ์ศึกษา** เลขที่ 208/201 ม.11 ซ.โพธารส ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใตุ้ญ ู

ถ.ปรมินทรมรรคา
ุ

1424 25169 โรงเรียนวัดคูขุด* ม.3 บ้านคูขุด ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1425 25704 โรงเรียนวัดดอนรวบ** ม.8 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1426 4165 โรงเรียนบ้านเขาวง* ม.11 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1427 39660 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง* ม.9 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1428 22535 โรงเรียนบ้านหัวถนน* ม.7 บ้านหัวถนน ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1429 22728 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ** ม.4 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1430 29659 โรงเรียนวัดหัวกรูด** ม.5 บ้านหัวกรูด ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1431 34039 โรงเรียนชุมพรศึกษา** เลขที่ 115 ม.3 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้

1432 40693 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเกาะแก้ว)** ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1433 25693 โรงเรียนวัดดอนเมือง** ม.6 บ้านดอนเมือง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1434 28428 โรงเรียนวัดวังไผ่** ม.3 ซ.สุขาภิบาล 10 ถ.เพชรเกษม ชุมพร-

ระนอง
ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้

1435 30068 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา** ม.8 บ้านเขาการ้อง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1436 10156 โรงเรียนบ้านนาแซะ** ม.4 บ้านนาแซะ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1437 4001 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ* ม.8 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1438 4147 โ ี ้ ์ ั * 9 ิสั ื ื 86000 ใ ้1438 4147 โรงเรยนบานเขายาวราษฎรพฒนา* ม.9 ต.วสยเหนอ อ.เมอง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต
1439 4630 โรงเรียนบ้านคลองสูบ* ม.1 บ้านคลองสูบ ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1440 25535 โรงเรียนวัดเชิงกระ* ม.2 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1441 29788 โรงเรียนวัดแหลมลําภู* ม.5 บ้านล่าง ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1442 22716 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี** ม.6 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1443 36585 โรงเรียนปากน้ําชุมพรวิทยา** เลขที่ 1 ม.1 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1444 4070 โรงเรียนบ้านเขาน้อย* ม.8 ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ภาคใต้
1445 8627 โรงเรียนบ้านทับใหม่** บ้านทับใหม่ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1446 724 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง* ม.2 บ้านเขาหลาง ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1447 29181 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม* ม.5 บ้านหัวมาด ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1448 29114 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต** ม.6 บ้านเขานาง ต.ทุ่งหลวงทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1449 1376 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา* ม.1 บ้านทุ่งคาวัด ต.ทุ่งหลวงทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใตุ้ ุ ุ ุ
1450 4595 โรงเรียนบ้านคลองสง* ม.13 บ้านคลองสง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1451 8511 โรงเรียนบ้านทรายทอง** ม.4 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1452 23124 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ** ม.5 บ้านแหลมนอก ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1453 23730 โรงเรียนประชาเอื้ออารี* ม.12 บ้านทุ่งขี้หนอน ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1454 27411 โรงเรียนวัดปากน้ําละแม** ม.1 บ้านปากน้ําละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1455 27497 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม* ม.9 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1456 30383 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา** ม.8 บ้านสามัคคีวัฒนา ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1457 40838 โรงเรียนเอื้ออําพน** เลขที่ 156 ม.6 ถ.ท่าชนะ-เขาชะมด ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้

1458 4044 โรงเรียนบ้านเขาตากุน* ม.10 บ้านเขาตากุน ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1459 7071 โรงเรียนบ้านดวด* ม.2 บ้านดวด ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1460 7184 โรงเรียนบ้านดอนแค** ม.4 บ้านดอนแค ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1461 17737 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์* เลขที่ 134 ม.7 บ้านสวนสมบูรณ์ ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภาคใต้
1462 3984 โรงเรียนบ้านเขาค่าย* ม.3 บ้านเขาค่าย ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1463 12021 โรงเรียนบ้านในหุบ** ม.4 บ้านในหุบ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1464 36595 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม** ม.1 บ้านเขาทะลุ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1465 21869 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง* ม.9 บ้านห้วยทับทอง ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1466 36596 โรงเรียนครนพิทยาคม** ม 12 บ้านค ถ ดอนหว้า น้ําฉา ต ครน อ สวี จ ชมพร 86130 ภาคใต้1466 36596 โรงเรยนครนพทยาคม** ม.12 บานคู ถ.ดอนหวา-นาฉา ต.ครน อ.สว จ.ชุมพร 86130 ภาคใต
1467 4158 โรงเรียนบ้านเขาล้าน* ม.8 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1468 5220 โรงเรียนบ้านคู** ม.12 ถ.ดอนหว้า-น้ําฉํา ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1469 9750 โรงเรียนบ้านไทรล่า* ม.4 บ้านไทรล่า ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1470 10763 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง** ม.1 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1471 10898 โรงเรียนบ้านน้ําฉา** ม.5 บ้านน้ําฉา ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1472 40205 โรงเรียนวัดจันทราวาส** ม.3 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1473 36597 โรงเรียนด่านสวีวิทยา** บ้านท้องตม ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1474 16579 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก** ม.10 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1475 26187 โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)* ม.5 บ้านท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1476 4447 โรงเรียนบ้านคลองน้อย* ม.5 บ้านคลองน้อย ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1477 11047 โรงเรียนบ้านน้ําลอดน้อย* ม.10 บ้านน้ําลอดน้อย ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใตุ้ ุ
1478 21746 โรงเรียนบ้านห้วยชัน* ม.5 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1479 25532 โรงเรียนวัดชุมแสง* ม.3 บ้านทุ่งระยะ ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1480 1374 โรงเรียนชุมชนสวี** ม.7 บ้านควนตะล่อม ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1481 34047 โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา** ม.5 ถ.ผดุงเกษม ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้

1482 26381 โรงเรียนวัดธัญญาราม* ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1483 36599 โรงเรียนสวีวิทยา* เลขที่ 597 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1484 36598 โรงเรียนนาสักวิทยา** ม.1 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1485 3499 โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง* ม.6 บ้านแก่งกะทั่ง ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1486 4083 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี** ม.3 บ้านเขาน้อยสามัคคี ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1487 9696 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา* ม.7 ถ.เขาปีป-เขาทะลุ ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1488 22349 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่* ม.11 บ้านห้วยใหญ่ ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1489 26507 โรงเรียนวัดนาสัก** ม.1 บ้านนาสัก ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1490 25538 โรงเรียนวัดเชิงคีรี** ม.5 บ้านชายเขา ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1491 299 โรงเรียนค่ายลูกเสืออําเภอสวี** ม.8 ถ.เอเชีย 14 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1492 14544 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง* ม.7 บ้านแพรกแห้ง ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1493 25077 โรงเรียนวัดควน** ม.4 บ้านควน ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
1494 27692 โรงเรียนวัดพ ง้น** ม 3 บ้านพ ง้น ต สวี อ สวี จ ชมพร 86130 ภาคใต้1494 27692 โรงเรยนวดพะงุน** ม.3 บานพะงุน ต.สว อ.สว จ.ชุมพร 86130 ภาคใต
1495 29776 โรงเรียนวัดแหลมปอ** ม.4 บ้านแหลมปอ ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1496 27324 โรงเรียนวัดประสาทนิกร* บ้านปากสระ ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1497 29102 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี* ม.5 บ้านวัดใหญ่ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1498 34050 โรงเรียนหลังสวนคริสเตียน** เลขที่ 61/1 ถ.ต้นโพธิ์ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้

1499 34051 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา** เลขที่ 42 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้

1500 7327 โรงเรียนบ้านดอนนน* ม.8 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1501 28183 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณาราม** ม.2 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1502 20055 โรงเรียนบ้านหนองปลา** ม.7 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1503 26401 โรงเรียนวัดนพคุณ* ม.4 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใตุ้ ุ
1504 4733 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก** ม.4 บ้านควนตะวันออก ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1505 17894 โรงเรียนบ้านสะพานยูง** ม.6 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1506 40194 โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ** ม.16 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1507 29919 โรงเรียนวัดอัมพาวาส** ม.15 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1508 12473 โรงเรียนบ้านบางหยี* ม.4 บ้านนอกใส ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1509 18911 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง** ม.8 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1510 25446 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร** ม.11 บ้านบางน้ําจืด ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1511 10928 โรงเรียนบ้านน้ําตก** ม.7 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1512 13144 โรงเรียนบ้านปากน้ําหลังสวน "ประชานุ

เคราะห์"*
ม.12 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้

1513 26474 โรงเรียนวัดนาทิการาม* ม.6 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1514 28170 โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง* ม.10 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1515 36600 โรงเรียนชลธารวิทยา** ม.10 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1516 39726 โรงเรียนบ้านคลองกก* ม.12 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1517 8622 โรงเรียนบ้านทับวัง** ม.16 บ้านทับวัง ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1518 25443 โรงเรียนวัดชลธารวดี** ม.10 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1519 30249 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์** ม.4 บ้านสวนยาง ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1520 8538 โ ี ้ ้ ** 13 ้ ้ํ ื ั ส ช 86110 ใ ้1520 8538 โรงเรยนบานทองครก** ม.13 ต.บานนาพรุต.บางนาจด

ปากน้ํา
อ.หลงสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1521 36601 โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวิทยา* บ้านดอนทราย ต.ปากน้ํา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1522 25644 โรงเรียนวัดดอนชัย* ม.3 บ้านดอนยาง ต.พ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1523 22293 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด** ม.9 บ้านนหงาว ต.พ้อแดงบางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1524 1208 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน* ม.9 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1525 49180 โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ** เลขที่ 80 ม.5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้

1526 34048 โรงเรียนตาแจ้งวังตะกอ** เลขที่ 107 ม.4 ถ.เขาม่วง-ปากน้ํา ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้

1527 3990 โรงเรียนบ้านเขาแงน** ม.5 บ้านเขาแงน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1528 4565 โรงเรียนบ้านคลองระ* ม.13 บ้านคลองระ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใตุ้
1529 11046 โรงเรียนบ้านน้ําลอด** ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1530 36602 โรงเรียนเมืองหลังสวน* เลขที่ 297 ม.4 ถ.เพชรเกษม ซ.โรงเรียน

เมืองหลังสวน
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้

1531 36603 โรงเรียนสวนศรีวิทยา* เทศบาลเมืองหลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1532 34049 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์** เลขที่ 237 ถ.หลังสวน-ปากน้ํา ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้

1533 1359 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสําราญ* ม.4 บ้านบางน้ําจืด ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1534 11992 โรงเรียนบ้านในกริม* ม.8 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1535 23666 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์** ม.9 บ้านในหงาว ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1536 17713 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์** ม.4 ต.หาดยายท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1537 28499 โรงเรียนวัดวาลุการาม** ม.11 บ้านแหลมทราย ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 ภาคใต้
1538 30810 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก* เลขที่ 139 ม.9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 ภาคเหนือ
1539 18097 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด* ม.9 บ้านสันมะเค็ด ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ภาคเหนือ
1540 9462 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม* ม.5 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ภาคเหนือ
1541 36153 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม* เลขที่ 242 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ภาคเหนือ
1542 21645 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง** ม.8 บ้านห้วยเกี๋ยง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ภาคเหนือ
1543 32905 โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ* เลขที่ 185 ถ.สาย1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ภาคเหนือ

1544 7620 โรงเรียนบ้านด้าย (ปาราษฎร์ดํารง)* ม.3 บ้านด้าย ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1545 13231 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย* ม.11 บ้านป่าก๋อย ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ภาคเหนือ
1546 17186 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว* ม.5 บ้านเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ภาคเหนือ
1547 20073 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด* ม.8 บ้านหนองปลาสะเด็ด ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ภาคเหนือ
1548 3879 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง (ตชด.)* ม.9 บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1549 13417 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม* ม.2 บ้านป่างาม ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1550 31030 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)* ม.3 บ้านไคร้ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 ภาคเหนือ
1551 32908 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี* เลขที่ 216 ถ.พิศาล ซ.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 ภาคเหนือ

1552 13584 โรงเรียนบ้านป่ารวก* บ้านป่ารวก ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 ภาคเหนือ
1553 22199 โรงเรียนบ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี* ม.10 บ้านห้วยลึก ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190 ภาคเหนือ
1554 16894 โรงเรียนบ้านวังผา* ม.2 บ้านวังผา ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190 ภาคเหนือ
1555 31278 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา* ม.11 บ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 ภาคเหนือ
1556 31048 โรงเรียนทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ)* เลขที่ 33 ม.7 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ภาคเหนือ
1557 13665 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม* ม.2 บ้านป่าหัด ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ภาคเหนือ
1558 21964 โรงเรียนบ้านห้วยประสิทธิ์* ม.12 บ้านห้วยประสิทธิ์ ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ภาคเหนือ
1559 18013 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง* ม.7 บ้านสันต้นผึ้ง ต.ม่วงคํา อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ภาคเหนือ
1560 32931 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี* เลขที่ 22 ม.2 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ภาคเหนือ

1561 13015 โรงเรียนบ้านปอเรียง* ม.7 บ้านปอเรียง ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ภาคเหนือ
1562 36170 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม* - ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ภาคเหนือ
1563 40086 โรงเรียนสันกลางวิทยา* ม.4 บ้านป่าข่า ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ภาคเหนือ
1564 8403 โรงเรียนบ้านถ้ํา* ม.3 ต.สันกลางเจริญศิริ อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ภาคเหนือ
1565 13458 โรงเรียนบ้านป่าต้าก* ม.5 บ้านป่าต้าก ต.สันกลางเจริญศิริ อ.พาน จ.เชียงราย 57120 ภาคเหนือ
1566 24230 โรงเรียนแม่ยาววิทยา** ม.6 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1567 1549 โรงเรียนดอยลานพิทยา* ม.5 บ้านร่องขุ่น ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1568 13838 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ* ม.4 บ้านโป่งเกลือ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1569 13855 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง* ม.15 บ้านโป่งช้าง ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1570 16615 โรงเรียนบ้านโล๊ ป่าต้ม* เลขที่ 200 ม 7 บ้านโล ป่าต้ม ต ดอยลาน อ เมือง จ เชียงราย 57000 ภาคเหนือ1570 16615 โรงเรยนบานโละปาตุม* เลขท 200 ม.7 บานโละปาตุม ต.ดอยลาน อ.เมอง จ.เชยงราย 57000 ภาคเหนอ
1571 13887 โรงเรียนบ้านโป่งนาคํา* ม.4 บ้านโป่งนาคํา ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1572 10057 โรงเรียนบ้านนางแลใน* ม.7 บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1573 36157 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม* ม.3 ถ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1574 13353 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์* ม.10 บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1575 19904 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง* ม.12 บ้านโกสินทร์นิมิต ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1576 21663 โรงเรียนบ้านห้วยขม* ม.1 บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1577 32913 โรงเรียนสันติวิทยา* เลขที่ 46 ม.19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ

1578 32910 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์* เลขที่ 333 ม.1 ถ.ริมกก ซ.5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ

1579 32909 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม* เลขที่ 52,108 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ, ุ

1580 36156 โรงเรียนดํารงราษฏร์สงเคราะห์* - ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1581 32914 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา* เลขที่ 399 ม.15 ถ.สันโค้งน้อย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ

1582 17991 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)* บ้านสันโค้ง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1583 6001 โรงเรียนบ้านจะคือ* ม.10 บ้านจะคือ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1584 15509 โรงเรียนแม่มอญวิทยา* ม.2 บ้านแม่มอญ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1585 6905 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง* ม.10 บ้านดงป่าเหมี้ยง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1586 13227 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ* ม.22 บ้านป่าก๊อ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1587 36158 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม* เลขที่ 204 ม.14 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ภาคเหนือ
1588 13504 โรงเรียนบ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา)* ม.3 บ้านป่าบงหลวง ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1589 23181 โรงเรียนบ้านใหม่ (ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล)* ม.1 บ้านใหม่ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ

1590 30987 โรงเรียนอนุบาลจันจว้าใต้(บ้านกิ่วพร้าว)* ม.4 บ้านกิ่วพร้าว ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1591 19062 โรงเรียนบ้านหนองครก* ม.6 บ้านหนองครก ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1592 8716 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก* ม.2 บ้านท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1593 15502 โรงเรียนบ้านแม่แพง* ม.5 บ้านแม่แพง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1594 15555 โ ี ้ ่ ั * 1 ่ ้ ป ื ่ ั ี 57110 ื1594 15555 โรงเรยนบานแมลว* ม.1 ต.ทาขาวเปลอก อ.แมจน จ.เชยงราย 57110 ภาคเหนอ
1595 15557 โรงเรียนบ้านแม่ลาก* เลขที่ 124 ม.6 บ้านแม่ลาก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1596 31163 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์)* ม.8 บ้านศรียางมูล ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1597 23279 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี* ม.10 บ้านใหม่พัฒนา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1598 13362 โรงเรียนบ้านปางสา* ม.17 บ้านปางสา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1599 17988 โรงเรียนบ้านสันโค้ง* ม.10 บ้านสันโค้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1600 18032 โรงเรียนบ้านสันติสุข* ม.19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1601 39890 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา* ม.15 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1602 13524 โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย* ม.6 บ้านป่าเปา ต.แม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1603 18056 โรงเรียนบ้านสันธาตุ* ม.9 บ้านสันธาตุ ต.แม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1604 31269 โรงเรียนอนุบาลแม่ไร่ (บ้านป่ากว๋าว)* ม.1 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1605 31345 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ํา* ม.10 ต.ศรีค้ํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือุ
1606 23130 โรงเรียนบ้านแหลว* ม.6 บ้านแหลว ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 ภาคเหนือ
1607 9659 โรงเรียนบ้านเทอดไทย* ม.1 บ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1608 14214 โรงเรียนบ้านผาจี* ม.15 บ้านผาจี ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1609 14213 โรงเรียนบ้านพญาไพร* ม.14 ต.เทิดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1610 30373 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา* ม.9 บ้านม้งเก้าหลัง ต.เทิดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1611 3820 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา* ม.5 บ้านขาแหย่งพัฒนา ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1612 39863 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน* เลขที่ 12 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1613 22178 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี* ม.2 บ้านห้วยไร่สามัคคี ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1614 14230 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์* ม.9 บ้านพนาสวรรค์ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1615 24407 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา* ม.7 บ้านอาแบ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1616 7802 โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป* ม.6 บ้านแม่สะแลปบน ต.แม่สสองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1617 1554 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)* ม.22 บ้านแสนใจ ต.แม่สสองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1618 14020 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ* ม.6 บ้านผาเดื่อ ต.แม่สสองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1619 14895 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา* ม.5 บ้านห้วยมุ ต.แม่สสองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240 ภาคเหนือ
1620 7774 โรงเรียนบ้านต้นง้าว* ม.2 บ้านต้นง้าว ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 ภาคเหนือ
1621 31175 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา* ม.2 บ้านป่าซางใต้ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 ภาคเหนือ
1622 15486 โรงเรียนบ้านแม่ผง* ม.5 บ้านแม่ผง ต.วนาลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 ภาคเหนือ
1623 8676 โรงเรียนบ้านท่าก๊อพลับพลา* ม 6 บ้านท่าก๊อพลับพลา ต ท่าก๊อ อ แม่สรวย จ เชียงราย 57180 ภาคเหนือ1623 8676 โรงเรยนบานทากอพลบพลา* ม.6 บานทากอพลบพลา ต.ทากอ อ.แมสรวย จ.เชยงราย 57180 ภาคเหนอ
1624 15442 โรงเรียนห้วยน้ําขุ่นวิทยา* ม.16 บ้านห้วยน้ําข่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1625 17973 โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)* ม.2 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ภาคเหนือ
1626 32923 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กแม่สรวย* เลขที่ 204 ม.4 ถ.แม่สรวย-ฝาง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ภาคเหนือ

1627 36167 โรงเรียนวาวีวิทยาคม* - ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ภาคเหนือ
1628 22378 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย* ม.5 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ภาคเหนือ
1629 13377 โรงเรียนบ้านปางห้า* ม.1 บ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ภาคเหนือ
1630 17281 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง** ม.9 บ้านป่าแดงหย่อน ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ภาคเหนือ
1631 18058 โรงเรียนบ้านสันนา* ม.2 บ้านสันนา ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ภาคเหนือ
1632 18060 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง* ม.3 บ้านสันบุญเรือง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ภาคเหนือ
1633 22901 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย* ม.8 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ภาคเหนือ
1634 1005 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169* ม.10 บ้านไม้ลุงขน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ภาคเหนือ

1635 22900 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง* ม.2 บ้านเหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ภาคเหนือ
1636 1505 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา* เลขที่ 7 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ภาคเหนือ

1637 32924 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา* เลขที่ 40/2 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ภาคเหนือ

1638 9251 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง* ม.6 บ้านทุ่งเกลี้ยง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ภาคเหนือ
1639 23555 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่* ม.4 บ้านฮ่องแฮ่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ภาคเหนือ
1640 21698 โรงเรียนบ้านห้วยคุ* ม.8 บ้านห้วยคุ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310 ภาคเหนือ
1641 13376 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์* ม.2 บ้านปางหัด ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310 ภาคเหนือ
1642 17539 โรงเรียนบ้านสมานมิตร* ม.1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ภาคเหนือ
1643 6926 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา* ม.7 บ้านดงมะตื๋น ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ภาคเหนือ
1644 36160 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม* ม.6 บ้านร่องคือ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ภาคเหนือ
1645 39796 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา* ม.2 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ภาคเหนือ
1646 16050 โรงเรียนบ้านร่องห้า* ม.1 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ภาคเหนือ
1647 16024 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย* ม.2 บ้านร่องบัวลอย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ภาคเหนือ
1648 17307 โ ี ้ ศ ี ี * 3 ้ ศ ี ี ี ั ี ั ี 57210 ื1648 17307 โรงเรยนบานศรเวยง* ม.3 บานศรเวยง ต.เวยงชย อ.เวยงชย จ.เชยงราย 57210 ภาคเหนอ
1649 17187 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา* ม.1 บ้านดอนแก้ว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1650 31341 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย* ม.4 บ้านด้าย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 ภาคเหนือ
1651 32918 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์* เลขที่ 135 ม.13 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 ภาคเหนือ

1652 15348 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์* ม.3 บ้านแม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 ภาคเหนือ
1653 23573 โรงเรียนบ้านโฮ่ง* ม.1 บ้านโฮ่ง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 ภาคเหนือ
1654 36163 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม* - ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 ภาคเหนือ
1655 9600 โรงเรียนบ้านทุ่งห้า* ม.2 บ้านทุ่งห้า ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 ภาคเหนือ
1656 36141 โรงเรียนจอมทอง* เลขที่ 433 ม.4 ถนนจอมทอง น้ําตกแม่

กลาง
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 ภาคเหนือ

1657 1366 โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง* ม.1 บ้านดอยแก้ว ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 ภาคเหนือุ
1658 32130 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์* เลขที่ 167 ม.8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 ภาคเหนือ

1659 36124 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม* - ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 ภาคเหนือ
1660 8404 โรงเรียนบ้านถ้ํา* ม.5 บ้านถ้ํา ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 ภาคเหนือ
1661 13336 โรงเรียนบ้านปางเฟือง* ม.2 บ้านปางเฟือง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 ภาคเหนือ
1662 15472 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม* ม.3 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 ภาคเหนือ
1663 15223 โรงเรียนบ้านเมืองนะ* เลขที่ 292 ม.1 บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 ภาคเหนือ
1664 36126 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม* - ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 ภาคเหนือ
1665 32799 โรงเรียนอนุบาลเรวดี* เลขที่ 275 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 ภาคเหนือ

1666 32857 โรงเรียนอนุบาลเอื้อวิทยา* เลขที่ 100 ถ.โชตนา ซ.10 (ธาราร่วมใจ) ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 ภาคเหนือ

1667 1319 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น* เลขที่ 5 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 ภาคเหนือ
1668 23389 โรงเรียนบ้านอ่าย* ม.5 บ้านอ่าย ถนนโชตนา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 ภาคเหนือ
1669 23298 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว* ม.10 บ้านใหม่หนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 ภาคเหนือ
1670 30317 โรงเรียนสันติวนา* ม.6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 ภาคเหนือ
1671 23528 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร* เลขที่ 117 ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 ภาคเหนือ
1672 1370 โ ี ศ ์ ป 4* 3 ื ่ ี ใ ่ 50260 ื1672 1370 โรงเรยนชุมชนศูนยอพยพแปลง 4* ม.3 ต.มดกา อ.ดอยเตา จ.เชยงใหม 50260 ภาคเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1673 32806 โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่* ม.9 บ้านป่าสักน้อย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ภาคเหนือ

1674 12209 โรงเรียนบ้านบ่อหิน* ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ภาคเหนือ
1675 15368 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา (แม่ตอน-ปางไฮ)* ม.4 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ภาคเหนือ
1676 15639 โรงเรียนบ้านแม่หวาน* ม.3 บ้านแม่หวาน ต.บนภูเขา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ภาคเหนือ
1677 14959 โรงเรียนบ้านม่วงโตน* เลขที่ 9 ม.4 ต.บูรพา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ภาคเหนือ
1678 13514 โรงเรียนบ้านป่าป้อง* ม.3 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 ภาคเหนือ
1679 36123 โรงเรียนสันติสุข* เลขที่ 89 ม.6 ต.สันติสุขกิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 ภาคเหนือ
1680 28849 โรงเรียนวัดสองแคว* ม.4 บ้านสองแคว ต.สันติสุขสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 ภาคเหนือ
1681 14949 โรงเรียนบ้านม่วงชุม* ม.10 บ้านม่วงชุม ต.ม่อนปินวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือุ ุ
1681 14953 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา* ม.7 บ้านสวนชา ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1682 13880 โรงเรียนบ้านโป่งนก* ม.7 บ้านโป่งนก ต.บูรพาสามัคคี อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1683 7793 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง* ม.5 บ้านต้นผึ้ง ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1684 3710 โรงเรียนบ้านขอบด้ง* ม.14 บ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1685 17201 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย* ม.9 บ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปินวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1686 21711 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้* ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1687 15327 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง* ม.2 บ้านแม่งอนกลาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1688 15627 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย* ม.3 บ้านแม่สูนน้อย ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1689 32867 โรงเรียนรังษีวิทยา* เลขที่ 262 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ

1690 15352 โรงเรียนบ้านแม่ใจ* ม.8 บ้านแม่ใจ ต.เวียงนุกุล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1691 21725 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง* ม.9 บ้านห้วยงูกลาง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1692 26422 โรงเรียนวัดนันทาราม* ม.1 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1693 28572 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง* ม.7 บ้านสองแคง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 ภาคเหนือ
1694 4231 โรงเรียนบ้านเขื่อนผาก* ม.2 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 ภาคเหนือ
1695 30239 โรงเรียนสหกรณ์ดําริ* ม.7 ต.น้ําแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 ภาคเหนือ
1696 13478 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม* ม.9 บ้านป่าตุ้มดอน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 ภาคเหนือ
1697 13681 โรงเรียนบ้านป่าไหน่* ม 1 ต ป่าไหน่ อ พร้าว จ เชียงใหม่ 50190 ภาคเหนือ1697 13681 โรงเรยนบานปาไหน* ม.1 ต.ปาไหน อ.พราว จ.เชยงใหม 50190 ภาคเหนอ
1698 15465 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง* ม.5 บ้านแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1699 23734 โรงเรียนประดู่วิทยา* ม.2 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 ภาคเหนือ
1700 15651 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ* ม.2 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 ภาคเหนือ
1701 18061 โรงเรียนบ้านสันปง* ม.5 บ้านสันปง ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 ภาคเหนือ
1702 10357 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด* ม.3 บ้านนาเม็ง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 ภาคเหนือ
1703 31762 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน* ถ.สนามกีฬา - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1704 32811 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม* เลขที่ 269 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1705 32813 โรงเรียนวิชัยวิทยา* เลขที่ 264/1 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1706 32820 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต* เลขที่ 59 ถ.ลอยเคราะห์ ซ.2 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือุ ุ

1707 32835 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่* เลขที่ 409 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1708 8569 โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง* บ้านท่อ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1709 25376 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด* เลขที่ 96 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1710 25504 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน* ม.1 บ้านช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1711 312 โรงเรียนคําเที่ยงอนุสสรณ์* เลขที่ 11 ถ.ไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1712 31772 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง* - ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1713 1782 โรงเรียนท่าศาลา* ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1714 27457 โรงเรียนวัดป่าแดด* เลขที่ 72 ม.13 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1715 28466 โรงเรียนวัดวังสิงห์คํา* เลขที่ 156 บ้านวังสิงห์คํา ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1716 27460 โรงเรียนวัดป่าตัน* ม.4 บ้านป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1717 32821 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา* เลขที่ 40/2 ซ.5 ถ.ป่าตัน ซ.5 ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1718 31784 โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง* เลขที่ 30 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1719 32802 โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ* เลขที่ 103 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1720 32837 โ ี * ี่ 38 ป ้ 7 ิ ์ ื ี ใ ่ 50000 ื1720 32837 โรงเรยนอนุบาลสายดรุณ* เลขท 38 ถ.พระปกเกลา ซ.7 ต.พระสงห อ.เมอง จ.เชยงใหม 50000 ภาคเหนอ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1721 7351 โรงเรียนบ้านดอนปิน* เลขที่ 75 ม.5 บ้านดอนปิน ถ.เชียงใหม่-
ฮอด

ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1722 15652 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี* ม.2 บ้านแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1723 30083 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์* ม.1 บ้านตําหนัก ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1724 32830 โรงเรียนอนุบาลมยุรี* เลขที่ 344/71 หมู่บ้านวรุณนิเวศน์ ถ.

เชียงใหม่-หางดง
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1725 32819 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์* เลขที่ 308/2 ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1726 32808 โรงเรียนดาราวิทยาลัย* เลขที่ 196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1727 32833 โรงเรียนอนุบาลวารี* เลขที่ 16/1 ถ.แก้วนวรัฐ ซอย2 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1728 32807 โรงเรียนจิตราวิทยา* เลขที่ 1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.5 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1729 32804 โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม่* เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1730 32801 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่* เลขที่ 6/1 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1731 36127 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย* เลขที่ 238 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1732 27444 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้* เลขที่ 37 ม.2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1733 13885 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย* ม.13 บ้านสันลมจอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1734 21826 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* ม.4 บ้านห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1735 32823 โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว* เลขที่ 14/5 ม.2 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ

1736 31778 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ* เลขที่ 100 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภาคเหนือ
1737 17484 โรงเรียนบ้านสบวาก* ม.7 บ้านสบวาก ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 ภาคเหนือ
1738 10810 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง* ม.5 บ้านนาฮ่อง ต.คุรุคีรี อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 ภาคเหนือ
1739 31518 โ ี ิ ์ ิ * 13 ้ ป่ ึ ่ ิ่ ่ ่ ี ใ ่ 50270 ื1739 31518 โรงเรียนอินทนนทวิทยา* ม.13 บานปาตึง ต.ชางเคิง อ.แมแจม จ.เชียงใหม 50270 ภาคเหนือ
1740 15375 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน* ม.2 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1741 32847 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่* เลขที่ 12/1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ

1742 30328 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา* ม.2 บ้านแม่มาลัย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
1743 32849 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรือง* เลขที่ 50/1 ม.2 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ

1744 15573 โรงเรียนบ้านแม่เลา* ม.5 บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
1745 23819 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา* ม.4 บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
1746 26265 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง* ม.7 บ้านหนองบัว ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
1747 14083 โรงเรียนบ้านผึ้ง* ม.3 บ้านผึ้ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
1748 24240 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม* เลขที่ 132 ม.3 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
1749 26022 โรงเรียนวัดท่าข้าม* ม.6 บ้านท่าข้าม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
1750 13760 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร* ม.4 บ้านเป้า ต.สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
1751 36133 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม* เลขที่ 226 ม.2 บ้านสันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
1752 8601 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ* ม.9 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
1753 23811 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา* ม.2 บ้านวังแดง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภาคเหนือ
1754 11037 โรงเรียนบ้านน้ําริน* ม.3 บ้านห้วยน้ําริน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ภาคเหนือ
1755 13921 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน* ม.1 บ้านโป่งแยงใน ต.บรรพตพัฒนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ภาคเหนือ
1756 528 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2* ม.7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ภาคเหนือ
1757 36135 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม* ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ภาคเหนือ
1758 32853 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส* เลขที่ 46/1 ถ.โชตนา ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ภาคเหนือ

1759 3001 โรงเรียนบ้านกาดฮาว* ม.4 บ้านกาดฮาว ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ภาคเหนือ
1760 10755 โรงเรียนบ้านนาหืก* ม.1 บ้านนาหืก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ภาคเหนือ
1761 15192 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ* ม.5 บ้านเมืองก๊ะ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ภาคเหนือ
1762 13466 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว* เลขที่ 13 ม.2 บ้านป่าติ้ว ถ.โชตนา ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ภาคเหนือ
1763 7794 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง* ม.2 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ภาคเหนือ
1764 36137 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม* - ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 ภาคเหนือ
1765 26253 โ ี ั ่ ศ ** 1 ้ ่ ศ ป ่ ชี ใ ่ 50360 ื1765 26253 โรงเรยนวดทุงศาลา** ม.1 บานทุงศาลา ต.ดอนเปา อ.แมวาง จ.เชยงใหม 50360 ภาคเหนอ
1766 2998 โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์)* เลขที่ 480 ม.5 บ้านกาด ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1767 25645 โรงเรียนวัดดอนชัย* ม.6 บ้านดอนชัย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ
1768 29599 โรงเรียนวัดห้วยทราย* ม.4 บ้านห้วยทราย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ
1769 23333 โรงเรียนบ้านออนกลาง* เลขที่ 97 ม.7 บ้านออนกลาง ต.แม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ
1770 29580 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว* ม.5 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ
1771 23336 โรงเรียนบ้านออนหลวย และโรงเรียนบ้าน

ออนหลวย สาขาบ้านหัวฝาย*
ม.5 บ้านหัวฝาย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ

1772 1435 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม* ม.13 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 ภาคเหนือ
1773 13228 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ* ม.4 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 ภาคเหนือ
1774 13433 โรงเรียนบ้านป่าแดง* ม.5 บ้านป่าแดง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 ภาคเหนือ
1775 21510 โรงเรียนบ้านหลวง* ม.1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 ภาคเหนือ
1776 2035 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)* ม.8 บ้านเอก ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 ภาคเหนือ
1777 18998 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง* ม.3 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 ภาคเหนือ
1778 999 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง* ม.13 ถ.ฝาง-ท่าตอน ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 ภาคเหนือ
1779 36138 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม* เลขที่ 128 ม.1 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 ภาคเหนือ
1780 5969 โรงเรียนบ้านจอง* ม.2 บ้านจอง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ภาคเหนือ
1781 13769 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง* ม.1 บ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ภาคเหนือ
1782 21712 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้* ม.5 บ้านห้วยไคร้ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ภาคเหนือ
1783 24342 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์* ม.1 บ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ภาคเหนือ
1784 2902 โรงเรียนบ้านกองลม* ม.2 บ้านกองลม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ภาคเหนือ
1785 10479 โรงเรียนบ้านนามน* ม.7 บ้านนามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ภาคเหนือ
1786 17205 โรงเรียนบ้านเวียงแหง* ม.4 บ้านเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ภาคเหนือ
1787 13327 โรงเรียนบ้านปางป๋อ* ม.5 บ้านปางป๋อ ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ภาคเหนือ
1788 39961 โรงเรียนบ้านม่วงป็อก* ม.3 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350 ภาคเหนือ
1789 15299 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู* ม.3 ถ.บ่อแก้ว-สะเมิง ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 ภาคเหนือ
1790 15411 โรงเรียนบ้านแม่โต๋* เลขที่ 56 ม.2 บ้านแม่โต๋ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 ภาคเหนือ
1791 779 โรงเรียนชุมชนบ้านดง* ม.10 บ้านดง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 ภาคเหนือ
1792 36144 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม* เลขที่ 228 ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 ภาคเหนือ
1793 6500 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง* ม 5 บ้านดอนปีน ต แช่ช้าง อ สันกําแพง จ เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ1793 6500 โรงเรยนบานแชชาง* ม.5 บานดอนปน ต.แชชาง อ.สนกาแพง จ.เชยงใหม 50130 ภาคเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1794 40072 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี* เลขที่ 57/9 ม.2 ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ

1795 12073 โรงเรียนบ้านบวกค้าง* ม.1 บ้านบวกค้าง ต.บวกค้าง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ
1796 27461 โรงเรียนวัดป่าตาล* ม.4 บ้านป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ
1797 39959 โรงเรียนสวนเด็กสันกําแพง* เลขที่ 125 ม.3 ต.แม่ปูคา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ
1798 17982 โรงเรียนบ้านสันกําแพง* ม.8 บ้านสันใต้ ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ
1799 28304 โรงเรียนวัดล้านตอง* ม.3 บ้านล้านตอง ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ
1800 27158 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง* ม.2 บ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ
1801 28035 โรงเรียนวัดแม่ผาแหน* ม.6 บ้านแม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ภาคเหนือ
1802 15489 โรงเรียนบ้านแม่แฝก* ม.1 บ้านแม่แฝก ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ภาคเหนือ
1803 32885 โรงเรียนอนุบาลวีรยา* เลขที่ 321 ม.4 ถ.สันทราย-พร้าว ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ภาคเหนือ

1804 13236 โรงเรียนบ้านป่าก้าง* ม.2 บ้านป่าก้าง ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ภาคเหนือ
1805 32884 โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ* เลขที่ 333/28 ถ. ม.ธนาวัลย์เชียงใหม่-แม่

โจ้
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ภาคเหนือ

1806 21528 โรงเรียนบ้านหลักปัน* ม.5 บ้านหลักปัน ต.อาคเนย์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ภาคเหนือ
1807 36146 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม* - ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 ภาคเหนือ
1808 27585 โรงเรียนวัดพญาชมภู* ม.2 บ้านพญาชมภู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 ภาคเหนือ
1809 28905 โรงเรียนวัดสันดอนมูล* ม.3 บ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 ภาคเหนือ
1810 26633 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ* ม.8 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 ภาคเหนือ
1811 1318 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคําชมภู* ม.13 บ้านศรีคําชมภู ต.ป่าบง-ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 ภาคเหนือ
1812 30022 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา* เลขที่ 80/1 ม.2 บ้านสันป่าสัก ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 ภาคเหนือ
1813 18092 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน** ม.1 บ้านสันผักหวาน ต.เบญจสามัคคี อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 ภาคเหนือ
1814 19435 โรงเรียนบ้านหนองตอง** ม.3 ถ.ลําพูน-สันป่าตอง ต.สุวรรณหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 ภาคเหนือ
1815 36149 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม* - ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 ภาคเหนือ
1816 36150 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม* - ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 ภาคเหนือ
1817 15412 โรงเรียนบ้านแม่โถ* ม.1 บ้านแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 ภาคเหนือ
1818 12198 โ ี ้ ่ * 1 ้ ่ ่ ชี ใ ่ 50240 ื1818 12198 โรงเรยนบานบอหลวง* ม.1 บานบอหลวง ต.บอหลวง อ.ฮอด จ.เชยงใหม 50240 ภาคเหนอ
1819 6259 โรงเรียนบ้านช่อง* ม.1 บ้านช่อง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1820 4777 โรงเรียนบ้านควนไม้ดํา** ม.2 บ้านควนไม้ดํา ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 ภาคใต้
1821 16475 โรงเรียนบ้านลําแคลง** ม.4 บ้านลําแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 ภาคใต้
1822 18411 โรงเรียนบ้านสุโสะ* ม.1 บ้านสุโสะ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 ภาคใต้
1823 24030 โรงเรียนเพาะปัญญา* ม.5 บ้านนาโยงใต้ ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ภาคใต้
1824 13075 โรงเรียนบ้านปากคลอง* เลขที่ 106 ม.4 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 ภาคใต้
1825 25922 โรงเรียนวัดถ้ําพระพุทธ* เลขที่ 76 ม.6 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 ภาคใต้
1826 26501 โรงเรียนวัดนาวง* เลขที่ 44 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 ภาคใต้
1827 36624 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม** เลขที่ 104 ม.1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1828 4364 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า** ม.2 บ้านง่ามโข่ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1829 23407 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว** ม.5 บ้านอ่าวพร้าว ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออกู ู
1830 31324 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด** เลขที่ 130 ม.2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1831 3462 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตสุทธิวงษ์)** ม.1 บ้านโรงยาง ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1832 4515 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว** เลขที่ 29/25 ม.4 บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 ภาคตะวันออก
1833 25063 โรงเรียนวัดคลองสน** เลขที่ 23/6 ม.3 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 ภาคตะวันออก
1834 12398 โรงเรียนบ้านบางเบ้า** ม.1 บ้านบางเบ้า ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 ภาคตะวันออก
1835 28490 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป** ม.4 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 ภาคตะวันออก
1836 28787 โรงเรียนวัดสลักเพชร** เลขที่ 100 ม.5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 ภาคตะวันออก
1837 723 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงและสาขาวัดลําภู

ราย**
ม.1 บ้านท่ากระท้อน ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก

1838 6753 โรงเรียนบ้านดงกลาง** เลขที่ 122/1 ม.5 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
1839 4594 โรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์

อุปถัมภ์)**
ม.2 บ้านคลองศอก ถ.แสนตุ้ง-บางกระดาน ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก

1840 23360 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง** ม.4 บ้านอ่างกะป่อง ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
1841 28785 โรงเรียนวัดสลัก** ม.3 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
1842 3340 โรงเรียนบ้านเกษมสุข** ม.2 บ้านเกษมสุข ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
1843 6186 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา** ม.4 บ้านเจียรพัฒนา ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
1844 7482 โรงเรียนบ้านดอนสูง** เลขที่ 155 ม.5 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
1845 36626 โรงเรียนปร ณีตวิทยาคม** ม 2 บ้านตลง ต ปร ณีต อ เขาสมิง จ ตราด 23130 ภาคต วันออก1845 36626 โรงเรยนประณตวทยาคม** ม.2 บานตลุง ต.ประณต อ.เขาสมง จ.ตราด 23130 ภาคตะวนออก
1846 25753 โรงเรียนวัดดินแดง** ม.4 บ้านดินแดง ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1847 27295 โรงเรียนวัดประณีต** เลขที่ 81 ม.3 บ้านประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
1848 29135 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์** เลขที่ 104 ม.6 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
1849 11170 โรงเรียนบ้านเนินตะบก** ม.1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
1850 21589 โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา** ม.8 บ้านห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
1851 27589 โรงเรียนวัดพนมพริก** เลขที่ 88 ม.3 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก
1852 34066 โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว** เลขที่ 4/1 ม.1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ภาคตะวันออก

1853 34070 โรงเรียนนคราศึกษา** เลขที่ 231/8 ม.9 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ภาคตะวันออก

1854 49277 โรงเรียนอนุบาลจุติพร** เลขที่ 79/1 ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ภาคตะวันออกุ ุ ญ ญ

1855 31312 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่** ม.2 บ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ภาคตะวันออก
1856 20370 โรงเรียนบ้านหนองม่วง** เลขที่ 60 ม.5 บ้านห้วงบอน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ภาคตะวันออก
1857 4255 โรงเรียนบ้านโขดทราย** ม.3 บ้านโขดทราย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ภาคตะวันออก
1858 4532 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม** บ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ภาคตะวันออก
1859 22735 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก** เลขที่ 56 ม.4 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 ภาคตะวันออก
1860 49146 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ** เลขที่ 38/1 ม.3 บ้านหนองแฟบ ต.ช่างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
1861 7597 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล** ม.1 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
1862 12998 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล** ม.1 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
1863 15090 โรงเรียนบ้านมะม่วง** เลขที่ 133 ม.3 ต.นนทรี อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
1864 805 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง** เลขที่ 74 ม.4 บ้านตากแว้ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
1865 1262 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่** ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
1866 4688 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง** เลขที่ 90 ม.6 บ้านคลองแอ่ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
1867 6022 โรงเรียนบ้านจัดสรร** ม.9 บ้านจัดสรร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
1868 13047 โรงเรียนบ้านปะอา** ม.2 บ้านปะอา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
1869 31091 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์** เลขที่ 527 ม.10 บ้านบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
1870 352 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา** ม.1 บ้านท่าน้ําล่าง ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
1871 19778 โ ี ้ ** 5 ่ ไ ่ 23140 ั1871 19778 โรงเรยนบานหนองบอน** ม.5 ต.หนองบอน อ.บอไร จ.ตราด 23140 ภาคตะวนออก
1872 36637 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม** เลขที่ 954 ม.3 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 ภาคตะวันออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1873 9902 โรงเรียนบ้านนาเกลือ** ม.2 ต.ชําราก อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1874 28369 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม** ม.1 บ้านจันทิ ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1875 34069 โรงเรียนสุนันทาวิทยา** เลขที่ 19 ถ.วิวัฒนะ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก

1876 34067 โรงเรียนกิตติวิทยา** เลขที่ 6-7 ถ.กิตติพัฒนา ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก

1877 11171 โรงเรียนบ้านเนินตาแมว** ม.8 บ้านเนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1878 17722 โรงเรียนบ้านสวนใน** ม.9 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1879 34068 โรงเรียนมารดานุสรณ์** เลขที่ 36 ถ.ท่าเรือจ้าง ซ.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก

1880 27211 โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์ 
มิตรภาพที่ 100)**

ม.3 บ้านปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก

1881 29262 โรงเรียนวัดหนองคันทรง** เลขที่ 102 ม.4 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1882 29791 โรงเรียนวัดแหลมหิน** ม.2 บ้านแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1883 49275 โรงเรียนไสวนันทวิทย์** เลขที่ 29 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก

1884 13085 โรงเรียนบ้านปากคลองน้ําเชี่ยว** ม.3 บ้านปากคลองน้ําเชี่ยว ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1885 13727 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน** ม.2 บ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ําขาว อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1886 6236 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)** ม.6 บ้านฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1887 13167 โรงเรียนบ้านปากพีด** ม.5 บ้านปากพีด ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1888 28878 โรงเรียนวัดสะพานหิน** ม.5 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1889 29760 โรงเรียนวัดแหลมกลัด** ม.1 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000 ภาคตะวันออก
1890 4676 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่** ม.1 บ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ภาคตะวันออก
1891 9759 โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง** เลขที่ 40/1 ม.6 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ภาคตะวันออก
1892 11163 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง** ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ภาคตะวันออก
1893 25965 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ** ม.5 บ้านธรรมชาติบน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ภาคตะวันออก
1894 1264 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์

บํารง)**
เลขที่ 31/10 ม.4 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ภาคตะวันออก

บารุง)**
1895 23400 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่** ม.1 บ้านอ่าวตาลคู่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ภาคตะวันออก
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1896 26804 โรงเรียนวัดบางปิดบน** ม.7 บ้านช่องลม ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ภาคตะวันออก
1897 26805 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์)** ม.2 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ภาคตะวันออก
1898 49276 โรงเรียนปิยบุตร** เลขที่ 15/2 ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ภาคตะวันออก

1899 29784 โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลป์ยาณกิตติวิทยา)
 และสาขาบ้านแหลมทองหลาง**

ม.3 บ้านแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 ภาคตะวันออก

1900 36649 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม* ม.2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 ภาคตะวันตก
1901 15654 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ* ม.4 บ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 ภาคตะวันตก
1902 15675 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ* ม.4 บ้านแม่อุสุ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 ภาคตะวันตก
1903 19810 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.6 บ้านหนองบัว ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 ภาคตะวันตกุ ุ
1904 991 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ* ม.6 บ้านปูน ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 ภาคตะวันตก
1905 30231 โรงเรียนสว่างวิทยา* ม.4 บ้านแพะ ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 ภาคตะวันตก
1906 24304 โรงเรียนอนุบาลรอดบํารุง* ม.6 บ้านตากออก ต.ตากออก-สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 ภาคตะวันตก
1907 22053 โรงเรียนบ้านห้วยพลู* ม.6 บ้านห้วยพลู ต.ทุ่งกระเชาะ-ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 ภาคตะวันตก
1908 7703 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม* ม.9 บ้านเด่นไม้ซุง ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 ภาคตะวันตก
1909 15592 โรงเรียนบ้านแม่สลิด* ม.1 บ้านแม่สลิด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 ภาคตะวันตก
1910 15889 โรงเรียนบ้านยางโองนอก* ม.8 บ้านยางโองนอก ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 ภาคตะวันตก
1911 28086 โรงเรียนยางโองน้ําพิทยาคม* ม.5 บ้านยางโองน้ํา ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 ภาคตะวันตก
1912 24285 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3* ม.8 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 ภาคตะวันตก
1913 6270 โรงเรียนบ้านช่องแคบ* ม.1 บ้านช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 ภาคตะวันตก
1914 949 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ* ม.2 บ้านพบพระ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 ภาคตะวันตก
1915 36652 โรงเรียนพบพระวิทยาคม* เลขที่ 333 ม.3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 ภาคตะวันตก
1916 31477 โรงเรียนอรุณเมธา* ม.2 บ้านซอโอ ต.พาเจริญ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 ภาคตะวันตก
1917 24283 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1* ม.10 บ้านห้วยน้ําเย็น ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160 ภาคตะวันตก
1918 24284 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2* ม.9 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160 ภาคตะวันตก
1919 24286 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4* ม.4 บ้านทหารผ่านศึก ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160 ภาคตะวันตก
1920 1644 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู* ม.4 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 ภาคตะวันตก

1921 15734 โรงเรียนบ้านยะพอ* ม.5 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 ภาคตะวันตก
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1922 24287 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5* ม.6 ต.วาเลห์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 ภาคตะวันตก
1923 4610 โรงเรียนบ้านคลองสัก* ม.1 บ้านคลองสัก ต.น้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 ภาคตะวันตก
1924 19981 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ* ม.4 บ้านหนองบัวเหนือ ต.บ้านหนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก 63000 ภาคตะวันตก
1925 18714 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม* ม.6 บ้านหนองกระทุ่ม ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก 63000 ภาคตะวันตก
1926 10916 โรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม* ม.6 บ้านน้ําดิบ ต.ภาคบูรพา อ.เมือง จ.ตาก 63000 ภาคตะวันตก
1927 1003 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม* ม.2 บ้านไม้งาม ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 ภาคตะวันตก
1928 32343 โรงเรียนตากพิทยาคม** เลขที่ 12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 ภาคตะวันตก
1929 20557 โรงเรียนบ้านหนองร่ม** ม.4 บ้านลานสอ ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก 63000 ภาคตะวันตก
1930 8997 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง* ม.4 บ้านวังหิน ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 ภาคตะวันตก
1931 5950 โรงเรียนบ้านจกปก* ม.11 บ้านจกปก ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 ภาคตะวันตก
1932 14378 โรงเรียนบ้านพะละ* ม.3 บ้านพะละ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 ภาคตะวันตก
1933 15538 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย* ม.8 บ้านแม่ระมาดน้อย ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 ภาคตะวันตก
1934 18076 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่* ม.5 บ้านสันป่าไร่ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 ภาคตะวันตก
1935 983 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง* ม.6 บ้านแม่จะเรา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 ภาคตะวันตก
1936 36644 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม* - ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 ภาคตะวันตก
1937 11098 โรงเรียนบ้านน้ําหอม* ม.11 บ้านทีเนอมู ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 ภาคตะวันตก
1938 7795 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง* ม.1 บ้านต้นผึ้ง ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 ภาคตะวันตก
1939 49815 โรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมัธยม)* ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก
1939 31633 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์* - ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก
1940 31626 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี* เลขที่ 117/1 ถ.สวรรค์วิถี - อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก
1941 22074 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง* ม.2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก
1942 15289 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน* ม.9 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก
1943 10918 โรงเรียนบ้านน้ําดิบ* เลขที่ 144 ม.6 บ้านน้ําดิบ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก
1944 15279 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 

182*
ม.1 บ้านแม่กื้ดหลวง ถ.กัญไชยพัฒนา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก

1945 13716 โรงเรียนบ้านปูเต้อ* ม.4 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก
1946 22117 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น* ม.5 บ้านห้วยไม้แป้น ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก
1947 31764 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว* ต แม่สอด อ แม่สอด จ ตาก 63110 ภาคต วันตก1947 31764 โรงเรยนเทศบาลวดดอนแกว* - ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวนตก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1948 34079 โรงเรียนราษฎร์วิทยา* เลขที่ 226/4 ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก

1949 34080 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา* เลขที่ 558/1 ถ.อนทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก

1950 36648 โรงเรียนสรรพวิทยาคม* เลขที่ 51 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ภาคตะวันตก
1951 1595 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้า

ตากสงเคราะห์ 2*
ม.2 บ้านเพชรชมภู ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000 ภาคตะวันตก

1952 9225 โรงเรียนบ้านทุ่งกง* ม.1 บ้านทุ่งกง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000 ภาคตะวันตก
1953 992 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว* ม.4 บ้านสองแคว ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130 ภาคตะวันตก
1954 23280 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี* ม.10 บ้านใหม่สามัคคี ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130 ภาคตะวันตก
1955 13576 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก* ม.2 บ้านป่ายางเหนือ ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130 ภาคตะวันตก
1956 16710 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102* ม.3 บ้านวังไคร้ ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130 ภาคตะวันตก
1957 13044 โรงเรียนบ้านปะหละทะ* ม.1 บ้านปะหละทะ ต.ทะเลหมอก อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 ภาคตะวันตก
1958 15257 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า* ม.2 บ้านแม่กลองเก่า ต.แม่กอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 ภาคตะวันตก
1959 13765 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (เปิงเคลิ่ง)* ม.9 บ้านเปิงเคลิ่ง ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 ภาคตะวันตก

1960 2785 โรงเรียนบ้านกล้อทอ* ม.2 บ้านกล้อทอ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 ภาคตะวันตก
1961 21078 โรงเรียนบ้านหนองหลวง* ม.1 บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 ภาคตะวันตก
1962 30385 โรงเรียนสามัคคีวิทยา* หมู่บ้านน่อเอ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 ภาคตะวันตก
1963 36654 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม* ม.4 ม.1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 ภาคตะวันตก
1964 196 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา** ม.7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1965 26086 โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร)* ม.3 บ้านปากคลอง ต.ทองหลาง-บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1966 28347 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์ (กรีเมธอุทิศ)* ม.14 บ้านบางอ้อใหม่ ต.ทองหลาง-บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1967 36661 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม* - ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1968 29916 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร)* ม.8 บ้านปากคลองวัด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1969 25958 โรงเรียนวัดทองจรรยา* ม.9 บ้านปากลาด ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1970 31116 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)* ม.7 บ้านช้าง ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1971 27718 โ ี ั ิ ้ * 1 ้ ิ ้ ้ ้ ิ ้ 261101971 27718 โรงเรยนวดพกุลแกว* ม.1 บานพกุลแกว ต.บานพราว-พกุลออก อ.บานนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1972 24679 โรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย* ม.3 บ้านไผ่ขวาง ต.บ้านพร้าว-พิกุลออก-อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

1973 4290 โรงเรียนบ้านคลอง 31* ม.12 บ้านคลอง 31 พัฒนา ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1974 27797 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม* ม.9 บ้านโพธิ์แก้ว ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1975 28627 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ* ม.8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1976 29269 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม* ม.1 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1977 29786 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย* ม.10 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1978 28875 โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)* ม.3 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 ภาคกลาง
1979 6781 โรงเรียนบ้านดงแขวน* ม.5 บ้านดงแขวน ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 ภาคกลาง
1980 27601 โรงเรียนวัดพรหมเพชร* ม.1 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 ภาคกลาง
1981 24728 โรงเรียนวัดเกาะกา* ม.1 บ้านเกาะกา ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 ภาคกลาง
1982 5712 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง* ม.2 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 ภาคกลาง
1983 27781 โรงเรียนวัดโพธิ์* ม.4 บ้านเกาะการ้อง ต.ปากพลี-ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 ภาคกลาง
1984 24726 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย** ม.3 บ้านเกาะกระชาย ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1985 24680 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน* ม.8 บ้านกุดตะเคียน ต.เขาพระ-บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1986 29318 โรงเรียนวัดหนองทองทราย* ม.6 บ้านดงละคร ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1987 25054 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์* ม.7 บ้านคลองโพธิ์ ต.ดงละคร-ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1988 560 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์* ม.8 บ้านย่านซื่อ ถ.นครนายกดงละคร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1989 25381 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)* ม.4 บ้านเจดีย์ทอง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1990 24678 โรงเรียนวัดกุฏิการาม (สามัคคีวิทยาคาร)* ม.6 บ้านโรงหิน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1991 26085 โรงเรียนวัดท่าทราย* ม.3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1992 26021 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)* ม.1 บ้านท่าข่อย ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1993 24895 โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)* ม.2 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1994 28909 โรงเรียนวัดสันตยาราม* ม.12 บ้านหนองแสนตอ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1995 36658 โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา* - ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1996 26872 โรงเรียนวัดบางหอย* ม.3 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1997 25151 โรงเรียนวัดคีรีวัน* ม.1 บ้านคีรีวัน ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1998 24515 โรงเรียนวังดอกไม้* ม.7 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภาคกลาง
1999 1364 โรงเรียนชุมชนวัดอําภาศิริวงศ์* ม.6 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2000 6433 โรงเรียนบ้านชมพล (อ้นอารีศึกษาคาร)* ม 5 ต ชมพล อ องครักษ์ จ นครนายก 26120 ภาคกลาง2000 6433 โรงเรยนบานชุมพล (อนอารศกษาคาร)* ม.5 ต.ชุมพล อ.องครกษ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2001 4281 โรงเรียนบ้านคลอง 1* ม.2 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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ภาค

2002 25948 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์* ม.3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2003 2818 โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30* ม.4 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2004 27330 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช* ม.10 บ้านบางปลากด ต.บางปลากด-โพธิ์แทน-ทร อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2005 25343 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง* ม.4 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2006 16403 โรงเรียนบ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา)* ม.8 บ้านลาดช้าง ต.บึงศาล-ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2007 6274 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน* ม.1 บ้านช่องตะเคียร ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2008 36663 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์* เลขที่ 2/1 ม.13 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2009 29084 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม* ม.10 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2010 13082 โรงเรียนบ้านปากคลอง 31* ม.3 บ้านหัวถนน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2011 27833 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน* ม.4 ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2012 4285 โรงเรียนบ้านคลอง 23* ม.4 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2013 4286 โรงเรียนบ้านคลอง 24* ม.9 บ้านคลอง 24 ฝั่งเหนือ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2014 28184 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์* ม.2 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2015 29927 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์* ม.5 ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง
2016 13081 โรงเรียนบ้านปากคลอง 17* ม.5 บ้านปากคลอง17 ต.ศีรษะกระบือ-พระ

อาจารย์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภาคกลาง

2017 69 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน** ม.3 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2018 7310 โรงเรียนบ้านดอนทอง* ม.1 บ้านดอนทอง ต.ดอนข่อย อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2019 26649 โรงเรียนวัดบ่อน้ําจืด* ม.9 บ้านบ่อน้ําจืด ต.ดอนข่อย อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2020 21968 โรงเรียนบ้านห้วยปลากด* ม.7 บ้านไร่แตงทอง ต.ท่งลูกนก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2021 31520 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)* ม.1 บ้านยาง ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2022 12144 โรงเรียนบ้านบ่อน้ําพุ* ม.7 บ้านบ่อน้ําพุ ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2023 21530 โรงเรียนบ้านหลักเมตร (พริ้งมากราษฎร์

อนุสรณ์)*
ม.8 บ้านหลักเมตรใหญ่ ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง

2024 24174 โรงเรียนเมืองเก่ากําแพงแสน* ม.3 บ้านรางพิกุล ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2025 28645 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล* ม.16 ต.ทุ่งลูกนก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2026 29455 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ประชานุกูล)** ม.22 ต.ทุ่งลูกนก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2027 4402 โรงเรียนบ้านคลองตัน* ม 2 บ้านคลองตัน ต วังน้ําเขียว อ กําแพงแสน จ นครปฐม 73140 ภาคกลาง2027 4402 โรงเรยนบานคลองตน* ม.2 บานคลองตน ต.วงนาเขยว อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2028 25661 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ* ม.8 บ้านดอนเตาอิฐ ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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ภาค

2029 19024 โรงเรียนบ้านหนองเขมร* ม.3 ต.หนองกระทุ่ม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2030 16138 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบํารุงราษฎร์)* ม.7 บ้านรางอีเม้ย ต.ห้วยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2031 28296 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร)* ม.10 บ้านลาดหญ้าไทร ต.ห้วยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2032 27262 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม* ม.5 บ้านคลองไทร ต.ห้วยม่วง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ภาคกลาง
2033 22536 โรงเรียนบ้านหัวถนน* ม.8 ต.ดอนพุทธา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 ภาคกลาง
2034 23090 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา* ม.1 บ้านแหลมกะเจา ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 ภาคกลาง
2035 29783 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ* ม.12 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 ภาคกลาง
2036 34115 โรงเรียนสหบํารุงวิทยา* เลขที่ 151 ม.5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 ภาคกลาง

2037 18150 โรงเรียนบ้านสามแก้ว* ม.2 บ้านสามแก้ว ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 ภาคกลางู ฐ
2038 26235 โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย (พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์)* ม.8 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 ภาคกลาง
2039 28350 โรงเรียนวัดเลาเต่า* ม.5 บ้านเลาเต่า ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 ภาคกลาง
2040 27278 โรงเรียนวัดประชานาถ* ม.1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2041 36678 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์* - ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2042 4474 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน* ม.2 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2043 237 โรงเรียนคลองทางหลวง* ม.4 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2044 26413 โรงเรียนวัดน้อย* เลขที่ 54/1 ม.4 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2045 36681 โรงเรียนเพิ่มวิทยา* ม.3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2046 26319 โรงเรียนวัดไทยาวาส* ม.4 บ้านท่ามอญ ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2047 28934 โรงเรียนวัดสัมปทวน* ม.4 บ้านสัมปทวน ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2048 29595 โรงเรียนวัดห้วยตะโก* เลขที่ 1/1 ม.2 บ้านห้วยตะโก ต.เพนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2049 27744 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี (อวยชัยอนุสรณ์)* ม.1 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2050 36682 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา* เลขที่ 39 ม.3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2051 29865 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)** ม.5 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง

2052 28665 โรงเรียนวัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล)* ม.2 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2053 34116 โรงเรียนเดชอนุสรณ์* เลขที่ 77/7 ม.4 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง

2054 24594 โรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)* ม.4 บ้านวัดกลาง ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์

ภาค

2055 29616 โรงเรียนวัดห้วยพลู* ม.1 บ้านตลาดห้วยพลู ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2056 21600 โรงเรียนบ้านห้วยกรด* ม.7 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2057 26224 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย* ม.8 บ้านทุ่งน้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 ภาคกลาง
2058 4445 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยา

คาร)*
เลขที่ 80 ม.8 บ้านคลองนกกระทุง ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง

2058 4512 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย* ม.13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2059 26832 โรงเรียนวัดบางภาษี* ม.11 บ้านคลองนกกระทุง ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2060 25696 โรงเรียนวัดดอนยอ (จิตธรรมอุปถัมถ์)** ม.6 บ้านดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2061 24713 โรงเรียนวัดเกษตราราม* เลขที่ 31 ม.10 บ้านคลองญี่ปุ่นใต้ ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2062 27652 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย* ม.8 บ้านพระมอพิสัย ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลางฐ
2063 1614 โรงเรียนตลาดเจริญสุข* ม.8 บ้านตลาดญี่ปุ่น ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2064 36684 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา* - ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2065 20008 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา** ม.1 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2066 26682 โรงเรียนวัดบัวหวั่น* เลขที่ 61 ม.3 บ้านบัวหวั่น ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2067 27537 โรงเรียนวัดผาสุการาม* ม.2 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2068 1610 โรงเรียนตลาดเกาะแรต* ม.10 บ้านตลาดเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2069 26797 โรงเรียนวัดบางปลา* ม.6 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2070 1623 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม** ม.5 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2071 16115 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม* ม.12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2072 16124 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ* ม.7 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2073 27194 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย* ม.10 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2074 28137 โรงเรียนวัดรางกําหยาด* ม.3 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2075 2067 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจ

อุปถัมภ์)*
ม.3 ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง

2076 29057 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม* เลขที่ 17 ม.8 บ้านบางระกํา ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2077 36685 โรงเรียนบางเลนวิทยา* - ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2078 14120 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว** ม.11 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2079 28292 โรงเรียนวัดลาดส แก* ม 9 บ้านลาดส แก ต มิตรภาพ อ บางเลน จ นครปฐม 73130 ภาคกลาง2079 28292 โรงเรยนวดลาดสะแก* ม.9 บานลาดสะแก ต.มตรภาพ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2080 28329 โรงเรียนวัดลําพญา* เลขที่ 77 ม.5 ต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์

ภาค

2081 36687 โรงเรียนสถาพรวิทยา** ม.11 ต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 ภาคกลาง
2082 4602 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์* เลขที่ 37 ม.8 บ้านชัยขันธ์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภาคกลาง
2083 23626 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์** เลขที่ 37/6 ม.6 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภาคกลาง
2084 36688 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

 ในพระสังฆราชูปถัมภ์*
- ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภาคกลาง

2085 39675 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม* เลขที่ 85 ม.3 ถ.มาลัยแมน - อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2086 15127 โรงเรียนบ้านมาบแค* ม.10 บ้านมาบแค ถ.เศรษฐวิถี ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2087 25841 โรงเรียนวัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บํารุง)* ม.7 ต.ตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2088 26250 โรงเรียนวัดทุ่งรี* เลขที่ 73 ม.2 บ้านทุ่งรี ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2089 10641 โรงเรียนบ้านนาสร้าง (นิวนามทองอุปถัมภ์ 2)* เลขที่ 6 ม.2 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง( ุ ) ฐ ฐ

2090 36670 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา* เลขที่ 68 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม-วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2091 25722 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด* เลขที่ 92 ม.5 บ้านดอนเสาเกียด ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2092 26365 โรงเรียนวัดธรรมศาลา* ม.7 บ้านสามง่าม ต.บูรพาศึกษา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2093 25703 โรงเรียนวัดดอนยายหอม* ม.3 บ้านดอนยายหอม ต.ประถมก้าวหน้า อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2094 34102 โรงเรียนบํารุงวิทยา* เลขที่ 78,175 ถ.25มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง

2095 36665 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย* เลขที่ 117/2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2096 27562 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม* เลขที่ 70 ถ.คตกฤช ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2097 36669 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม* เลขที่ 445/5 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2098 29649 โรงเรียนวัดหว้าเอน* เลขที่ 168 ม.10 บ้านหว้าเอน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2099 27693 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก (อุตรบํารุงพิทยาวาส

 ประยงค์อุปถัมภ์)*
เลขที่ 138/3 ม.10 ถ.เศรษฐวิถี ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง

2100 16259 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสําโรง* เลขที่ 9/1 ม.4 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2101 28297 โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก* เลขที่ 105 ม.2 บ้านลาดหญ้าแพรก ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2102 36671 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม* เลขที่ 19 ม.3 ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2103 16128 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ* เลขที่ 219 ม.6 บ้านรางมะเดื่อ ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2104 18868 โ ี ้ * 8 ้ ื ื ป 730002104 18868 โรงเรยนบานหนองแก* ม.8 บานหนองแก ต.หนองงูเหลอม อ.เมอง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2105 9599 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม* เลขที่ 90 ม.2 บ้านทุ่งหัวพรหม ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์
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2106 25999 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว* เลขที่ 77 ม.9 บ้านทัพยายท้าว ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง
2107 34124 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา* เลขที่ 23 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง

2108 34125 โรงเรียนเอกดรุณ* เลขที่ 60/99 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง

2109 4359 โรงเรียนบ้านคลองจินดา* ม.4 บ้านคลองจินดา ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2110 14424 โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)* ม.6 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2111 27345 โรงเรียนวัดปรีดาราม* เลขที่ 1/6 ม.3 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2112 28414 โรงเรียนวัดวังน้ําขาว** ม.5 บ้านวังน้ําขาว ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2113 25367 โรงเรียนวัดจินดาราม** เลขที่ 8/4 ม.2 ถ.สายบ้านแพ้ว-พระประ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง

โทน บ้านตลาดจินดา
ฐ

2114 25937 โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บํารุงวิทย์)* ม.5 บ้านคลองประดู่ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2115 34127 โรงเรียนนักบุญเปโตร* เลขที่ 20 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง

2116 34131 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์* เลขที่ 2 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง

2117 240 โรงเรียนคลองบางกระทึก* ม.1 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2118 12429 โรงเรียนบ้านบางม่วง* ม.8 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2119 22677 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว (ก๊วยสมบุญราษฏร์

บํารุง)**
ม.5 บ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง

2120 12375 โรงเรียนบ้านบางเตย** ม.2 บ้านคอราง ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2121 12405 โรงเรียนบ้านบางประแดง* เลขที่ 70 ม.3 บ้านบางประแดง ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2122 25761 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์* - ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2123 36690 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา* เลขที่ 53 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2124 6764 โรงเรียนบ้านดงเกตุ* ม.4 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
2125 26741 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ (นครแสงโสภานุ

เคราะห์)*
ม.3 บ้านบางช้างเหนือ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง

2126 34132 โ ี ิ * ี่ 61/1 7 ป 731102126 34132 โรงเรยนสกลวทยา* เลขท 61/1 ม.7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ภาคกลาง
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ภาค

2127 773 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี* ม.1 บ้านไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2128 3593 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง* เลขที่ 109 ม.9 บ้านแก้วปัดโป่ง ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2129 7248 โรงเรียนบ้านดอนดู่* ม.10 บ้านดอนดู่ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2130 8176 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ํา* ม.2 บ้านตาลปากน้ํา ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2131 10705 โรงเรียนบ้านนาหนองบก* ม.4 บ้านนาหนองบก ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2132 10161 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้* ม.12 บ้านนาดอกไม้ ต.ท่าจําปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2133 22048 โรงเรียนบ้านห้วยพระ* ม.14 บ้านห้วยพระ ต.ท่าจําปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2134 9190 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน* ม.3 บ้านท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2135 9842 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ* ม.7 บ้านนาเหนือ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2136 9837 โรงเรียนบ้านน้อยทวย* เลขที่ 3/1 ม.11 บ้านน้อยทวย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
2137 36703 โรงเรียนอุเทนพัฒนา* เลขที่ 30/1 ม.6 ศูนย์ราชการ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2138 14225 โรงเรียนบ้านพนอม* ม.3 บ้านพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2139 9940 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า* ม.7 บ้านนาข่าท่า ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2140 14367 โรงเรียนบ้านพะทาย* ม.5 บ้านพะทาย ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2141 20878 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย* ม.2 บ้านหนองสาหร่าย ต.พะนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2142 14538 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง* ม.7 บ้านแพงสะพัง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2143 14692 โรงเรียนบ้านโพนแดง* ม.15 บ้านหนองบาก ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2144 13127 โรงเรียนบ้านปากทวย* ม.5 บ้านปากทวย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2145 14970 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา* ม.7 บ้านม่วง ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2146 3685 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง* ม.10 บ้านขอนกองใหม่ ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2147 10759 โรงเรียนบ้านนาเหนือทุ่งทองวิทยา* ม.6 บ้านนาเหนือ ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2148 39983 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกุล* เลขที่ 1 ม.14 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2149 7299 โรงเรียนบ้านดอนเตย* ม.3 บ้านดอนเตย ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2150 7266 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่* ม.2 บ้านดอนแดง ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2151 10220 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี* ม.6 บ้านโพธิ์ศรี ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2152 30611 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม** ม.1 บ้านหนองซน ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2153 3203 โรงเรียนบ้านกุดน้ําใส* เลขที่ 57 บ้านกุดน้ําใส ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2154 23504 โรงเรียนบ้านอนยางคํา* เลขที่ 35 ม 11 บ้านอนยางคํา ต นาหว้า อ นาหว้า จ นครพนม 48180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2154 23504 โรงเรยนบานอูนยางคา* เลขท 35 ม.11 บานอูนยางคา ต.นาหวา อ.นาหวา จ.นครพนม 48180 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2155 7264 โรงเรียนบ้านดอนแดง* เลขที่ 61 ม.4 บ้านดอนแดง ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2156 7363 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย* เลขที่ 59 ม.2 บ้านดอนพะธาย ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2157 10326 โรงเรียนบ้านนาน้อย* เลขที่ 100 ม.3 บ้านนาน้อย ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2158 19359 โรงเรียนบ้านหนองดุด* เลขที่ 155 ม.8 บ้านหนองดุด ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2159 5785 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง* ม.5 บ้านโคกสายทอง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2160 10528 โรงเรียนบ้านนายาง* ม.6 บ้านนายาง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2161 22669 โรงเรียนบ้านหัวหาด* เลขที่ 37 ม.12 บ้านหัวหาด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2162 5628 โรงเรียนบ้านโคกยาว* ม.10 บ้านโคกยาว ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2163 10209 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู* ม.2 บ้านนาดีหัวภู ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2164 13656 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน* ม.7 บ้านป่าหว้าน ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2165 6528 โรงเรียนบ้านไชยศรี* ม.12 บ้านไชยศรี ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2166 5333 โรงเรียนบ้านโคกกลาง** ม.7 บ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2167 36714 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์* ม.6 บ้านวังกะเบา ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2168 3773 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่** ม.16 บ้านขามเตี้ยใหญ่ ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2169 7000 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร* ม.8 บ้านดง ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2170 10400 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว* ม.2 บ้านนาผักหม ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2171 10582 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า* เลขที่ 74 ม.2 บ้านนาล้อม ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2172 14695 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง* เลขที่ 80 ม.6 บ้านโพนตูม ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2173 19585 โรงเรียนบ้านหนองท่ม* เลขที่ 38 ม.9 บ้านหนองท่ม ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2174 14726 โรงเรียนบ้านโพนบก* ม.11 บ้านโพนบก ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2175 18449 โรงเรียนบ้านเสาเล้า* เลขที่ 142 ม.2 บ้านเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2176 36699 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา* ม.12 ถ.กุสุมาลย์-ท่าอุเทน ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2177 5871 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่** ม.1 บ้านโคกหินแฮ่ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2178 7394 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง* ม.2 บ้านดอนมะจ่าง ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2179 9982 โรงเรียนบ้านนาคํา* เลขที่ 6 ม.11 บ้านนาคํา ต.นาคํา อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2180 22929 โรงเรียนบ้านเหล่า* เลขที่ 108 ม.9 บ้านเหล่า ต.นาคํา อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2181 5992 โรงเรียนบ้านจอมศรี* ม.7 บ้านจอมศรี ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2182 3742 โรงเรียนบ้านข่า* เลขที่ 116 ม.1 บ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2183 7038 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว* เลขที่ 100 ม 6 บ้านดงหนองบัว ต บ้านข่า อ ศรีสงคราม จ นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2183 7038 โรงเรยนบานดงหนองบว* เลขท 100 ม.6 บานดงหนองบว ต.บานขา อ.ศรสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2184 1411 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี* ม.3 บ้านก่อ ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2185 39729 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์* ม.5 บ้านหนองนกทา ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2186 13234 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)* ม.4 บ้านปากอูน ถ.ปรีชานุสรณ์ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2187 15795 โรงเรียนบ้านยางงอย* ม.3 บ้านยางงอย ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2188 10706 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย* เลขที่ 90 ม.14 บ้านนาหนองหวาย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2189 17306 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย* ม.6 บ้านศรีเวินชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2190 36721 โรงเรียนสามผงวิทยาคม* เลขที่ 51 ม.3 บ้านสามผง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2191 22727 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)* เลขที่ 95 ม.1 บ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2192 19759 โรงเรียนบ้านหนองบง* ม.4 บ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2193 11666 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง* ม.2 บ้านโนนระเวียง ต.บีงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2194 18976 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย* ม.11 บ้านหนองขามน้อย ต.บีงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2195 32370 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา* เลขที่ 109/2 ม.2 ถ.โคกกรวด-โนนไทย ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2196 15225 โรงเรียนบ้านเมืองนาท* ม.2 บ้านเมืองนาท ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2197 9840 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด* - ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2198 13007 โรงเรียนบ้านปอบิด* ม.1 บ้านปอบิด ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2199 21100 โรงเรียนบ้านหนองหว้า* - ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2200 7950 โรงเรียนบ้านตะโกโคก* ม.4 บ้านตะโกโคก ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2201 7952 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)* ม.9 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2202 7315 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง* ม.3 บ้านดอนทะแยง ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2203 12859 โรงเรียนบ้านประคํา* ม.18 บ้านประคํา ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2204 36762 โรงเรียนเมืองคง* - ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2205 8071 โรงเรียนบ้านตากิ่ม* ม.2 บ้านตากิ่ม ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2206 3354 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ* ม.5 บ้านเก่าค้อ ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2207 6527 โรงเรียนบ้านไชยวาล* ม.1 บ้านไชยวาล ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2208 19427 โรงเรียนบ้านหนองต้อ* ม.5 บ้านหนองต้อ ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2209 39800 โรงเรียนบ้านใหญ่* ม.11 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2210 36766 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม* เลขที่ 488 ม.8 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2211 6559 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง* เลขที่ 100 ม.4 บ้านซับก้านเหลือง ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2212 20978 โรงเรียนบ้านหนองโสน* ม 1 ต ครบรีใต้ อ ครบรี จ นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2212 20978 โรงเรยนบานหนองโสน* ม.1 ต.ครบุรใต อ.ครบุร จ.นครราชสมา 30250 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2213 39648 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์* ม.20 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2214 36764 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา* - ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2215 14111 โรงเรียนบ้านไผ่* ม.6 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2216 36765 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม* ม.4 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2217 6502 โรงเรียนบ้านแชะ* ม.4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2218 7103 โรงเรียนบ้านดอนกรูด* ม.1 บ้านดอนกรูด ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2219 39950 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 15 (3)* เลขที่ 335 ม.1 บ้านดอนกรูด ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2220 3625 โรงเรียนบ้านโกรกสําโรง* ม.4 บ้านโกรกสําโรง ต.ไชยวาล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2221 7486 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข* ม.3 บ้านดอนแสนสุข ต.ไชยวาล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2222 9641 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต* ม.8 บ้านเทพนิมิต ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
2223 6637 โรงเรียนบ้านซับสะเดา* ม.11 บ้านซับสะเดา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2224 23350 โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย* ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2225 4268 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร* เลขที่ 6 บ้านครบุรี ต.ปรางค์ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2226 12748 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ* ม.4 บ้านบุยายแลบ ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2227 16308 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง* ม.5 บ้านไร่แหลมทอง ต.ลําเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2228 12760 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี* ม.8 บ้านบุหว้า ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2229 17632 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา* ม.3 บ้านสระว่านพระยา ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2230 20922 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง* ม.4 บ้านหนองเสือบอง ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2231 36770 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม* ม.2 ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2232 2145 โรงเรียนไทรทอง* ม.2 บ้านคลองเมือง ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2233 14273 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์* ม.3 บ้านพระนารายณ์ ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2234 18977 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย* ม.4 บ้านหนองขามน้อย ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2235 29355 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว* ม.9 บ้านน้อยหัวนาคํา ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2236 464 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี* เลขที่ 563 ม.1 บ้านหนองคล้า ถนนเพชร

มาตุคลา
ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2237 32415 โรงเรียนจักราชวิทยา* - ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2238 7932 โ ี ้ ื ป * 3 ้ ื ป ั ช ั ช ชสี 30230 ั ี ื2238 7932 โรงเรยนบานตะกุดเครอปลอก* ม.3 บานตะกุดเครอปลอก ต.จกราช อ.จกราช จ.นครราชสมา 30230 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2239 11584 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์* ม.2 บ้านโนนพฤกษ์ ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Page 88 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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ภาค

2240 19868 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง* ม.5 บ้านหนองบัวกลาง ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2241 8280 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ* ม.9 บ้านตูม ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2242 8550 โรงเรียนบ้านทองหลาง* ม.4 บ้านทองหลาง ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2243 24326 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา* ม.2 บ้านโนนนางฝ้าย ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2244 11464 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม* ม.12 บ้านโนนตาพรม ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2245 16334 โรงเรียนบ้านละกอ* ม.4 บ้านละกอ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2246 24478 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ* ม.7 บ้านลุงถ่อน ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2247 175 โรงเรียนขามสงเคราะห์* ม.7 บ้านขามสงเคราะห์ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2248 12754 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า* ม.4 บ้านบุวังหว้า ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2249 585 โรงเรียนชาติวิทยา* ม.9 บ้านหนองซาด ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2250 19662 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม* ม.7 บ้านหนองนกคุ่ม ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2251 911 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา* ม.8 บ้านบุ ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2252 29396 โรงเรียนวัดหนองพลวง* ม.2 บ้านหนองพลวง ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2253 17723 โรงเรียนบ้านสวนปอ* ม.5 บ้านสวนปอ ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2254 2492 โรงเรียนโนนตาวิทย์* ม.1 บ้านขาม ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2255 24023 โรงเรียนเพชรมาตุคลา* ม.13 บ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2256 30160 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา* ม.3 บ้านสมบูรณ์วัฒนา ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2257 7606 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา* ม.7 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2258 14284 โรงเรียนบ้านพระพุทธ* บ้านพระพุทธ ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2259 10250 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์* ม.8 บ้านนาตาวงษ์ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2260 31517 โรงเรียนอํานวยศิลป์สารกิจ* ม.5 บ้านสวาสดิ์ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2261 409 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา* ม.4 บ้านโคกวังวน ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2262 18598 โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์)* ม.7 บ้านโสงหนองบัว ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2263 25550 โรงเรียนวัดโชติการาม* ม.8 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2264 19814 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.4 บ้านสระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2265 16551 โรงเรียนบ้านลุงประดู่* ม.7 ถ.โคกตอง-ผักกาดหญ้า ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2266 30827 โรงเรียนห้วยบงวิทยา* ม.11 บ้านหนองทุ่ม ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2267 18260 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา* ม 2 ต โนนตม อ ชมพวง จ นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2267 18260 โรงเรยนบานสาหรายวทยา* ม.2 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสมา 30270 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2268 11646 โรงเรียนบ้านโนนยอ* ม.6 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์

ภาค

2269 3763 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม"ประชาสามัคคี"* ม.14 บ้านขามใหม่ ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2270 15231 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่* ม.7 บ้านเมืองไผ่ ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2271 39802 โรงเรียนบ้านดอน* ม.10 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2272 1433 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร* เลขที่ 304 ถ.เสรีประชา ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2273 36750 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี* เลขที่ 39 ม.1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2274 14432 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์* ม.4 บ้านพิชิตคเชนทร์ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2275 7587 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน* เลขที่ 2 ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2276 564 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน* ม.10 บ้านตลิ่งชัน ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2277 565 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด* ม.13 ถ.โชคชัย-เดชอุดรม ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2278 643 โรงเรียนชุมชนดอนไพล* ถ.โชคชัย-ครบุรี ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ
2279 9018 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา* เลขที่ 2 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2280 11595 โรงเรียนบ้านโนนเพชร* บ้านโนนสะอาด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2281 9057 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว* ม.2 ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2282 12603 โรงเรียนบ้านบึงพระ* ม.7 บ้านบึงพระ ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2283 7360 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์* ม.5 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2284 7135 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ* ม.7 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2285 8017 โรงเรียนบ้านดะแลง* เลขที่ 9 ม.11 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2286 11563 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง* เลขที่ 9 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2287 13008 โรงเรียนบ้านปอพราน* ม.1 บ้านปอพราน ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2288 2879 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา* ม.6 บ้านกอก ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2289 3145 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย* เลขที่ 11 ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2290 11667 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง* ม.8 บ้านโนนระเวียง ต.เกียรตินวมิตร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2291 19915 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด* ม.10 บ้านใหญ่ ต.เกียรตินวมิตร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2292 22691 โรงเรียนบ้านหาญ* เลขที่ 128 ม.8 บ้านหาญ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2293 28752 โรงเรียนวัดสระจรเข้* ม.4 บ้านสระจรเข้ ต.ด่านชัย อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2294 16349 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน* ม.1 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2295 1437 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา* ม.9 บ้านดงกระสัง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2296 22856 โรงเรียนบ้านหินหล่อง* ม 3 บ้านหินหล่อง ต ตะเคียน อ ด่านขนทด จ นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2296 22856 โรงเรยนบานหนหลอง* ม.3 บานหนหลอง ต.ตะเคยน อ.ดานขุนทด จ.นครราชสมา 30210 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2297 13790 โรงเรียนบ้านแปรง* ม.11 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2298 20027 โรงเรียนบ้านหนองปรือ* ม.9 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2299 3195 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก* ม.5 บ้านกุดนางทอหูก ต.ปราสาทหิน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2300 14407 โรงเรียนบ้านพันชนะ* ม.1 บ้านพันชนะ ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2301 23263 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข* ม.11 บ้านใหม่ศรีสุข ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2302 19388 โรงเรียนบ้านหนองแดง* เลขที่ 100 ม.3 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2303 19633 โรงเรียนบ้านหนองไทร* เลขที่ 178 ม.4 บ้านหนองไทร ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2304 4943 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง* ม.6 บ้านค่ายทะยิง ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2305 3256 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว* ม.2 บ้านคลองบง ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2306 36722 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม* เลขที่ 200 ม.9 ต.สํานักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2307 18265 โรงเรียนบ้านสํานักตะคร้อ* ม.11 บ้านวังกระทะเหนือ ต.สํานักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2308 17053 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์* ม.18 บ้านวังสมบูรณ์ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2309 17904 โรงเรียนบ้านสะพานหิน* ม.8 บ้านสะพานหิน ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2310 7957 โรงเรียนบ้านตะคร้อ* ม.5 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2311 8373 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์* ม.5 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2312 39951 โรงเรียนโนนไทย* ม.1 บ้านสันเทียะ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2313 19360 โรงเรียนบ้านหนองดุม* ม.7 บ้านหนองดุม ต.สายออมะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2314 13734 โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที (ประชารัฐ

สามัคคี)*
ม.7 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2315 17329 โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี)* ม.5 บ้านดอนรี ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2316 6047 โรงเรียนบ้านจันอัด* ม.2 บ้านจันอัด ต.ด่านคล้าจันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2317 21123 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)* ม.14 บ้านหนองแมว ต.ด่านคล้าจันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2318 7600 โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง* ม.1 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2319 31565 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บํารุง)* เลขที่ 372 ถ.สําราญราษฎร์ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2320 39674 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)* เลขที่ 45 ถนนเทศบาล ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2321 39663 โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)* เลขที่ 184 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2322 14338 โรงเรียนบ้านพลสงคราม* ม.1 บ้านสระเพลง ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2323 18438 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ* ม.4 บ้านเสลา ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2324 36759 โรงเรียนม ค่าวิทยา* ต ม ค่า อ โนนสง จ นครราชสีมา 30160 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ2324 36759 โรงเรยนมะคาวทยา* - ต.มะคา อ.โนนสูง จ.นครราชสมา 30160 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2325 11634 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ* ม.7 บ้านโนนมันเทศ ต.ลํามูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2326 6911 โรงเรียนบ้านดงพลอง (สํานักงานสลากกินแบ่ง
ฯ)*

ม.16 บ้านดงพลองพัฒนา ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2327 14513 โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี)* ม.12 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2328 21580 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว* ม.1 บ้านหลุมข้าว ต.หลุมข้าวเบญจมิตร อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2329 21564 โรงเรียนบ้านหลุบกุง* ม.13 บ้านหนองกุงพัฒนา ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2330 27101 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน* ม.7 บ้านศาลาดิน ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2331 24528 โรงเรียนวังโพน* ม.2 บ้านวังโพน ต.บัลลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2332 20930 โรงเรียนบ้านหนองแสง* ม.5 บ้านหนองแสง ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2333 1083 โรงเรียนบัวลาย* ม.5 ต.บัวลาย-บัวใหญ่ อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2334 19220 โรงเรียนบ้านหนองจาน* บ้านหนองจาน ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2335 7444 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง* ม.10 บ้านคูมะค่า ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2336 36780 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา* - ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2337 2130 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18* ม.5 บ้านเพียไซย์ ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2338 8557 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย* ม.1 บ้านทองหลางน้อย ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2339 18434 โรงเรียนบ้านเสมา* ม.2 บ้านหญ้าคา ต.ดอนเสมา อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2340 3811 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง* ม.7 บ้านหนองแวง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2341 5772 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์

รังสรรค์)*
ม.10 บ้านโคกสะอาด ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2342 5776 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี* ม.13 บ้านโคกสะอาด ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2343 32064 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา* เลขที่ 168 ถ.นิวเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2344 2728 โรงเรียนบ้านกระพี้* ม.5 บ้านกระพี้ ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2345 5224 โรงเรียนบ้านคูขาด* ม.8 บ้านคูขาด ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2346 173 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม* ม.4 บ้านขามเตี้ย ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2347 22127 โรงเรียนบ้านห้วยยาง* ม.3 บ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2348 27137 โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง* ม.9 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2349 11597 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด* ม.4 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2350 1140 โ ี ช ช ้ ื่ * 4 ้ ใ ่ ้ ื่ ้ ื่ ชสี 30350 ั ี ื2350 1140 โรงเรยนชุมชนบานเหลอม* ม.4 บานหนองใหญ ต.บานเหลอม อ.บานเหลอม จ.นครราชสมา 30350 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2351 36782 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์* - ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2352 763 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา* ม.1 บ้านช่อระกา ต.บ้านเหลื่อมช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2353 16927 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์* ม.2 บ้านวังโพธิ์ ต.บ้านเหลื่อมช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2354 7285 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน* ม.2 บ้านดอนตะหนิน ต.สหบูรพา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2355 27117 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม* ม.1 บ้านสี่เหลี่ยม ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2356 26997 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว* ม.9 บ้านนางิ้ว ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2357 7451 โรงเรียนบ้านดอนวัว* ม.3 บ้านดอนวัว ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2358 20304 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย* ม.9 บ้านหนองพลวงน้อย ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2359 36783 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม* - ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2360 30335 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา* ม.4 บ้านโนนหญ้านาง ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2361 10060 โรงเรียนบ้านนางเหริญ* ม.6 บ้านนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือญ ญ
2362 29570 โรงเรียนวัดหลุมข้าว* ม.4 บ้านหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2363 24096 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร* ม.3 บ้านงิ้ว ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2364 27910 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม* ม.2 บ้านน้อย ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2365 27110 โรงเรียนวัดบ้านส่อง* ม.6 บ้านส่องเหนือ ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2366 7097 โรงเรียนบ้านดอน (สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)* ม.1 บ้านดอน ต.ดอนโคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2367 803 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ* ม.1 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2368 4110 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ* ม.15 บ้านเขาพญาปราบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2369 9825 โรงเรียนบ้านน้อย* ม.6 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2370 12761 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง* ม.9 บ้านบุหัวช้าง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2371 15762 โรงเรียนบ้านยางกระทุง* ม.2 บ้านยางกระทุง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2372 36786 โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม* เลขที่ 17 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2373 18395 โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี)* ม.9 บ้านสุขัง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2374 19673 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง* ม.8 บ้านหนองนมนาง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2375 27847 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี* ม.12 บ้านบุโพธิ์ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2376 30221 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์* ม.11 บ้านสวนหมาก ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2377 27604 โรงเรียนวัดพรหมราช* ม.8 บ้านพรหมราช ต.ตูมสุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2378 14412 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน* ม.11 บ้านห้วยดินดํา ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2379 21001 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว* ม 2 ต ธงชัยเหนือ อ ปักธงชัย จ นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2379 21001 โรงเรยนบานหนองหญาขาว* ม.2 ต.ธงชยเหนอ อ.ปกธงชย จ.นครราชสมา 30150 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2380 23361 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ําห้วยยาง* ม.13 บ้านอ่างห้วยยาง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2381 30917 โรงเรียนแหลมรวกบํารุง* ม.5 บ้านแหลมรวก ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2382 2795 โรงเรียนบ้านกลาง* ม.6 บ้านกลาง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2383 24316 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)* ม.7 บ้านกระเชาะราก ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2384 18676 โรงเรียนบ้านหนองกก* ม.7 บ้านหนองกก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2385 18716 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม* ม.3 บ้านหนองกระทุ่ม ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2386 36785 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต* เลขที่ 249 ม.11 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2387 4380 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี* ม.7 บ้านคลองซับน้อย ต.ลํานางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2388 14404 โรงเรียนบ้านพัดทะเล* ม.2 ต.ลํานางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2389 16767 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน* ม.8 บ้านวังตะเคียน ต.ลํานางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2390 4416 โรงเรียนบ้านคลองเตย* ม.5 บ้านคลองเตย ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2391 27837 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต* ม.9 บ้านเชียงสา ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2392 27885 โรงเรียนวัดโพนทราย* ม.1 บ้านโพนทราย ต.สําโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2393 29862 โรงเรียนวัดใหม่สําโรง* ม.6 บ้านสําโรง ต.สําโรงเกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2394 12976 โรงเรียนบ้านปลายดาบ* ม.7 บ้านป่าโจด ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2395 14473 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล* ม.4 บ้านพุปลาไหล ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2396 30610 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร* ม.3 บ้านหนองชุมแสง ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2397 23639 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา* ม.1 บ้านปางอโศก ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2398 29995 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520* ม.7 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2399 13532 โรงเรียนบ้านป่าไผ่* ม.1 บ้านป่าไผ่ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2400 19422 โรงเรียนบ้านหนองตอ* ม.8 บ้านหนองตอ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2401 21353 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ* ม.6 บ้านหนองอีเหลอ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2402 32066 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา* ม.4 ซ.ราชประชา ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2403 34195 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์* เลขที่ 223 ถ.มิตรภาพ 26 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2404 13869 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง* ม.1 บ้านโป่งตาลอง ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2405 19114 โ ี ้ ้ ิ * 2 ้ ้ โป่ ป ช่ ชสี 30130 ั ี ื2405 19114 โรงเรยนบานหนองคุมวทยา* ม.2 บานหนองคุม ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง จ.นครราชสมา 30130 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2406 19333 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม* ม.5 บ้านหนองซ่อม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2407 16815 โรงเรียนบ้านวังไทร* ม.2 บ้านวังไทร ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2408 4166 โรงเรียนบ้านเขาวง* ม.3 บ้านเขาวง ต.หนองน้ําแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2409 20879 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย* เลขที่ 56 ถ.นิคมลําตะคอง-หนองขวาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2410 22338 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ* ม.9 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 30220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2411 14749 โรงเรียนบ้านโพนไพล* ม.2 บ้านโพนไพล ต.พังเทียม อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 30220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2412 6153 โรงเรียนบ้านเจริญผล* ม.4 ต.มาบกรด อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 30220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2413 9198 โรงเรียนบ้านทํานบพัฒนา* ม.12 บ้านทํานบพัฒนาใต้ ต.หนองหอย อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา 30220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2414 2769 โรงเรียนบ้านกล้วย* ม.7 บ้านกล้วย ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2415 6896 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล* ม.1 บ้านดงใหญ่ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2416 30479 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย* ม.17 บ้านพรมทัต ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ุ
2417 1073 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก* ม.10 บ้านหนองจิก ต.บ้านโบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2418 7998 โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"* ม.3 บ้านตะบอง ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2419 18122 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์* ม.12 บ้านสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2420 20576 โรงเรียนบ้านหนองรังกา* ม.12 บ้านหนองรังกา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2421 5817 โรงเรียนบ้านโคกสูง* ม.1 บ้านโคกสูง ต.โคกสูง-หนองไข่น้ํา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2422 5997 โรงเรียนบ้านจอหอ* ม.3 บ้านจอหอ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2423 16063 โรงเรียนบ้านระกาย* ม.6 บ้านระกาย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2424 370 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี* เลขที่ 978 ถ.มิตรภาพ ซ.18 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2425 34141 โรงเรียนโคราชวิทยา* เลขที่ 73 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2426 569 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์* เลขที่ 1223 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2427 34146 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา* เลขที่ 90 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2428 26258 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง* เลขที่ 74 ถ.พายัพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2429 34148 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล* เลขที่ 1545 ถ.มุขมนตรี ซ.ทรายเงิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2430 36745 โรงเรียนสุรนารีวิทยา* เลขที่ 248 ซ.มิตรภาพ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2431 34166 โ ี สัสั ชั ชสี * 3 ซ็ ์ ี่ ใ ื ื ชสี 30000 ั ี ื2431 34166 โรงเรยนอสสมชญนครราชสมา* ม.3 ถ.เซนตเมร ต.ในเมอง อ.เมอง จ.นครราชสมา 30000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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2432 23601 โรงเรียนบึงพญาปราบ* ม.5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2433 15057 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐ

วิทยา)*
ม.4 บ้านมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2434 18351 โรงเรียนบ้านสีมุม* ม.4 บ้านสีมุม ต.พุดซา-สีมุม-พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2435 20300 โรงเรียนบ้านหนองพลวง* ม.4 บ้านหนองพลวง ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2436 25223 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7* - ต.รอบใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2437 3619 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า* ม.7 บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2438 18718 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม* ม.7 บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2439 32413 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2* เลขที่ 118 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2440 20045 โรงเรียนบ้านหนองปรู* เลขที่ 24 ม.4 ถ.มหาวิทยาลัย 1 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู
2441 19473 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก* ม.2 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2442 31498 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี** ม.5 บ้านอ่างหนองแหน ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2443 1720 โรงเรียนทหารอากาศบํารุง* บ้านกองบิน1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2444 20565 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง* ม.12 บ้านหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2445 40069 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา* ม.15 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2446 914 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่(สถิตวิริย

คุณ)*
เลขที่ 245 ม.3 บ้านโนนตาสุก ถ.สิริราช
ธานี

ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2447 36724 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม* ม.4 ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2448 31474 โรงเรียนอรพิมวิทยา* ม.5 บ้านนางออ ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2449 7047 โรงเรียนบ้านดงหลบ* ม.7 บ้านดงหลบ ต.ช่องแมว อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2450 20500 โรงเรียนบ้านหนองยาง* ม.1 บ้านหนองยาง ต.บ้านยาง อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2451 23337 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี* ม.2 ต.ไพล อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2452 16077 โรงเรียนบ้านระเริง* เลขที่ 137 ม.1 ต.ระเริง อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2453 4423 โรงเรียนบ้านคลองทราย* ม.8 บ้านคลองทราย ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2454 4465 โรงเรียนบ้านคลองบง* ม.16 บ้านคลองบง ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2455 9705 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี* ม.1 บ้านไทยสามัคคี ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2456 10908 โรงเรียนบ้านน้ําซับ* ม.11 ต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2457 36795 โรงเรียนวังน้ําเขียวพิทยาคม* ต วังน้ําเขียว อ วังน้ําเขียว จ นครราชสีมา 30370 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ2457 36795 โรงเรยนวงนาเขยวพทยาคม* - ต.วงนาเขยว อ.วงนาเขยว จ.นครราชสมา 30370 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2458 4608 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน* ม.5 บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาค

2459 9079 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี* ม.2 บ้านท่าวังไทร ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2460 17080 โรงเรียนบ้านวังหมี* ม.1 ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2461 36796 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม* - ต.วังหมี อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2462 11961 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม* ม.3 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2463 12245 โรงเรียนบ้านบะใหญ่* ม.1 บ้านบะใหญ่ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2464 20673 โรงเรียนบ้านหนองแวง* ม.12 บ้านหนองแวง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2465 20989 โรงเรียนบ้านหนองโสมง* ม.6 บ้านหนองโสมง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 30370 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2466 13355 โรงเรียนบ้านปางละกอ* ม.1 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2467 17014 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย* ม.4 บ้านวังโรงน้อย ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2468 23902 โรงเรียนพรพิทยาคม* ม.13 บ้านปรางค์เก่า ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
2469 36799 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา* เลขที่ 209 ม.1 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2470 24389 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์* ม.11 บ้านผาแดง ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2471 16605 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)* ม.12 บ้านเลิศสวัสดิ์ ต.บัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2472 30822 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม* ม.4 บ้านสุมทุม ต.บ้านหันหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2473 15068 โรงเรียนบ้านมะค่างาม* ม.4 บ้านมะค่างาม ต.ลําตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2474 17015 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี* ม.7 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2475 22200 โรงเรียนบ้านห้วยลุง* ม.2 บ้านห้วยลุง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2476 2140 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ* ม.5 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2477 10206 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด* ม.12 บ้านโคกสะอาด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2478 34201 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา* เลขที่ 126 ถ.ผาสุก ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2479 36800 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"* - ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2480 1727 โรงเรียนทับ6วิทยาคาร* ม.18 บ้านทรัพย์ทวี (ทับ6) ต.หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2481 14715 โรงเรียนบ้านโพนทอง* ม.9 บ้านโพนทอง ถนนมิตรภาพ ต.ประดู่ทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2482 36733 โรงเรียนสีดาวิทยา* - ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2483 27116 โรงเรียนวัดบ้านสีดา* ม.1 บ้านสีดา ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2484 27060 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสง* ม 8 บ้านเมืองสง ต หนองตาดใหญ่ อ สีดา จ นครราชสีมา 30430 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ2484 27060 โรงเรยนวดบานเมองสูง* ม.8 บานเมองสูง ต.หนองตาดใหญ อ.สดา จ.นครราชสมา 30430 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2485 446 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี* ม.1 บ้านกุดจิก ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2486 5870 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ* ม.5 บ้านโคกกะพี้ ต.ไตรมิตร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2487 19781 โรงเรียนบ้านหนองบอน* ม.4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2488 2481 โรงเรียนโนนค่าวิทยา* ม.3 บ้านโนนค่า ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2489 3271 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง* ม.8 บ้านหนองหอย ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2490 24684 โรงเรียนวัดกุดเวียน* ม.6 บ้านกุดเวียน ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2491 5590 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)* ม.11 บ้านโคกมะกอก ต.บุ้งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2492 12734 โรงเรียนบ้านบุตาสง* เลขที่ 87 ม.7 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2493 17007 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย* ม.9 บ้านวังรางน้อย ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2494 20487 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย* ม.4 บ้านหนองไม้ตาย ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู
2495 9554 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง* ม.4 บ้านทุ่งสะแบง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2496 24308 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์* ม.11 บ้านสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2497 36806 โรงเรียนสูงเนิน* เลขที่ 644 ถ.สุขาภิบาล ม.1 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2498 17808 โรงเรียนบ้านสองคร* ม.4 บ้านสองคร ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2499 5461 โรงเรียนบ้านโคกโจด* ม.8 บ้านโคกโจด ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2500 8310 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก* ม.4 บ้านเตาเหล็ก ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2501 9010 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม* ม.2 บ้านท่าเยี่ยม ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2502 17500 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ* เลขที่ 188 ม.6 บ้านสมบัติเจริญ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2503 20766 โรงเรียนบ้านหนองสนวน* ม.5 บ้านหนองสนวน ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2504 12182 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์* ม.10 บ้านบ่อลิง ต.ราษฎร์สมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2505 13346 โรงเรียนบ้านปางไม้* ม.1 บ้านปางไม้ ต.ราษฎร์สมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2506 5613 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม* ม.4 บ้านโคกไม้ตาย ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2507 17585 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน* ม.8 บ้านใหม่ ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2508 21226 โรงเรียนบ้านหนองหิน* ม.2 บ้านหนองหิน ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2509 21299 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา* ม.12 บ้านหนองใหญ่ ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2510 30371 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์* ม.3 บ้านโคกสูง ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2511 7174 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล* ม.2 บ้านดอนแขวน ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2512 18383 โรงเรียนบ้านสขไพบลย*์ ม 9 บ้านสขไพบลย์ ต สขไพบลย์ อ เสิงสาง จ นครราชสีมา 30330 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ2512 18383 โรงเรยนบานสุขไพบูลย* ม.9 บานสุขไพบูลย ต.สุขไพบูลย อ.เสงสาง จ.นครราชสมา 30330 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2513 30125 โรงเรียนสกัดนาควิทยา* ม.3 บ้านสกัดนาค ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2514 36746 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา* เลขที่ 112 ม.4 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2515 1779 โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)* - ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2516 17612 โรงเรียนบ้านสระประทีป* ม.2 บ้านสระประทีป ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2517 20273 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่* ม.9 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2518 21090 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา* ม.5 บ้านหนองหลักศิลา ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2519 8374 โรงเรียนบ้านถนนหัก* เลขที่ 3 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2520 23267 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์* เลขที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2521 36808 โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม* ม.2 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2522 20834 โรงเรียนบ้านหนองสะแก** เลขที่ 69 ม.6 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2523 6663 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด* ม.3 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2524 11317 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น* ม.5 บ้านโนนขี้ตุ่น ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2525 19956 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี* ม.4 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2526 5993 โรงเรียนบ้านจอมศรี* ม.4 บ้านจอมศรี ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2527 10232 โรงเรียนบ้านนาตะคุ* ม.6 บ้านนาตะคุ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2528 20401 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่* ม.1 ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2529 22676 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี* ม.3 ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2530 23262 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์* เลขที่ 323 ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2531 29327 โรงเรียนวัดหนองนา* เลขที่ 44 ม.8 ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2532 32068 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์* เลขที่ 61 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2533 20225 โรงเรียนบ้านหนองไผ่* ม.6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2534 34203 โรงเรียนเก้งเต๊ก* เลขที่ 80 ถ.เอื้ออํานวย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2535 9066 โรงเรียนบ้านท่าลี่* ม.4 บ้านท่าลี่ ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2536 11871 โรงเรียนบ้านโนนสําราญ* เลขที่ 9 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2537 19316 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง* ม.13 บ้านกระเบื้องน้อย ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2538 36809 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม* - ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2539 2705 โรงเรียนบ้านกร ท่มแท่น* ม 8 ต หล่งต เคียน อ ห้วยแถลง จ นครราชสีมา 30240 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ2539 2705 โรงเรยนบานกระทุมแทน* ม.8 ต.หลุงตะเคยน อ.หวยแถลง จ.นครราชสมา 30240 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2540 7944 โรงเรียนบ้านตะแกรง* ม.2 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2541 19651 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา* ม.15 บ้านหนองนกเขา ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2542 20874 โรงเรียนบ้านหนองสาย* ม.6 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2543 21562 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน* เลขที่ 1 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2544 24312 โรงเรียนรักชาติประชาบํารุง* ม.11 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2545 5555 โรงเรียนบ้านโคกพลวง* ม.9 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2546 11888 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา* ม.2 บ้านโนนสุวรรณ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2547 21563 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่* ม.11 บ้านหลุ่งประดู่พัฒนา ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2548 21703 โรงเรียนบ้านห้วยแคน* เลขที่ 27 ม.3 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2549 7946 โรงเรียนบ้านตะโก* - ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2550 20980 โรงเรียนบ้านหนองโสน* ม.4 บ้านหนองโสน ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2551 21975 โรงเรียนบ้านห้วยปอ* เลขที่ 79 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2552 7959 โรงเรียนบ้านตะคร้อ* ม.2 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2553 36811 โรงเรียนหินดาดวิทยา* เลขที่ 351 ถ.ราชสีมา -บุรีรัมย์ ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2554 13728 โรงเรียนบ้านเปร็ต* ม.7 บ้านเปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 ภาคใต้
2555 1268 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู* ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 ภาคใต้
2556 4587 โรงเรียนบ้านคลองวัง* ม.8 บ้านคลองวัง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 ภาคใต้
2557 8953 โรงเรียนบ้านท่าม่วง* ม.1 บ้านท่าม่วง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 ภาคใต้
2558 10902 โรงเรียนบ้านน้ําโฉ* ม.6 บ้านน้ําโฉ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 ภาคใต้
2559 22892 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง* ม.7 บ้านเหนือคลอง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
2560 23392 โรงเรียนบ้านอายเลา* ม.5 บ้านสวนเลา ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
2561 25470 โรงเรียนวัดชะอวด* ม.1 บ้านชะอวด ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
2562 39954 โรงเรียนชนะวิทยา* เลขที่ 182/2 ม.5 ต.สามตําบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้

2563 4890 โรงเรียนบ้านคอพรุ* ม.2 บ้านคอพรุ ต.สามตําบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
2564 24634 โรงเรียนวัดกะเปียด* ม.5 บ้านกะเปียด ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 ภาคใต้
2565 4323 โรงเรียนบ้านคลองขัน* ม.1 บ้านคลองขัน ต.กะเปียด-ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 ภาคใต้
2566 34246 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์* เลขที่ 081 ม.2 ถ.สันติราษฎร์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 ภาคใต้
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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ไปรษณีย์

ภาค

2567 34245 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา* เลขที่ 322 ม.2 ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 ภาคใต้

2568 25248 โรงเรียนวัดโคกเมรุ* ม.4 บ้านโคกเมรุ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 ภาคใต้
2569 5592 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม* ม.4 บ้านโคกมะขาม ต.นาเขลียง-นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 ภาคใต้
2570 36823 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์* - ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 ภาคใต้
2571 5619 โรงเรียนบ้านโคกยาง* ม.7 บ้านโคกยาง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150 ภาคใต้
2572 24403 โรงเรียนราษฎร์บํารุง* ม.5 บ้านราษฎร์บํารุง ต.ครุสัมพันธ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 ภาคใต้
2573 25649 โรงเรียนวัดดอนตรอ* ม.3 บ้านดอนตรอ ต.ครุสัมพันธ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 ภาคใต้
2574 12966 โรงเรียนบ้านปลายคลอง* ม.6 บ้านปลายคลอง ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 ภาคใต้
2575 23399 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน* ม.8 บ้านอ่าวตะเคียน ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 ภาคใต้
2576 25200 โรงเรียนวัดโคกกะถิน* ม.3 บ้านคลองเตย ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 ภาคใต้
2577 27491 โรงเรียนวัดป่าหวาย* ม.7 บ้านป่าหวาย ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 ภาคใต้
2578 36816 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร* เลขที่ 32/1 บ้านปากช่อง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 ภาคใต้
2579 28770 โรงเรียนวัดสระเพลง* ม.6 บ้านสระเพลง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 ภาคใต้
2580 26240 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ* ม.5 บ้านทุ่งเฟื้อ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 ภาคใต้
2581 9493 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่* ม.5 บ้านทุ่งไม้ไผ่ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 ภาคใต้
2582 25106 โรงเรียนวัดควนยาว* ม.3 บ้านควนยาว ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 ภาคใต้
2583 25115 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์* ม.1 บ้านควนสมบูรณ์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 ภาคใต้
2584 10059 โรงเรียนบ้านนางหลง* ม.1 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 ภาคใต้
2585 29562 โรงเรียนวัดหลักช้าง* ม.6 บ้านหลักช้าง ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250 ภาคใต้
2586 14393 โรงเรียนบ้านพังปริง* ม.1 บ้านพังปริง ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2587 25632 โรงเรียนวัดดอนใคร* ม.9 บ้านดอนใคร ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2588 6235 โรงเรียนบ้านฉาง* ม.1 บ้านฉาง ต.ตอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2589 13097 โรงเรียนบ้านปากเจา* ม.8 บ้านปากเจา ต.ตะลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2590 21421 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด* ม.6 บ้านหน้าเขาวัด ต.ตะลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2591 25348 โรงเรียนวัดจันทาราม* ม.5 บ้านสวนจันทร์ ต.ตะลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2592 26041 โรงเรียนวัดทางขึ้น* ม.1 บ้านทางขึ้น ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2593 23646 โรงเรียนปทมานกล* ม 1 ต ท่าศาลา อ ท่าศาลา จ นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้2593 23646 โรงเรยนปทุมานุกูล* ม.1 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรธรรมราช 80160 ภาคใต
2594 39792 โรงเรียนชุมชนใหม่* ม.8 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2595 12866 โรงเรียนบ้านประชาอารี* ม.14 บ้านประชาอารี ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2596 24241 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์* ม.12 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2597 28073 โรงเรียนวัดยางทอง* ม.10 บ้านนางไกร ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2598 4413 โรงเรียนบ้านคลองตูก* ม.1 บ้านคลองตูก ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2599 14494 โรงเรียนบ้านพูน* ม.5 บ้านพูน ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2600 36833 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์* เลขที่ 45 ม.3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2601 4046 โรงเรียนบ้านเขาตาว* เลขที่ 227/1 ม.7 บ้านเขาขาว ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2602 20087 โรงเรียนบ้านหนองปลิง* ม.2 บ้านหนองปลิง ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2603 24933 โรงเรียนวัดเขาโร* ม.5 บ้านเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2604 4327 โรงเรียนบ้านคลองขุด* ม.8 บ้านควนไม้แดง ต.ชะมายหนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใตุ้ ุ
2605 6101 โรงเรียนบ้านจําปา* ม.9 บ้านจําปา ต.ถ้ําใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2606 6386 โรงเรียนบ้านชายคลอง* ม.1 บ้านชายคลอง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2607 25087 โรงเรียนวัดควนชม* ม.5 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2608 26361 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ* ม.7 บ้านหนองเสม็ด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2609 3438 โรงเรียนบ้านเกาะยวน* ม.4 บ้านเกาะยวน ต.นาโพธิ์เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2610 12171 โรงเรียนบ้านบ่อมอง* ม.6 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2611 1332 โรงเรียนชุมชนวัดสําโรง* ม.6 บ้านสําโรง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2612 28661 โรงเรียนวัดศิลาราย* ม.3 บ้านป่าขี้ดิน ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2613 8419 โรงเรียนบ้านถ้ําตลอด* ม.4 บ้านถ้ําตลอด ต.น้ําตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2614 16818 โรงเรียนบ้านวังธน* ม.2 บ้านวังธน ต.น้ําตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้
2615 34270 โรงเรียนกาญจนศึกษา* เลขที่ 182 ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้

2616 32063 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา* เลขที่ 274 ถ.ประชาอุทิศ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ภาคใต้

2617 24982 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ* ม.5 บ้านคงคาเลียบ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 ภาคใต้
2618 29140 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน* ม.4 บ้านเสม็ดจวน ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 ภาคใต้
2619 14357 โรงเรียนบ้านพอโกบ* เลขที่ 87 ม.5 บ้านพอโกบ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 ภาคใต้
2620 26141 โรงเรียนวัดท่ายาง* ม 2 บ้านท่ายาง ต ท่ายาง อ ท่งใหญ่ จ นครศรีธรรมราช 80240 ภาคใต้2620 26141 โรงเรยนวดทายาง* ม.2 บานทายาง ต.ทายาง อ.ทุงใหญ จ.นครศรธรรมราช 80240 ภาคใต
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2621 34267 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา* เลขที่ 765 ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 ภาคใต้

2622 27903 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก* ม.5 บ้านจอมภักดี ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 ภาคใต้
2623 2909 โรงเรียนบ้านก่องาม* ม.1 บ้านก่องาม ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 ภาคใต้
2624 4820 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน* ม.8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 ภาคใต้
2625 9816 โรงเรียนบ้านนบ* ม.1 ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2626 27508 โรงเรียนวัดเปียน* ม.4 ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2627 36813 โรงเรียนคงคาประชารักษ์* ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2628 3866 โรงเรียนบ้านขุนทะเล* ม.3 ต.กะหรอ อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2629 36814 โรงเรียนนบพิตําวิทยา* เลขที่ 261 ม.1 ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2630 14396 โรงเรียนบ้านพังหรัน* ม.4 บ้านพังหรัน ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2631 16217 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก* ม.1 บ้านโรงเหล็ก ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภาคใต้
2632 36835 โรงเรียนนาบอน* - ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 ภาคใต้
2633 29293 โรงเรียนวัดหนองดี* ม.1 บ้านหนองดี ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220 ภาคใต้
2634 36836 โรงเรียนบางขันวิทยา* ม.1 ต.บ้านลํานาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360 ภาคใต้
2635 27498 โรงเรียนวัดปิยาราม* ม.4 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 ภาคใต้
2636 34288 โรงเรียนหลวงครูวิทยา* เลขที่ 230/1(วัดนันทาราม) ถ.ชายน้ํา ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 ภาคใต้

2637 26760 โรงเรียนวัดบางทวด* ม.4 บ้านบางทวด ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 ภาคใต้
2638 26736 โรงเรียนวัดบางฉนาก* ม.3 บ้านบางฉนาก ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 ภาคใต้
2639 36839 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม* - ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 ภาคใต้
2640 36840 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม* ม.4 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 ภาคใต้
2641 24666 โรงเรียนวัดกําแพงถม* ม.5 บ้านกําแพงถม ต.นางเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 ภาคใต้
2642 29551 โรงเรียนวัดหลวงครู* ม.6 บ้านหลวงครู ต.นางเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 ภาคใต้
2643 26155 โรงเรียนวัดท้าวโทะ* ม.3 บ้านหัวปราง ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 ภาคใต้
2644 27605 โรงเรียนวัดพรหมโลก* ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 ภาคใต้
2645 22154 โรงเรียนบ้านห้วยยูง* ม.4 บ้านห้วยยูง ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2646 27763 โรงเรียนวัดแพร่* ม 2 บ้านแพร่ ต ช้างซ้าย อ พร พรหม จ นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้2646 27763 โรงเรยนวดแพร* ม.2 บานแพร ต.ชางซาย อ.พระพรหม จ.นครศรธรรมราช 80000 ภาคใต
2647 24639 โรงเรียนวัดกัด* ม.1 บ้านวัดกัด ต.ช้างสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้

Page 103 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2648 25539 โรงเรียนวัดเชิงแตระ* ม.6 บ้านเชิงแตระ ต.ท้ายสําเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2649 26138 โรงเรียนวัดท้ายสําเภา** ม.9 บ้านท้ายสําเภา ต.ท้ายสําเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2650 39770 โรงเรียนวัดท่าช้าง* ม.2 บ้านท่าช้าง ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2651 27649 โรงเรียนวัดพระเพรง* ม.3 บ้านพระเพรง ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2652 27989 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด* ม.2 บ้านมะม่วงตลอด ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2653 36843 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ* - ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 ภาคใต้
2654 29531 โรงเรียนวัดหน้าเขา** ม.1 บ้านหน้าเขา ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 ภาคใต้
2655 36842 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา* - ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 ภาคใต้
2656 26965 โรงเรียนวัดบ้านตาล* ม.6 บ้านตาล ต.กําแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2657 4383 โรงเรียนบ้านคลองดิน* ม.3 บ้านคลองดิน ต.กําแพงเซา-นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2658 26249 โรงเรียนวัดทุ่งแย้* ม.2 บ้านทุ่งแย้ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2659 29345 โรงเรียนวัดหนองบัว* ม.3 บ้านหนองบัว ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2660 8533 โรงเรียนบ้านทวดทอง* ม.2 บ้านทวดทอง ต.ทวดทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2661 26049 โรงเรียนวัดท่างาม* ม.5 บ้านท่างาม ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2662 27494 โรงเรียนวัดป่าไหม้* ม.1 บ้านมะม่วงปลายแขน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2663 28647 โรงเรียนวัดศาลาไพ* ม.4 บ้านดอนนาว ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2664 13142 โรงเรียนบ้านปากน้ําปากพญา* ม.9 บ้านปากน้ําปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2665 13164 โรงเรียนบ้านปากพญา* ม.6 บ้านปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2666 26502 โรงเรียนวัดนาวง* ม.5 บ้านนาวง ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2667 34207 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา* ม.1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้

2668 1352 โรงเรียนชุมชนวัดหมน* ม.5 บ้านหมน ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2669 34222 โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา* เลขที่ 5 ม.10 ถ.นคร-สงขลา ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้

2670 27706 โรงเรียนวัดพังสิงห์* ม.2 บ้านพังสิงห์ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2671 12325 โรงเรียนบ้านบางกระบือ* ม.6 บ้านบางควาย ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2672 34226 โรงเรียนอนุบาลดํารงค์ศาสน์* - ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้

2673 10026 โรงเรียนบ้านนาเคียน* ม.5 บ้านนาเคียน ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
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2674 29192 โรงเรียนวัดหญ้า* ม.2 บ้านห้วยน้ําเย็น ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2675 453 โรงเรียนจรัสพิชากร* เลขที่ 572/1 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้

2676 34212 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา* ม.2 ถ.กรแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้

2677 34221 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร* เลขที่ 1 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้

2678 31645 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก* - ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2679 36818 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา* ม.1 บางจาก ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2680 24368 โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 5* ม.10 บ้านหนองนก ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใตุ้
2681 25795 โรงเรียนวัดตรีเอการาม* ม.1 บ้านวัดใน ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2682 26876 โรงเรียนวัดบางใหญ่* ม.5 บ้านบางใหญ่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2683 28008 โรงเรียนวัดมุขธารา* ม.1 บ้านปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2684 26094 โรงเรียนวัดท่านคร* ม.4 บ้านโคกข่อย ต.ปากนคร-ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2685 28584 โรงเรียนวัดศรีมงคล* ม.8 บ้านปากพูน ต.ปากปูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2686 27228 โรงเรียนวัดโบสถ์* ม.9 บ้านปากพูน ต.ปากพน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2687 13139 โรงเรียนบ้านปากน้ําเก่า* ม.3 บ้านปากน้ําเก่า ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2688 36820 โรงเรียนโยธินบํารุง* เลขที่ 283 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2689 26118 โรงเรียนวัดท่าม่วง* ม.2 บ้านท่าม่วง ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2690 34217 โรงเรียนพริ้มพิทยานุสรณ์* เลขที่ 031/1 ม.2 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้

2691 34219 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา* เลขที่ 48/5 ถ.เทวุบรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้

2692 28362 โรงเรียนวัดวนาราม* ม.4 บ้านยวนแหล ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้
2693 34216 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม* เลขที่ 165 ม.6 ถ.ศรีธรรมราช ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ภาคใต้

2694 27358 โรงเรียนวัดปลายสระ* ม.4 บ้านปลายสระ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
2695 22114 โ ี ้ ้ ไ ้ ่ * 11 ้ ้ ไ ้ ่ ่ ิ ์ ่ ิ ์ ี 80130 ใ ้2695 22114 โรงเรยนบานหวยไมแกน* ม.11 บานหวยไมแกน ต.รอนพบูลย อ.รอนพบูลย จ.นครศรธรรมราช 80130 ภาคใต
2696 36846 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์* เลขที่ 758 ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2697 24890 โรงเรียนวัดเขาน้อย* ม.7 บ้านเขาน้อย ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
2698 8765 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ* - ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
2699 26342 โรงเรียนวัดธงทอง* ม.6 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
2700 27661 โรงเรียนวัดพระอานนท์* ม.7 บ้านหนองลึก ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
2701 29530 โรงเรียนวัดหนา* ม.5 บ้านวัดหนา ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
2702 39777 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา* ม.2 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 ภาคใต้
2703 25331 โรงเรียนวัดจันทร์* ม.1 บ้านวัดจันทร์ ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 ภาคใต้
2704 36848 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช* ม.11 บ้านหน้าอําเภอ ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 ภาคใต้

2705 179 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม* ม.3 บ้านสอ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 ภาคใตุ้ ุ
2706 4265 โรงเรียนบ้านคดศอก* ม.9 บ้านคดศอก ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 ภาคใต้
2707 24402 โรงเรียนราษฎร์บํารุง* ม.7 บ้านราษฎร์บํารุง ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 ภาคใต้
2708 29822 โรงเรียนวัดใหม่ทอน* ม.4 บ้านใหม่ทอน ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 ภาคใต้
2709 25142 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์* ม.3 บ้านเขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 ภาคใต้
2710 1192 โรงเรียนชุมชนลานสกา* ม.3 ถ.ญาณรังสี ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 ภาคใต้
2711 27364 โรงเรียนวัดปะ* ม.2 บ้านวัดปะ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 ภาคใต้
2712 4142 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า* ม.4 บ้านเขายวนเฒ่า ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ภาคใต้
2713 10900 โรงเรียนบ้านน้ําฉา* ม.12 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ภาคใต้
2714 18640 โรงเรียนบ้านไสเหรียง* ม.6 บ้านไสเหรียง ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ภาคใต้
2715 25430 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร* ม.4 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ภาคใต้
2716 12365 โรงเรียนบ้านบางฉาง* ม.3 บ้านสะพานน้ําแดง ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ภาคใต้
2717 9281 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง* ม.9 บ้านทุ่งครั้ง ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 ภาคใต้
2718 39797 โรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง* เลขที่ 201/1 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 ภาคใต้
2719 1302 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ* ม.5 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 ภาคเหนือ
2720 29675 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสสรณ์)* ม.11 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 ภาคเหนือ
2721 29395 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ* ม.6 ถ.สายโกรกพระ-อุทัยธานี ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 ภาคเหนือ
2722 27932 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์* ม.3 ถ.ราษฎร์ประชากลาง ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 ภาคเหนือ
2723 11226 โรงเรียนบ้านเนินเวียง* ม 5 ต บางม ฝ่อ อ โกรกพร จ นครสวรรค์ 60170 ภาคเหนือ2723 11226 โรงเรยนบานเนนเวยง* ม.5 ต.บางมะฝอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค 60170 ภาคเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2724 1281 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า"ประชาประสา
ทวิทย์"*

ม.2 หมู่บ้านหว้า ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 ภาคเหนือ

2725 3991 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น* ม.10 บ้านเขาจั๊กจั่น ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2726 7883 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี* ม.2 บ้านตลิ่งสูง ต.แดนไพรวัลย์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2727 31661 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง)* เลขที่ 61/7 ถ.แสงชัชวาล ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 ภาคเหนือ
2728 31583 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม)* เลขที่ 239/2 ถ.แสงราษฎรใต้ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 ภาคเหนือ

2729 8840 โรงเรียนบ้านท่าเตียน* ม.7 บ้านท่าเตียน ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 ภาคเหนือ
2730 26607 โรงเรียนวัดเนินสะเดา* ม.12 บ้านเนินสะเดา ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 ภาคเหนือ
2731 6777 โรงเรียนบ้านดงขุย* ม.2 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 ภาคเหนือุ ุ
2732 30004 โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์* ม.1 บ้านหนองใหญ่ ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 ภาคเหนือ
2733 430 โรงเรียนโค้งบ้านใหม่* ม.7 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 ภาคเหนือ
2734 5273 โรงเรียนบ้านแคทราย (ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)* ม.10 บ้านแคทราย ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 ภาคเหนือ
2735 16292 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์* ม.9 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 ภาคเหนือ
2736 1133 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย* ม.1 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 ภาคเหนือ
2737 16696 โรงเรียนบ้านวังคาง* ม.3 บ้านวังคาง ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 ภาคเหนือ
2738 40047 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์* เลขที่ 31/41 ม.21 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 ภาคเหนือ

2739 253 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์* ม.4 บ้านคลองแปด ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 ภาคเหนือ
2740 29266 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย* ม.2 บ้านหนองคูน้อย ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 ภาคเหนือ
2741 4101 โรงเรียนบ้านเขาปูน* ม.8 บ้านเขาปูน ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 ภาคเหนือ
2742 19540 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง* ม.5 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 ภาคเหนือ
2743 5454 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ* ม.7 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 ภาคเหนือ
2744 18232 โรงเรียนบ้านสายน้ําทิพย์* ม.3 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 ภาคเหนือ
2745 17013 โรงเรียนบ้านวังแรง* ม.5 บ้านวังแรง ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2746 25630 โรงเรียนวัดดอนคา* ม.1 บ้านดอนคา ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2747 4072 โรงเรียนบ้านเขาน้อย* ม.5 บ้านเขาน้อย ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2748 26079 โ ี ั ่ โ * 6 ้ โ ื่ ่ โ ่ โ ส ์ 60160 ื2748 26079 โรงเรยนวดทาตะโก* ม.6 บานโคกมะรน ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 60160 ภาคเหนอ
2749 24534 โรงเรียนวังวิทยา* ม.5 บ้านวังใหญ่ ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2750 24994 โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย* ม.4 บ้านคร่อเรียงราย ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2751 26173 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม* ม.1 บ้านท่าสุ่ม ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2752 28436 โรงเรียนวัดวังมหากร* ม.5 บ้านวังมหากร ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2753 6808 โรงเรียนบ้านดงจันทํา* ม.6 บ้านดงจันทํา ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2754 17629 โรงเรียนบ้านสระละมาน* ม.2 บ้านหนองละมาน ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2755 6319 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน* ม.14 บ้านชะลอมแหน ต.สายลําโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2756 28989 โรงเรียนวัดสายลําโพงเหนือ** ม.3 บ้านสายลําโพงเหนือ ต.สายลําโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2757 29357 โรงเรียนวัดหนองเบน* ม.7 บ้านโคก ต.สายลําโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2758 9192 โรงเรียนบ้านทํานบ* ม.3 บ้านทํานบ ต.หนองหลวง-ทํานบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 ภาคเหนือ
2759 29374 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล* ม.7 บ้านหนองปลาไหล ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2760 5939 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้* ม.6 บ้านงิ้วแบ้ ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2761 25337 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง* ม.6 บ้านดงป่าจันทร์ ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2762 25862 โรงเรียนวัดตาสังใต้* ม.3 บ้านวัดตาสังใต้ ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2763 27028 โรงเรียนวัดบ้านไผ่* ม.2 บ้านเนินตะโก ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2764 26050 โรงเรียนวัดท่างิ้ว* ม.1 บ้านตั้วเกา ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2765 28005 โรงเรียนวัดมาบมะขาม* ม.4 บ้านมาบมะขาม ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2766 24958 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง* ม.7 บ้านเขาห้วยลุง ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2767 5378 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง* ม.6 ต.บึงพิมพา อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2768 23184 โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ)** ม.7 บ้านใหม่ ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2769 27037 โรงเรียนวัดบ้านพลัง* ม.3 บ้านพลัง ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2770 30858 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ* ม.3 บ้านแหลมยาง ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2771 28506 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์* ม.5 บ้านหนองขี้วัว ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 ภาคเหนือ
2772 36877 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม* ม.2 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 ภาคเหนือ
2773 6614 โรงเรียนบ้านซับผักกาด* ม.7 บ้านซับผักกาด ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 ภาคเหนือ
2774 19549 โรงเรียนบ้านหนองเต่า* ม.4 บ้านหนองเต่า ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 ภาคเหนือ
2775 29117 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม* ม.8 บ้านคลองบางหวาย ต.น้ําทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 ภาคเหนือ
2776 2467 โรงเรียนเนินมะกอก* ม.8 บ้านเนินมะกอก ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 ภาคเหนือ
2777 29494 โรงเรียนวัดหนองหม* ม 5 บ้านหนองหม ต เนินมะกอก อ พยหะคีรี จ นครสวรรค์ 60130 ภาคเหนือ2777 29494 โรงเรยนวดหนองหมู* ม.5 บานหนองหมู ต.เนนมะกอก อ.พยุหะคร จ.นครสวรรค 60130 ภาคเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2778 34356 โรงเรียนพยุหะวิทยา* ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 ภาคเหนือ

2779 23901 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร* เลขที่ 290 ม.5 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 ภาคเหนือ
2780 23264 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา* ม.1 บ้านใหม่ ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 ภาคเหนือ
2781 14286 โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์* ม.9 บ้านพระพุทธบาท ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 ภาคเหนือ
2782 24615 โรงเรียนวัดกลางแดด* ม.4 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2783 25528 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)* ม.8 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2784 28732 โรงเรียนวัดสโมสร (จันทร์ฮกหลีอุทิศ)* ม.4 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2785 25818 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาส

อุปถัมภ์)*
ม.1 บ้านตะเคียนเลื่อน ถ.นครสวรรค์-
โกรกพระ

ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
ุ

2786 28429 โรงเรียนวัดวังไผ่* ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2787 39817 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์* เลขที่ 398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ

2788 26153 โรงเรียนวัดท่าล้อ* ม.5 ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2789 29680 โรงเรียนวัดหัวถนน* ม.3 บ้านหัวถนน ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2790 5193 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี* ม.6 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2791 4580 โรงเรียนบ้านคลองลาดเค้า* ม.5 บ้านคลองลาดเค้า ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2792 24034 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา* เลขที่ 38/9 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ

2793 24138 โรงเรียนมารีย์วิทยา และโรงเรียนอนุบาลมา
รีย์วิทยา*

เลขที่ 107 (ตลาดสะพานดํา) ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ

2794 34323 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์* เลขที่ 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ

2795 34328 โรงเรียนอนุชนวัฒนา* เลขที่ 98 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ

2796 34332 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์* เลขที่ 164/12 ถ.ธรรมวิถี ซ.เพชรพงค์ ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ

2797 3961 โ ี ้ * 10 ื ์ 60000 ื2797 3961 โรงเรยนบานเขากะลา* ม.10 ต.พระนอน อ.เมอง จ.นครสวรรค 60000 ภาคเหนอ
2798 28480 โรงเรียนวัดวังหิน* ม.12 ต.วังไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2799 29722 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม* ม.5 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2800 25728 โรงเรียนวัดดอนใหญ่* ม.6 บ้านดอนใหญ่ ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2801 28637 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร* ม.9 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2802 29447 โรงเรียนวัดหนองโรง* ม.17 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2803 24924 โรงเรียนวัดเขามโน* ม.3 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2804 28459 โรงเรียนวัดวังสวัสดี* ม.16 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2805 28635 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์* ม.8 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2806 28719 โรงเรียนวัดสมานประชาชน* ม.1 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2807 30051 โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี* ม.12 บ้านถนนแยก ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2808 6258 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา* ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2809 29091 โรงเรียนวัดสุบรรณาราม* ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ภาคเหนือ
2810 4441 โรงเรียนบ้านคลองไทร* ม.11 บ้านคลองไทร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2810 49446 โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาแม่เรวา* บ้านแม่เรวา ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2811 15730 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว* ม.20 บ้านยอดห้วยแก้ว ต.แม่เรวา อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2811 49447 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร* บ้านปางข้าวสาร ต.แม่เรวา อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ

2812 30366 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บํารุง* เลขที่ 90 ม.6 บ้านมอสวรรค์ราษฎร์บํารุง ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2813 4134 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้* ม.9 บ้านเขาแม่กระทู้ ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2814 16266 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล* ม.5 บ้านไทรทอง ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2815 475 โรงเรียนจันทราราษฎร์* ม.8 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2816 12632 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม* ม.2 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2817 1703 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์* ม.7 บ้านหน้าเขา ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2818 34358 โรงเรียนเสริมสวัสดิ์วิทยา* ม.6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ

2819 7361 โรงเรียนบ้านดอนพลอง* ม.3 บ้านดอนพลอง ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2820 24949 โรงเรียนวัดเขาสมุก* ม.2 บ้านเขาสมุก ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2821 16998 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม* ม.5 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
2822 25605 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง* ม 2 บ้านดงหนองหลวง ต หนองยาว อ ลาดยาว จ นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ2822 25605 โรงเรยนวดดงหนองหลวง* ม.2 บานดงหนองหลวง ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค 60150 ภาคเหนอ
2823 29436 โรงเรียนวัดหนองยาว* ม.3 บ้านหนองยาว ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2824 25024 โรงเรียนวัดคลองเจ้า* เลขที่ 33 ม.2 บ้านคลองเจ้า ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 ภาคกลาง
2825 26339 โรงเรียนวัดไทรใหญ่* ม.5 ต.ไทรน้อยสามัคคี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 ภาคกลาง
2826 28343 โรงเรียนวัดลุ่ม* ม.4 บ้านลุ่ม ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ภาคกลาง
2827 1266 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน* เลขที่ 101/1 ม.4 บ้านบางนายไกร ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ภาคกลาง
2828 27230 โรงเรียนวัดโบสถ์* เลขที่ 42 ม.4 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ภาคกลาง
2829 29082 โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม* เลขที่ 50 ม.4 บ้านหัวคู ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ภาคกลาง
2830 30549 โรงเรียนแสงประเสริฐ** ม.11 บ้านคลองเจ็ก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ภาคกลาง
2831 30510 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน* ม.6 บ้านสุเหร่าลากค้อน ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ภาคกลาง
2832 30548 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบํารุง* เลขที่ 56 ม.9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ภาคกลาง
2833 31103 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่* ม.10 บ้านดอนลาดตะค้าน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ภาคกลางุ ญ ญ ุ
2834 34414 โรงเรียนญาโณทัย* เลขที่ 51/1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 ภาคกลาง

2835 34368 โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา* เลขที่ 25/1 ม.6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง

2836 36884 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์* ม.1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง
2837 34406 โรงเรียนอนุบาลสุรีลักษณ์* เลขที่ 101/919 ซ.10/1 ถ.รัตนาธิเบศน์ 

ม.บ้านซื่อตรงการ์เด้นท
ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง

2838 1324 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ* ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง
2839 36883 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม* ม.9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง
2840 25189 โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎร์บํารุง1)* ม.2 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง
2841 34361 โรงเรียนสันติวัน* เลขที่ 52/1 ม.8 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง

2842 26672 โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บํารุง)* ม.9 ต.บางกระสือ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง
2843 26840 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)* ม.9 บ้านบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง
2844 2081 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)* เลขที่ 82/14 ม.10 ต.บ่างกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง

2845 34389 โรงเรียนอนุบาลนิตา* เลขที่ 50/4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2846 34412 โรงเรียนอุดมศึกษา* ม.1 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง

2847 25190 โรงเรียนวัดแคใน (ชื่นแย้มราษฎร์บํารุง)* ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง
2848 25867 โรงเรียนวัดตําหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุ

เคราะห์)*
ม.4 ต.วิทยสัมพันธ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง

2849 25871 โรงเรียนวัดตึก (จําลองศิลป์วิทยา)* ม.4 ต.ศรีเมืองสัมพันธ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง
2850 31 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ* ม.8 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง
2851 36887 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม* ม.8 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภาคกลาง
2852 11042 โรงเรียนบ้านน้ํารีพัฒนา* ม.12 บ้าน้ํารีพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130 ภาคเหนือ
2853 22062 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง* ม.6 บ้านห้วยฟอง ต.ขุนน่านเหนือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130 ภาคเหนือุ
2854 7318 โรงเรียนบ้านดอนแท่น* ม.3 บ้านดอนแท่น ต.เขียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2855 23062 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ* ม.9 บ้านเหล่าอ้อ ต.เขียงคานพระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2856 36918 โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"* เลขที่ 87 ถ.อดุลยเดชจรัส ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2857 20212 โรงเรียนบ้านหนองผุก* ม.10 บ้านหนองผุก ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2858 17841 โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา* ม.12 บ้านเด่นพัฒนา ต.เปือประชาสามัคคี อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2859 1686 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา* ม.3 บ้านพูล ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2860 3334 โรงเรียนบ้านเกวต* ม.9 บ้านเกวต ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2861 10858 โรงเรียนบ้านน้ําคา* ม.1 บ้านน้ําคา ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2862 2181 โรงเรียนธาราบรรพต* ม.6 บ้านป่ารวก ถ.สายนาหนุน-บ้านกอก ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2863 7140 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว* ม.1 บ้านดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2864 14304 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง* ม.4 บ้านกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2865 10408 โรงเรียนบ้านนาฝ่า* ม.2 บ้านนาฝ่า ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2866 12806 โรงเรียนบ้านปง* ม.5 บ้านปงหนึ่ง ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2867 17490 โรงเรียนบ้านสบหนอง* ม.12 บ้านสบหนอง ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2868 36931 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร* ม.5 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2869 24428 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์* ม.4 บ้านสบยาว ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2870 649 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บํารุง* ม.3 บ้านสบย่าง ถ.วรนคร ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2871 17449 โรงเรียนบ้านสบข่น* ม 7 บ้านสบข่น ต ป่าคา อ ท่าวังผา จ น่าน 55140 ภาคเหนือ2871 17449 โรงเรยนบานสบขุน* ม.7 บานสบขุน ต.ปาคา อ.ทาวงผา จ.นาน 55140 ภาคเหนอ
2872 19818 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.5 บ้านหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ

Page 112 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2873 10712 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2* ม.7 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2874 17465 โรงเรียนบ้านสบเป็ด* ม.6 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2875 11050 โรงเรียนบ้านน้ําลักใต้* ม.4 บ้านน้ําลัก ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2876 14299 โรงเรียนบ้านพร้าว* บ้านพร้าว ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2877 6479 โรงเรียนบ้านเชียงแล* ม.4 บ้านเชียงแล ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2878 786 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน* ม.4 บ้านดอนตัน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2879 7551 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว* ม.7 บ้านดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2880 10711 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1* ม.1 บ้านนาหนุน1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 ภาคเหนือ
2881 36933 โรงเรียนทุ่งช้าง* ม.2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 ภาคเหนือ
2882 14550 โรงเรียนบ้านแพะกลาง* ม.6 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 ภาคเหนือุ ุ
2883 13005 โรงเรียนบ้านปอน* ม.7 บ้านป่าเปือย ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 ภาคเหนือ
2884 9849 โรงเรียนบ้านนา* เลขที่ 72 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า บ้านนา ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 ภาคเหนือ
2885 17344 โรงเรียนบ้านศาลา** เลขที่ 128 ม.1 บ้านศาลา ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 ภาคเหนือ
2886 11053 โรงเรียนบ้านน้ําลัด* ม.6 บ้านน้ําลัด ถ.รพช. ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 ภาคเหนือ
2887 6450 โรงเรียนบ้านเชตวัน* ม.1 บ้านเชตวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 ภาคเหนือ
2888 5117 โรงเรียนบ้านคําเรือง* ม.1 บ้านคําเรือง ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 ภาคเหนือ
2889 4931 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย* ม.6 บ้านค้างอ้อย ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 ภาคเหนือ
2889 21892 โรงเรียนบ้านห้วยนาย* ม.9 บ้านห้วยนาย ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 ภาคเหนือ
2890 7538 โรงเรียนบ้านดอย* ม.3 บ้านดอย ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 ภาคเหนือ
2891 10617 โรงเรียนบ้านนาวี* เลขที่ 100 ม.2 บ้านนาวี ต.ฟ้าเมืองสวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 ภาคเหนือ
2892 14442 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ* ม.4 บ้านพี้เหนือ ต.ฟ้าเมืองสวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 ภาคเหนือ
2893 7500 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง* ม.5 บ้านดอนหล่ายทุ่ง ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 ภาคเหนือ
2894 36939 โรงเรียนบ้านหลวง* ถ.น่าน-พะเยา ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 ภาคเหนือ
2895 24333 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์* ม.8 บ้านเจริญราษฎร์ ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 ภาคเหนือ
2896 7408 โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง)* ม.6 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน 55120 ภาคเหนือ
2897 36940 โรงเรียนปัว* เลขที่ 266 ม.8 ถ.วรนคร ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 ภาคเหนือ
2898 13350 โรงเรียนบ้านปางยาง* ม.1 บ้านปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120 ภาคเหนือ
2899 14056 โรงเรียนบ้านผาเวียง* ม 3 บ้านผาเวียง ต ภคา อ ปัว จ น่าน 55120 ภาคเหนือ2899 14056 โรงเรยนบานผาเวยง* ม.3 บานผาเวยง ต.ภูคา อ.ปว จ.นาน 55120 ภาคเหนอ
2900 24075 โรงเรียนภูคาประชาสรรค์* เลขที่ 87 ม.9 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120 ภาคเหนือ
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2901 8290 โรงเรียนภูคาวิทยาคม* ม.6 บ้านเต๋ย ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120 ภาคเหนือ
2902 39625 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร* ม.3 บ้านมอน ถ.ปัว-บ่อเกลือ ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 ภาคเหนือ
2903 30126 โรงเรียนสกาดพัฒนา* ม.2 บ้านสกาดกลาง ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน 55120 ภาคเหนือ
2904 9628 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า* ม.11 บ้านทุ่งใหม่ ถนนปัว-น้ํายาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120 ภาคเหนือ
2905 11024 โรงเรียนบ้านน้ํายาว* ม.3 บ้านน้ํายาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน 55120 ภาคเหนือ
2906 9044 โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์)* ม.2 บ้านแสงดาว ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2907 22638 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ* ม.6 บ้านหัวเวียงเหนือ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2908 39753 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด* ม.4 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2909 36916 โรงเรียนน่านนคร* - ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2910 11055 โรงเรียนบ้านน้ําลัดสบแก่น* เลขที่ 125 ม.1 บ้านน้ําลัด ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือู
2911 14186 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว* ม.3 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2912 790 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมูล* เลขที่ 10 ม.5 บ้านดอนมูล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2912 9755 โรงเรียนบ้านธงน้อย* เลขที่ 11 ม.3 บ้านธงน้อย ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2913 36920 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ* เลขที่ 323 ม.4 บ้านน้ําครกใหม่ ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2914 10403 โรงเรียนบ้านนาผา* ม.3 บ้านนาผา ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2915 10853 โรงเรียนบ้านน้ําครกเก่า* ม.5 บ้านน้ําครกเก่า ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2916 166 โรงเรียนบ้านน้ําครกใหม่** ม.9 บ้านน้ําครกใหม่ ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2917 6529 โรงเรียนบ้านไชยสถาน** ม.9 บ้านเด่นใหม่ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2918 14063 โรงเรียนบ้านผาสิงห์** ม.4 บ้านผาสิงห์ ต.ดาวเหนือ อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2919 17078 โรงเรียนบ้านวังหมอ* ม.1 บ้านวังหมอ ต.ดาวเหนือ อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2920 36922 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร* - ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2921 8451 โรงเรียนบ้านถืมตอง* ม.1 บ้านถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2922 9819 โรงเรียนบ้านนวราษฎร์* ม.5 บ้านนวราษฎร์ ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2923 2195 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา* เลขที่ 13 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ

2924 36923 โรงเรียนสตรีศรีน่าน* เลขที่ 226/24 ถ.มะโน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2925 8513 โรงเรียนบ้านทรายทอง* ม.8 ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2926 17264 โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน* เลขที่ 74 ม 1 บ้านศรีนาป่าน ต เรือง อ เมือง จ น่าน 55000 ภาคเหนือ2926 17264 โรงเรยนบานศรนาปาน* เลขท 74 ม.1 บานศรนาปาน ต.เรอง อ.เมอง จ.นาน 55000 ภาคเหนอ
2927 6664 โรงเรียนบ้านซาวหลวง* ม.5 บ้านซาวหลวง ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
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2928 13272 โรงเรียนบ้านป่าคา* ม.2 บ้านป่าคา ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2929 21985 โรงเรียนบ้านห้วยปุก* เลขที่ 75 บ้านห้วยปุก ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000 ภาคเหนือ
2930 7901 โรงเรียนบ้านตอง* ม.5 บ้านตอง ถ.แม่จริม-สันติสุข ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 55170 ภาคเหนือ
2931 13363 โรงเรียนบ้านปางสา* ม.3 บ้านปางสา ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2931 460 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร* ม.1 บ้านจอมจันทร์ ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2932 21657 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51* ม.5 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่51 ต.สองฝั่งน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2933 10765 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม* ม.4 บ้านนาเหลืองไชยราม ต.สองฝั่งน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2933 10766 โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน* ม.1 บ้านนาเหลืองใน ต.สองฝั่งน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2934 14055 โรงเรียนบ้านผาเวียง* ม.5 บ้านผาเวียง ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2935 36926 โรงเรียนสา* - ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2936 10027 โรงเรียนบ้านนาเคียน* เลขที่ 191 ม.2 บ้านนาเคียน ถ.บ้านแสง

ดาว-ห้วยสอน
ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ

2937 21547 โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน* ม.5 บ้านหลับมืนพรวน ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2938 1638 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย* ม.7 บ้านตาลชุม ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2939 13626 โรงเรียนบ้านป่าสัก* ม.3 บ้านป่าสัก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2940 17153 โรงเรียนบ้านวัวแดง* ม.3 บ้านเหล่า ต.ไตรมิตร อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2941 23519 โรงเรียนบ้านเอิน* ม.2 บ้านวังแข ต.ไตรมิตร อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2942 36927 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก* เลขที่ 119 ม.6 ต.น้ํามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ

2943 22558 โรงเรียนบ้านหัวนา* ม.4 บ้านวังตูบ ต.มิตรภาพ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2944 24076 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา* เลขที่ 304 ม.6 บ้านห้วยหยวก ต.มิตรภาพ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2945 18127 โรงเรียนบ้านสาคร* บ้านสาคร ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2946 22294 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด* ม.5 บ้านห้วยหลอด ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2947 36925 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา* - ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2948 16954 โรงเรียนบ้านวังม่วง* ม.1 บ้านวังม่วง ต.สองฝั่งน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2949 18142 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่* ม.4 บ้านส้านนาหนองใหม่ ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2950 9891 โรงเรียนบ้านนาก้า* เลขที่ 42 ม.1 บ้านนาก้า ต.สารทิศสัมพันธ์ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2951 13667 โรงเรียนบ้านป่าห่ง* ม 4 บ้านป่าห่ง ต สารทิศสัมพันธ์ อ เวียงสา จ น่าน 55110 ภาคเหนือ2951 13667 โรงเรยนบานปาหุง* ม.4 บานปาหุง ต.สารทศสมพนธ อ.เวยงสา จ.นาน 55110 ภาคเหนอ
2952 17918 โรงเรียนบ้านสะเลียม* ม.3 บ้านสะเลียม ต.สารทิศสัมพันธ์ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2953 23559 โรงเรียนบ้านฮากฮาน* ม.2 บ้านฮากฮาน ต.สารทิศสัมพันธ์ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2954 8702 โรงเรียนบ้านท่าข้าม* ม.5 บ้านห้วยสอน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2955 9072 โรงเรียนบ้านท่าเลอ* ม.2 บ้านท่าเลอ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2956 10602 โรงเรียนบ้านนาไลย* ม.2 บ้านนาไลย ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2957 14166 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น (รัฐราษฎร์บํารุง)* ม.6 บ้านฝั่งหมิ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2958 14375 โรงเรียนบ้านพะเยา* เลขที่ 211 ม.3 บ้านพะเยา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2959 21931 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําอุ่น* ม.11 บ้านห้วยน้ําอุ่น ต.อ่าวนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 ภาคเหนือ
2960 36944 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก* เลขที่ 171 ม.5 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ

2961 11019 โรงเรียนบ้านน้ําโมง* ม.6 บ้านขุนน้ําพริก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160 ภาคเหนือุ
2962 30175 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย* ม.1 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2963 13366 โรงเรียนบ้านปางส้าน* ม.4 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2964 17847 โรงเรียนบ้านสะเกิน* ม.1 บ้านสะเกิน ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 55160 ภาคเหนือ
2965 17273 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง* เลขที่ 98 ม.2 บ้านศรีบุญเรือง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210 ภาคเหนือ
2966 5520 โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกําแพง* เลขที่ 89 ม.7 บ้านโคกบริการสันกําแพง ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2967 9135 โรงเรียนบ้านท่าสําราญ* ม.12 บ้านท่าสําราญ ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2968 11909 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์* ม.7 บ้านโนนสูง ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2969 5047 โรงเรียนบ้านคําบอน** ม.10 บ้านสันติภาพ ต.เซกาน้ําจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2970 31017 โรงเรียนอนุบาลเซกา** เลขที่ 41 ม.1 บ้านเซกากลาง ต.เซกาน้ําจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2971 1103 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง** ม.12 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2972 8660 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง* ม.11 บ้านท่ากกแดง ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2973 6761 โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง** ม.5 บ้านดงกะพุง ต.น้ําจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2974 22960 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม** ม.4 ต.น้ําจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2975 7485 โรงเรียนบ้านดอนเสียด* ม.11 บ้านดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2976 9356 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก* เลขที่ 107 ม.4 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2977 39910 โรงเรียนท่าไร่วิทยา* ม.5 บ้านท่าไร่ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2978 12851 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี** ม.10 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2979 19292 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน* ม 3 บ้านหนองชัยวาน ต ป่งไฮ อ เซกา จ บึงกาฬ 43150 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ2979 19292 โรงเรยนบานหนองชยวาน* ม.3 บานหนองชยวาน ต.ปงไฮ อ.เซกา จ.บงกาฬ 43150 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
2980 7017 โรงเรียนบ้านดงสว่าง* ม.6 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

2981 11882 โรงเรียนบ้านโนนสําราญ-ยางเรียน* ม.7 บ้านโนนสําราญ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2982 12159 โรงเรียนบ้านบ่อพนา* ม.5 บ้านบ่อพนา ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2983 37824 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา* - ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2984 3260 โรงเรียนบ้านกุดสิม* ม.7 บ้านกุดสิม ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2985 23040 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง* ม.8 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2986 5021 โรงเรียนบ้านคําเตาะเลาะโนนเค็ง* ม.9 บ้านโนนเค็ง ต.คําแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2987 5121 โรงเรียนบ้านคําแวง* ม.8 บ้านคําแวง ต.คําแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2988 10058 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม* ม.1 บ้านบ้นนางวงสุ่ม ต.คําแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2989 11815 โรงเรียนบ้านโนนสะแบง* ม.2 บ้านโนนสะแบง ต.คําแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2990 5765 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด* ม.7 บ้านโคกสะอาด ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2991 21839 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* ม.8 บ้านห้วยทราย ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2992 8416 โรงเรียนบ้านถ้ําเจริญ* ม.1 บ้านถ้ําเจริญ ต.ถ้ําเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2993 17266 โรงเรียนบ้านศรีนาวา* ม.5 บ้านศรีนาวา ต.ถ้ําเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2994 20696 โรงเรียนบ้านหนองแวง* ม.2 บ้านหนองแวง ต.ถ้ําเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2995 8736 โรงเรียนบ้านท่าคํารวม* ม.5 บ้านท่าคํารวม ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2996 10767 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม* ม.14 บ้านนาเหว่อ ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2997 18196 โรงเรียนบ้านสามหนอง* ม.4 บ้านสามหนอง ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2998 5350 โรงเรียนบ้านโคกกลาง* ม.13 บ้านโคกกลางพัฒนา ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2999 9945 โรงเรียนบ้านนาขาม* ม.1 บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3000 18494 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ* ม.7 บ้านแสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3001 13598 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง* ม.9 บ้านโนนม่วง ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 43170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3002 6436 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง* ม.8 บ้านห้วยภูสามัคคี ต.คํานาดี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3003 11697 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม** ม.6 บ้านโนนวังเยี่ยม ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3004 21769 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้* ม.4 บ้านห้วยดอกไม้ ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3005 5144 โรงเรียนบ้านคําหมื่น "ต.ช.ด.อนุสรณ์"** ม.7 ต.ไคสี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3006 10227 โรงเรียนบ้านนาต้อง* ม.6 บ้านนาต้อง ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3007 21758 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้* ม.2 บ้านห้วยเซือมใต้ ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3008 23751 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา* ม 11 บ้านชัยพร ต ชัยพร อ บึงกาฬ จ บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3008 23751 โรงเรยนประสานมตรวทยา* ม.11 บานชยพร ต.ชยพร อ.บงกาฬ จ.บงกาฬ 43140 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
3009 5710 โรงเรียนบ้านโคกสวาง* ม.6 บ้านโคกสวาง ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3010 19424 โรงเรียนบ้านหนองตอ* ม.7 บ้านหนองตอ ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3011 8743 โรงเรียนบ้านท่าไคร้** ม.5 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3012 8943 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์** - ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3013 18505 โรงเรียนบ้านแสนสําราญ** ม.10 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3014 37846 โรงเรียนบึงกาฬ** ม.1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3015 13907 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย** เลขที่ 117 ม.4 ต.โป่งเปือย อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3016 14416 โรงเรียนบ้านพันลํา "เจริญวิทยา"* ม.10 บ้านแสนเจริญ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3017 35208 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ** เลขที่ 78 ม.7 ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3018 7346 โรงเรียนบ้านดอนปอ* ม.5 บ้านดอนปอ ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3019 11811 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง* ม.9 ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3020 37848 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม** ม.9 ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3021 5916 โรงเรียนบ้านไคสี* ม.6 บ้านศิริพร ต.หนองเข็งโป่งเปือยไคส อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3022 4343 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม** เลขที่ 6 บ้านคลองเค็ม ต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3023 10118 โรงเรียนบ้านนาเจริญ* ม.1 ต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3024 17543 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ** เลขที่ 86 ม.9 บ้านสรรเสริญ ต.หนองเลิง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3025 30856 โรงเรียนหอคําพิทยาสรรค์* ม.13 บ้านหอคํา ต.หอคํา อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3026 5124 โรงเรียนบ้านคําสมบูรณ์** ม.3 บ้านคําสมบูรณ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 43220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3027 9946 โรงเรียนบ้านนาขาม** ม.14 บ้านโนนสวนปอเหนือ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 43220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3028 37845 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม** - ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 43220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3029 30732 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์** ม.3 บ้านโนนสวรรค์ ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 43220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3030 31401 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อํานวย** ม.1 บ้านสาสนสิทธิ์อํานวย ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 43220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3031 2078 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง)* ม.1 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3032 39791 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่* ม.3 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3033 3796 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย* ม.7 บ้านขามเปี้ย ต.บุ้งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 43140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3034 8155 โรงเรียนบ้านต้าย* ม.4 บ้านต้าย ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 43190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3035 9889 โรงเรียนบ้านนากั้ง* ม.7 บ้านนากั้ง ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 43190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3036 39818 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม 2 ต นากั้ง อ ปากคาด จ บึงกาฬ 43190 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ3036 39818 โรงเรยนบานหนองบว* ม.2 ต.นากง อ.ปากคาด จ.บงกาฬ 43190 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
3037 10159 โรงเรียนบ้านนาดง* ม.3 บ้านนาดง ต.โนนศิลานาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 43190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3038 16235 โรงเรียนบ้านไร่* ม.2 บ้านไร่ ต.โนนศิลานาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 43190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3039 31156 โรงเรียนอนุบาลปากคาด* ม.4 บ้านปากคาดวิทยา ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 43190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3040 17320 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา* ม.2 บ้านโนนบุญมี ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 43190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3041 30180 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและ

ดารา*
ม.7 บ้านหนองแวงใน ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 43190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3042 1090 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา* ม.4 บ้านหนองยอง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 43190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3043 12237 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์* ม.8 บ้านบะยาวกลาง. ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 43190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3044 30447 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา* ม.5 บ้านเจริญสว่าง ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 43190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3045 5725 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง** ม.2 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 43180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3046 23260 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู* ม.7 บ้านศรีเจริญ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 43180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ญ ญ
3047 17660 โรงเรียนบ้านสร้างคํา** ม.3 ต.วังชมพู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 43180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3048 5854 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด* ม.7 บ้านโนนสะอาด ต.ศรีสําราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 43180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3049 11767 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์* ม.10 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 43180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3050 6437 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม** ม.1 ต.ชมพูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 43210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3051 5792 โรงเรียนบ้านโคกสําราญพรสวรรค์** ม.6 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 43210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3052 19248 โรงเรียนบ้านหนองจิก** ม.4 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 43210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3053 19887 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม** เลขที่ 122 ม.5 บ้านหนองบัวงาม ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 43210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3054 10281 โรงเรียนบ้านนาทราย** ม.4 บ้านนาทราย ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 43210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3055 19212 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์** ม.4 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 43210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3056 37860 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา* เลขที่ 501 ม.1 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 43210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3057 3771 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า* ม.12 บ้านตาเบ้า ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3058 7971 โรงเรียนบ้านตะเคียน* ม.8 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3059 16076 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่* ม.18 บ้านระโยงพัฒนา ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3060 18929 โรงเรียนบ้านหนองขอน* ม.7 บ้านหนองขอน ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3061 15705 โรงเรียนบ้านไม้แดง* ม.3 บ้านไม้แดง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3062 2944 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)* ม.10 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3063 8189 โรงเรียนบ้านตาสะดํา (สุรวุฒิอนุเคราะห์)* ม.6 บ้านตาสะดํา ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3064 27258 โรงเรียนวัดปทมคงคา* ม 1 บ้านปรือ ต บ้านปรือ อ กร สัง จ บรีรัมย์ 31160 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ3064 27258 โรงเรยนวดปทุมคงคา* ม.1 บานปรอ ต.บานปรอ อ.กระสง จ.บุรรมย 31160 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
3065 6724 โรงเรียนบ้านแซวประดู่* ม.6 บ้านประดู่ ต.ลําดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3066 15745 โรงเรียนบ้านยาง* ม.4 บ้านยาง ต.ลําดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3067 18523 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา* ม.2 บ้านแสลงพัน ต.ลําดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3068 1044 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น* ม.1 บ้านสองชั้น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3069 12284 โรงเรียนบ้านบัวถนน* ม.10 บ้านหนองม่วง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3070 18418 โรงเรียนบ้านสูงเนิน* ม.1 บ้านสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3071 36961 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม* เลขที่ 118 ม.3 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3072 18427 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"* ม.12 บ้านมะระ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3073 21252 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก* ม.8 บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3074 8133 โรงเรียนบ้านตาเป้า* ม.8 บ้านตาเป้า ต.ห้วยสําราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือญ ุ
3075 11103 โรงเรียนบ้านน้ําอ้อม* ม.2 บ้านน้ําอ้อม ต.ห้วยสําราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3076 22251 โรงเรียนบ้านห้วยสําราญ* ม.1 ต.ห้วยสําราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3077 36962 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม* ม.6 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3078 2874 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา* ม.2 บ้านกอกโคก ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3079 5239 โรงเรียนบ้านคูบอน* ม.8 บ้านคูบอน ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3080 6119 โรงเรียนบ้านจิก* ม.4 บ้านจิก ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3081 19526 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว* ม.7 บ้านหนองติ้ว ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3082 11403 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ* ม.10 บ้านโนนเจริญ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3083 13021 โรงเรียนบ้านปะคําดง* ม.11 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3084 13022 โรงเรียนบ้านปะคําสําโรง* ม.4 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3085 19500 โรงเรียนบ้านหนองตาด* ม.9 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3086 19819 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.1 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3087 16865 โรงเรียนบ้านวังปลัด* ม.3 บ้านวังปลัด ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3088 27014 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย* ม.2 บ้านเบาน้อย ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3089 3930 โรงเรียนบ้านเขว้า* ม.4 บ้านโคกซาด ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3090 36964 โรงเรียนมัธยมพรสําราญ* ม.17 บ้านหนองขวาง ต.พรสําราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3091 36965 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม* - ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3092 18256 โรงเรียนบ้านสาวเอ้* ม 2 ต หินเหล็กไฟ อ คเมือง จ บรีรัมย์ 31190 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ3092 18256 โรงเรยนบานสาวเอ* ม.2 ต.หนเหลกไฟ อ.คูเมอง จ.บุรรมย 31190 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
3093 27003 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย* ม.4 บ้านโนนมาลัย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3094 15828 โรงเรียนบ้านยางทะเล* ม.2 บ้านยางทะเล ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3095 30976 โรงเรียนอนุบาลแคนดง* ม.15 บ้านเทพสัมพันธ์ ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3096 36947 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม* ม.1 ถ.สตึก-ชุมพวง บ้านดงพลอง ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3097 2702 โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี* ม.7 บ้านกระทุ่ม ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3098 6910 โรงเรียนบ้านดงพลอง* ม.3 บ้านดงพลอง ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3099 13002 โรงเรียนบ้านปอแดง* ม.3 บ้านปอแดง ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3100 5720 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง* ม.6 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3101 14495 โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)* ม.6 บ้านพูนสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3102 18368 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม* ม.10 บ้านสี่เหลี่ยม ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3103 12283 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน* ม.10 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
3104 36948 โรงเรียนพนมรุ้ง* เลขที่ 104 ม.3 บ้านดอนหนองแหน ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3105 5793 โรงเรียนบ้านโคกสําราญหินลาดพัฒนา* ม.10 บ้านโคกสําราญ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3106 5622 โรงเรียนบ้านโคกยาง* ม.5 บ้านโคกยาง ต.ไทยสามัคคี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3107 11713 โรงเรียนบ้านโนนศิลา* เลขที่ 100 ม.8 บ้านโนนศิลา ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3108 3932 โรงเรียนบ้านเขว้า* ม.2 บ้านเขว้า ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3109 6305 โรงเรียนบ้านช่อผกา* ม.7 บ้านช่อผกา ต.ช่อผกา อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3110 36967 โรงเรียนชํานิพิทยาคม** เลขที่ 95 ม.4 บ้านตาเตน ต.เมืองยาง อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3111 7504 โรงเรียนบ้านดอนหวาย* ม.10 บ้านปราสาทพร ต.หนองปล่อง อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3112 29365 โรงเรียนวัดหนองปล่อง* ม.3 บ้านหนองใหญ่ ต.หนองปล่อง อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3113 8376 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)* บ้านถนนหัก ถ.โชคชัย-เดชอุดม - อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3114 10051 โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยา

คาร)*
เลขที่ 376 ถ.โชคชัย-เดชอุดม เทศบาล
นางรอง

- อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3115 8362 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 
1)*

ม.1 บ้านหัวถ. ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3116 17801 โรงเรียนบ้านสวายสอ* ม.9 บ้านสวายสอ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3117 20375 โรงเรียนบ้านหนองม่วง* ม.10 บ้านหนองม่วง ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3118 5594 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า* ม.11 บ้านโคกมะค่า ต.ถาวร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3119 36970 โรงเรียนท่งแสงทองพิทยาคม* ม 7 บ้านหนองม มา ต ท่งแสงทอง อ นางรอง จ บรีรัมย์ 31110 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ3119 36970 โรงเรยนทุงแสงทองพทยาคม* ม.7 บานหนองมะมา ต.ทุงแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรรมย 31110 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
3120 31653 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)* เลขที่ 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา ต.นองรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3121 4843 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์
พัฒนา)*

ม.7 บ้านคอกควาย ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3122 11128 โรงเรียนบ้านนิคมเขต* ม.9 บ้านนิคมเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3123 19181 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร* ม.12 บ้านหนองไทร ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3124 20587 โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225"* เลขที่ 1 บ้านหนองรี ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3125 20905 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด* บ้านหนองเสม็ด ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3126 18689 โรงเรียนบ้านหนองกง* ม.12 บ้านหนองม่วง ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3127 36974 โรงเรียนสิงหวิทยาคม* ม.11 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3128 9675 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์* ม.9 บ้านแท่นบัลลังค์ ต.เย้ยปราสาท อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3129 19475 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก* ม.2 บ้านโคกแร่ ต.ลําไทรโงยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ุ
3130 17828 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง* ม.10 บ้านสองพี่น้อง ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3131 18684 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)* ม.9 บ้านหนองกก ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3132 20301 โรงเรียนบ้านหนองพลวง (ประชาวิทยาคาร)* ม.1 บ้านหนองพลวง ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3133 26555 โรงเรียนวัดน้ําไหล* ม.5 บ้านเขว้า ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3134 18436 โรงเรียนบ้านเสลา* ม.12 บ้านหนองโพธิ์ ต.แสงพระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3135 18440 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง* ม.6 บ้านเสลาโสรง ต.แสงพระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3136 12733 โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์* ม.8 บ้านบุตาเวสน์ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3137 17611 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า* ม.2 บ้านสระประดู่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3138 19591 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม* ม.3 บ้านหนองทองลิ่ม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3139 1280 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตร

มิตรวิทยา*
ม.1 บ้านหนองกง ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3140 3010 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง* ม.7 บ้านก้านเหลือง ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3141 12735 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด* ม.3 บ้านบุตาสุ่ม ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3142 36972 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์* ม.4 บ้านหนองโจด ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3143 20982 โรงเรียนบ้านหนองโสน* ม.5 บ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3144 28247 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต* ม.11 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3145 29038 โ ี ั สิ ิ * 1 ้ โ ิ์ ี ั ์ 31230 ั ี ื3145 29038 โรงเรยนวดสรมงคล* ม.1 บานหนองแวง ต.ดอนกอก อ.นาโพธ จ.บุรรมย 31230 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
3146 26145 โรงเรียนวัดท่าเรียบ* ม.10 บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3147 25940 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ* ม.3 บ้านนาเหล็ก ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3148 26384 โรงเรียนวัดธาตุ* ม.2 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3149 22471 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)* ม.6 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3150 6565 โรงเรียนบ้านซับคะนิง* ม.14 บ้านซับคะนิง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3151 16495 โรงเรียนบ้านลํานางรอง* ม.9 บ้านลํานางรอง ต.ลํานางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3152 18687 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี* ม.1 บ้านหนองกก ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3153 7460 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์* ม.1 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3154 9309 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน* ม.10 บ้านทุ่งจังหัน ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3155 39985 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม* ม.5 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3156 31087 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ* ม.8 บ้านทรัพย์สุวรรณ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ุ ุ ุ ุ
3157 6881 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์* ม.10 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ ต.เสาเดียว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3158 4031 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ* ม.3 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3159 17325 โรงเรียนบ้านศรีสุข* ม.5 บ้านศรีสุข ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3160 2369 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5* ม.12 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3161 2372 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6* เลขที่ 120 ม.2 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3162 2377 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9* ม.11 บ้านสันติสุข ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3163 5621 โรงเรียนบ้านโคกยาง* ม.14 บ้านโคกยาง ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3164 2364 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3* ม.6 บ้านสายตรี4เหนือ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3165 2375 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7* ม.4 บ้านสายตรี7 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3166 8060 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง* เลขที่ 61 ม.11 บ้านตัวอย่าง ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3167 36977 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร* ม.4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3168 5636 โรงเรียนบ้านโคกระเหย* ม.13 บ้านโคกระเหย ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3169 31104 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด* เลขที่ 140 ม.4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3170 11135 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 ใต้* ม.7 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3171 8016 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก* ม.2 บ้านตะลุมพุก ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3172 22829 โรงเรียนบ้านหินลาด* ม.4 บ้านหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3173 7992 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี* ม.1 บ้านตะโคง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3174 11990 โรงเรียนบ้านโนนไฮ* ม 5 บ้านโนนไฮ ต ก่สวนแตง อ บ้านใหม่ไชยพจน์ จ บรีรัมย์ 31120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3174 11990 โรงเรยนบานโนนไฮ* ม.5 บานโนนไฮ ต.กูสวนแตง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรรมย 31120 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3175 20824 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุ
กูล)*

ม.6 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3176 498 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา* ม.15 บ้านหนองนกคู่ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3177 2661 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์* ม.1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3178 20232 โรงเรียนบ้านหนองไผ่* ม.3 บ้านหนองไผ่ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3179 3981 โรงเรียนบ้านเขาคอก* ม.15 บ้านเขาคอก ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3180 18371 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา* ม.12 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3181 19443 โรงเรียนบ้านหนองตะโก* ม.7 บ้านหนองตะโก ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3182 21361 โรงเรียนบ้านหนองเอียน* ม.3 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3183 5483 โรงเรียนบ้านโคกตูม* ม.2 บ้านโคกตูม ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู ู ุ
3184 5638 โรงเรียนบ้านโคกรัง* ม.3 บ้านโคกรัง ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3185 19451 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ* ม.8 บ้านหนองตะขบ ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3186 20395 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา* ม.7 บ้านหนองม่วงพัฒนา ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3187 5563 โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์

บํารุง)*
ม.4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3188 25829 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า* ม.9 บ้านตะลุงเก่า ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3189 22529 โรงเรียนบ้านหัวตะแบก* ม.10 บ้านหัวตะแบก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3190 36979 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์* ม.5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3191 12258 โรงเรียนบ้านบัว* ม.3 บ้านบัว ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3192 20580 โรงเรียนบ้านหนองร้าน* ม.10 บ้านหนองร้าน ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3193 27057 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ํา* ม.6 บ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3194 26962 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ* ม.1 บ้านตะโกตาพิ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3195 26983 โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)* ม.4 ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3196 17254 โรงเรียนบ้านศรีถาวร* ม.11 บ้านศรีถาวร ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3197 36982 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์* ม.3 ถ.อํานวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3198 25413 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บํารุง)* ม.1 บ้านประโคนชัย ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3199 34482 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์* เลขที่ 190 ถ.สังฆทัตธํารง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3200 2737 โรงเรียนบ้านกระสัง* ม.4 บ้านกะลัน ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3201 18705 โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย* ม.7 บ้านหนองกระต่าย ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3202 27023 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ* ม.1 ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3203 14423 โรงเรียนบ้านพาชี* ม.7 บ้านพาชี ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3204 21976 โรงเรียนบ้านห้วยปอ* ม.9 บ้านห้วยปอ ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3205 36983 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม* ม.1 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3206 11913 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์* ม.7 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3207 27066 โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บํารุง)* ม.3 บ้านยาง ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3208 22776 โรงเรียนบ้านหินโคน* ม.4 บ้านมะม่วงหวาน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ 31220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3209 5447 โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว* ม.3 บ้านโคกงิ้ว ต.ปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ 31220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3210 9432 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่* ม.5 บ้านทุ่งไผ่ ต.ปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ 31220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ุ
3211 31153 โรงเรียนอนุบาลปะคํา* เลขที่ 244 ม.1 บ้านปะคํา ต.ปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ 31220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3212 5645 โรงเรียนบ้านโคกลอย* ม.10 บ้านโคกสง่า ต.เมืองฝ้าย อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ 31220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3213 787 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม* ม.6 บ้านตลาดแย้ ต.หนองกง อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ 31220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3214 22880 โรงเรียนบ้านหูทํานบ* ม.6 บ้านหูทํานบ ต.หูทํานบ อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ 31220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3215 36985 โรงเรียนปะคําพิทยาคม* ม.18 ต.หูทํานบ อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ 31220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3216 8005 โรงเรียนบ้านตะแบก* ม.3 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3217 14533 โรงเรียนบ้านแพงพวย* ม.4 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3218 36986 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม* เลขที่ 110 ม.2 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3219 5573 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์* ม.6 บ้านโคกโพธิ์ ต.บ้านสะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3220 12872 โรงเรียนบ้านประดู่* ม.7 บ้านประดู่ ต.สําโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3221 18425 โรงเรียนบ้านเสม็ด* ม.4 บ้านเสม็ด ต.สําโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3222 5275 โรงเรียนบ้านแคน* ม.8 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3223 15834 โรงเรียนบ้านยางนกคู่* ม.16 บ้านยางนกคู่ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3224 36987 โรงเรียนพุทไธสง* ม.3 ม.4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3225 26143 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม* ม.10 บ้านท่างาม ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3226 6658 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา* ม.2 บ้านซาด ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3227 31596 โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"* ถ.พิทักษ์ - อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3228 36949 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม* ม 19 บ้านเมืองใหม่ ต ชมเห็ด อ เมือง จ บรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3228 36949 โรงเรยนกนกศลปพทยาคม* ม.19 บานเมองใหม ต.ชุมเหด อ.เมอง จ.บุรรมย 31000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
3229 26970 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก* ม.9 บ้านหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3230 39718 โรงเรียนเทศบาล 3* - ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3231 31690 โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"* ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3232 27071 โรงเรียนวัดบ้านรุน* ม.5 บ้านรุน ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3233 36951 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม* ม.1 บ้านบัว ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3234 31242 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)* ม.1 บ้านบัว ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3235 27819 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง* ม.2 บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3236 17558 โรงเรียนบ้านสระเกษ* ม.3 บ้านสระเกษ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3237 5335 โรงเรียนบ้านโคกกลาง* ม.14 บ้านโนนสวรรค์ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3238 27058 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง* ม.3 บ้านเมืองฝาง ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3239 7947 โรงเรียนบ้านตะโก* ม.14 บ้านตะโก ต.ลําไทรโยง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
3240 27131 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก* ม.1 บ้านหนองตลุมปุ๊ก ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3241 14182 โรงเรียนบ้านฝ้าย* ม.10 บ้านฝ้าย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3242 17796 โรงเรียนบ้านสวายจีก* ม.14 บ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3243 20042 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย* ม.9 บ้านหนองปรือน้อย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3244 23629 โรงเรียนเบญจคามวิทยา* ม.3 บ้านหนองปรือ ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3245 36954 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม* ม.14 บ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3246 15960 โรงเรียนบ้านร่มไทร* ม.3 บ้านโคกใหญ่ ต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3247 14156 โรงเรียนบ้านฝังงา* ม.12 บ้านฝังงา ต.สะแกซํา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3248 20228 โรงเรียนบ้านหนองไผ่* ม.3 บ้านหนองไผ่ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3249 20413 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ* ม.24 บ้านหนองมะเขือ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3250 3955 โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์)* ม.16 บ้านศิลาทอง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3251 36953 โรงเรียนภัทรบพิตร* เลขที่ 137 ม.11 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3252 27068 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก* ม.3 บ้านเย้ยสะแก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3253 30564 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา* ม.9 บ้านโคกใหญ่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3254 36956 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม* ม.22 บ้านหนองตาด ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3255 745 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน* ม.2 บ้านโคกว่าน ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3256 19575 โรงเรียนบ้านหนองถนน* ม.4 บ้านหนองถ. ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3257 21055 โรงเรียนบ้านหนองหมี* ม 10 บ้านหนองหมี ต โคกว่าน อ ละหานทราย จ บรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3257 21055 โรงเรยนบานหนองหม* ม.10 บานหนองหม ต.โคกวาน อ.ละหานทราย จ.บุรรมย 31170 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
3258 36990 โรงเรียนละหานทรายวิทยา* เลขที่ 15 ม.9 บ้านโคกว่าน ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3259 36988 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์* เลขที่ 111 ม.12 บ่านดอนมัน ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3260 20005 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์* ม.17 บ้านหนองโบสถ์ ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3261 16362 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บํารุง

วิทยา)*
ม.8 บ้านละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3262 8070 โรงเรียนบ้านตากอง* ม.7 บ้านตากอง ต.สําโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3263 9841 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า* ม.8 ต.สําโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3264 18035 โรงเรียนบ้านสันติสุข* เลขที่ 183 ม.10 บ้านสันติสุข ต.สําโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3265 30979 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย* ม.6 บ้านบ่อโพธิ์ ต.สําโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3266 24642 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม* ม.2 บ้านหนองกี่ ต.หนองตะแกรง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3267 18748 โรงเรียนบ้านหนองกราด* ม.6 บ้านหนองกราด ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
3268 16175 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน* ม.9 บ้านราษฎร์รักแดน ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3269 18649 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)* ม.3 บ้านหงอนไก่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3270 19521 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา* ม.5 บ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3271 20677 โรงเรียนบ้านหนองแวง* ม.2 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3272 36989 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา* เลขที่ 430 ม.5 บ้านหนองตาเยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3273 13056 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)* ม.4 บ้านหนองฟักทอง ต.โคกกลาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3274 40752 โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา* เลขที่ 162 ม.13 ต.โคกกลาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3275 18808 โรงเรียนบ้านหนองกุง* ม.11 บ้านใหม่สามัคคี ต.โคกล่าม อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3276 29639 โรงเรียนวัดห้วยหวาย* ม.9 บ้านวัดห้วยหวาย ต.โคกสะอาด อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3277 20377 โรงเรียนบ้านหนองม่วง* ม.15 บ้านหนองม่วงใต้ ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3278 10625 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล* ม.6 บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.โนนดินแดง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3279 5466 โรงเรียนบ้านโคกซาด* ม.1 บ้านโคกซาด ต.ไผทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3280 13971 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์* ม.18 บ้านโนนศิลา ต.ไผทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3281 21185 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง* ม.4 บ้านหนองหัวช้าง ต.ไผทรินทร์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3282 8268 โรงเรียนบ้านตูบช้าง* ม.7 บ้านตูบช้าง ต.เมืองแฝก อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3283 15234 โ ี ้ ื ฝ * 1 ้ ื ฝ ื ฝ ํ ป ศ ี ั ์ 31130 ั ี ื3283 15234 โรงเรยนบานเมองแฝก* ม.1 บานเมองแฝก ต.เมองแฝก อ.ลาปลายมาศ จ.บุรรมย 31130 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
3284 29242 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ* ม.6 บ้านหนองขุนปราบ ต.เมืองแฝก อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3285 36995 โรงเรียนลําปลายมาศ* ม.1 บ้านหนองคู ต.ลําปลายมาศ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3286 7865 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"* ม.1 บ้านตลาดโพธิ์ ต.ศรีตลาดโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3287 36991 โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม* ม.9 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ต.แสลงพัน อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3288 27133 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล* ม.6 บ้านหนองปลาไหล ต.หนองกะทิง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3289 19408 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์* ม.5 บ้านหนองไผ่ ต.หนองโดน อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3290 20116 โรงเรียนบ้านหนองปุน* ม.5 บ้านหนองปุน ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3291 19221 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน* ม.8 ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3292 10588 โรงเรียนบ้านนาลาว* ม.5 บ้านนาลาว ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3293 9027 โรงเรียนบ้านท่าเรือ* ม.7 บ้านท่าเรือ ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3294 11541 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ* ม.6 บ้านโนนธาตุ ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ุ
3295 11648 โรงเรียนบ้านโนนยาง* ม.8 บ้านโนนยาง ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3296 40085 โรงเรียนทศพรวิทยา* เลขที่ 99 ม.9 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3297 17553 โรงเรียนบ้านสระกอไทร* ม.24 บ้านไทรงาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3298 34487 โรงเรียนอนุบาลทศพร* เลขที่ 121/4 ม.20 ถ.สนามม้า ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3299 31369 โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)* ม.16 บ้านประชาบูรณะ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3300 34488 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์* เลขที่ 99 ม.7 ถ.นิคมพิทักษ์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3301 19324 โรงเรียนบ้านหนองเชือก* ม.5 บ้านหนองเชือก ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3302 19362 โรงเรียนบ้านหนองดุม* ม.3 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3303 20066 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก* ม.13 บ้านหนองปลาแดก ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3304 36997 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม* เลขที่ 9 ม.17 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3305 3753 โรงเรียนบ้านขาม* ม.6 บ้านขาม ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3306 16056 โรงเรียนบ้านร่อนทอง* ม.16 บ้านร่อนทอง ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3307 19716 โรงเรียนบ้านหนองน้ําขุ่น* ม.9 บ้านหนองน้ําขุ่น ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3308 19154 โรงเรียนบ้านหนองแคน* ม.12 บ้านพงสวรรค์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3309 11733 โ ี ้ โ ส ์* 5 ้ โ ส ์ ส ส ึ ี ั ์ 31150 ั ี ื3309 11733 โรงเรยนบานโนนสมบูรณ* ม.5 บานโนนสมบูรณ ต.สะแก อ.สตก จ.บุรรมย 31150 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
3310 27038 โรงเรียนวัดบ้านพลับ* ม.3 บ้านพลับ ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3311 37000 โรงเรียนสะแกพิทยาคม* เลขที่ 33 ม.1 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3312 21302 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* ม.2 บ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3313 7930 โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง* เลขที่ 102 ม.3 บ้านตะกรุมทอง ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3314 11588 โรงเรียนบ้านโนนพะไล* ม.5 บ้านโนนพะไล ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3315 17586 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน* เลขที่ 195 ม.7 บ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3316 17864 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน* ม.4 บ้านสะเดาหวาน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3317 24154 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์* ม.5 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3318 5753 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด* ม.5 บ้านโคกสะอาด ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3319 18749 โรงเรียนบ้านหนองกราด* ม.5 บ้านหนองกราด ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3320 37002 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม* เลขที่ 264 ม.1 บ้านกลาง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ
3321 794 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง* ม.2 บ้านสองห้อง ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3322 21199 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู* ม.7 บ้านโคกสะอาด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3323 20438 โรงเรียนบ้านหนองมัน* ม.7 บ้านหนองมัน ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3324 10100 โรงเรียนบ้านนาจาน* ม.6 บ้านนาจาน ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3325 20231 โรงเรียนบ้านหนองไผ่* ม.4 บ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3326 3777 โรงเรียนบ้านขามน้อย* ม.10 บ้านหนองโสน ต.เย้ยปราสาททุ่งกระเต็ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3327 18803 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี* ม.8 บ้านไทรทอง ต.หนองกี่ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3328 6442 โรงเรียนบ้านชุมแสง* ม.9 บ้านชุมแสง ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3329 19962 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี* ม.2 บ้านหนองบัวลี ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3330 27130 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่* ม.15 บ้านหนองตราดดํา ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3331 14183 โรงเรียนบ้านฝ้าย* ม.1 บ้านฝ้าย ต.บ้ายฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3332 5527 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท* ม.5 บ้านโคกปราสาท ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3333 19453 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ* ม.3 บ้านหนองตะคร้อ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3334 9706 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี* ม.1 บ้านไทยสามัคคี ต.เมืองฝ้ายไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3335 23635 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร* ม.8 ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3336 21623 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม* ม.13 บ้านห้วยก้อม ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3337 26619 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ* ม.5 บ้านศรีสมบูรณ์ ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3338 17291 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง* ม 1 บ้านหนองชัยศรี ต หนองชัยศรี อ หนองหงส์ จ บรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3338 17291 โรงเรยนบานศรมวงแดง* ม.1 บานหนองชยศร ต.หนองชยศร อ.หนองหงส จ.บุรรมย 31240 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3339 1220 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา"* ม.2 บ้านโคกกลาง ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3340 5845 โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา* ม.10 บ้านโคกล่าม ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3341 20326 โรงเรียนบ้านหนองเพชร* ม.5 บ้านหนองเพชร ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3342 29641 โรงเรียนวัดห้วยหิน* ม.1 บ้านห้วยหิน ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3343 37004 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม* ม.15 บ้านตลาดใหม่ ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3344 6508 โรงเรียนบ้านโชคกราด* ม.4 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3345 7953 โรงเรียนบ้านตะโกบํารุง* ม.1 บ้านตะโก ต.ราชาตะโกใหม่ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3346 7072 โรงเรียนบ้านดวน* ม.7 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3347 31519 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์* ม.1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลางฎ ุ ุ
3348 267 โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)* เลขที่ 40 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3349 24624 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม* เลขที่ 22/2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3350 40127 โรงเรียนดวงพร* เลขที่ 11/11 ม.5 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง

3351 12549 โรงเรียนบ้านบึง* ม.14 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3352 24769 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม* ม.5 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3353 30378 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง* ม.2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3354 23597 โรงเรียนบึงเขาย้อน* ม.7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3355 25831 โรงเรียนวัดตะวันเรือง* ม.11 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3356 27761 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน* ม.4 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3357 28810 โรงเรียนวัดสว่างภพ* ม.16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3358 515 โรงเรียนเจริญวิทยา* เลขที่ 16/2 ม.11 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3359 24477 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ* ม.6 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3360 27528 โรงเรียนวัดผลาหาร* ม.9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3361 29646 โรงเรียนวัดหว่านบุญ* ม.3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3362 40057 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต* เลขที่ 13/8 ม.4 ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง

3363 273 โ ี ึ่ ( ้ ิ ิ )* 4 ึ่ ป ี 121203363 273 โรงเรยนคลองหนง (แกวนมต)* ม.4 ต.คลองหนง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน 12120 ภาคกลาง
3364 1267 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน* ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3365 37009 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม* เลขที่ 69 ม.10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3366 39814 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง* ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3367 25164 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน* ม.14 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3368 27739 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร* เลขที่ 47 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3369 277 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฏฺร์)* เลขที่ 4 ม.4 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3370 2596 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์* ม.10 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3371 28651 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม* เลขที่ 33 ม.13 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3372 27916 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม* เลขที่ 40 ม.14 ต.โรงเรียนก้าวหน้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3373 23794 โรงเรียนปากคลองสอง* เลขที่ 52/1 ม.15 ต.สองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3374 24610 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม* ม.9 ต.สองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลางุ
3375 30296 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา* เลขที่ 5/3 ม.10 ต.สองสามพัฒนา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ภาคกลาง
3376 26482 โรงเรียนวัดนาบุญ* ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ภาคกลาง
3377 28014 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม* เลขที่ 96/12 ม.4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ภาคกลาง
3378 1722 โรงเรียนทองพูลอุทิศ* เลขที่ 277 ม.2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ภาคกลาง
3379 34509 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ* เลขที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ภาคกลาง

3380 34510 โรงเรียนธัญวิทย์* เลขที่ 520 ม.2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ซ.
ประปาประชาธิปัตย์

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ภาคกลาง

3381 34511 โรงเรียนบรรจบรักษ์* เลขที่ 64 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ซ.รุ่งเรือง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ภาคกลาง

3382 34523 โรงเรียนอุดมวิทยา* เลขที่ 1/9 ม.6 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ภาคกลาง

3383 2168 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์* เลขที่ 101/16 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ภาคกลาง
3384 34512 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา (ตงมิ้น)* เลขที่ 104/1 ม.3 ถ.รังสิต ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ภาคกลาง

3385 34517 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์* เลขที่ 24/3 ม.3 ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ภาคกลาง

3386 25748 โ ี ั ื * 6 ิ่ ื ป ี 120003386 25748 โรงเรยนวดดาวเรอง* ม.6 ต.ถนอุดร อ.เมอง จ.ปทุมธาน 12000 ภาคกลาง
3387 28198 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา* ม.6 บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาทํา ต.นครหลักเมือง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3388 25520 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์)* ม.2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง

3389 39815 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์* เลขที่ 29 ม.5 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง

3390 26748 โรงเรียนวัดบางเดื่อ* ม.4 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3391 27893 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า* ม.2 บ้านบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3392 34497 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น* เลขที่ 120/3 ม.5 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ม.

ชวนชื่นการ์เด็นว
ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง

3393 31622 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี* - ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3394 37007 โรงเรียนปทมวิไล* ถ.ปทมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทมธานี 12000 ภาคกลางุ ุ ุ
3395 34492 โรงเรียนประคองศิลป์* เลขที่ 16/10 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง

3396 25192 โรงเรียนวัดโคก* ม.1 ถ.สายในวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3397 29190 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส* บ้านบางปรอก ต.บางปรอท อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3398 28531 โรงเรียนวัดเวฬุวัน* ม.1 บ้านบางพูด ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3399 24322 โรงเรียนรังสิตวิทยา* เลขที่ 20/8 ม.5 ถ.เลียบคลองรังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง

3400 26828 โรงเรียนวัดบางพูน* ม.4 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3401 27502 โรงเรียนวัดเปรมประชากร* ม.2 บ้านคลองเปรม ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3402 34495 โรงเรียนสารินันทน์* เลขที่ 76/7 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง

3403 37006 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบํารุง"* เลขที่ 54 ม.2 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3404 27862 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน* - ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3405 27973 โรงเรียนวัดมะขาม* ม.3 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3406 160 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง* ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3407 34490 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา* เลขที่ 35/27 ถ.ติวานนท์ ซ.ร่วมสุข ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง

3408 37008 โ ี ั ป ี* ี่ 101 8 ิ ไ ื ป ี 120003408 37008 โรงเรยนหอวงปทุมธาน* เลขท 101 ม.8 ต.สวนพรกไทย อ.เมอง จ.ปทุมธาน 12000 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3409 34491 โรงเรียนบ้านพลอย* เลขที่ 51/559-61 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.
พหลโยธิน

ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง

3410 28123 โรงเรียนวัดรังสิต* ม.7 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ภาคกลาง
3411 26671 โรงเรียนวัดบัวขวัญ* ม.3 บ้านบางสะแก ต.แก้วอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3412 256 โรงเรียนคลองพระอุดม* ม.1 ถ.ชลประทานพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3413 37015 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา* เลขที่ 59 ม.2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3414 26646 โรงเรียนวัดบ่อทอง* ม.2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3415 2609 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่* เลขที่ 53 ม.4 บ้านบางโพธิ์ใหม่ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3416 25349 โรงเรียนวัดจันทาราม* เลขที่ 15/5 ม.1 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3417 29110 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม* ม.6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลางุ ู ุ ุ
3418 26639 โรงเรียนวัดบ่อเงิน* ม.1 บ้านบางหลวง ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3419 39812 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์)* ม.5 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง

3420 37016 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์* เลขที่ 73/2 ม.2 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3421 37014 โรงเรียนบัวแก้วเกษร* เลขที่ 84 ม.3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3422 34524 โรงเรียนประชุมวิทยา* เลขที่ 16/15 ม.4 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง

3423 26680 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์* ม.9 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3424 28298 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว* ม.1 ต.ระแหงบ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3425 29071 โรงเรียนวัดสุทธาวาส* ม.4 บ้านบางสะแก ต.ลาดแก้วอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3426 4320 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน* เลขที่ 15/3 ม.6 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3427 262 โรงเรียนคลองลากค้อน* ม.3 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3428 1351 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้* เลขที่ 1/12 ม.5 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3429 26579 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม* ม.2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3430 39795 โรงเรียนสว่างราษฎร์บํารุง* ม.11 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3431 30358 โรงเรียนสามวาวิทยา* ม.1 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภาคกลาง
3432 161 โรงเรียนขจรเนติยุทธ* เลขที่ 5/1 ม.1 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3433 34531 โ ี ี ิ * ี่ 7/1 18 โ ิ ํ ํ ป ี 121503433 34531 โรงเรยนระเบยบวทยา* เลขท 7/1 ม.18 ถ.พหลโยธน-ลาลูกกา ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธาน 12150 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3434 27318 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม* ม.13 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3435 27891 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ* ม.18 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3436 24281 โรงเรียนร่วมจิตประสาท* ม.6 ต.บึงคอไห อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3437 24282 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์* ม.1 ต.บึงคอไห อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3438 29177 โรงเรียนวัดโสภณาราม* เลขที่ 31/1 ม.9 ต.บึงคอไห อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3439 1194 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม* ม.15 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3440 34526 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา* เลขที่ 11/1 ม.4 ถ.ลําลูกกา-ธัญบุรี ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง

3441 24702 โรงเรียนวัดเกตุประภา* ม.9 บ้านคลองหก ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3442 28209 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม* เลขที่ 1/8 ม.3 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลางฎ ู ุ
3443 30261 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง* ม.2 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3444 29096 โรงเรียนวัดสุวรรณ* ม.11 ต.บึงทองหลาง อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3445 40048 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต* เลขที่ 2 ม.6 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง

3446 27368 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส* ม.2 บ้านหมู่บ้านคลองห้า ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3447 39801 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์* เลขที่ 3 ม.21 ต.ลําไทร อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง

3448 509 โรงเรียนเจริญดีวิทยา* ม.10 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3449 37021 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา* เลขที่ 80/4 ม.5 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง

3450 26380 โรงเรียนวัดธัญญะผล* ม.5 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3451 28306 โรงเรียนวัดลานนา* ม.2 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ภาคกลาง
3452 37022 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบํารุง"* เลขที่ 52/12 ม.3 บ้านกระแชงมอญ ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3453 26771 โรงเรียนวัดบางนา* ม.3 ต.กระแซง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3454 266 โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ)* ม.3 บ้านคลองสระ ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3455 37023 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี* ม.2 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง

3456 39808 โ ี ั ์ ํ ( ์ ้ ็ )* โ ป ี 121603456 39808 โรงเรยนวดสหราษฎรบารุง (วงษ กลาแขง)* - ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธาน 12160 ภาคกลาง
3457 28971 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม* ม.4 บ้านโพธิ์ ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3458 28018 โรงเรียนวัดเมตารางค์* ม.3 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3459 26681 โรงเรียนวัดบัวหลวง* ม.3 บ้านต้นตะกู ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3460 27035 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน* ม.5 บ้านพร้าว ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3461 1224 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ* ม.3 บ้านตากแดด ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3462 26757 โรงเรียนวัดบางเตยใน* ม.7 บ้านวัดโพธิ์ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3463 30453 โรงเรียนสี่แยกบางเตย* ม.1 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3464 2608 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ* ม.3 บ้านบางโพธิ์เหนือ ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3465 25540 โรงเรียนวัดเชิงท่า* ม.3 บ้านคลองสระ ต.บางระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3466 27453 โรงเรียนวัดป่างิ้ว* ม.2 บ้านงิ้ว ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3467 25911 โรงเรียนวัดถั่วทอง* ม.3 บ้านถั่วทอง ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลางุ ุ
3468 1207 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย* ม.1 บ้านกระแชง ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3469 28863 โรงเรียนวัดสะแก* ม.2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3470 26130 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ* ม.3 ต.สามโคกเหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ภาคกลาง
3471 25301 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส* ม.8 บ้านหนองบัวหลวง ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3472 30551 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล* ม.1 บ้านนพรัตน์ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3473 25371 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม* ม.6 บ้านระพีพัฒน์ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3474 28548 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์* ม.3 ต.บึงชําอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3475 28861 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ* ม.10 บ้านสอนดี ต.บึงชําอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3476 29054 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม* เลขที่ 98 ม.5 บ้านชําอ้อ ต.บึงชําอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3477 2299 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์* ม.4 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3478 27688 โรงเรียนวัดพวงแก้ว* ม.5 บ้านพวงแก้ว ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3479 29164 โรงเรียนวัดแสงมณี* ม.3 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3480 37025 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม* เลขที่ 43 ม.5 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3481 27263 โรงเรียนวัดปทุมนายก* เลขที่ 128 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3482 31470 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์* คลอง 13 ม.6 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3483 271 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บํารุง"* ม.4 บ้านหนองงูหลาม ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3484 2300 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ)* ม.2 บ้านหนองหญ้าอ่อน ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 ภาคกลาง
3485 27526 โรงเรียนวัดโปรยฝน* ม 11 ต หนองสามวัง อ หนองเสือ จ ปทมธานี 12170 ภาคกลาง3485 27526 โรงเรยนวดโปรยฝน* ม.11 ต.หนองสามวง อ.หนองเสอ จ.ปทุมธาน 12170 ภาคกลาง
3486 37030 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา* เลขที่ 107 ม.7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3487 12051 โรงเรียนบ้านบน* ม.2 บ้านบน ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3488 39782 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง* ม.6 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3489 19822 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.8 บ้านหนองตลาด ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3490 24690 โรงเรียนวัดกุยบุรี* ม.1 บ้านสี่แยกกุยบุรี ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3491 30946 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)* ม.1 ถ.โรงพยาบาล-วัดวังยาว ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3492 13221 โรงเรียนบ้านปากเหมือง* ม.5 บ้านปากเหมือง ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3493 4033 โรงเรียนบ้านเขาแดง* ม.2 บ้านเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3494 26225 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย* ม.3 บ้านทุ่งน้อย ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3495 25702 โรงเรียนวัดดอนยายหนู* ม.1 บ้านดอนยายหนู ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3496 7115 โรงเรียนบ้านดอนกลาง* ม.9 บ้านเขาราง ถ.เพชรเกษม ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตกุ ุ
3497 13487 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม* ม.6 บ้านป่าถล่ม ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3498 18149 โรงเรียนบ้านสามกระทาย* ม.2 บ้านสามกระทาย ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3499 18332 โรงเรียนบ้านสําโหรง* ม.5 บ้านสําโหรง ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3500 39781 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์* ม.6 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3501 13830 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง* ม.4 บ้านโป่งกะสัง ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3502 15806 โรงเรียนบ้านยางชุม* ม.5 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3503 16271 โรงเรียนบ้านไร่บน* ม.2 บ้านไร่บน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 ภาคตะวันตก
3504 26517 โรงเรียนวัดนาหูกวาง* ม.2 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
3505 20321 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล* ม.7 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
3506 31041 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก* ม.4 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
3507 7308 โรงเรียนบ้านดอนทราย* ม.13 บ้านดอนทราย ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
3508 9339 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว** ม.10 บ้านทุ่งตาแก้ว ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
3509 23692 โรงเรียนประชาราษฏร์บํารุง* ม.11 บ้านประชาราษฎร์ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
3510 26230 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่* ม.2 บ้านทุ่งประดู่ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
3511 30177 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2* ม.3 บ้านโป่งแดง ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
3512 31494 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา* ม.5 บ้านสิบเอ็ดเจ้า ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
3513 22808 โรงเรียนบ้านหินเทิน* ม.5 บ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
3514 11164 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง* ม 12 บ้านคลองหินจวง ต ห้วยยาง อ ทับสะแก จ ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก3514 11164 โรงเรยนบานเนนดนแดง* ม.12 บานคลองหนจวง ต.หวยยาง อ.ทบสะแก จ.ประจวบครขนธ 77130 ภาคตะวนตก
3515 22148 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35* ม.2 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3516 37033 โรงเรียนห้วยยางวิทยา* เลขที่ 47 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ภาคตะวันตก
3517 21853 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว* ม.5 บ้านห้วยทรายขาว ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3518 26488 โรงเรียนวัดนาผักขวง* ม.2 บ้านนาผักขวง ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3519 576 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา* เลขที่ 33 ม.7 ถนนเพชรเกษม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3520 1658 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์* ม.10 บ้านสามขุม ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3521 21020 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง* ม.1 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3522 8544 โรงเรียนบ้านทองมงคล* ม.6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3523 9761 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์* ม.5 บ้านธรรมรัตน์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3524 40126 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์* ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3525 16985 โรงเรียนบ้านวังยาว* ม.1 บ้านวังยาว ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3526 37034 โรงเรียนธงชัยวิทยา* - ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3527 20567 โรงเรียนบ้านหนองระแวง* ม.5 บ้านหนองระแวง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3528 25700 โรงเรียนวัดดอนยาง* ม.6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3529 25917 โรงเรียนวัดถ้ําคีรีวงศ์* ม.1 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3530 6315 โรงเรียนบ้านชะม่วง* ม.3 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3531 21653 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว* ม.6 บ้านห้วยแก้ว ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3532 2155 โรงเรียนธนาคารออมสิน* ม.5 บ้านเกาะยายฉิม ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3533 7476 โรงเรียนบ้านดอนสํานัก* ม.1 บ้านดอนสํานัก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3534 9321 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก* ม.10 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3535 16830 โรงเรียนบ้านวังน้ําเขียว* ม.7 บ้านวังน้ําเขียว ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 ภาคตะวันตก
3536 16272 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี* ม.6 บ้านไร่บน ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก
3537 24168 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา* ม.2 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก
3538 12399 โรงเรียนบ้านบางเบิด* ม.5 บ้านบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก
3539 24669 โรงเรียนวัดกํามะเสน* ม.2 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก
3540 13083 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)* ม.3 บ้านปากคลอง ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก
3541 25652 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน* ม.9 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก
3542 9366 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร* ม.7 บ้านทุ่งไทร ต.บางสะพานน้อยปาก

แพรก
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก

แพรก
3543 6360 โรงเรียนบ้านช้างเผือก* ม.2 บ้านคอกอ้ายเผือก ต.บ้านไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก

Page 137 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3544 8558 โรงเรียนบ้านทองอินทร์* ม.4 บ้านทองอินทร์ ต.บ้านไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก
3545 37036 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม* เลขที่ 100 ม.4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 ภาคตะวันตก
3546 34552 โรงเรียนกําเนิดวิทยา* เลขที่ 15 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก

3547 290 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์* เลขที่ 126 ม.3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3548 8230 โรงเรียนบ้านตําหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)* ม.1 บ้านตําหรุ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3549 37039 โรงเรียนรัชตวิทยาคม* ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3550 34556 โรงเรียนวันทามารีอา* เลขที่ 52/144 ถ.รัฐบํารุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก

3551 39768 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา* เลขที่ 125 ค่ายธนะรัชต์ ต.เข้าน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตกุ ุ

3552 31150 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)* ม.6 บ้านตลาดปราณบุรี ต.เขาน้อยปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3553 37037 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี* ม.6 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก

3554 18790 โรงเรียนบ้านหนองกา* ม.7 บ้านหนองกา ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3555 39803 โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์)* ม.3 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3556 34559 โรงเรียนสายวิทยา* ม.6 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก

3557 12925 โรงเรียนบ้านปรือน้อย* ม.3 บ้านปรือน้อย ต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3558 19823 โรงเรียนบ้านหนองบัว* เลขที่ 51 ม.4 ต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3559 37038 โรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา* - ต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3560 16629 โรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฏร์บํารุง) 

มิตรภาพที่1*
ม.2 บ้านวังก์พง ต.ปากน้ําปราณวังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก

3561 34551 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา* เลขที่ 327 ม.2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก

3562 16986 โรงเรียนบ้านวังยาว* ม.3 บ้านวังยาว ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3563 21159 โรงเรียนบ้านหนองหอย* ม.4 บ้านหนองหอย ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3564 34555 โ ี ั ์ ิ * ี่ 138 2 ั ์ ป ี ป ี ี ั ์ 77120 ั3564 34555 โรงเรยนรกษวทยา* เลขท 138 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.วงกพง อ.ปราณบุร จ.ประจวบครขนธ 77120 ภาคตะวนตก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3565 19506 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม* ม.1 บ้านหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3566 19517 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง* ม.3 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3567 22050 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ* ม.5 บ้านห้วยพลับ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ภาคตะวันตก
3568 31751 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว* เลขที่ 59 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3569 18681 โรงเรียนบ้านหนองกก* ม.1 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3570 22350 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่* ม.5 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3571 22391 โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72)* ม.4 บ้านหว้าโทน ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3572 23678 โรงเรียนประชารังสรรค์* ม.8 บ้านหัวโก ต.คลองวาฬห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3573 4377 โรงเรียนบ้านคลองชายธง* ม.7 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3574 4847 โรงเรียนบ้านคอกช้าง* ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3575 27381 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว* ม.1 บ้านปากคลองเกลียว ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3576 37028 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย* - ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3577 31145 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์* - ต.ประจวบเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3578 34541 โรงเรียนจันทรศึกษา* เลขที่ 88 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก

3579 37027 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย* - ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3580 34542 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์* เลขที่ 134 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก

3581 31243 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละ
ชีพ)*

เลขที่ 186 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก

3582 21918 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําพุ* ม.9 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3583 2464 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร* ม.5 บ้านชุมนุมมะละกอ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3584 20919 โรงเรียนบ้านหนองเสือ* ม.5 บ้านหนองเสือ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3585 30377 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต* ม.1 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3586 37029 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม** - ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3587 2091 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)* ม.8 บ้านวังไทรติ่ง ต.อ่าวน้อยนิคม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3588 23401 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย* ม.2 บ้านอ่าวน้อย ต.อ่าวน้อยนิคม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ภาคตะวันตก
3589 30886 โ ี ส ์ ํ * 10 ้ ิ ส ้ ่ ้ ิ ื ป ี ี ั ์ 77000 ั3589 30886 โรงเรยนหาดสนุกราษฏรบารุง* ม.10 บานนคมสรางตนเอง ต.อาวนอยนคม อ.เมอง จ.ประจวบครขนธ 77000 ภาคตะวนตก
3590 8170 โรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด* ม.1 บ้านตาลเจ็ดยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3591 19712 โรงเรียนบ้านหนองน้ํากลัด* ม.4 บ้านไร่ดินทอง ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3592 34546 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา* เลขที่ 24 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก

3593 3423 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่* ม.5 บ้านเกาะไผ่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3594 10612 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง* ม.1 บ้านนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3595 16313 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่* ม.6 บ้านไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3596 18339 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น* ม.6 บ้านสิบสองหุ้น ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3597 34547 โรงเรียนอุดมศึกษา* เลขที่ 581 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก

3598 11149 โรงเรียนบ้านเนินกรวด* ม.1 บ้านเนินกรวด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3599 17371 โรงเรียนบ้านศาลาลัย* ม.5 บ้านศาลาลัย ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3600 18961 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฏร์

บํารุง)*
ม.6 บ้านหนองขาม ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก

3601 20127 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่* ม.3 บ้านหนองเป่าปี่ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3602 3412 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย* ม.8 บ้านเกาะนาน้อย ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3603 12413 โรงเรียนบ้านบางปู* ม.8 บ้านบางปู ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3604 14491 โรงเรียนบ้านพุใหญ่* ม.3 บ้านพุใหญ่ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3605 22532 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว* ม.5 บ้านหัวตาลแถว ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 ภาคตะวันตก
3606 11194 โรงเรียนบ้านเนินพยอม* ม.2 บ้านเนินพยอม ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3606 11198 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร* ม.5 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3607 21713 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้* บ้านห้วยไคร้ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3608 31621 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน* - - อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3609 31783 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก* - - อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3610 8603 โรงเรียนบ้านทับใต้* ม.2 บ้านทับใต้ ถ.หนองขอน-วังยาว ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3611 16679 โรงเรียนบ้านวังข่อย* ม.4 บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3612 20233 โรงเรียนบ้านหนองไผ่* ม.5 บ้านหนองไผ่ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3613 20295 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก* ม.1 บ้านหนองพรานพุก ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3614 22065 โ ี ้ ้ * 6 ้ ้ ั ใ ้ ั ิ ป ี ี ั ์ 77110 ั3614 22065 โรงเรยนบานหวยมงคล* ม.6 บานหวยมงคล ต.ทบใต อ.หวหน จ.ประจวบครขนธ 77110 ภาคตะวนตก
3615 31733 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า* เลขที่ 49 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3616 18723 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม* - ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3617 20308 โรงเรียนบ้านหนองพลับ* - ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3618 21880 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม* ม.3 บ้านไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3619 24448 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ* ม.4 บ้านหนองยายอ่วม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3620 24461 โรงเรียนละเมาะ* ม.8 บ้านละเมาะ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3621 37040 โรงเรียนหนองพลับวิทยา* ม.2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3622 39821 โรงเรียนวไลย* ม.1 ต.หนองพลับถ.หนอง

พลับป่าละอู
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก

3623 34560 โรงเรียนดรุณศึกษา* เลขที่ 24 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก

3624 39918 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านบ่อฝ้าย* ถ.เพชรเกษม หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3625 31730 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์* ถ.ทางรถไฟฝั่งตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3626 31748 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง (ญาณวิลาส

อุทิศ)*
- ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก

3627 34561 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา* เลขที่ 37 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก

3628 34565 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา* - ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก

3629 19068 โรงเรียนบ้านหนองคร้า* ม.5 บ้านหนองคร้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3630 19329 โรงเรียนบ้านหนองซอ* ม.6 บ้านหนองซอ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3631 19470 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา* ม.4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3632 21270 โรงเรียนบ้านหนองเหียง* ม.7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ภาคตะวันตก
3633 34573 โรงเรียนเจียหมิน* เลขที่ 43 ซ.เจียหมิน ถ.เจ้าสําอางค์ ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 ภาคตะวันออก

3634 22477 โรงเรียนบ้านหัวเขา* ม.14 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 ภาคตะวันออก
3635 25212 โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร* ม.11 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 ภาคตะวันออก
3636 37059 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม* ม.7 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 ภาคตะวันออก
3637 32771 โ ี ่ ื " ิ "* ี่ 75 ่ ื ่ ่ ื ่ ื ี 131303637 32771 โรงเรยนทาเรอ "นตยานุกูล"* เลขท 75 ถนนทาเรอ-ทาลาน ต.ทาเรอ อ.ทาเรอ จ.พระนครศรอยุธยา 13130 ภาคกลาง
3638 24789 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์)* ม.10 บ้านไก่จ้น ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3639 28870 โรงเรียนวัดสะตือ* ม.6 บ้านท่างาม ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 ภาคกลาง
3640 29709 โรงเรียนวัดหัวหิน* ม.2 บ้านหัวหิน ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 ภาคกลาง
3641 26276 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม* ม.5 บ้านตะเคียนด้วน ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 ภาคกลาง
3642 26241 โรงเรียนวัดทุ่งมน* ม.2 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 ภาคกลาง
3643 37075 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม* - ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 ภาคกลาง
3644 26937 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)* ม.6 บ้านชุ้ง ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 ภาคกลาง
3645 37078 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา* ม.6 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 ภาคกลาง
3646 26743 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน* ม.3 บ้านบางซ้าย ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 ภาคกลาง
3647 388 โรงเรียนโคกตาพรหม* ม.10 บ้านโคกตาพรหม ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 ภาคกลาง
3648 26742 โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก* ม.7 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 ภาคกลางุ ุ
3649 29061 โรงเรียนวัดสุคนธาราม* ม.3 บ้านแผงลอย ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 ภาคกลาง
3650 28243 โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี* ม.4 บ้านไผ่ฝรั่ง ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 ภาคกลาง
3651 25681 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม* ม.7 บ้านหนองสาหร่าย ต.มงคลพัฒนา อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 ภาคกลาง
3652 26294 โรงเรียนวัดเทพมงคล* เลขที่ 42 ม.5 หมู่บ้านไอ้ทึม ต.มงคลพัฒนา อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 ภาคกลาง
3653 214 โรงเรียนคชเวกวิทยา* ม.5 ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 ภาคกลาง
3654 24774 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)* ม.4 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง
3655 28657 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม* ม.1 บ้านโรงหลวง ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง
3656 25512 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)* ม.1 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง
3657 37077 โรงเรียนบางไทรวิทยา* - ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง
3658 12424 โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)* ม.2 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง
3659 30442 โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ* ม.3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง
3660 2599 โรงเรียนบางไทร* ม.8 บ้านพาด ต.พุทธกมล อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง
3661 26444 โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)* ม.2 บ้านไผ่พระ ต.มนต์พระพุทธ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง
3662 34598 โรงเรียนไตรราชวิทยา* เลขที่ 3 ม.1 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง

3663 26066 โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม* ม.6 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง
3664 28044 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม* ม.7 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง
3665 25544 โรงเรียนวัดเชิงเลน* ม 4 ต ราชคราม อ บางไทร จ พร นครศรีอยธยา 13190 ภาคกลาง3665 25544 โรงเรยนวดเชงเลน* ม.4 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรอยุธยา 13190 ภาคกลาง
3666 27255 โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย* ม.1 บ้านราชคราม ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3667 26331 โรงเรียนวัดไทรน้อย* ม.5 บ้านไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ภาคกลาง
3668 29040 โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)* ม.2 บ้านน้ําวน ต.น้ําเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ภาคกลาง
3669 37079 โรงเรียนบางบาล* - ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ภาคกลาง
3670 26789 โรงเรียนวัดบางบาล* ม.5 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ภาคกลาง
3671 27232 โรงเรียนวัดโบสถ์* ม.1 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ภาคกลาง
3672 24631 โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)* ม.3 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ภาคกลาง
3673 29917 โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)* ม.4 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ภาคกลาง
3674 25373 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)* ม.6 บ้านกุ่ม ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ภาคกลาง

3675 24809 โรงเรียนวัดขวิด (สํานักงานสลากกินแบ่ง ม.5 ต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ภาคกลาง(
สงเคราะห์ 123)*

ุ

3676 25408 โรงเรียนวัดแจ้ง* ม.1 ต.มหารพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ภาคกลาง
3677 26393 โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)* ม.3 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 ภาคกลาง

3678 25859 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์)* ม.1 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ภาคกลาง
3679 27539 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)* ม.4 ต.ทับน้ํา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ภาคกลาง
3680 27616 โรงเรียนวัดพระงาม* ม.1 บ้านพระงาม ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ภาคกลาง
3681 25888 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)* ม.5 บ้านบางนางร้า ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ภาคกลาง
3682 24760 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง* ม.1 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ภาคกลาง
3683 26439 โรงเรียนวัดนาค* ม.7 บ้านวัดนาค ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ภาคกลาง
3684 24779 โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)* ม.1 ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ภาคกลาง

3685 39541 โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชา
ประเสริฐวิทย์)*

ม.2 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ภาคกลาง

3686 37080 โรงเรียนบางปะหัน* - ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ภาคกลาง
3687 25194 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)* ม.4 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ภาคกลาง
3688 25310 โรงเรียนวัดจอมเกษ* ม.2 บ้านขยาย ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 ภาคกลาง
3689 29149 โ ี ั ่ ( ึ ป ์)* 2 ้ ี ป ั ศ ี 132203689 29149 โรงเรยนวดเสาธงเกา (ถงสุขประชาสรรค)* ม.2 บานบางผ ต.เสาธง อ.บางปะหน จ.พระนครศรอยุธยา 13220 ภาคกลาง
3690 25541 โรงเรียนวัดเชิงท่า* ม.3 บ้านเกาะเกิด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3691 26194 โรงเรียนวัดทําเลไทยโปรดสัตว์* ม.2 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง
3692 527 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง* ม.1 บ้านแป้ง ต.เจ้าพระยา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง
3693 26894 โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง* ม.2 บ้านกลิ้ง ต.เจ้าพระยา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง
3694 40058 โรงเรียนราษฎร์บํารุง* ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง
3695 24395 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร* ม.4 บ้านคุ้งลาน ต.ในคลองสามัคคี อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง
3696 12326 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษ

อุปถัมภ์)*
- ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง

3697 28580 โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)* ม.9 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง
3698 24797 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด* ม.11 บ้านกรด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง
3699 40091 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม* ม.4 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลางุ ุ ุ
3700 27103 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง* ม.5 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง
3701 28289 โรงเรียนวัดลาดระโหง* ม.5 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง
3702 27147 โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)* ม.2 บ้านหว้า ต.สามัคคีธรรม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 ภาคกลาง
3703 1331 โรงเรียนชุมชนวัดสําพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)* ม.6 บ้านสําพะเนียง ต.สําพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 ภาคกลาง
3704 25708 โรงเรียนวัดดอนลาน* - ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 ภาคกลาง
3705 26071 โรงเรียนวัดท่าดินแดง* ม.2 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 ภาคกลาง
3706 26447 โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)* ม.5 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 ภาคกลาง
3707 25860 โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)* ม.1 บ้านหัวน้ําวนบางแก้ว ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 ภาคกลาง
3708 37086 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)* ม.11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 ภาคกลาง
3709 27568 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)* ม.4 บ้านลาดน้ําเค็ม ต.ลาดน้ําเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 ภาคกลาง
3710 37084 โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"* ม.7 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 ภาคกลาง
3711 27170 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)* ม.8 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 ภาคกลาง
3712 29879 โรงเรียนวัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ์)* ม.3 บ้านอมฤต ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 ภาคกลาง
3713 25506 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบํารุงราษฎร์)* ม.1 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3714 25936 โรงเรียนวัดทรงกุศล* ม.6 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3715 2009 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน* ม.4 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3716 24677 โรงเรียนวัดกุฎีลาย* ม.7 ต.นเรศวร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3717 27541 โรงเรียนวัดไผ่* ม 2 ต บ้านเกา อ พร นครศรีอยธยา จ พร นครศรีอยธยา 13000 ภาคกลาง3717 27541 โรงเรยนวดไผ* ม.2 ต.บานเกาะ อ.พระนครศรอยุธยา จ.พระนครศรอยุธยา 13000 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3718 27615 โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)* ม.3 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง

3719 24700 โรงเรียนวัดเกตุ (ประชาราษฎร์บํารุง)* ม.3 บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3720 31638 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง* ม.8 ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3721 37089 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย* ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3722 24603 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)* ม.13 บ้านวัดกลาง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3723 25497 โรงเรียนวัดช้าง* ม.1 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3724 1646 โรงเรียนตําหนักเพนียด* ม.3 บ้านเพนียด ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3725 28825 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.1 บ้านสวนพริกนอก ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3726 23903 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร* ม.4 บ้านกะจะ ต.สําเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลางุ ุ
3727 27750 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์* ม.8 บ้านคลองประจาม ต.สําเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3728 31643 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร* ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง
3729 29656 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฏร์นุกูล)* ม.2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ภาคกลาง

3730 34608 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา* เลขที่ 331 ม.5 ถ.ภาชี-นครหลวง ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 ภาคกลาง

3731 25195 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บํารุง"* ม.12 บ้านโคกกรวด ต.สราญรมย์ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 ภาคกลาง
3732 1333 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ* ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 ภาคกลาง
3733 27786 โรงเรียนวัดโพธิ์* ม.4 ต.ปากคลองช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 ภาคกลาง
3734 37091 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"* ม.2 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 ภาคกลาง
3735 24142 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์* ม.7 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3736 24302 โรงเรียนรอซีดี* ม.2 บ้านรอซีดี ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3737 30388 โรงเรียนสามัคคีวิทยา* ม.6 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3738 366 โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)* ม.3 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3739 24435 โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์* ม.2 บ้านปากคู ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3740 24471 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)* ม.1 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3741 37092 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา* เลขที่ 54/15 ม.5 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3742 25421 โ ี ั ั ( ื่ ป ช )* 6 ้ ั ั ื ั ศ ี 132303742 25421 โรงเรยนวดฉตรทอง (เลอนประชานุกูล)* ม.6 บานตาฉตร ต.พระยาบนลอ อ.ลาดบวหลวง จ.พระนครศรอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3743 26667 โรงเรียนวัดบันลือธรรม "ลํากะประชารัฐ"* ม.1 บ้านดอนตาช้าง ต.พระยาสิงห์ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3744 29944 โรงเรียนวัดอินทอารี (สํานักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 289)*

ม.5 ต.ลาดบัวทอง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง

3745 29193 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)* ม.8 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3746 29175 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม* ม.7 ต.สันติชน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3747 25793 โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต* ม.5 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3748 28278 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)* ม.3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3749 28172 โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง* ม.7 บ้านหนองปลาดุก ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3750 27265 โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)* ม.5 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3751 24470 โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบันลือฤทธิ์)* ม.2 บ้านหลักชัย ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 ภาคกลาง
3752 37093 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)* - ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 ภาคกลาง( ) ุ
3753 28051 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม* ม.2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 ภาคกลาง
3754 26936 โรงเรียนวัดบ้านช้าง* ม.10 ต.ลําตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 ภาคกลาง
3755 28272 โรงเรียนวัดลาดทราย* ม.4 ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 ภาคกลาง
3756 26349 โรงเรียนวัดธรรมจริยา** ม.2 บ้านคลองสิบ ต.วังข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 ภาคกลาง
3757 30437 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์* ม.6 บ้านคลองสี่ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 ภาคกลาง
3758 286 โรงเรียนคอตันคลอง 27* ม.6 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 ภาคกลาง
3759 590 โรงเรียนชายนาพัฒนา (สําเนียง สนิทอุปถัมภ์)* ม.7 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง

3760 24783 โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ* ม.3 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง
3761 25402 โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์* ม.2 บ้านเจ้าแปด ต.ไชยภูมิ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง
3762 25305 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่* ม.2 ต.ดอนทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง
3763 26767 โรงเรียนวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)* ม.2 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง
3764 29079 โรงเรียนวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)* เลขที่ 36 ม.6 บ้านขนมจีน ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง
3765 27245 โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)* ม.8 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง
3766 27788 โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)* ม.4 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง
3767 501 โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา* ม.6 ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง
3768 24414 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์* ม.4 ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง
3769 25181 โรงเรียนวัดค้สลอด* ม 8 ต สามต่ม อ เสนา จ พร นครศรีอยธยา 13110 ภาคกลาง3769 25181 โรงเรยนวดคูสลอด* ม.8 ต.สามตุม อ.เสนา จ.พระนครศรอยุธยา 13110 ภาคกลาง
3770 37073 โรงเรียนสาคลีวิทยา* ม.1 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3771 34590 โรงเรียนประสาทวิทย์* เลขที่ 374/1 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง

3772 34593 โรงเรียนราษฎร์บํารุงศิลป์* เลขที่ 10/1 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง

3773 40006 โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์(สุวรรณประมุข
วิทยาคาร)*

ม.5 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 ภาคกลาง

3774 25885 โรงเรียนวัดโตนด* ม.10 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 ภาคกลาง
3775 25135 โรงเรียนวัดคานหาม* ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 ภาคกลาง
3776 24635 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)* ม.1 บ้านธนู ต.ตากสิน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 ภาคกลาง
3777 25247 โรงเรียนวัดโคกมะยม* ม.5 บ้านลาวโคกมะยม ต.ท่งชายเคือง อ.อทัย จ.พระนครศรีอยธยา 13210 ภาคกลางุ ุ ุ
3778 25235 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์* ม.7 บ้านหัวสะแก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 ภาคกลาง
3779 27873 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ* ม.3 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 ภาคกลาง
3780 28695 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180* ม.3 บ้านสนามทอง ต.มิตรภาพ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 ภาคกลาง
3781 21628 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง* ม.1 บ้านห้วยกั้ง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150 ภาคเหนือ
3782 1117 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว* ม.2 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 ภาคเหนือ
3783 37105 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม* เลขที่ 529 ม.11 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150 ภาคเหนือ
3784 4908 โรงเรียนบ้านคะแนง* ม.10 บ้านคะแนง ต.แม่ลาว อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3784 11016 โรงเรียนบ้านน้ํามิน* ม.6 บ้านน้ํามิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3785 15996 โรงเรียนบ้านร่องค้อม* ม.10 บ้านร่องค้อม ต.เจดีย์คํา อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3786 1814 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก* ม.2 บ้านทุ่งมอก ต.เชียงบาน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3787 23810 โรงเรียนบ้านปางวัว* ม.1 บ้านปางวัว ต.เชียงบาน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3788 23871 โรงเรียนบ้านผาลาด* ม.5 บ้านผาลาด ต.น้ําแวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3789 39789 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ํา* ม.4 บ้านแม่ต๋ํา ต.น้ําแวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3790 23790 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม* ม.3 บ้านศรีพรม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3791 37100 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม* - ต.ฝายกวาง อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3792 7796 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง* ม.16 บ้านต้นผึ้ง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3793 13319 โรงเรียนบ้านปางถ้ํา* ม.9 บ้านปางถ้ํา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3794 23248 โ ี ้ ใ ่ ่ ็ * ี่ 22 7 ้ ใ ่ ่ ็ ่ ็ ชี ํ 56110 ื3794 23248 โรงเรยนบานใหมรมเยน* เลขท 22 ม.7 บานใหมรมเยน ต.รมเยน อ.เชยงคา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนอ
3795 13697 โรงเรียนบ้านปี้* ม.1 บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3796 14272 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน* ม.7 บ้านพระนั่งดิน ต.เวียง อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3797 39798 โรงเรียนบ้านแวน* ม.2 ต.แวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3798 34609 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา* ม.2 ม.5 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ

3799 39787 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคํา* - ต.หย่วน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ

3800 34611 โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา* เลขที่ 64 ม.4 ต.หย่วน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ

3801 13337 โรงเรียนบ้านปางมดแดง* ม.9 บ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3802 19888 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน* ม.5 บ้านหนองบัวเงิน ต.อ่างทอง อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3803 13265 โรงเรียนบ้านป่าแขม* ม.4 บ้านป่าแขม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 ภาคเหนือ
3804 6531 โรงเรียนบ้านไชยสถาน** ม.1 บ้านไชยสถาน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 ภาคเหนือ
3805 21553 โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง* ม.6 บ้านหล่ายทุ่ง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 ภาคเหนือ
3806 37101 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม* เลขที่ 251 ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 ภาคเหนือ
3807 12151 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย* ม.6 บ้านบ่อเบี้ย ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 ภาคเหนือ
3808 14599 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองและบ้านทุ่งกาไชย* ม.2 บ้านโพธิ์ทอง ต.คือเวียง อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 56120 ภาคเหนือ
3809 6740 โรงเรียนบ้านดงและบ้านห้วยดอกเข็ม* เลขที่ 155 ม.8 บ้านดงหลวง ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 56120 ภาคเหนือ
3810 9587 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง* ม.6 บ้านทุ่งหลวง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 56120 ภาคเหนือ
3811 12725 โรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)* ม.6 บ้านหัวฝาย ต.บุญเกิด อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 56120 ภาคเหนือ

3812 37107 โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม* เลขที่ 106 ม.9 บ้านห้วยลาน ต.ห้วยลาน อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 56120 ภาคเหนือ
3813 1122 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน* เลขที่ 207 ม.3 บ้านแท่นคํา ต.ห้วยลาน อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 56120 ภาคเหนือ
3814 17975 โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ* เลขที่ 137 ม.8 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3815 37109 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม* - ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3816 10781 โรงเรียนบ้านนาอ้อม* ม.5 บ้านนาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3817 10968 โรงเรียนบ้านน้ําปุก* ม.1 บ้านน้ําปุก ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3818 14025 โรงเรียนบ้านผาตั้ง* ม.11 บ้านผาตั้ง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3819 18036 โ ี ้ สั ิส * 7 ป 56140 ื3819 18036 โรงเรยนบานสนตสุข* ม.7 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนอ
3820 13273 โรงเรียนบ้านป่าคา* ม.3 บ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3821 16840 โรงเรียนบ้านวังบง* ม.7 บ้านวังบง ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3822 4826 โรงเรียนบ้านควร* ม.3 บ้านควร ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3823 9351 โรงเรียนบ้านทุ่งแต* ม.1 บ้านทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3824 12795 โรงเรียนบ้านแบ่ง* ม.5 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3825 16610 โรงเรียนบ้านเลี้ยว* ม.10 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3826 19825 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.2 บ้านหนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3827 23572 โรงเรียนบ้านแฮะ* ม.11 บ้านแฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3828 37110 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม* ม.13 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3829 12720 โรงเรียนบ้านบุญยืน* ม.2 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3830 19602 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย* ม.7 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3831 21494 โรงเรียนบ้านหมุ้น* ม.3 บ้านหมุ้น ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3832 22107 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง* เลขที่ 77 ม.6 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3833 37111 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก* เลขที่ 335 ม.1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3834 12724 โรงเรียนบ้านบุญเรือง* เลขที่ 130 ม.12 บ้านต้อง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3835 21445 โรงเรียนบ้านหนุน* ม.13 บ้านดง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3836 7141 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว* เลขที่ 138 ม.12 บ้านดอนทอง ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3837 7238 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม* ม.14 บ้านดอนไชยป่าแขม ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3838 15423 โรงเรียนบ้านแม่ทาย* ม.9 บ้านแม่ทาย ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3839 21512 โรงเรียนบ้านหลวง* ม.6 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3840 21555 โรงเรียนบ้านหล่ายฝ่ายแก้ว* ม.4 บ้านหล่าย ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 ภาคเหนือ
3841 20631 โรงเรียนบ้านหนองลาว* ม.4 บ้านหนองลาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3841 21654 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว* ม.3 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3842 18068 โรงเรียนบ้านสันป่างิ้ว* ม.4 บ้านสันป่างิ้ว ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3843 37098 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม* เลขที่ 294 ม.13 บ้านดงเจน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3844 18022 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน* ม.9 บ้านสันต้นแหน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3845 23424 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง* ม.6 บ้านหาดแฟน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3846 2917 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย* ม.12 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3847 3481 โรงเรียนบ้านแก** ม 1 บ้านแก ต ป่าสัก อ ภซาง จ พะเยา 56110 ภาคเหนือ3847 3481 โรงเรยนบานแก** ม.1 บานแก ต.ปาสก อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 ภาคเหนอ
3848 3602 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม* ม.6 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3849 17430 โรงเรียนบ้านสถาน* ม.5 บ้านสถาน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 ภาคเหนือ
3850 8261 โรงเรียนบ้านตุ่น* ม.2 บ้านตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3851 7402 โรงเรียนบ้านต๊ําดอนมูล* ม.2 บ้านต๊ําดอนมูล ต.บ้านต๊ํา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3851 8217 โรงเรียนบ้านต๊ําม่อน* ม.9 บ้านต๊ําม่อน ต.บ้านต๊ํา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3852 18082 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก** ม.6 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3853 14016 โรงเรียนบ้านผาช้างมูบและสาขาบ้านแม่ต๋อม

ใน*
ม.1 บ้านผาช้างมูบ ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ

3853 30326 โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง* เลขที่ 98 ม.8 บ้านสันป่าม่วง ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3853 30330 โรงเรียนบ้านสันปูเลย* ม.3 บ้านสันปูเลย ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3854 6112 โรงเรียนบ้านจําป่าหวาย* ม.5 บ้านหล่ายฮ่อง ต.จําป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3855 17346 โรงเรียนบ้านศาลา* ม.4 บ้านหนองบึง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3856 31598 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ําดรุณเวทย์)* - ต.แม่ต๋ํา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3857 14848 โรงเรียนบ้านภูเงิน* ม.16 บ้านโพธิ์ทอง ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3858 12222 โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน* ม.5 บ้านบ่อแฮ้ว ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3859 39599 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บํารุง)* เลขที่ 1/5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3860 31692 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)* เลขที่ 1 ถ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภาคเหนือ
3861 15335 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้** เลขที่ 211 ม.7 บ้านแม่จว้าปันเจิง ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 ภาคเหนือ
3862 21736 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์* ม.3 บ้านต้นผึ้ง ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 ภาคเหนือ
3863 6894 โรงเรียนบ้านดงบุญนาคและสาขาสันกําแพง* เลขที่ 233 ม.7 บ้านดงบุญนาค ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 ภาคเหนือ

3864 45 โรงเรียนกะปง* ม.1 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170 ภาคใต้
3865 13125 โรงเรียนบ้านปากถัก* เลขที่ 121/22 ม.2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170 ภาคใต้
3866 13168 โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)* ม.4 บ้านบางพาง ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170 ภาคใต้

3867 9172 โรงเรียนบ้านท่าหัน* ม.2 บ้านท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 82170 ภาคใต้
3868 13078 โรงเรียนบ้านปากคลอง* ม.3 บ้านปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 82170 ภาคใต้
3869 15959 โรงเรียนบ้านรมณีย์** ม.1 บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 82170 ภาคใต้
3870 12338 โ ี ้ ้ * 1 ้ ป ั 82170 ใ ้3870 12338 โรงเรยนบานบางแกว* ม.1 บานเหมาะ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พงงา 82170 ภาคใต
3871 17899 โรงเรียนบ้านสะพานเสือ* ม.3 บ้านสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170 ภาคใต้
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3872 6355 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ* ม.4 บ้านช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170 ภาคใต้
3873 26498 โรงเรียนวัดนารายณิการาม* ม.3 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170 ภาคใต้
3874 137 โรงเรียนเกาะยาว* ม.1 บ้านท่าค่าย ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3875 37112 โรงเรียนเกาะยาววิทยา* ม.6 ถ.กาลันกุญ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3876 8722 โรงเรียนบ้านท่าเขา* ม.4 บ้านท่าเขา ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3877 10892 โรงเรียนบ้านน้ําจืด* ม.3 บ้านน้ําจืด ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3878 16190 โรงเรียนบ้านริมทะเล* ม.5 บ้านริมทะเล ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3879 49477 โรงเรียนศรัทธาธรรม** - ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้

3880 4471 โรงเรียนบ้านคลองบอน* ม.4 บ้านคลองบอน ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้ญ
3881 4667 โรงเรียนบ้านคลองเหีย* ม.1 บ้านคลองเหีย ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3882 6294 โรงเรียนบ้านช่องหลาด* ม.2 บ้านช่องหลาด ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3883 15926 โรงเรียนบ้านย่าหมี** ม.3 บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3884 4385 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว* เลขที่ 5 บ้านคลองดินเหนียว ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3885 9029 โรงเรียนบ้านท่าเรือ* เลขที่ 71 ม.4 บ้านท่าเรือ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3886 14322 โรงเรียนบ้านพรุใน* ม.2 บ้านพรุใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3887 31507 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ* เลขที่ 73 ม.3 บ้านอ่าวกะพ้อ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3888 31508 โรงเรียนอ่าวมะม่วง* ม.1 บ้านอ่าวมะม่วง ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 ภาคใต้
3889 142 โรงเรียนเกียรติประชา* ม.2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3890 353 โรงเรียนคุระบุรี* ม.1 บ้านทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3891 37114 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม* ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3892 2827 โรงเรียนบ้านกลางประชาสรรค์* ม.2 บ้านกลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3893 8296 โรงเรียนบ้านเตรียม* เลขที่ 135 ม.4 บ้านเตรียม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3894 9511 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์* ม.6 บ้านทุ่งรัก ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3895 12477 โรงเรียนบ้านบางหว้า* ม.9 บ้านบางหว้า ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3896 17751 โรงเรียนบ้านสวนใหม่** ม.12 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3897 21823 โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61* ม.6 บ้านห้วยทรัพย์ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3898 22830 โรงเรียนบ้านหินลาด* ม 3 ต คร อ คร บรี จ พังงา 82150 ภาคใต้3898 22830 โรงเรยนบานหนลาด* ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุร จ.พงงา 82150 ภาคใต
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3899 49478 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา** ม.12 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้

3900 5217 โรงเรียนบ้านคุรอด* เลขที่ 46 ม.5 บ้านคุรอด ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3901 8229 โรงเรียนบ้านตําหนัง** ม.2 ม.7 บ้านโค้งศรราม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3902 9520 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง** ม.4 ทุ่งละออง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3903 12348 โรงเรียนบ้านบางครั่ง* ม.3 บ้านบางครั่ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3904 12456 โรงเรียนบ้านบางวัน* ม.1 บ้านบางวัน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3905 1434 โรงเรียนโชคอํานวย* ม.8 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3906 5218 โรงเรียนบ้านคุระ* ม.3 บ้านคุระ ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้
3907 8600 โรงเรียนบ้านทับช้าง* ม.1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใตุ้ ุ
3908 34619 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก** ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 ภาคใต้

3909 2748 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)* ม.1 บ้านกระโสม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3910 4104 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ* ม.5 บ้านเขาเปาะ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3911 22849 โรงเรียนบ้านหินสามก้อน* เลขที่ 13/3 ม.6 บ้านหินสามก้อน ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3912 29108 โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา* ม.2 บ้านถ้ํา ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3913 37116 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม* ม.5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3914 2964 โรงเรียนบ้านกะไหล* ม.12 บ้านพรุถก ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3915 3372 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง** ม.11 บ้านเกาะกลาง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3916 12393 โรงเรียนบ้านบางนุ* ม.6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3917 13569 โรงเรียนบ้านป่ายาง* ม.10 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3918 18161 โรงเรียนบ้านสามช่อง* ม.9 บ้านสามช่อง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3919 28594 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม* ม.7 บ้านเชียงใหม่ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3920 37115 โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์* ม.1 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3921 4344 โรงเรียนบ้านคลองเคียน* ม.1 บ้านคลองเคียน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3922 4633 โรงเรียนบ้านคลองไส* ม.13 ม.6 บ้านคลองไส ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3923 6170 โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว* ม.3 บ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3924 8234 โรงเรียนบ้านติเต * เลขที่ 22 ม 5 บ้านติเต ต คลองเคียน อ ต กั่วท่ง จ พังงา 82130 ภาคใต้3924 8234 โรงเรยนบานตเตะ* เลขท 22 ม.5 บานตเตะ ต.คลองเคยน อ.ตะกวทุง จ.พงงา 82130 ภาคใต
3925 15905 โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า* เลขที่ 29/3 ม.4 บ้านย่านสะบ้า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3926 22817 โรงเรียนบ้านหินร่ม* เลขที่ 4/11 ม.2 บ้านหินร่ม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3927 23408 โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม* ม.8 บ้านอ่าวมะขาม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3928 34620 โรงเรียนโคกกลอยวิทยา* เลขที่ 11/1 ม.2 ซ.สุขาภิบาล 2 ถ.เพชร

เกษม
ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้

3929 37117 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา* เลขที่ 1/3 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3930 4097 โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย* ม.14 บ้านเขาปิหลาย ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3931 7093 โรงเรียนบ้านดอน* เลขที่ 15/4 ม.4 บ้านดอน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3932 8883 โรงเรียนบ้านท่านุ่น** ม.7 บ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3933 8902 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง** ม.11 บ้านท่าปากแหว่ง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3934 25894 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ** เลขที่ 72 ม.2 บ้านโคกกลอย ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใตุ้
3935 16521 โรงเรียนบ้านลําวะ* ม.8 บ้านลําวะนอก ต.ถ้ํา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3936 25789 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร** ม.2 ต.ถ้ํา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3937 28211 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร* ม.6 บ้านโตนดินนอก ต.ถ้ํา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3938 12476 โรงเรียนบ้านบางหลาม* ม.3 บ้านบางหลาม ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3939 25751 โรงเรียนวัดดิตถาราม* เลขที่ 60 ม.2 บ้านท่าอยู่ ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3940 4699 โรงเรียนบ้านควน** ม.5 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3941 8553 โรงเรียนบ้านทองหลาง* เลขที่ 26/2 ม.4 บ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3942 12018 โรงเรียนบ้านในหยง* ม.8 บ้านในหยง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3943 40137 โรงเรียนบ้านบากัน** เลขที่ 28/4 ม.9 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3944 12358 โรงเรียนบ้านบางจัน* ม.7 บ้านบางจัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3945 23129 โรงเรียนบ้านแหลมหิน* ม.6 บ้านแหลมหิน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3946 26427 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163* ม.10 บ้านหล่อยูง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 ภาคใต้
3947 31747 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า** เลขที่ 63/4 ถ.ราษฎร์บํารุง - อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3948 9822 โรงเรียนบ้านนอกนา** ม.2 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3949 23624 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์** ม.3 บ้านปากเกาะ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3950 12394 โรงเรียนบ้านบางเนียง* ม.6 บ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3951 13196 โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124* เลขที่ 10/3 ม.1 บ้านปากวีป ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3952 24991 โรงเรียนวัดคมนียเขต* ม 4 บ้านคึกคัก ต คึกคัก อ ต กั่วป่า จ พังงา 82110 ภาคใต้3952 24991 โรงเรยนวดคมนยเขต* ม.4 บานคกคก ต.คกคก อ.ตะกวปา จ.พงงา 82110 ภาคใต
3953 9609 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่* ม.8 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3954 12327 โรงเรียนบ้านบางกรัก* ม.9 บ้านบางกรักใน ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3955 31745 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว** เลขที่ 45/5 ถ.เสนาราษฏร์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3956 31619 โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์** เลขที่ 2 ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3957 34621 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์** เลขที่ 275 ถ.ศรีตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้

3958 25124 โรงเรียนวัดควรนิยม** ม.5 ถ.ตะกั่วป่า-พังงา ต.ตําตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3959 37119 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต* ม.6 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3960 7079 โรงเรียนบ้านดอกแดง* ม.5 บ้านดอกแดง ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3961 37118 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"* ม.7 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3962 5623 โรงเรียนบ้านโคกยาง* เลขที่ 134 ม.2 บ้านโคกยาง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3963 8764 โรงเรียนบ้านท่าจูด* ม.3 บ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3964 12367 โรงเรียนบ้านบางด้ง* ม.5 บ้านบางด้ง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3965 12391 โรงเรียนบ้านบางนายสี** ม.6 บ้านบางนายสี ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3966 12491 โรงเรียนบ้านบางใหญ่** ม.4 บ้านบางใหญ่ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3967 34622 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล* เลขที่ 58/10 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้

3968 10872 โรงเรียนบ้านน้ําเค็ม* ม.2 บ้านน้ําเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3969 12427 โรงเรียนบ้านบางมรวน* ม.5 บ้านบางมรวน-บางปูเต ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3970 12430 โรงเรียนบ้านบางม่วง* ม.3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 ภาคใต้
3971 5455 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ* เลขที่ 3/4 ม.1 บ้านโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3972 25262 โรงเรียนวัดโคกสวย* ม.3 บ้านชายวัด ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3973 8423 โรงเรียนบ้านถ้ําทองหลาง** ม.3 บ้านไม้งาม ต.ถ้ําทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3974 12014 โรงเรียนบ้านในวัง* ม.4 ต.ถ้ําทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3975 1735 โรงเรียนทับปุด* ม.4 ต.ทัปบุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3976 9367 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม* ม.5 บ้านเขาเต่า ต.ทัปบุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3977 26566 โรงเรียนวัดนิโครธาราม* ม.1 บ้านทับปุด ต.ทัปบุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3978 40071 โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์* เลขที่ 16 ม.3 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้

3979 37120 โรงเรียนทับปุดวิทยา* ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

3980 2080 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)* เลขที่ 26/1 ม.2 บ้านไสเสียด ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3981 12196 โรงเรียนบ้านบ่อแสน* ม.5 บ้านใหญ่ ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3982 35863 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา** เลขที่ 32 ม.3 ถ.บ้านกําพวน ซ.น้ําตก

เต่าทอง
ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้

3983 4848 โรงเรียนบ้านคอกช้าง* ม.2 บ้านบางเหรียงใต้ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3984 9104 โรงเรียนบ้านท่าสนุก* ม.3 บ้านท่าหร้า ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3985 26564 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร* ม.6 บ้านปากทางมะรุ่ย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3986 28540 โรงเรียนวัดศรัทธาราม* ม.4 ถ.ทับปุด-โคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 ภาคใต้
3987 592 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดมทักษิณอนุสรณ์)** ม.8 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
3988 4075 โรงเรียนบ้านเขาน้อย** เลขที่ 17/6 ม.1 บ้านเขาน้อย ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
3989 14359 โรงเรียนบ้านพอแดง* ม.3 บ้านพอแดง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
3990 16500 โรงเรียนบ้านลําปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์)* ม.6 บ้านหินลาด ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
3991 27372 โรงเรียนวัดปัตติการาม* ม.6 บ้านปะเต ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
3992 29754 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม* ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
3993 34624 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา* เลขที่ 145/2 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้

3994 2358 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1* ม.11 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
3995 3402 โรงเรียนบ้านเกาะนก** ม.2 บ้านเกาะนก ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
3996 4787 โรงเรียนบ้านควนแรด* เลขที่ 27 ม.10 บ้านควนแรด ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
3997 10338 โรงเรียนบ้านนาใน* ม.4 บ้านนาใน ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
3998 14188 โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า* ม.3 บ้านฝ่ายท่า ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
3999 34623 โรงเรียนบุญแสวงวิทยา* เลขที่ 19/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้

4000 27292 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา* เลขที่ 18 ม.1 บ้านทุ่งมะพร้าว ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4001 29935 โรงเรียนวัดอินทนิน* ม.6 บ้านอินทนิน ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4002 37121 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา* ม.1 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4003 8842 โรงเรียนบ้านท่าแตง** ม.6 บ้านท่าแตง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4004 10419 โ ี ้ ฝ * 9 ้ ฝ ้ ื ั 82120 ใ ้4004 10419 โรงเรยนบานนาแฝก* ม.9 บานนาแฝก ต.นาเตย อ.ทายเหมอง จ.พงงา 82120 ภาคใต
4005 12011 โรงเรียนบ้านในไร่* ม.7 บ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4006 12107 โรงเรียนบ้านบ่อดาน* ม.7 บ้านบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4007 12353 โรงเรียนบ้านบางคลี* ม.8 บ้านบางคลี ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4008 21831 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* ม.5 บ้านห้วยทราย ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4009 27277 โรงเรียนวัดประชาธิการาม* ม.1 บ้านนาเตย ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4010 28345 โรงเรียนวัดลุมพินี* ม.4 บ้านลุ่ม ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4011 9327 โรงเรียนบ้านทุ่งดอน* ม.1 บ้านทุ่งดอน ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4012 12380 โรงเรียนบ้านบางทอง* ม.2 บ้านบางทอง ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4013 29128 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส** ม.3 บ้านแร่ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4014 16470 โรงเรียนบ้านลําแก่น* ม.1 บ้านลํารู่ ต.ลําแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4015 8619 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ* ม.5 บ้านทับละมุ ต.ลําแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใตุ้ ุ
4016 2361 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2* ม.5 บ้านเชี่ยวหลาด ต.ลําภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4017 12037 โรงเรียนบ้านบกปุย* ม.1 บ้านบกปุย ต.ลําภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4018 25509 โรงเรียนวัดช้างนอน* ม.2 บ้านตีนเป็ด ต.ลําภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ภาคใต้
4019 134 โรงเรียนเกาะปันหยี* ม.2 บ้านเกาะปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4020 136 โรงเรียนเกาะไม้ไผ่* ม.3 บ้านเกาะไม้ไผ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4021 139 โรงเรียนเกาะหมากน้อย* ม.4 บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4022 8062 โรงเรียนบ้านตากแดด* ม.2 บ้านตากแดด ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4023 31192 โรงเรียนอนุบาลพังงา* เลขที่ 14 ม.3 บ้านท้ายทอย ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4024 37113 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน* เลขที่ 123 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4025 9313 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์* เลขที่ 30 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4026 49813 โรงเรียนอนุบาลช้าง* เลขที่ 1 ถ.อนุบาลช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4027 49476 โรงเรียนอนุบาลไพรัช** 93/8 ถ.บริรักษ์บํารุง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้

4028 49475 โรงเรียนอนุบาลมารีรักพังงา** ถ.บริรักษ์บํารุง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้

4029 27366 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม* ม.1 บ้านทุ่งคาโงก ต.ทุ่งคาโคก อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4030 12321 โรงเรียนบ้านบางกัน* ม.4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4031 12435 โรงเรียนบ้านบางม่า* ม 2 บ้านบางม่า ต ท่งคาโงก อ เมือง จ พังงา 82000 ภาคใต้4031 12435 โรงเรยนบานบางมา* ม.2 บานบางมา ต.ทุงคาโงก อ.เมอง จ.พงงา 82000 ภาคใต
4032 12921 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500)* ม.4 บ้านปริง ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4033 24194 โรงเรียนเมืองพังงา* ม.3 บ้านบางแนะ ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4034 25433 โรงเรียนวัดชนาธิการาม* ม.6 บ้านบางบ้า ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4035 29889 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส* ม.7 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4036 132 โรงเรียนเกาะเคี่ยม* ม.5 บ้านเกาะเคี่ยม ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4037 2797 โรงเรียนบ้านกลาง* ม.6 บ้านกลาง ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4038 4010 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า* ม.3 บ้านเขาเฒ่า ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4039 12377 โรงเรียนบ้านบางเตย* ม.2 บ้านบางเตย ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4040 26864 โรงเรียนวัดบางเสียด* ม.4 บ้านบางเสียด ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4041 27922 โรงเรียนวัดมงคลสถิต* ม.3 บ้านในโตน ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4042 28858 โรงเรียนวัดสองแพรก* ม.2 บ้านสองแพรก ต.สองแพรก อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้
4043 14216 โรงเรียนบ้านพน* ม.1 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 ภาคใต้
4044 30406 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์* ม.5 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 ภาคใต้
4045 7790 โรงเรียนบ้านต้นประดู่* ม.4 บ้านต้นประดู่ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 ภาคใต้
4046 16863 โรงเรียนบ้านวังปริง* ม.2 บ้านวังปริง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 ภาคใต้
4047 25084 โรงเรียนวัดควนขี้แรด* ม.7 บ้านควนขี้แรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 ภาคใต้
4048 27697 โรงเรียนวัดพังกิ่ง** ม.2 บ้านพังกิ่ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 ภาคใต้
4049 37122 โรงเรียนเขาชัยสน* เลขที่ 520 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 ภาคใต้
4050 27848 โรงเรียนวัดโพธิยาราม* ม.4 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 ภาคใต้
4051 25884 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)* ม.6 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 ภาคใต้
4052 29764 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน* ม.1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 ภาคใต้
4053 23096 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)* ม.6 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 ภาคใต้
4054 4765 โรงเรียนบ้านควนพลี* ม.3 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้
4055 4727 โรงเรียนบ้านควนดินแดง* ม.7 บ้านควนดินแดง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้
4056 37131 โรงเรียนควนขนุน* - ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้
4057 24884 โรงเรียนวัดเขาทอง* ม.1 บ้านปากคลอง ต.บูรพา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้
4058 29088 โรงเรียนวัดสุนทราวาส* ม.9 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้
4059 25982 โรงเรียนวัดทะเลน้อย* ม.2 บ้านทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้
4060 8798 โรงเรียนบ้านท่าเชียด* ม 10 บ้านท่าเชียด ต คลองใหญ่ อ ตะโหมด จ พัทลง 93160 ภาคใต้4060 8798 โรงเรยนบานทาเชยด* ม.10 บานทาเชยด ต.คลองใหญ อ.ตะโหมด จ.พทลุง 93160 ภาคใต
4061 37138 โรงเรียนประชาบํารุง* ม.9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4062 15966 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร* ม.4 บ้านร่มโพธิ์ไทร ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 ภาคใต้
4063 25886 โรงเรียนวัดโตนด (เชนวิทยา)* ม.7 บ้านวัดโตนด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 ภาคใต้
4064 26487 โรงเรียนวัดนาปะขอ* ม.4 บ้านนาปะขอ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 ภาคใต้
4065 29093 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม** ม.1 บ้านเกาะแกง ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4066 3459 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ* ม.8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4067 6279 โรงเรียนบ้านช่องฟืน* ม.2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4068 37142 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก* ม.6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4069 5496 โรงเรียนบ้านโคกทราย* ม.5 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4070 37141 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร* เลขที่ 345 ม.11 บ้านหัวควน ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4071 26332 โรงเรียนวัดไทรพอน* ม.9 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใตู้ ู ุ
4072 29665 โรงเรียนวัดหัวควน* ม.3 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4073 14568 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)* ม.4 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4074 31159 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน* ม.1 บ้านปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4075 37140 โรงเรียนควนพระสาครินทร์* เลขที่ 406 ม.2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4076 23087 โรงเรียนบ้านแหลม* ม.8 บ้านแหลมไก่ผู้ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4077 25095 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์* ม.5 บ้านควนนางพิมพ์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4078 27583 โรงเรียนวัดฝาละมี* ม.1 บ้านฝาละมี ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4079 27610 โรงเรียนวัดพระเกิด* ม.4 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4080 8582 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง* ม.9 บ้านทะเลเหมียง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้
4081 25217 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน* ม.3 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้
4082 27672 โรงเรียนวัดพรุพ้อ* ม.1 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้
4083 27469 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ํา (ระแบบ-ถวิลประชา

สรรค์)*
ม.7 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้

4084 10930 โรงเรียนบ้านน้ําตก* ม.1 บ้านน้ําตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้
4085 26072 โรงเรียนวัดท่าดินแดง* ม.4 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้
4086 22902 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว* ม.1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้
4087 24155 โรงเรียนมิตรมวลชน 1* ม.6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้
4088 18637 โรงเรียนบ้านไสเลียบ* ม 5 บ้านไสเลียบ ต เกา เต่า อ ป่าพ ยอม จ พัทลง 93110 ภาคใต้4088 18637 โรงเรยนบานไสเลยบ* ม.5 บานไสเลยบ ต.เกาะเตา อ.ปาพะยอม จ.พทลุง 93110 ภาคใต
4089 23141 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)* ม.7 บ้านประชาสามัคคื ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4090 2308 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา** ม.6 ม.1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้
4091 8440 โรงเรียนบ้านถ้ําลา* ม.9 บ้านถ้ําลา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้
4092 9319 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล* ม.3 บ้านทุงชุมพล ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้
4093 22207 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร* ม.7 บ้านห้วยเกษร ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้
4094 25214 โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอํานวย)* ม.9 บ้านป่ายสง ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4095 8992 โรงเรียนบ้านท่ามิหรํา* บ้านท่ามิหรํา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4096 37126 โรงเรียนพัทลุง* - ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4097 34629 โรงเรียนอนุบาลเรวดี* เลขที่ 422/4 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

4098 37125 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี* ม.8 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใตุ้ ุ ุ
4099 27434 โรงเรียนวัดปากสระ* ม.10 บ้านปากสระ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4100 37128 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต* ม.12 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4101 29707 โรงเรียนวัดหัวหมอน* ม.2 บ้านหัวหมอน ต.ท่าแคนาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4102 34625 โรงเรียนเรวดีพัทลุง* เลขที่ 12/9 ม.3 ถ.ราเมศวร์ ซ.29 ต.ท่ามิหรํา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

4103 37124 โรงเรียนประภัสสรรังสิต* - ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4104 25253 โรงเรียนวัดโคกแย้ม* ม.2 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4105 10770 โรงเรียนบ้านนาโหนด* ม.10 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4106 12902 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา)* ม.8 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4107 24877 โรงเรียนวัดเขาแดง** ม.5 บ้านเขาแดง ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4108 8304 โรงเรียนบ้านเตาปูน* ม.3 บ้านเตาปูน ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4109 27420 โรงเรียนวัดปากประ* ม.8 บ้านปากประ ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4110 4729 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)* ม.7 บ้านควนดินสอ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

4111 23366 โรงเรียนบ้านอ่างทอง* ม.3 บ้านอ่างทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4112 40128 โรงเรียนบ้านโหละหนุน* ม.4 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
4113 16650 โรงเรียนบ้านวังกะทะ* ม.6 บ้านวังกะทะ ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 ภาคเหนือ
4114 30425 โ ี สํ ั ( ่ ี ศิ)* 1 ้ สํ ั สํ ั ิ ิ ิ 66210 ื4114 30425 โรงเรยนสานกขุนเณร (หลวงพอเขยนอุทศ)* ม.1 บานสานกขุนเณร ต.สานกขุนเณร อ.ดงเจรญ จ.พจตร 66210 ภาคเหนอ
4115 30833 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา* ม.1 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 ภาคเหนือ
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4116 31647 โรงเรียนเทศบาล 4* ม.19 ถ.พระเกตุ - อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ
4117 31731 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร* เลขที่ 44 เทศบาล 1 - อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ
4118 31675 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม* เลขที่ 690 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ
4119 31577 โรงเรียนเทศบาล 2* ถ.สนามกีฬา ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ
4120 25008 โรงเรียนวัดคลองข่อย* ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ
4121 37161 โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า* เลขที่ 180 ม.3 ต.วังสําโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ
4122 28465 โรงเรียนวัดวังสําโรง* ม.2 บ้านวังสําโรง ต.วังสําโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ
4123 27456 โรงเรียนวัดป่าแดง* ม.6 ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ
4124 39702 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (หนองพะยอม)* - ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ
4125 27857 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย* ม.4 บ้านโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือุ
4126 2086 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพาน

นาก)*
ม.2 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ

4127 25769 โรงเรียนวัดใดวน* ม.5 บ้านใดวน ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ
4128 28897 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์* ม.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ
4129 4068 โรงเรียนบ้านเขานกยูง* ม.8 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ
4130 24883 โรงเรียนวัดเขาทราย* ม.10 บ้านเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ
4131 28482 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง* ม.11 บ้านวังหินเพลิง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ
4132 23628 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร* ถ.ชมฐีรเวช ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ
4133 11207 โรงเรียนบ้านเนินม่วง* ม.16 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ
4134 28371 โรงเรียนวัดวังกระชัน* ม.5 บ้านวังกระชัน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ
4135 30452 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน* ม.6 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ
4136 2610 โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)* เลขที่ 23 ถ.ภูมิบาล - อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 ภาคเหนือ
4137 1298 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา"* ม.5 ถ.บางมูลนาก-ชุมแสง ต.เนินมะมอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 ภาคเหนือ
4138 29221 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่* ม.6 ต.วังสําโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 ภาคเหนือ
4139 23593 โรงเรียนบํารุงราษฎร์วิทยาคม* ม.1 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 ภาคเหนือ
4140 27008 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้* ม.7 บ้านบางลาย ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130 ภาคเหนือ
4141 39681 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)* ม.2 ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130 ภาคเหนือ
4142 12582 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น"ทศอปถัมภ์"* ม 3 บ้านบึงทับจั่น ต แหลมรัง อ บึงนาราง จ พิจิตร 66130 ภาคเหนือ4142 12582 โรงเรยนบานบงทบจน"ทศอุปถมภ"* ม.3 บานบงทบจน ต.แหลมรง อ.บงนาราง จ.พจตร 66130 ภาคเหนอ
4143 651 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่* ม.5 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 ภาคเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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4144 27146 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว* ม.10 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 ภาคเหนือ
4145 16748 โรงเรียนบ้านวังแดง* เลขที่ 99 ม.1 ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 ภาคเหนือ
4146 8894 โรงเรียนบ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์"* ม.4 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 ภาคเหนือ
4147 899 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์)* ม.1 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 ภาคเหนือ
4148 9830 โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ"* ม.1 บ้านน้อย ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 ภาคเหนือ
4149 14558 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง"* ม.3 บ้านโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 ภาคเหนือ
4150 24806 โรงเรียนวัดขวาง* ม.3 บ้านวัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 ภาคเหนือ
4151 27665 โรงเรียนวัดพร้าว* ม.4 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 ภาคเหนือ
4152 20283 โรงเรียนบ้านหนองพง** ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 ภาคเหนือ
4153 27030 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้** ม.3 บ้านไผ่ท่าโพใต้ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 ภาคเหนือ
4154 28180 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ** ม.1 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 ภาคเหนือ
4155 7032 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง* เลขที่ 1/1 ม.2 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 ภาคเหนือ
4156 18945 โรงเรียนบ้านหนองขานาง* ม.14 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 ภาคเหนือ
4157 26993 โรงเรียนวัดบ้านนา* ม.13 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 ภาคเหนือ
4158 20836 โรงเรียนบ้านหนองสะแก* ม.6 บ้านหนองสะแก ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 ภาคเหนือ
4159 7760 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ (เงินทองย้อยอุทิศ)* ม.1 บ้านใดโพธิ์ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 ภาคเหนือ
4160 27559 โรงเรียนวัดไผ่รอบ* ม.8 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 ภาคเหนือ
4161 28766 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)* ม.6 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 ภาคเหนือ
4162 26104 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง* ม.2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 ภาคเหนือ
4163 22509 โรงเรียนบ้านหัวดง** ม.6 บ้านหัวดง ต.พระเสาร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 ภาคเหนือ
4164 27476 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)** ม.3 บ้านป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 ภาคเหนือ
4165 25577 โรงเรียนวัดดงกลาง* ม.3 บ้านดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 ภาคเหนือ
4166 28485 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์* ม.7 บ้านวังหูทิพย์ ต.ดงป่าคํา อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 ภาคเหนือ
4167 29188 โรงเรียนวัดหงษ์* ม.3 บ้านวัดหงษ์ ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 ภาคเหนือ
4168 21248 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง* ม.6 บ้านหนองหูช้าง ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140 ภาคเหนือ
4169 26621 โรงเรียนวัดโนนสะเดา* ม.4 บ้านหนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140 ภาคเหนือ
4170 18989 โรงเรียนบ้านหนองขาว* ม.9 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140 ภาคเหนือ
4171 1350 โรงเรียนชมชนวัดหนองลากฆ้อน** ม 1 บ้านหนองลากฆ้อน ต หนองพระ อ วังทรายพน จ พิจิตร 66180 ภาคเหนือ4171 1350 โรงเรยนชุมชนวดหนองลากฆอน** ม.1 บานหนองลากฆอน ต.หนองพระ อ.วงทรายพูน จ.พจตร 66180 ภาคเหนอ
4172 16793 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน** เลขที่ 266 ม.1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 ภาคเหนือ
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4173 29366 โรงเรียนวัดหนองปล้อง** ม.1 บ้านหนองปล้อง ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 ภาคเหนือ
4174 9492 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง* ม.10 บ้านหนองละมาน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 ภาคเหนือ
4175 29859 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม* ม.3 บ้านคลองน้อย ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 ภาคเหนือ
4176 4606 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย* ม.5 บ้านคลองสะแกป่าหวาย ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 ภาคเหนือ
4177 6912 โรงเรียนบ้านดงพลับ* ม.6 บ้านดงพลับ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 ภาคเหนือ
4178 15864 โรงเรียนบ้านยางสามต้น และโรงเรียนบ้านดง

คันแทว*
ม.2 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 ภาคเหนือ

4179 20291 โรงเรียนบ้านหนองพระ* เลขที่ 180 ม.16 บ้านหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 ภาคเหนือ
4180 37166 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา** เลขที่ 105 ม.2 ถ.เขาทราย-วังทอง ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 ภาคเหนือ
4181 17133 โรงเรียนบ้านวังอ้อ* ม.5 บ้านท่าคล้อ ถ.สากเหล็ก-บ้านมุง ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160 ภาคเหนือุ
4182 8932 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล* เลขที่ 153/2 ม.7 บ้านท่าพิกุล ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160 ภาคเหนือ
4183 698 โรงเรียนชุมชนบ้านกําแพงดิน* ม.2 บ้านกําแพงดิน ต.กําแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 ภาคเหนือ
4184 15143 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ* ม.7 บ้านมาบแฟบ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 ภาคเหนือ
4185 30201 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79* ม.6 บ้านสระยายชี ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 ภาคเหนือ
4186 27077 โรงเรียนวัดบ้านไร่* ม.10 บ้านไร่ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 ภาคเหนือ
4187 28397 โรงเรียนวัดวังแดง* ม.15 บ้านล่าง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 ภาคเหนือ
4188 15119 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา* ม.4 บ้านมาบกระเปา ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 ภาคเหนือ
4189 20983 โรงเรียนบ้านหนองโสน* ม.17 บ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 ภาคเหนือ
4190 15954 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า* ม.8 บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 ภาคเหนือ
4191 1276 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง* ม.1 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 ภาคเหนือ
4192 37179 โรงเรียนชาติตระการวิทยา* เลขที่ 124 ม.4 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 ภาคเหนือ
4193 37181 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก* - ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 ภาคเหนือ
4194 20629 โรงเรียนบ้านหนองลาน* ม.5 บ้านหนองลาน ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 ภาคเหนือ
4195 606 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา** ม.4 ถ.นครไทย-ด่านซ้าย ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 ภาคเหนือ
4196 13421 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน* ม.3 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 ภาคเหนือ
4197 37186 โรงเรียนยางโกลนวิทยา* เลขที่ 55 ม.9 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 ภาคเหนือ
4198 37188 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม* - ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 ภาคเหนือ
4199 49812 โรงเรียน เอ เจ เนินม ปราง* เลขที่ 400/14 ม 2 ต เนินม ปราง อ เนินม ปราง จ พิษณโลก 65190 ภาคเหนือ4199 49812 โรงเรยน เอ.เจ. เนนมะปราง* เลขท 400/14 ม.2 ต.เนนมะปราง อ.เนนมะปราง จ.พษณุโลก 65190 ภาคเหนอ
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4200 11212 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง** เลขที่ 9 บ้านเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 ภาคเหนือ
4201 9834 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก* ม.3 บ้านโปร่งไผ่ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 ภาคเหนือ
4202 23282 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี* ม.3 บ้านใหม่สามัคคี ต.บ้านมุงวังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 ภาคเหนือ
4203 601 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์* ม.1 บ้านท่าตาล ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 ภาคเหนือ
4204 9372 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย* ม.8 บ้านทุ่งน้อย ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 ภาคเหนือ
4205 605 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)* ม.5 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 ภาคเหนือ

4206 30106 โรงเรียนศึกษาลัย* ม.3 บ้านไร่ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 ภาคเหนือ
4207 23703 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา* ม.10 บ้านขอนอ้าปาก ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 ภาคเหนือ
4208 26097 โรงเรียนวัดท่านา* ม.4 บ้านวัดท่านา ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 ภาคเหนือุ ุ
4209 28682 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก* ม.2 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 ภาคเหนือ
4210 16203 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก* ม.7 ต.คุยม่วง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4211 26943 โรงเรียนวัดบ้านดง* ม.4 บ้านดง ต.คุยม่วง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4212 29240 โรงเรียนวัดหนองขานาง* ม.9 ต.คุยม่วง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4213 37190 โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์* ม.7 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ

4214 28450 โรงเรียนวัดวังแร่* ม.3 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4215 29398 โรงเรียนวัดหนองพะยอม* ม.4 บ้านหนองพะยอม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4216 29571 โรงเรียนวัดห้วงกระได* ม.6 บ้านวัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4217 2760 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก* ม.2 บ้านกรุงกรัก ต.ท่านางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4218 12339 โรงเรียนบ้านบางแก้ว* ม.3 บ้านบางแก้ว ต.ท่านางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4219 15906 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่* ม.8 บ้านย่านใหญ่ ต.ท่านางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4220 2318 โรงเรียนนิคมบางระกํา 2 (ราษฎร์บํารุง)* ม.2 บ้านผัง ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4221 4458 โรงเรียนบ้านคลองน้ําเย็น* ม.4 บ้านคลองน้ําเย็น ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4222 25731 โรงเรียนวัดดอนอภัย* ม.10 บ้านหนองตาเขียว ต.บ่อทอง อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4223 2613 โรงเรียนบางระกํา* ม.14 บ้านไร่กลาง ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4224 37191 โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา* - ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4225 18443 โรงเรียนบ้านเสวยซง* ม 7 บ้านเสวยซง ต บึงกอก อ บางร กํา จ พิษณโลก 65140 ภาคเหนือ4225 18443 โรงเรยนบานเสวยซุง* ม.7 บานเสวยซุง ต.บงกอก อ.บางระกา จ.พษณุโลก 65140 ภาคเหนอ
4226 27347 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม* ม.2 บ้านปรือกระเทียม ต.บึงกอก อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4227 27803 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม* ม.1 ต.พันเสา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4228 18743 โรงเรียนบ้านหนองกรับ* ม.1 บ้านหนองกรับ ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4229 18857 โรงเรียนบ้านหนองกุลา* ม.4 ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4230 27190 โรงเรียนวัดบึงบอน* ม.6 บ้านบึงบอน ต.หนองกุลา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 65140 ภาคเหนือ
4231 37193 โรงเรียนดงประคําพิทยาคม* - ต.ดงประคํา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ภาคเหนือ
4232 29424 โรงเรียนวัดหนองมะคัง* ม.4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ภาคเหนือ
4233 24418 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี* ม.10 บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ภาคเหนือ
4234 26435 โรงเรียนวัดนาขุม* ม.7 บ้านนาขุม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ภาคเหนือ
4235 29714 โรงเรียนวัดหางไหล* ม.4 บ้านหางไหล ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ภาคเหนือ
4236 646 โรงเรียนชุมชนดิฎฐอํารุง* ม.3 บ้านไผ่ขอน้ํา ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ภาคเหนือุ ฎฐ ุ ู ุ
4237 28355 โรงเรียนวัดวงฆ้อง* ม.2 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ภาคเหนือ
4238 28020 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม* ม.12 บ้านคลองเมม ต.สิงหวัฒน์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ภาคเหนือ
4239 1305 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)* ม.2 ถ.สายไผ่ขอดอน-บ้านหัวดาน ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ภาคเหนือ

4240 25294 โรงเรียนวัดงิ้วงาม* ม.4 บ้านงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4241 25316 โรงเรียนวัดจอมทอง* ม.5 บ้านจอมทอง ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4242 654 โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง* ม.2 บ้านดอนทอง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4243 37174 โรงเรียนดอนทองวิทยา* - ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4244 4127 โรงเรียนบ้านเขาฟ้า* ม.13 บ้านเขาฟ้า ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4245 8287 โรงเรียนบ้านเต็งสํานัก* ม.7 บ้านเต็งสํานัก ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4246 17925 โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์)* ม.6 บ้านสะอัก ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4247 27435 โรงเรียนวัดปากห้วย* ม.5 บ้านปากห้วย ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4248 28085 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)* เลขที่ 6 บ้านยางเอน ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4249 37171 โรงเรียนจ่านกร้อง* - ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4250 34654 โรงเรียนไทยกล้าวิทยา* เลขที่ 61 ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ

4251 32192 โรงเรียนผดุงราษฎร์* เลขที่ 32 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ

4252 32770 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม* เลขที่ 28 ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4253 37177 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา* - ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4254 34653 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง และโรงเรียน

อนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง*
เลขที่ 246 ถ.มาลาเบี่ยง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ

4255 32086 โรงเรียนสิ่นหมิ่น* เลขที่ 200 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ

4256 34660 โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์* เลขที่ 226/17 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ

4257 34656 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์* เลขที่ 72 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ

4258 15544 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน* ม.10 บ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณโลก 65000 ภาคเหนือุ
4259 27723 โรงเรียนวัดพิกุลทอง* ม.7 บ้านดงพิกุล ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4260 653 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์* ม.3 บ้านไผ่ขอดอน ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4261 2106 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)* ม.5 บ้านมะขามสูง ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4262 16973 โรงเรียนบ้านวังยาง* ม.1 บ้านวังยาง ต.วังน้ําคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4263 20997 โรงเรียนบ้านหนองหญ้า* ม.8 บ้านหนองหญ้า ต.วังน้ําคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4264 37178 โรงเรียนวังน้ําคู้ศึกษา* ม.4 ต.วังน้ําคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4265 25163 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อําพันอุปถัมภ์)* ม.8 บ้านแขก ต.วัดท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภาคเหนือ
4266 13178 โรงเรียนบ้านปากยาง* ม.8 บ้านปากยาง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 ภาคเหนือ
4267 7646 โรงเรียนบ้านดินทอง* ม.3 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 ภาคเหนือ
4268 11023 โรงเรียนบ้านน้ํายาง* ม.7 บ้านน้ํายาง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 ภาคเหนือ
4269 8453 โรงเรียนบ้านแถววังน้ําใสสามัคคี (คุรุราษฎร์

บํารุง)*
ม.8 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 ภาคเหนือ

4270 6154 โรงเรียนบ้านเจริญผล* ม.4 บ้านเจริญผล ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 ภาคเหนือ
4271 4375 โรงเรียนบ้านคลองช้าง* ม.10 บ้านคลองช้างใหม่ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 ภาคเหนือ
4272 7767 โรงเรียนบ้านต้นเกด** ม.2 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก
4273 7979 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม** ม.4 บ้านลําตะเคียน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก
4274 9034 โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)** ม.8 บ้านท่าเรือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก
4275 10941 โ ี ้ ้ํ ั *์* ี่ 1 9 ่ ่ ี 76170 ั4275 10941 โรงเรยนบานนาทรพย** เลขท 1 ม.9 ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุร 76170 ภาคตะวนตก
4276 36179 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา** ม.4 บ้านเสาร์ห้า ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4277 36178 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา** - ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก
4278 6541 โรงเรียนบ้านซ่อง** ม.3 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก
4279 9298 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด** ม.8 บ้านทุ่งเคล็ด ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก
4280 20404 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก** ม.2 บ้านวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก
4281 20837 โรงเรียนบ้านหนองสะแก** ม.5 บ้านหนองสะแก ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก
4282 30919 โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ

ศรีนครินทร์) และโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ สาขา
บ้านท่าลิงลม**

ม.2 บ้านวังวน ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก

4283 20115 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก** เลขที่ 222 ม.4 บ้านหนองปืนแตก ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก
4284 21970 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก** ม.5 บ้านห้วยปลาดุก ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตกุ ุ ุ
4285 30274 โรงเรียนสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระ

ฯ)**
ม.1 บ้านสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก

4286 7590 โรงเรียนบ้านด่านโง* ม.5 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 ภาคตะวันตก
4287 40554 โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์** เลขที่ 75 ม.5 ถ.สุวรรณดําริห์ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 ภาคตะวันตก

4288 24673 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)** เลขที่ 45 ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 ภาคตะวันตก
4289 2036 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)** ม.6 บ้านพุม่วง ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 ภาคตะวันตก
4290 25939 โรงเรียนวัดทรงธรรม** ม.2 บ้านหนองกระพร้อ ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 ภาคตะวันตก
4291 28527 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม** ม.3 บ้านไผ่ ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 ภาคตะวันตก
4292 32949 โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา** เลขที่ 30 ถ.นราธิป ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 ภาคตะวันตก

4293 19035 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน** ม.4 บ้านหนองเขื่อน ต.ทุ่งขาม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 ภาคตะวันตก
4294 7094 โรงเรียนบ้านดอน** ม.7 บ้านดอน ต.นายาง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 ภาคตะวันตก
4295 16314 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา** ม.2 บ้านไร่ใหม่พัฒนา ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 ภาคตะวันตก
4296 12336 โรงเรียนบ้านบางเก่า** ม.2 บ้านบางเก่า ต.หนองศาลา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 ภาคตะวันตก
4297 18962 โรงเรียนบ้านหนองขาม** ม.5 ถ.บ้านพุหวาย-หนองขาม ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 ภาคตะวันตก
4298 36184 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์** เลขที่ 58 ม.2 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 ภาคตะวันตก
4299 8988 โ ี ้ ่ ิ * 2 ้ ่ ิ ั ่ ี 76130 ั4299 8988 โรงเรยนบานทามะรด* ม.2 บานทามะรด ต.กลดหลวง อ.ทายาง จ.เพชรบุร 76130 ภาคตะวนตก
4300 14790 โรงเรียนบ้านโพรงเข้** ม.5 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4301 15807 โรงเรียนบ้านยางชุม** ม.6 บ้านยางชุม ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4302 19025 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน** ม.4 บ้านหนองเขาอ่อน ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4303 4220 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว* ม.8 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4304 20607 โรงเรียนบ้านหนองโรง** เลขที่ 1 ม.12 บ้านหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4305 36185 โรงเรียนท่ายางวิทยา** ถ.ชลประทาน ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4306 18946 โรงเรียนบ้านหนองขานาง** ม.5 บ้านหนองขานาง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4307 26027 โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)** ม.1 บ้านท่าขาม ต.ท่าคอย-ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก

4308 8999 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก** ม.1 บ้านท่าไม้รวก ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4309 19562 โรงเรียนบ้านหนองเตียน** ม.2 บ้านหนองเตียน ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตกุ
4310 8669 โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม** ม.3 บ้านท่ากระเทียม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4311 19050 โรงเรียนบ้านหนองแขม** ม.8 บ้านหนองแขม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4312 29184 โรงเรียนวัดไสค้าน** ม.3 บ้านไสค้าน ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4313 24901 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง** ม.7 บ้านเขาปากช่อง ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4314 26188 โรงเรียนวัดท่าเหว** ม.2 บ้านท่าเหว ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4315 21796 โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ** ม.5 บ้านห้วยตะแกะ ต.วังไคร้-ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4316 29347 โรงเรียนวัดหนองบัว** ม.3 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4317 36186 โรงเรียนหนองจอกวิทยา** ม.6 ถ.ญาณเพชรรัตน์ ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ภาคตะวันตก
4318 28642 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)** ม.1 บ้านศาลาเขื่อน ต.ตําหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก
4319 27943 โรงเรียนวัดม่วงงาม** ม.2 บ้านม่วงงาม ต.ถ้ํารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก
4320 24885 โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)** ม.9 บ้านไร่ลุ่ม ต.ท่าแสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก
4321 25350 โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์

อนุเคราะห์)**
ม.1 บ้านไร่โพธิ์ ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก

4322 25619 โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)** ม.3 บ้านนาฉอก ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก
4323 29225 โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร)** ม.1 บ้านหนองกาทอง ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก
4324 23104 โรงเรียนบ้านแหลมทอง** ม.4 บ้านแหลมทอง ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก
4325 28419 โรงเรียนวัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บํารุง)** ม.1 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก
4326 29636 โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลปร ชาสรรค์)** ม 5 ต สมอพือ อ บ้านลาด จ เพชรบรี 76150 ภาคต วันตก4326 29636 โรงเรยนวดหวยเสอ (มงคลประชาสรรค)** ม.5 ต.สมอพอ อ.บานลาด จ.เพชรบุร 76150 ภาคตะวนตก
4327 29645 โรงเรียนวัดหว้า** ม.2 บ้านสะพานไกร ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4328 19198 โรงเรียนบ้านหนองจอก** ม.3 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 ภาคตะวันตก
4329 49215 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ท่าแร้ง** เลขที่ 93/1 ม.4 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 ภาคตะวันตก

4330 49214 โรงเรียนอิสลามดํารงธรรม** เลขที่ 157 ม.4 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 ภาคตะวันตก

4331 26717 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)** ม.10 บ้านบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 ภาคตะวันตก
4332 9463 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอํานวย)** ม.7 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 ภาคตะวันตก
4333 25155 โรงเรียนวัดคุ้งตําหนัก** ม.7 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 ภาคตะวันตก
4334 12205 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย** ม.6 บ้านบ่อหวาย ต.เขาวัง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
4335 36175 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี** เลขที่ 184/2 ถ.คีรีรัฐยา ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตกญ ุ ุ ฐ ุ
4336 36176 โรงเรียนพรหมานุสรณ์** เลขที่ 278 ถ.บันไดอิฐ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
4337 32941 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย** เลขที่ 196 ถ.ดําเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก

4338 32937 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี** เลขที่ 146 ม.3 ถ.บางจาน ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก

4339 14441 โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)** ม.1 บ้านพี่เลี้ยง ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
4340 32940 โรงเรียนศึกษาปัญญา** เลขที่ 325 ถ.มาตยาวงษ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก

4341 32948 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา** เลขที่ 325 ถ.มาตยาวงษ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก

4342 32944 โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร** เลขที่ 21 ถ.กําแพงเมือง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก

4343 29183 โรงเรียนวัดไสกระดาน** ม.3 บ้านสนาม ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
4344 25394 โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล (สุวรรณไวประชานุ

กูล)**
ม.6 บ้านบางจาก ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก

4345 26664 โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)** ม.5 บ้านโพธิ์ ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
4346 32946 โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ** เลขที่ 491 ม.5 ถ.บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4347 32945 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา** เลขที่ 82 ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก

4348 32947 โรงเรียนอนุบาลศศิมา** เลขที่ 298 ม.4 ถ.ราชดําเนิน ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก

4349 24516 โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)** ม.2 ต.วังตะโก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
4350 29505 โรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)** ม.8 บ้านหนองหว้า ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
4351 20310 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบํารุง)** ม.3 บ้านดอนทราย ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
4352 12334 โรงเรียนบ้านบางกุฬา** ม.6 บ้านบางกุฬา ต.หาดเจ้าสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
4353 26762 โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)** ม.4 บ้านบางทะลุสันติสุข ต.หาดเจ้าสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคตะวันตก
4354 23371 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา** ม.1 บ้านอ่างศิลา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 ภาคตะวันตกญ ญ ุ
4355 5456 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ* ม.7 บ้านโคกเจริญ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 ภาคเหนือ
4356 40019 โรงเรียนเสรีศึกษา* เลขที่ 720 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 ภาคเหนือ

4357 40020 โรงเรียนพิสิษฐ์วิทยา* เลขที่ 999 ม.7 ต.ชมฐีระเวช อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 ภาคเหนือ

4358 6778 โรงเรียนบ้านดงขุย* ม.2 บ้านดงขุย ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 ภาคเหนือ
4359 16871 โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน** ม.2 บ้านวังปลาช่อน ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 ภาคเหนือ
4360 17372 โรงเรียนบ้านศาลาลาย* ม.1 บ้านศาลาลาย ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 ภาคเหนือ
4361 8490 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง* ม.3 บ้านทรัพย์สว่าง ต.น้ําหนาว อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260 ภาคเหนือ
4362 21525 โรงเรียนบ้านหลักด่าน** ม.3 บ้านหลักด่าน ต.หลักด่าน อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260 ภาคเหนือ
4363 6608 โรงเรียนบ้านซับบอน* ม.7 บ้านซับบอน ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 ภาคเหนือ
4364 16184 โรงเรียนบ้านราหุล* ม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 ภาคเหนือ
4365 36202 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม* เลขที่ 119 ม.1 ถ.วังพิกุล-ศรีมงค ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 ภาคเหนือ
4366 36203 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม* ม.2 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 ภาคเหนือ
4367 17948 โรงเรียนบ้านสักแห้ง* ม.7 บ้านสักเจริญ ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4368 11460 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก* ม.5 บ้านโนนตะแบก ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4369 11824 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด* ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4370 16499 โ ี ้ ํ ป่ สั * 7 ็ ื ์ 67000 ื4370 16499 โรงเรยนบานลาปาสกมูล* ม.7 ต.ดงมูลเหลก อ.เมอง จ.เพชรบูรณ 67000 ภาคเหนอ
4371 3973 โรงเรียนบ้านเขาขาด* ม.8 ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
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หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ภาค

4372 4535 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว* ม.8 บ้านคลองมะนาว ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4373 6741 โรงเรียนบ้านดง* ม.16 บ้านดงเจริญ ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4374 8928 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร)* ม.13 ในเขตเทศบา ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4375 14600 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง* ม.3 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4376 36198 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์* ม.13 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4377 18274 โรงเรียนบ้านสํานักหมัน* ม.1 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4378 554 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา* ม.6 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4379 2639 โรงเรียนบ้านกกไทร* ม.9 บ้านกกไทร ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4380 3652 โรงเรียนบ้านขมวด* ม.6 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4381 8428 โรงเรียนบ้านถ้ําน้ําบัง* ม.8 ถ.เพชรบูรณ์-วิเชียรบรี ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือู ู
4382 22559 โรงเรียนบ้านหัวนา* ม.5 บ้านหัวนา ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4383 876 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําร้อน* ม.5 ต.น้ําร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4384 32950 โรงเรียนโฆษิตวิทยา* เลขที่ 164 ถ.นิกรบํารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ

4385 32952 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา* เลขที่ 486/6-7 ซ.เชรพัฒนา ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ

4386 2656 โรงเรียนบ้านกงกะยาง* ม.4 บ้านกงกะยาง ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4387 8328 โรงเรียนบ้านโตก* ม.1 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4388 14437 โรงเรียนบ้านพี้* ม.5 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4389 2618 โรงเรียนบ้าน กม.2* ม.11 ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4390 6562 โรงเรียนบ้านซับข่อย* ม.5 ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4391 15875 โรงเรียนบ้านยางหัวลม* เลขที่ 57 ม.7 บ้านยางหัวลม ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4392 16796 โรงเรียนบ้านวังทอง* ม.4 บ้านวังทอง ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4393 18184 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู* ม.12 ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4394 36196 โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม* เลขที่ 301 ม.11 ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4395 4643 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา* ม.9 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ
4396 36204 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม* ม.11 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240 ภาคเหนือ
4397 17048 โรงเรียนบ้านวังศาล* ม 11 ต วังศาล อ วังโป่ง จ เพชรบรณ์ 67240 ภาคเหนือ4397 17048 โรงเรยนบานวงศาล* ม.11 ต.วงศาล อ.วงโปง จ.เพชรบูรณ 67240 ภาคเหนอ
4398 10570 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว* - ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
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4399 5789 โรงเรียนบ้านโคกสําราญ* ม.4 บ้านโคกสําราญ ต.น้ําร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
4400 8437 โรงเรียนบ้านถ้ํามงคลชัย* ม.6 บ้านถ้ํามงคลชัย ต.น้ําร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
4401 12178 โรงเรียนบ้านบ่อรัง* ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
4402 19922 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง* ม.11 บ้านหนองบัวทอง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
4403 20838 โรงเรียนบ้านหนองสะแก** ม.9 บ้านหนองสะแก ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
4404 14451 โรงเรียนบ้านพุขาม* ม.1 บ้านพุขาม ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
4405 956 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย* ม.5 บ้านพุเตย ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
4406 5693 โรงเรียนบ้านโคกสง่า* ม.7 บ้านโคกสง่า ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
4407 11240 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด* ม.2 บ้านโนนสง่า ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
4408 9736 โรงเรียนบ้านไทรทอง* ม.5 บ้านไทรงาม ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือญ ุ ู
4409 14559 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์* ม.2 บ้านโพทะเล ต.วิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
4410 16496 โรงเรียนบ้านลํานารวย* ม.8 บ้านลํานารวย ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 ภาคเหนือ
4411 4294 โรงเรียนบ้านคลองกระจัง* ม.1 บ้านคลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4412 20775 โรงเรียนบ้านหนองสรวง* ม.2 บ้านหนองสรวง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4413 5472 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ* ม.1 บ้านโคกตะขบ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4414 11176 โรงเรียนบ้านเนินถาวร** ม.12 บ้านเนินละคร ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4415 19829 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.11 บ้านหนองบัว ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4416 12592 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน* ม.6 บ้านบึงนาจาน ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4417 17259 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย* ม.5 บ้านศรีเทพน้อย ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4418 5866 โรงเรียนบ้านโคกหิน* ม.9 บ้านโคกหิน ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4419 9537 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี* ม.10 บ้านทุ่งเศรษฐี ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4420 6602 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา* ม.5 บ้านซับน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4421 7592 โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย* ม.9 บ้านด่านเจริญชัย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4422 20526 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย* ม.3 บ้านหนองย่างทอย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 ภาคเหนือ
4423 2894 โรงเรียนบ้านกองทูล* ม.3 บ้านกองทูล ต.กองทูลเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
4424 39707 โรงเรียนบ้านสันเจริญ* ม.6 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
4425 8820 โรงเรียนบ้านท่าแดง* ม.1 บ้านท่าแดง ต.ท่าแดงวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
4426 10302 โรงเรียนบ้านนาท่ง* ม 7 บ้านโคกสง ต ท่าแดงวังท่าดี อ หนองไผ่ จ เพชรบรณ์ 67140 ภาคเหนือ4426 10302 โรงเรยนบานนาทุง* ม.7 บานโคกสูง ต.ทาแดงวงทาด อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ 67140 ภาคเหนอ
4427 16246 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง* ม.5 บ้านไร่ขอนยางขวาง ต.ท่าแดงวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4428 4293 โรงเรียนบ้านคลองกรวด* ม.2 บ้านคลองกรวด ต.นาเฉลียงห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
4429 12129 โรงเรียนบ้านบ่อไทย* ม.13 บ้านบ่อไทย ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
4430 16306 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ* ม.2 บ้านไร่เหนือ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
4431 969 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์* ม.11 บ้านโภชน์ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
4432 13123 โรงเรียนบ้านปากตก* ม.8 บ้านปากตก ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
4433 9737 โรงเรียนบ้านไทรทอง* ม.2 บ้านไทรทอง ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
4434 16856 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์* เลขที่ 168 ม.8 บ้านอิสานสามัคคี ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
4435 22008 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง* ม.2 บ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 ภาคเหนือ
4436 9906 โรงเรียนบ้านนาเกาะ* ม.2 บ้านนาเกาะ ต.เนินเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 ภาคเหนือ
4437 20646 โรงเรียนบ้านหนองเล* เลขที่ 2 ม.2 บ้านหนองเล ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 ภาคเหนือู
4438 31617 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล* ม.25 ถ.วจี - อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4439 6689 โรงเรียนบ้านซําภู* ม.5 บ้านซําภู ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4440 6861 โรงเรียนบ้านดงน้ําเดื่อ* ม.8 บ้านดงน้อย ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4441 36220 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก* - ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4442 14196 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน* ม.2 บ้านฝายวังบอน ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4443 18551 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ* ม.10 บ้านโสกเดื่อ ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4444 23962 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรําลึก* - ต.น้ําชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4445 11122 โรงเรียนบ้านน้ําเฮี้ย* ม.2 บ้านน้ําเฮี้ย ต.น้ําเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4446 20237 โรงเรียนบ้านหนองไผ่* ม.2 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4447 9786 โรงเรียนบ้านธารทิพย์* ม.10 บ้านธารทิพย์ ต.บุ่งน้ําเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4448 16450 โรงเรียนบ้านลานบ่า* ม.6 บ้านลานบ่า ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4449 16886 โรงเรียนบ้านวังโป่ง* ม.13 บ้านวังโป่ง ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4450 17011 โรงเรียนบ้านวังรู** ม.1 บ้านวังรู ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4451 36218 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม* เลขที่ 174 ม.2 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4452 40039 โรงเรียนเมตตาวิทยา* เลขที่ 52/2 ม.1 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ

4453 31771 โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม* เลขที่ 83/1 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4454 32976 โรงเรียนอนบาลทิพยาหล่มสัก* ต หล่มสัก อ หล่มสัก จ เพชรบรณ์ 67110 ภาคเหนือ4454 32976 โรงเรยนอนุบาลทพยาหลมสก* - ต.หลมสก อ.หลมสก จ.เพชรบูรณ 67110 ภาคเหนอ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4455 22560 โรงเรียนบ้านหัวนา* ม.4 บ้านหัวนา ต.หลักเมือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ภาคเหนือ
4456 1584 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล* เลขที่ 265/7 ม.1 บ้านเด่นชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ
4457 32985 โรงเรียนเด่นไชยวิทยา* เลขที่ 259 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ

4458 1585 โรงเรียนเด่นทัพชัย* ม.8 บ้านปากจั๊วะเด่นทัพชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ
4459 10876 โรงเรียนบ้านน้ําโค้ง (นนทราษฎร์รัฐบํารุง)** ม.4 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ
4460 36249 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์* - ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ
4461 13161 โรงเรียนบ้านปากปาน (สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)* ม.1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ

4462 13535 โรงเรียนบ้านป่าไผ่** ม.5 บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ
4463 7700 โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล* - ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ
4464 49141 โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น** ม.9 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ
4465 17744 โรงเรียนบ้านสวนหลวง (สวนหลวงวิทยายน)** ม.2 บ้านสวนหลวง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ

4466 7025 โรงเรียนบ้านดงสุระ (แก้วอินตาราษฎร์บํารุง)* ม.2 บ้านดงสุระ ต.พนาสันติ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ

4467 32986 โรงเรียนอนุบาลภาวนา** เลขที่ 248 ม.5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ

4468 22174 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล)* ม.2 บ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 ภาคเหนือ
4469 13927 โรงเรียนบ้านโป่งศรี** เลขที่ 76 ม.10 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4470 15324 โรงเรียนบ้านแม่แคม* ม.7 บ้านแม่แคม ต.บูรพา อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4470 9603 โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ (ราษฎร์สามัคคี)* เลขที่ 71 ม.3 บ้านทุ่งเหนือ ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4471 8319 โรงเรียนบ้านแต (กวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)* ม.1 บ้านแต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4471 10096 โรงเรียนบ้านนาจักร (จักรราษฎร์บํารุง)* ม.6 บ้านนาจักร ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4472 14408 โรงเรียนบ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บํารุง)** ม.2 บ้านพันเชิง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4473 15634 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)** เลขที่ 1 ม.2 บ้านแม่หล่าย ต.แม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4474 16731 โรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)** ม.3 บ้านวังช้าง ต.แม่คํามี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4475 17191 โ ี ้ ี ั้ ( ํ ป )** 5 ้ ี ั้ ั ื ่ 54000 ื4475 17191 โรงเรยนบานเวยงตง (คาวรรธประชานุกูล)** ม.5 บานเวยงตง ต.วงธง อ.เมอง จ.แพร 54000 ภาคเหนอ
4476 18400 โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา)* ม.12 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4476 27928 โรงเรียนวัดมณีวรรณ (ประชารัฐวิทยาคาร)* ม.4 บ้านมณีวรรณ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4477 24650 โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ)** ม.6 บ้านทุ่งอ่วม ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4478 10228 โรงเรียนบ้านนาตอง (นาตองสามัคคี)* ม.9 บ้านนาตอง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4478 25774 โรงเรียนวัดต้นไคร้* เลขที่ 182/2 ม.5 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4479 26251 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์)** ม.6 บ้านทุ่งล้อม ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4480 7244 โรงเรียนบ้านดอนดี (ประชานุกูล)** เลขที่ 153 ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4481 11991 โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บํารุง)* ม.6 บ้านใน ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4482 36251 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม* - ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4483 8690 โรงเรียนบ้านท่าขวัญ (ราษฎร์บํารุง)** ม.5 ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4484 24336 โรงเรียนรัฐราษฎร์บํารุง* - ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือฐ ฎ ุ ุ
4485 40663 โรงเรียนอนุบาลภรณ์กมล** เลขที่ 297 ม.5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ

4486 31207 โรงเรียนอนุบาลแพร่** ม.4 บ้านโกศัยนิเวศน์ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4487 10905 โรงเรียนบ้านน้ําชํา (วิชัยชนานุเคราะห์)* ม.2 บ้านน้ําชํา ต.น้ําชํา อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4488 32987 โรงเรียนเจริญราษฎร์** เลขที่ 1/2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ

4489 32988 โรงเรียนเจริญศิลป์* เลขที่ 4/1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ

4490 32989 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา** เลขที่ 131 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ

4491 36252 โรงเรียนพิริยาลัย* - ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4492 32990 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์** เลขที่ 175/2 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ

4493 32992 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต* เลขที่ 5/1 ถ.น้ําคือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ

4494 36250 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา** เลขที่ 1 ม.1 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4495 15556 โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)* ม.6 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ

4496 36253 โรงเรียนเมืองแพร่** เลขที่ 79 ม.2 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
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4497 26526 โรงเรียนวัดน้ําโค้ง (คําหล้าราษฎร์นุกูล)** เลขที่ 129/1 ม.1 บ้านน้ําโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4498 18083 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก** ม.2 ต.แม่คํามี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4499 28582 โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)** ม.7 ต.แม่คํามี อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4500 9843 โรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา)** ม.1 ต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ

4501 15635 โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง (ลือราษฎร์
อุปถัมภ์)**

ม.3 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ

4502 16033 โรงเรียนบ้านร่องฟอง* ม.4 บ้านร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4503 17077 โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)** ม.3 บ้านวังหงษ์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4504 6747 โรงเรียนบ้านดง (ธรรมาราษฎร์นุสรณ)์** เลขที่ 185 ม.4 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ( ฎ ุ )
4505 10024 โรงเรียนบ้านนาคูหา** ม.5 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4506 17711 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน (ราษฎร์บูรณวิทยา)** เลขที่ 168 ม.1 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4507 12809 โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล)** ม.4 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4508 22096 โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)** ม.3 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4509 36254 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม** - ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4510 1138 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อ

สามัคคี)**
ม.8 บ้านเหมืองหม้อ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ

4511 29752 โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์)** ม.6 บ้านเหมืองค่า ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 ภาคเหนือ
4512 1010 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยา

คาร)*
เลขที่ 1 ม.9 บ้านร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ

4512 23195 โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร* ม.5 ถ.น้ําชํา-ร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4513 11069 โรงเรียนบ้านน้ําเลาเหนือ (เหรียญราษฎร์

อนุสรณ์)**
ม.1 ม.10 บ้านห้วยทรายขาว ต.น้ําเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ

4514 14048 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ (มิตรประชา)** ม.2 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4514 843 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี (ราษฎร์รังสฤษฎ์)** ม.5 บ้านทุ่งศรี ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4515 14127 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)** ม.2 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4516 17182 โรงเรียนบ้านเวียง (เวียงราษฎร์บํารุง)* ม.2 บ้านเวียง ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4516 23343 โ ี ้ ้ ิ * 1 ้ ี ้ ่ 54140 ื4516 23343 โรงเรยนบานออยวทยาคาร* ม.1 ต.บานเวยง อ.รองกวาง จ.แพร 54140 ภาคเหนอ
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4517 40658 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชา
นุกูล)**

ม.6 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ

4518 14134 โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย** ม.4 ต.น้ําเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4519 22362 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย** ม.5 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4520 22374 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม** ม.13 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4521 16880 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง** ม.4 บ้านวังปึ้ง ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4522 9283 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ** ม.8 บ้านทุ่งคัวะ ต.ไผ่โทน-อลงกรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4523 7228 โรงเรียนบ้านดอนชุม (พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)** เลขที่ 2 ม.4 บ้านดอนชุม ต.แม่ยาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ

4524 19268 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ (ประชาพัฒนา)** ม.2 บ้านหนองเจริญ ต.แม่ยาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือญ ( ) ญ
4525 15525 โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)** - ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4526 15529 โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง (ลูนราษฎร์

สงเคราะห์)**
ม.2 บ้านแม่ยางยวง ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ

4527 15530 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุ
เคราะห์)**

ม.5 บ้านบุญภาค ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ

4528 32995 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง** เลขที่ 275 ม.2 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ

4529 22168 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก** ม.3 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ภาคเหนือ
4530 8815 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ** ม.3 บ้านท่าเดิ่อ ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4531 11041 โรงเรียนบ้านน้ําริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)* ม.2 บ้านน้ําริน ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4532 14043 โรงเรียนบ้านผามอก (ประชานุเคราะห์)* ม.1 บ้านผามอก ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4533 10256 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม (คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)** เลขที่ 151 ม.1 บ้านนาตุ้ม ต.ทุ่งทอง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4534 14012 โรงเรียนบ้านผาจั๊บ (คุรุราษฎร์อนุกูล)* ม.6 บ้านผาจี๊บ ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4535 17032 โรงเรียนบ้านวังเลียง** ม.7 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4536 17248 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)** ม.10 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4537 23391 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม (ลิ่มราษฎร์สามัคคี)** เลขที่ 330 บ้านอ้ายลิ่ม ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4538 13096 โรงเรียนปากจอกวิทยา** ม.3 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4539 15545 โ ี ้ ่ ั ( ั ์ )์** 7 ่ ็ ่ 54150 ื4539 15545 โรงเรยนบานแมรง (จดสรรราษฎรสงเคราะห)** ม.7 ต.บอเหลกลอง อ.ลอง จ.แพร 54150 ภาคเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4540 9338 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า (คุรุราษฎร์บํารุงวิทย์)** ม.3 บ้านทุ่งตากล้า ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ

4541 12081 โรงเรียนบ้านบ่อ** ม.2 บ้านบ่อ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4542 935 โรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฎร์)* ม.5 บ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4543 14009 โรงเรียนบ้านผาคันวิทยา** ม.10 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4544 15637 โรงเรียนบ้านแม่หลู้ (รัฐราษฎร์รังสรรค์)** ม.11 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4545 31462 โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา** ม.9 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4546 40183 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี** เลขที่ 112/1 ม.1 ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ

4547 13788 โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)** ม.1 บ้านแป้น ต.ผาเวียง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ( ฐ ฎ )
4548 3560 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง (รถไฟราษฎร์บพิธ)** ม.5 บ้านแก่งหลวง ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4549 15471 โรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปาน

ประชาสงเคราะห์)*
ม.2 บ้านแม่ปาน ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ

4550 15027 โรงเรียนบ้านม่อน (ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)** ม.3 บ้านม่อน ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ

4551 23080 โรงเรียนบ้านแหลง (คุรุประชาสามัคคี)** ม.5 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4552 629 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร* เลขที่ 80 ม.6 บ้านนาหม้อ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4553 7409 โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์

บํารุง)**
เลขที่ 30/4 ม.10 บ้านดอนมูล ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ

4554 10722 โรงเรียนบ้านนาหลวง (สลากกินแบ่ง
สงเคราะห์)**

ม.4 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ

4555 15341 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)** ม.2 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4556 32997 โรงเรียนระเบียบพิทยา (แผนกประถมศึกษา

และแผนกอนุบาล)**
ม.13 ถ.ลองแพร่ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ

4557 24317 โรงเรียนรักเมืองไทย 2** ม.1 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4558 36256 โรงเรียนลองวิทยา* เลขที่ 167 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
4559 40200 โรงเรียนอนุบาลเทพกมล** เลขที่ 173 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ

4560 49491 โรงเรียนบ้านเค็ม** ม.5 บ้านเค็ม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4561 15338 โรงเรียนบ้านแม่จอก* ม.5 บ้านแม่จอก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4562 13344 โรงเรียนบ้านปางมะโอ* ม.12 บ้านปางมะโอ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4562 13392 โรงเรียนบ้านปางไฮ* ม.8 บ้านปางไฮ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4563 10375 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง** ม.3 บ้านนาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4564 10434 โรงเรียนบ้านนาพูน* ม.10 บ้านนาพูน ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4565 13759 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง (มิตรภาพที่ 155)** ม.7 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ

4566 15483 โรงเรียนบ้านแม่แปง** ม.1 บ้านแม่แปง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4567 16303 โรงเรียนบ้านไร่หลวง** ม.6 บ้านไร่หลวง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4568 17022 โรงเรียนบ้านวังลึก** ม.4 หมู่บ้านวังลึก ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือู ู
4569 39533 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้* ม.3 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4570 17818 โรงเรียนบ้านสองแคว** ม.4 บ้านสองแคว ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4571 17462 โรงเรียนบ้านสบป้าก* ม.5 บ้านสบป้าก ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4572 13278 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง** ม.7 บ้านป่าคา ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4573 15396 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด** ม.6 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4574 10776 โรงเรียนบ้านนาใหม่* ม.8 เขตเทศบาล ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4575 49492 โรงเรียนบ้านแม่แฮด** ม.5 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4576 16936 โรงเรียนบ้านวังแฟน* ม.5 บ้านวังแฟน ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4577 22732 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว* ม.6 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4578 36257 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา* - ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4579 998 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย* ม.9 บ้านดงเจริญ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4580 15293 โรงเรียนบ้านแม่ขมวก** ม.4 บ้านแม่ขมวก ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4581 36258 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา* เลขที่ 324 ม.5 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ภาคเหนือ
4582 1107 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)** ม.1 บ้านหนุนเหนือ ต.เบ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ

4583 16743 โรงเรียนบ้านวังดิน (วังดินราษฎร์บํารุง)** ม.9 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4584 7816 โรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี)** ม.5 บ้านต้นหนุน ต.จอมจันทร์ อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4584 21632 โรงเรียนบ้านห้วยกาน (รัฐราษฎร์อปถัมภ์)** ม 8 บ้านห้วยกาน ต ห้วยหม้าย อ สอง จ แพร่ 54120 ภาคเหนือ4584 21632 โรงเรยนบานหวยกาน (รฐราษฎรอุปถมภ)** ม.8 บานหวยกาน ต.หวยหมาย อ.สอง จ.แพร 54120 ภาคเหนอ
4585 10414 โรงเรียนบ้านนาฝาย (ประชาสงเคราะห์)* ม.2 บ้านนาฝาย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4585 10721 โรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา)* ม.4 บ้านนาหลวง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4585 22006 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง (ประชานุเคราะห์)* ม.7 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4586 20915 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว (ประชาสรรค์)** ม.8 บ้านหนองเสี้ยว ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4587 7748 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล (ประชานุกูล)** ม.4 บ้านแดนชุมพล ต.เจ้าสมิงพราย อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4588 9678 โรงเรียนบ้านโทกค่า (สหราษฎร์บํารุง)** ม.2 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4589 8306 โรงเรียนบ้านเตาปูน (พิไชยาประชานุกูล)** ม.3 บ้านเตาปูน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4590 15547 โรงเรียนบ้านแม่แรม** ม.6 บ้านแม่แรม ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4591 28109 โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้ว

ประชาสงเคราะห์)**
ม.5 บ้านร่องเย็น ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ

4592 32998 โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์** เลขที่ 102 ม.5 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือุ

4593 32999 โรงเรียนอนุบาลอํานวยพร** เลขที่ 72-73 ม.12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ

4594 16324 โรงเรียนบ้านลอง (ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)** ม.3 บ้านลอง ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ

4595 17293 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง (วัลลภราษฎร์
รังสรรค์)**

ม.4 ถ.วังซ้าย ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ

4596 13441 โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)** ม.7 บ้านอัมพวัน ต.แมนสรวง อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4597 9078 โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บํารุง)** ม.8 บ้านท่าวะ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4598 13616 โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์)** ม.3 บ้านป่าเลา ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4599 15490 โรงเรียนบ้านแม่พร้าว** ม.9 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4600 7150 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสาพัฒนาอินทร์

ราษฎร์วิทยา)**
ม.12 บ้านจัดสรร ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ

4601 16565 โรงเรียนบ้านลู(คําภีร์ราษฎร์บํารุง)** ม.1 บ้านลูนิเกต ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4602 21666 โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี)** ม.3 บ้านห้วยขอน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ

4603 29637 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หมายประชากร)** ม.4 บ้านป่าคา ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4604 6813 โ ี ้ ิ ( ์ป )** 10 ้ ิ ั ื ่ 54120 ื4604 6813 โรงเรยนบานดงเจรญ (วงคประชานุกูล)** ม.10 บานดงเจรญ ต.หวเมอง อ.สอง จ.แพร 54120 ภาคเหนอ
4605 16935 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บํารุง)** ม.12 บ้านวังฟ่อน ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4606 22620 โรงเรียนบ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบํารุง)** ม.13 บ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ

4607 28033 โรงเรียนวัดแม่ทะ (ดํารงประชานุเคราะห์)** ม.5 บ้านแม่ทะ ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 54120 ภาคเหนือ
4608 3042 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล)** เลขที่ 231 ม.2 ต.กาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4608 14923 โรงเรียนบ้านม่วง (ม่วงเกษมวิทยาคาร)** ม.4 บ้านม่วง ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4609 1533 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร** เลขที่ 133/2 ม.3 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4610 4935 โรงเรียนบ้านค่างาม (อัตตราษฎร์บํารุง)** เลขที่ 3 ม.8 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4611 7319 โรงเรียนบ้านดอนแท่น (ประชานุสรณ์)** ม.2 ม.10 บ้านดอนแท่น ต.ดอนมูล-พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4612 16045 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)** ม.12 บ้านร่องเสี้ยว ต.ทักษิณ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4613 16001 โรงเรียนบ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี)** ม.7 บ้านร่องแค ต.น้ําชํา อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ( ) ู
4614 36261 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์** เลขที่ 145 ม.5 ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4615 12826 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)** ม.2 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4616 11118 โรงเรียนบ้านน้ําฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา)** เลขที่ 87 ม.3 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4617 22939 โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)* เลขที่ 6 ม.7 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4618 29034 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา)* เลขที่ 299 ม.1 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ

4619 27913 โรงเรียนวัดมงคลถาวร (มงคลวิทยาสรรค์)** ม.2 บ้านกวางใต้ ต.มิตรบูรพา อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4620 15987 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ (ศรีวิทยาคาร)** ม.4 บ้านร่องกาศ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4621 12830 โรงเรียนบ้านปงพร้าว (ประชารัฐวิทยา)* ม.6 บ้านปงพร้าว ต.ร่องกาศ-สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4622 15616 โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน (คําแวงประชา

อุทิศ)**
เลขที่ 206 ม.10 บ้านแม่สายดอนทัน ต.ร่องกาศ-สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ

4623 4233 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร (รัฐประชาวิทยา)** ม.10 บ้านเขื่อนคําลือ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4624 17489 โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชา

สรรค์)**
เลขที่ 186 ม.1 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ

4625 25549 โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บํารุง)** ม.5 บ้านโตนใต้ ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4626 28782 โรงเรียนวัดสร่างโศก** เลขที่ 272/1 ม.6 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
4627 7216 โรงเรียนบ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร)* ม.7 บ้านดอนชัย ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4628 9314 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ (เครือราษฎร์
สงเคราะห์)**

ม.4 บ้านทุ่งเจริญ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 ภาคเหนือ

4629 24219 โรงเรียนบ้านแม่คํามีตําหนักธรรม (ตําหนัก
ธรรมวิทยาคาร)**

เลขที่ 250 ม.2 ต.ตําหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 ภาคเหนือ

4630 17919 โรงเรียนบ้านสะเลียม (ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)** ม.1 บ้านสะเลียม ต.ตําหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 ภาคเหนือ

4631 36262 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์** เลขที่ 368 ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 ภาคเหนือ
4632 15904 โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์)** ม.5 บ้านย่านยาว ต.น้ํารัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 ภาคเหนือ

4633 19731 โรงเรียนบ้านหนองน้ํารัด (พรหมาประชาสง ม.4 ต.น้ํารัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 ภาคเหนือ(
เคาระห์)**

4634 9301 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)* ม.2 บ้านทุ่งแค้ว ต.แม่ยม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 ภาคเหนือ
4635 17086 โรงเรียนบ้านวังหลวง** เลขที่ 1 ม.1 บ้านวังหลวง ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 ภาคเหนือ
4636 20391 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร)** เลขที่ 2 ม.1 บ้านหนองม่วงไข่ ถ.ขุนม่วงไข่

ขจร
ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 ภาคเหนือ

4637 36263 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม* เลขที่ 10 ม.1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 ภาคเหนือ
4638 15711 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)** เลขที่ 91/57 ม.6 ซ.น้ําตกกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ภาคใต้

4639 2943 โรงเรียนบ้านกะทู้** ม.2 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ภาคใต้
4640 3326 โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่** ม.1 บ้านเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ภาคใต้
4641 18626 โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ําเย็น** เลขที่ 34 บ้านไสน้ําเย็น ถ.สวัสดิรักษ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ภาคใต้
4642 49314 โรงเรียนบ้านกะหลิม** เลขที่ 306 ม.5 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ภาคใต้
4643 29107 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์** บ้านชายวัด ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ภาคใต้
4644 37200 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้องอนุส** เลขที่ 378/10 ม.1 ถ.เชิงทะเล-บ้านดอน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4645 6456 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)** เลขที่ 21 ม.1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4646 12383 โรงเรียนบ้านบางเทา** ม.3 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4647 34679 โรงเรียนถลางวิทยา** ม.1 ถ.ทางเข้าบ้านดอน ต.เทพกระษัตร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้

4648 1707 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง* เลขที่ 197 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
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4649 13268 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ** ม.5 บ้านป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4650 14309 โรงเรียนบ้านพรุจําปา* ม.8 บ้านพรุสมภาร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4651 23100 โรงเรียนบ้านแหลมทราย** ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4652 26274 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี* เลขที่ 79 ม.4 บ้านดอน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4653 28022 โรงเรียนวัดเมืองใหม่** ม.5 บ้านเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4654 34680 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา** เลขที่ 187/7 ม.4 ถ.บ้านดอน-บ้านยา ซ.

บ้านดอน
ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้

4655 30569 โรงเรียนหงษ์หยกบํารุง** ม.3 บ้านสวนมะพร้าว ต.บ้านไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4656 133 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา** ม.5 บ้านเกาะนาคา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4657 12446 โรงเรียนบ้านบางโรง** ม.3 บ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใตู้
4658 13269 โรงเรียนบ้านป่าคลอก* ม.2 บ้านป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4659 37201 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์** เลขที่ 135 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4660 30438 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบํารุง** เลขที่ 109 ม.1 บ้านผักฉีด ถ.ท่าเรือ-เมือง

ใหม่
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้

4661 1747 โรงเรียนท่าฉัตรไชย** ม.5 บ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4662 4905 โรงเรียนบ้านคอเอน* ม.2 บ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4663 15702 โรงเรียนบ้านไม้ขาว** ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4664 21471 โรงเรียนบ้านหมากปรก** ม.1 บ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4665 9030 โรงเรียนบ้านท่าเรือ** ม.3 บ้านท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4666 15158 โรงเรียนบ้านม่าหนิก** ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4667 23406 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ** ม.6 บ้านอ่าวปอ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4668 28625 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)** ม.5 บ้านลิพอนใต้ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4669 12002 โรงเรียนบ้านในทอน** ม.4 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4670 18132 โรงเรียนบ้านสาคู* ม.2 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4671 27919 โรงเรียนวัดมงคลวราราม** - ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภาคใต้
4672 49790 โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม** ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4673 29106 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต* ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4674 17884 โรงเรียนบ้านส ปํา"มงคลวิทยา"** ม 1 บ้านส ปํา ต เกา แก้ว อ เมือง จ ภเก็ต 83000 ภาคใต้4674 17884 โรงเรยนบานสะปา"มงคลวทยา"** ม.1 บานสะปา ต.เกาะแกว อ.เมอง จ.ภูเกต 83000 ภาคใต
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4675 35877 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต** เลขที่ 88 ม.5 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4676 34678 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต** ม.5 ถ.เทพกษัตริย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4677 135 โรงเรียนเกาะมะพร้าว** ม.6 บ้านเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว-รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4678 6226 โรงเรียนบ้านฉลอง** ม.6 บ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4679 28257 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม** ม.8 ถ.เจ้าฟ้า บ้านโคกโตนด ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4680 34670 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา** เลขที่ 291 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4681 7873 โรงเรียนบ้านตลาดเหนือ (วันคร 2502)* ม.2 บ้านท่าแครง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภเก็ต 83000 ภาคใต้( ู ) ู
4682 34672 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว** เลขที่ 103-5 ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4683 34674 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ** เลขที่ 175 ถ.เยาวราช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4684 34677 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา** เลขที่ 65-67 ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4685 57 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา* ม.7 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4686 24015 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร* ม.3 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4687 32339 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย* ม.6 ถ.นคร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4688 34673 โรงเรียนวิทยาสาธิต** เลขที่ 9/2 ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4689 34675 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา** เลขที่ 21/45 ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4690 140 โรงเรียนเกาะโหลน** ม.3 บ้านเกาะโหลน ต.บลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4691 49788 โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา** ศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต ถ.อนุภาษ

็
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

ภูเกตการ
4692 138 โรงเรียนเกาะสิเหร่* เลขที่ 1 ถ.เทพประทาน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
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4693 34669 โรงเรียนเทพอํานวยวิทยา** เลขที่ 4/1 ถ.เทพกระษัตรีย์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4694 3304 โรงเรียนบ้านกู้กู** ม.3 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4695 9287 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยขจรประชาอาสา"** ม.5 บ้านทุ่งคา ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4696 39866 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต** เลขที่ 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4697 34676 โรงเรียนอนุบาลบุษบง** เลขที่ 7/15 ถ.รัษฏานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4698 24198 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต** ม.4 บ้านห้าแยก ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4699 28830 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์** ม.2 บ้านราไวย์ ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4700 48990 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา** - ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใตู้

4701 37199 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต**

เลขที่ 189 ม.1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้

4702 10346 โรงเรียนบ้านนาบอน* ม.3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4703 30916 โรงเรียนแหลมพันวา** ม.8 ต.วิชิตถ.ศักดิเดช อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4704 30000 โรงเรียนวิชิตสงคราม** เลขที่ 27/12 ม.4 บ้านระเงง ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิตสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4705 2935 โรงเรียนบ้านกะตะ** ม.2 บ้านกะตะ ต.ห้าแยก อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภาคใต้
4706 15865 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี* ม.18 บ้านยางคํา ต.ขามเฒ่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4707 40161 โรงเรียนบ้านเปลือยดง** ม.10 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4708 15042 โรงเรียนบ้านมะกอก* ม.5 บ้านมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4709 37222 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์* - ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4710 3950 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่* ม.1 บ้านเขวาใหญ่ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4711 37221 โรงเรียนกันทรวิชัย* เลขที่ 111 ม.4 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4712 22931 โรงเรียนบ้านเหล่า* ม.9,10,13 บ้านเหล่า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4713 37223 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม* - ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4714 7454 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์* ม.12 บ้านดอนสวน ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4715 3938 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี* ม.15 บ้านหนองโดน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4716 8584 โ ี ้ ั ** 26 ้ ั สี ั ิ ั ส 44150 ั ี ื4716 8584 โรงเรยนบานทน** ม.26 บานทน ต.นาสนวน อ.กนทรวชย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4717 10672 โรงเรียนบ้านนาสีนวน* ม.17 บ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4718 14621 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด* ม.6 บ้านโพธิ์มี ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4719 971 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า* ม.1 บ้านมะค่า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4720 11467 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า** ม.9 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4721 37225 โรงเรียนมะค่าพิทยาคม* - ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4722 23425 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น* ม.11 บ้านดอนหวาย ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4723 3232 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก* ม.8 บ้านกุดเม็ก ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4724 18292 โรงเรียนบ้านสําโรง* ม.6 บ้านสําโรง ต.กุดรังห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4725 11734 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์* ม.6 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4726 11825 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด* ม.9 บ้านโนนสะอาด ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
4727 21275 โรงเรียนบ้านหนองแหน* ม.12 บ้านพัฒนา ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4728 18539 โรงเรียนบ้านโสกคลอง** เลขที่ 12  บ้านโสกคลอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4729 19786 โรงเรียนบ้านหนองบอน* ม.15 บ้านพรสวรรค์ ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4730 37203 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบํารุง* - ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4731 21705 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง** ม.12 บ้านห้วยแคน ต.ศรีอรุณ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4732 5980 โรงเรียนบ้านจอมทอง* ม.8 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4733 37213 โรงเรียนมิตรภาพ* - ต.มิตรภาพ อ.แกดํา จ.มหาสารคาม 44190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4734 5643 โรงเรียนบ้านโคกไร่** ม.2 บ้านโคกไร่ ต.หนองกุงโนนภิบาล อ.แกดํา จ.มหาสารคาม 44190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4735 22465 โรงเรียนบ้านหัวขัว* ม.8 บ้านหัวขัว ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4736 16657 โรงเรียนบ้านวังกุง** ม.19 บ้านวังกุง ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4737 16930 โรงเรียนบ้านวังโพน* ม.6 บ้านวังโพน ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4738 23009 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา* ม.9 บ้านเหล่าพ่อหา ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4739 17785 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง* ม.7 บ้านยางท่าแจ้ง ต.เขื่อนยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4740 7124 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์* ม.1 บ้านดอนกลาง ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4741 18650 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว* ม.7 บ้านหญ้าขาว ต.แพงหนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4742 15007 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา* ม.11 บ้านม่วงใหญ่ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4743 37217 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล* - ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4744 13990 โรงเรียนบ้านผักหนอก* ม 13 บ้านผักหนอก ต ยางน้อย อ โกสมพิสัย จ มหาสารคาม 44140 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ4744 13990 โรงเรยนบานผกหนอก* ม.13 บานผกหนอก ต.ยางนอย อ.โกสุมพสย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4745 15835 โรงเรียนบ้านยางน้อย** ม.2 บ้านยางน้อย ถ.โกสุม-เชียงยืน ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4746 12241 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง** ม.10 บ้านหนองแวง ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4747 22867 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์* ม.11 บ้านโนนทัน ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4748 37218 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์* เลขที่ 121 ม.5 บ้านหนองไร่ ถ.หนองเขื่อน

 - หนองแหน
ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4749 23012 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์* ม.5 บ้านเหล่าโพธิ์ ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4750 10583 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง* ม.9 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4751 11844 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี* ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4752 20733 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย* ม.6 บ้านหนองแวง ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4753 21473 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง** ม.4 บ้านหมากมาย ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
4754 23038 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน* ม.10 บ้านหนองแคนพัฒนา ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4755 7473 โรงเรียนบ้านดอนสันติ* ม.12 บ้านสันติสุข ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4756 19704 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว** ม.6 บ้านหนองนาไร่เดียว ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4757 3142 โรงเรียนบ้านกุดจอก* ม.1 บ้านกุดจอก ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4758 15239 โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง** ม.15 บ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4759 20440 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา* ม.18 บ้านหนองมันปลา ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4760 11373 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว* ม.9 บ้านโนนงิ้ว ต.จันทบเพชร อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4761 37205 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม* ม.13 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4762 5821 โรงเรียนบ้านโคกสูง** ม.14 บ้านโคกสูง ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4763 17653 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว* ม.8 บ้านสร้างแก้ว ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4764 37206 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร* - ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4765 14203 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสําราญ* ม.6 บ้านแฝก ต.ดอนเงิน อ.เชียงยนื จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4766 8647 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา* ม.10 บ้านดอนหัน ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4767 14644 โรงเรียนบ้านโพน* ม.1 บ้านโพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4768 18347 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว* ม.4 บ้านสีดา ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4769 5424 โรงเรียนบ้านโคกข่า** เลขที่ 97 ม.2 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4770 2040 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)* ม.14 บ้านมะโม ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4771 22297 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว* ม 7 บ้านห้วยหลาว ต เขวาไร่ อ นาเชือก จ มหาสารคาม 44170 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ4771 22297 โรงเรยนบานหวยหลาว* ม.7 บานหวยหลาว ต.เขวาไร อ.นาเชอก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4772 22659 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู* บ้านหัวหนองคู ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4773 37228 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์* - ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4774 20380 โรงเรียนบ้านหนองม่วง* ม.16 บ้านค้อม่วง ต.นาเชือกหนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4775 22324 โรงเรียนบ้านห้วยหิน* ม.3 บ้านห้วยหิน ต.นาเชือกหนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4776 11688 โรงเรียนบ้านโนนแร่* ม.4 บ้านโนนแร่ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4777 22959 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ** ม.12 บ้านเหล่าค้อ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4778 37229 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก* - ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4779 3367 โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด* ม.4 บ้านเก่าใหญ่ ต.ปอพานหนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4780 19397 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร* ม.1 บ้านหนองแดง ต.ปอพานหนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4781 20781 โรงเรียนบ้านหนองสระ* ม.13 บ้านสระใหม่สามัคคี ต.ปอพานหนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4782 8227 โรงเรียนบ้านตําแยโนนยาง* ม.2 บ้านตําแย ต.ป่าตองหนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4783 2692 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์* ม.5 บ้านกระต่าย ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4784 12953 โรงเรียนบ้านปลาขาว* ม.9 บ้านค่าศิลา ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4785 3831 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย* ม.11 บ้านขี้เหล็ก ต.สําโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4786 22946 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง* ม.9 บ้านเหล่ากว้าง ต.สําโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4787 13436 โรงเรียนบ้านป่าแดง** ม.5 บ้านป่าแดง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4788 18809 โรงเรียนบ้านหนองกุง** ม.7 บ้านหนองใหม่ ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4789 19989 โรงเรียนบ้านหนองบึง** ม.3 บ้านหนองบึง ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4790 1095 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา* ม.9 บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4791 3204 โรงเรียนบ้านกุดน้ําใส* ม.1 บ้านกุดน้ําใส ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4792 20449 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก* ม.3 บ้านหนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4793 21480 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร* ม.6 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4794 7866 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง** ม.1 บ้านตลาดม่วง ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4795 20095 โรงเรียนบ้านหนองปอ* ม.2 บ้านหนองปอ ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4796 22482 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก* ม.3 บ้านหัวเข่าแตก ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4797 22639 โรงเรียนบ้านหัวสระ* ม.8 บ้านหัวสระ ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4798 15885 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ* ม.1 บ้านยางอิไล ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4799 17604 โรงเรียนบ้านสระบัว* ม.6 บ้านสระบัว ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4800 7742 โรงเรียนบ้านแดงโพงคําแก้ว** ม 1 บ้านแดงโพง ต ดงดวน อ นาดน จ มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4800 7742 โรงเรยนบานแดงโพงคาแกว** ม.1 บานแดงโพง ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4801 19932 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย* ม.2 บ้านหนองบัวน้อย ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4802 5265 โรงเรียนบ้านเครือซูด* ม.9 บ้านเครือซูด ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4803 6958 โรงเรียนบ้านดงยาง* ม.1 บ้านดงยาง ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4804 20141 โรงเรียนบ้านหนองผง* ม.8 บ้านหนองผง ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4805 22511 โรงเรียนบ้านหัวดง* ม.1 บ้านหัวดง ต.ดงสัมพันธ์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4806 37231 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์* - ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4807 2183 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี** ม.6 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4808 3609 โรงเรียนบ้านโกทา** เลขที่ 135 ม.2 บ้านโกทา ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4809 19239 โรงเรียนบ้านหนองจิก** ม.7 บ้านหนองจิก ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4810 14702 โรงเรียนบ้านโพนทอง* ม.12 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4811 15975 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2* ม.9 บ้านร่วมใจ2 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู
4812 19571 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย** เลขที่ 83 ม.2 บ้านหนองแต้น้อย ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4813 11955 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค* เลขที่ 140 ม.3 บ้านโนนเห็ดไค ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4814 19883 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู* ม.4 ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4815 7258 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน* ม.7 บ้านดอนดู่ ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4816 3054 โรงเรียนบ้านกําพี้เหล่ากา* ม.12 บ้านกําพี้ใหม่ ต.กําพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4817 7739 โรงเรียนบ้านแดงน้อย* ม.2 บ้านแดงน้อย ต.กําพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4818 17838 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย* ม.6 บ้านสองห้อง ต.กําพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4819 23547 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่* ม.14 ต.กําพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4820 37240 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร* - ต.กําพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4821 37233 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม* - ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4822 7358 โรงเรียนบ้านดอนพยอม* ม.4 บ้านดอนพยอม ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4823 11517 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด* ม.17 บ้านโนนธรรม ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4824 17347 โรงเรียนบ้านศาลา* ม.8 บ้านศาลา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4825 37234 โรงเรียนโนนราษีวิทยา* ม.2 ต.โนนราศี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4826 3581 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า** ม.11 บ้านแก่นเท่า ต.โนนราศี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4827 19942 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง* ม.8 ต.โนนราศี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4828 23003 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน* ม.5 บ้านเหล่าใหญ่ ต.โนนราศี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4829 5368 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลบ* ม 10 บ้านโคกกลาง ต โนนราษี อ บรบือ จ มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4829 5368 โรงเรยนบานโคกกลางบอหลุบ* ม.10 บานโคกกลาง ต.โนนราษ อ.บรบอ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4830 37235 โรงเรียนบรบือ* เลขที่ 684 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4831 26470 โรงเรียนวัดนาดีวราราม* ม.6 บ้านนาดี ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4832 34692 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์** เลขที่ 606 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4833 3368 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่* ม.13 บ้านเก่าใหม่ ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4834 20738 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ* ม.3 บ้านหนองแวง ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4835 15747 โรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา)** ม.1 บ้านยาง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4836 37237 โรงเรียนยางวิทยาคม* ม.6 ถ.ไทยนิวซีแลนด์ (บรบือ-วาปีปทุม) ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4837 11292 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร** ม.1 บ้านโนนเกษตร ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4838 11872 โรงเรียนบ้านโนนสําราญ** ม.7 บ้านโนนสําราญ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4839 17141 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง* ม.8 บ้านวังไฮ ถ.ร.พช. ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4840 5339 โรงเรียนบ้านโคกกลาง* ม.4 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4841 13745 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ* ม.5 บ้านเปลือย ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4842 18893 โรงเรียนบ้านหนองโก* ม.1 บ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4843 37238 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม* บ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4844 14192 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว* ม.8 บ้านฝายป่าบัว ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4845 14807 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง** ม.10 บ้านไพรวัลย์ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4846 7338 โรงเรียนบ้านดอนบม* ม.16 บ้านดอนบม ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4847 6939 โรงเรียนบ้านดงมัน** เลขที่ 33 ม.5 บ้านน้ําผึ้ง ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4848 37239 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร* - ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4849 19410 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง** ม.7 บ้านหนองโดน ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4850 20891 โรงเรียนบ้านหนองสิม* - ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4851 20185 โรงเรียนบ้านหนองผือ** เลขที่ 151 ม.10 บ้านหนองผือ ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4852 20765 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว* ม.13 บ้านดอนติ้ว ต.ก้ามปูลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4853 22986 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย* ม.7 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4854 6892 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น* ม.8 บ้านหนองตาเต็น ต.นาสีนวลภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4855 8303 โรงเรียนบ้านเตาบ่า* ม.6 บ้านเตาบ่า ต.นาสีนวลภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4856 15070 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า* ม.5 บ้านมะชม ต.นาสีนวลภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4857 6742 โรงเรียนบ้านดง** ม 9 บ้านดง ต ป หลาน อ พยัคฆภมิพิสัย จ มหาสารคาม 44110 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ4857 6742 โรงเรยนบานดง** ม.9 บานดง ต.ปะหลาน อ.พยคฆภูมพสย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4858 37241 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร* เลขที่ 330 ม.16 ถ.สุวรรณวงศ์ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4859 23917 โรงเรียนพระกุมารศึกษา* เลขที่ 762 ถ.พยัคฆ์ - เมืองเจีย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4860 21208 โรงเรียนบ้านหนองห้าง* ม.3 บ้านหนองห้าง ต.ปะหลานเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4861 3578 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว* ม.15 ต.เม็กดํา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4862 8182 โรงเรียนบ้านตาลอก* ม.7 บ้านตาลอก ต.เม็กดํา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4863 15178 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่** ม.10 บ้านหนองไผ่ ต.เม็กดํา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4864 18317 โรงเรียนบ้านสําโรงโคกจันทร์หอมวิทยา* ม.11 บ้านสําโรง ต.เม็กดํา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4865 11382 โรงเรียนบ้านโนนจาน** ม.7 บ้านโนนจาน ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4866 21386 โรงเรียนบ้านหนองฮี* ม.5 บ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4867 37242 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม** เลขที่ 93 ม.17 ถ.พยัคมภูมิพิสัย-เกษตร ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู

วิสัย
ู

4868 11553 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ* ม.9 บ้านโนนบ่อ ต.เมืองเตาราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4869 15216 โรงเรียนบ้านเมืองเตา* ม.11 บ้านเมืองเตา ต.เมืองเตาราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4870 15249 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ* ม.2 บ้านเมืองเสือ ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4871 18688 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว* ม.1 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4872 4945 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน* ม.3 บ้านค่ายนุ่น ต.ราชษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4873 6981 โรงเรียนบ้านดงเย็น* ม.2 บ้านดงเย็น ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4874 8642 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก* ม.7 บ้านทัพป่าจิก ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4875 11625 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา** ม.9 บ้านลําพลับพลา ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4876 19873 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว* ม.5 บ้านหนองบัวแก้ว ต.เวียงแก้วพัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4877 3832 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก* ม.11 บ้านขี้เหล็ก ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4878 11355 โรงเรียนบ้านโนนแคน* ม.16 บ้านโนนแคนใต้ ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4879 19229 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน* ม.3 บ้านหนองจาน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4880 37243 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม* - ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4881 3804 โรงเรียนบ้านขามเรียน** ม.5 บ้านขามเรียน ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4882 5659 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา* ม.10 บ้านโคกล่าม ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4883 7059 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง* ม.4 บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4884 19700 โรงเรียนบ้านหนองนาใน* ม 2 บ้านหนองนาใน ต หนองบัว อ พยัคฆภมิพิสัย จ มหาสารคาม 44110 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ4884 19700 โรงเรยนบานหนองนาใน* ม.2 บานหนองนาใน ต.หนองบว อ.พยคฆภูมพสย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4885 19869 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ** ม.1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4886 21127 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า* ม.9 บ้านหนองหว้าเฒ่า ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4887 3360 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย* ม.2 บ้านเก่าน้อย ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4888 19884 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง* ม.8 บ้านหนองคู ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4889 3472 โรงเรียนบ้านเกิ้ง* ม.5 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4890 12677 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม** ม.11 บ้านบุ่งคล้า ต.เกิ้งลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4891 37208 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม** - ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4892 21230 โรงเรียนบ้านหนองหิน* ม.4 บ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4893 5380 โรงเรียนบ้านโคกก่อ* ม.1 บ้านโคกก่อ ต.โคกก่อหนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4894 7502 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง** ม.9 บ้านดอนหว่าน ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4895 37209 โรงเรียนผดุงนารี** เลขที่ 1143 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
4896 23918 โรงเรียนพระกุมารสารคาม* เลขที่ 545/24 ถ.สมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4897 37212 โรงเรียนสารคามพิทยาคม* - ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4898 6799 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน** ม.10 บ้านดงเค็ง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4899 22833 โรงเรียนบ้านหินลาด* ม.8 หินลาด ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4900 37210 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร* - ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4901 5521 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ* ม.9 บ้านโคก ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4902 19096 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย* ม.5 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4903 1015 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด* ม.1 บ้านลาด ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4904 14985 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี* ม.10 บ้านม่วง ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4905 16905 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น* ม.7 บ้านวังไผ่ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4906 37211 โรงเรียนมหาวิชานุกูล** ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4907 5679 โรงเรียนบ้านโคกศรี* ม.5 บ้านโคกศรี ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4908 19119 โรงเรียนบ้านหนองคู** ม.2 บ้านป่ากุง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4909 39665 โรงเรียนบ้านดงเมืองน้อย (อนุบาลดงเมือง

น้อย)*
ม.2 ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4910 17765 โรงเรียนบ้านสว่าง* ม.8 บ้านสุขสําราญ ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4911 23044 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคํา* ม 15 ต นาภ อ ยางสีสราช จ มหาสารคาม 44210 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ4911 23044 โรงเรยนบานเหลาหมากคา* ม.15 ต.นาภู อ.ยางสสุราช จ.มหาสารคาม 44210 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4912 37245 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช* ม.5 บ้านโนนแร่ ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

4913 10476 โรงเรียนบ้านนาภู* ม.1 บ้านนาภู ต.ยางนาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4914 17220 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้* ม.5 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4915 20132 โรงเรียนบ้านหนองแปน* ม.6 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4916 12684 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว* ม.9 บ้านบุ่งง้าว ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4917 13733 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม* ม.10 บ้านเปล่ง ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4918 20591 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้* ม.4 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4919 20682 โรงเรียนบ้านหนองแวง* ม.9 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4920 37246 โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม* - ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4921 11383 โรงเรียนบ้านโนนจาน* ม.10 บ้านโนนจาน ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4922 11324 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง* ม.8 ต.ขามป้อมหนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ
4923 19489 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา** ม.3 บ้านหนองตาไก้ ต.ขามป้อมหนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4924 20721 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา* ม.8 บ้านหนองบก ต.ขามป้อมหนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4925 3936 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง** เลขที่ 77 ม.6 บ้านเขวาค้อ ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4926 5276 โรงเรียนบ้านแคน* ม.15 บ้านแคนเหนือ ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4927 7659 โรงเรียนบ้านดู่* ม.9 บ้านดู่ ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4928 17222 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย* ม.7 บ้านเก่าน้อย ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4929 37247 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม* เลขที่ 105 ม.1 ถ.มหาสารคาม-วาปีปทุม ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4930 753 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา** ม.1 บ้านงัวบา ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4931 17216 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)* เลขที่ 1005 ม.5 บ้านแวงต้อน ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4932 2855 โรงเรียนบ้านก่อ** ม.14 บ้านก่อ ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4933 37249 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม** - ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4934 5485 โรงเรียนบ้านโคกเต่า* ม.2 บ้านโคกเต่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4935 9936 โรงเรียนบ้านนาข่า* เลขที่ 183 ม.1 บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4936 15071 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง* ม.9 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4937 19566 โรงเรียนบ้านหนองแต้* ม.1 บ้านหนองแต้ ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4938 12894 โรงเรียนบ้านประแหย่ง* ม.1 บ้านประชาพัฒนา ต.ประชาพัฒน์ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4939 18940 โรงเรียนบ้านหนองข่า* ม.8 บ้านหนองข่า ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4940 37250 โรงเรียนประชาพัฒนา* เลขที่ 73 ม 4 บ้านประชาพัฒนา ต ประชาพัฒนา อ วาปีปทม จ มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4940 37250 โรงเรยนประชาพฒนา* เลขท 73 ม.4 บานประชาพฒนา ต.ประชาพฒนา อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4941 21264 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า* ม.11 บ้านหนองเหล่า ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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4942 22492 โรงเรียนบ้านหัวงัว* ม.28 บ้านหัวงัว ต.เมืองวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4943 3633 โรงเรียนบ้านไก่นา** เลขที่ 55 ม.9 บ้านไก่นากลาง ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4944 6850 โรงเรียนบ้านดงน้อย* เลขที่ 123 ม.6 บ้านดงน้อย ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4945 17437 โรงเรียนบ้านสนาม** ม.2 บ้านสนาม ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4946 20186 โรงเรียนบ้านหนองผือ* เลขที่ 127 ม.8 บ้านหนองผือ ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4947 37252 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์* เลขที่ 198 ม.10 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4948 40121 โรงเรียนบ้านโนน** เลขที่ 49 ม.4 บ้านโนน ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4949 2734 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น* เลขที่ 107 ม.17 บ้านกระยอม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4950 19133 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม* เลขที่ 123 ม.23 บ้านไชยทอง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4951 37251 โรงเรียนวาปีปทุม* เลขที่ 103 ม.25 ถ.วาปี-มหาสารคาม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ
4952 3197 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน* ม.5 บ้านกุดนาดี ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4953 40087 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม** ม.3 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4954 5879 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่* ม.3 บ้านโคกใหญ่ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4955 19143 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง* เลขที่ 131 ม.12 บ้านคลองเกษตรพัฒนา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4956 21393 โรงเรียนบ้านหนองไฮ* ม.13 บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4957 13735 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ํา* เลขที่ 61 ม.6 บ้านเปลือย ต.หวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4958 22410 โรงเรียนบ้านหวาย* เลขที่ 77 ม.4 บ้านหวาย ต.หวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4959 10418 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง* เลขที่ 55 ม.14 บ้านเหล่าหุ่ง ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4960 19870 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ* ม.19 บ้านหนองบัวทอง ต.หัวเรือสามัคคี อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4961 37263 โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร* ม.1 ต.น้ําเที่ยง อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 49110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4962 30816 โรงเรียนห้วยตาเปอะ* ม.8 บ้านห้วยตาเปอะ ต.บ้านค้อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 49110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4963 15082 โรงเรียนบ้านมะนาว* ม.2 บ้านมะนาว ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4964 39790 โรงเรียนบ้านหนองคอง* ม.8 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4965 21047 โรงเรียนบ้านหนองหนาว* ม.2 บ้านหนองหนาว ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4966 10001 โรงเรียนบ้านนาคําน้อย1* ม.7 ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4967 37269 โรงเรียนผาเทิบวิทยา* - ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4968 14871 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา* ม.8 บ้านภุผาหอม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4969 10462 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์** ม 5 ต โพธิ์ไทร อ ดอนตาล จ มกดาหาร 49120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4969 10462 โรงเรยนบานนาโพธ** ม.5 ต.โพธไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4970 9170 โรงเรียนบ้านท่าห้วยคํา* ม.7 บ้านท่าห้วยคํา ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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4971 30185 โรงเรียนสยามกลการ 4 (บ้านนาซิ่ง)* ม.4 บ้านนาซิง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4972 10802 โรงเรียนบ้านนาอุดม* ม.10 บ้านนาเจริญ ต.นาอุดม อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4973 970 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่* ม.2 บ้านม่วงไข่ ต.นิคมคําสร้อย อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4974 5128 โรงเรียนบ้านคําสร้อย* ม.1 บ้านคําสร้อย ต.นิคมคําสร้อย อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4975 39554 โรงเรียนที โอ เอ วิทยา (เทศบาล 1 วัดคําสาย

ทอง)*
เลขที่ 35 ถ.ชยางกูร - อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4976 37260 โรงเรียนมุกดาหาร* ถ.พิทักษ์พนมเขต - อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4977 37254 โรงเรียนคําป่าหลายสรรพวิทย์* - ต.คําป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4978 5064 โรงเรียนบ้านคําป่าหลาย* ม.10 บ้านคําป่าหลาย ต.คําป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4979 10002 โรงเรียนบ้านนาคําน้อย 2* ม.6 ต.คําป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
4980 18157 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3* เลขที่ 19 ม.9 บ้านสามขา ถ.ชยางกูร-สาย

มุกดาหาร-นครพนม
ต.คําป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4981 22957 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม* ม.12 บ้านเหล่าคราม ต.คําอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4982 5476 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง* ม.5 บ้านโคกตะแบง ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4983 12832 โรงเรียนบ้านป่งโพน* ม.3 ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4984 17511 โรงเรียนบ้านส้มป่อย* ม.2 บ้านส้มป่อย ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4985 39735 โรงเรียนชุมชนนาโสก* - ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4986 37259 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล* บ้านโคกสูง ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4987 13662 โรงเรียนบ้านป่าหวาย* ม.7 บ้านป่าหวาย ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4988 37258 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร* ม.3 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4989 24210 โรงเรียนเมืองใหม่* บ้านเมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4990 13754 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด* ม.3 บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4991 10445 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ําสร้าง* ม.11 บ้านนาแพง ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4992 22404 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่* ม.3 บ้านหว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4993 180 โรงเรียนขุนยวม** ม.1 บ้านขุนยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 ภาคเหนือ
4994 15606 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้  และสาขาบ้านแม่

สะเป่**
ม.4 บ้านแม่สะเป่ใต้ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 ภาคเหนือ

สะเป**
4995 978 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน* ม.1 บ้านเมืองปอน ถ.ขุนปอนสถิตย์ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 ภาคเหนือ
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ภาค

4996 39824 โรงเรียนมะหินหลวง* ม.8 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 ภาคเหนือ
4997 647 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา** ม.1 บ้านต่อแพ ถ.ต่อแพ-แม่สะเป้ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 ภาคเหนือ
4998 40271 โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา** ม.4 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 ภาคเหนือ
4999 14398 โรงเรียนบ้านพัฒนา** เลขที่ 164 ม.4 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 ภาคเหนือ
5000 15677 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง** ม.5 บ้านแม่อูคอหลวง ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 ภาคเหนือ
5001 10387 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม และสาขาทุ่งสาแล** เลขที่ 73 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 ภาคเหนือ
5002 8439 โรงเรียนบ้านถ้ําลอด** ม.1 ต.ถ้ําลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 ภาคเหนือ
5003 16624 โรงเรียนบ้านวนาหลวง** เลขที่ 99 ม.3 ต.ถ้ําลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 ภาคเหนือ
5004 22345 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง** เลขที่ 24 ม.6 หมู่บ้านห้วยแห้ง ต.ถ้ําลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 ภาคเหนือ
5005 13323 โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร** ม.3 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 ภาคเหนือู
5006 13305 โรงเรียนบ้านปางคาม** ม.2 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 ภาคเหนือ
5007 15552 โรงเรียนบ้านแม่ละนา** เลขที่ 109 ม.1 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 ภาคเหนือ
5008 36268 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์* เลขที่ 100 ม.1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 ภาคเหนือ
5009 9428 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78** เลขที่ 18 ม.1 บ้านทุ่งโป่ง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5010 9506 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว** เลขที่ 84 ม.2 บ้านทุ่งยาว ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5011 13324 โรงเรียนบ้านปางบึงราษฎร์บํารุง** เลขที่ 51 ม.8 บ้านปางตอง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5012 14541 โรงเรียนบ้านแพมบก** ม.6 บ้านแพมบก ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5013 3894 โรงเรียนบ้านขุนสาใน** ม.5 บ้านขุนสาใน ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5014 15650 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง** ม.4 บ้านแม่เหมืองหลวง ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5015 3564 โรงเรียนบ้านแกงหอม** ม.7 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5016 15230 โรงเรียนบ้านเมืองแปง** เลขที่ 118 ม.1 บ้านเมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5017 22287 โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์** ม.8 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5018 10092 โรงเรียนบ้านนาจลอง** ม.6 บ้านนาจลอง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5019 10963 โรงเรียนบ้านน้ําปลามุง** ม.9 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5020 13334 โรงเรียนบ้านปางแปก** ม.7 บ้านปางแปก ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5021 13570 โรงเรียนบ้านป่ายาง** ม.3 บ้านป่ายาง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5022 15436 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง** เลขที่ 101 ม.2 บ้านแม่นาเติง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5023 21455 โรงเรียนบ้านหมอแปง** ม 4 บ้านหมอแปง ต แม่นาเติง อ ปาย จ แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ5023 21455 โรงเรยนบานหมอแปง** ม.4 บานหมอแปง ต.แมนาเตง อ.ปาย จ.แมฮองสอน 58130 ภาคเหนอ
5024 1001 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้** เลขที่ 124 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
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5025 11120 โรงเรียนบ้านน้ําฮู** เลขที่ 19 ม.5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5026 17203 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ** เลขที่ 87 ม.2 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5027 23271 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์** ม.7 บ้านใหม่สัมพันธ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ
5028 33006 โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร** เลขที่ 193 ม.8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ภาคเหนือ

5029 49239 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 
1**

เลขที่ 100 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1

ต.ขุนลุมประภาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ

5030 5972 โรงเรียนบ้านจองคํา* ม.23 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5031 36265 โรงเรียนห้องสอนศึกษา** เลขที่ 17/1 ถ.ขุมลุมประภาส ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5032 12016 โรงเรียนบ้านในสอย** เลขที่ 132 ม.4 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือู
5033 23165 โรงเรียนบ้านใหม่** เลขที่ 164 ม.5 บ้านใหม่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5034 941 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง** ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5035 8914 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง** เลขที่ 145 ม.5 บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5036 13518 โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 

และสาขาห้วยแก้วล่าง**
ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ

5037 11008 โรงเรียนบ้านน้ําเพียงดิน* ม.3 บ้านน้ําเพียงดิน ต.ราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5038 31277 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน* - ต.ราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5039 24278 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง** เลขที่ 85 ม.4 ต.หมอกจําแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5040 2801 โรงเรียนบ้านกลาง** เลขที่ 88 ม.7 บ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5041 13607 โรงเรียนบ้านป่าลาน** ม.3 บ้านป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5042 15704 โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม** ม.6 บ้านไม้ซางหนาม ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5043 15728 โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา* ม.11 บ้านไมโครเวฟ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5044 19033 โรงเรียนบ้านหนองเขียว* ม.10 บ้านหนองเขียง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5045 22003 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง* ม.1 บ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5046 39606 โรงเรียนเสรีวิทยา* เลขที่ 42/2 ม.9 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5047 4950 โรงเรียนบ้านคาหาน* ม.4 บ้านคาหาน ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5048 10376 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด* ม.4 บ้านนาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 ภาคเหนือ
5049 22023 โ ี ้ ้ ึ้ ** 3 ้ ้ ึ้ ้ ื ่ ่ ส 58000 ื5049 22023 โรงเรยนบานหวยผง** ม.3 บานหวยผง ต.หวยผา อ.เมอง จ.แมฮองสอน 58000 ภาคเหนอ
5050 15566 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว** เลขที่ 52 ม.5 บ้านแม่ลาผาไหว ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5051 17508 โรงเรียนบ้านส้มป่อย** เลขที่ 61 ม.2 บ้านส้มป่อย ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5052 15407 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย** ม.5 บ้านแม่เตี๋ย ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5053 15599 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด** ม.1 บ้านแม่สะกึ๊ด ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5054 22024 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง** เลขที่ 122 ม.2 บ้านห้วยผึ้ง ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5055 15672 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย** ม.5 บ้านแม่อุมพาย ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5056 2884 โรงเรียนบ้านกอกหลวง** เลขที่ 80 ม.5 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5057 15304 โรงเรียนบ้านแม่ขีด** เลขที่ 35 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5058 15434 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง** เลขที่ 34/7 ม.7บ้านแม่นาจาง ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5059 13654 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา** ม.2 บ้านป่าหมาก ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5060 15603 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง** ม.3 บ้านแม่สะปึ๋ง ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5061 36266 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์** เลขที่ 95 ม.9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5062 31127 โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่ลาน้อย** ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5063 1187 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา** ม.1 บ้านแม่ลาหลวง ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5064 21661 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า** - ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5065 30094 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง** เลขที่ 133 ม.5 บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 ภาคเหนือ
5066 14547 โรงเรียนบ้านแพะ** ม.3 บ้านแพะ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5067 15369 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้** ม.5 บ้านแม่ต้อบ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5068 15648 โรงเรียนบ้านแม่หาร** ม.4 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5069 17491 โรงเรียนบ้านสบหาร** เลขที่ 128 ม.2 บ้านสบหาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5070 31273 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)** เลขที่ 138 ม.12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5071 521 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10** ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5072 15477 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น** ม.9 บ้านแม่ปุ๋น ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5073 15671 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก** ม.12 บ้านแม่อุมป๊อก ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5074 15268 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน** ม.5 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5075 21835 โรงเรียนบ้านห้วยทราย** ม.5 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5076 22255 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์* ม.4 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5077 1723 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร** ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5078 2058 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านท่งพร้าว)* เลขที่ 242/1 ม 4 บ้านท่งพร้าว ต แม่สะเรียง อ แม่สะเรียง จ แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ5078 2058 โรงเรยนไทยรฐวทยา 33 (บานทุงพราว)* เลขท 242/1 ม.4 บานทุงพราว ต.แมสะเรยง อ.แมสะเรยง จ.แมฮองสอน 58110 ภาคเหนอ
5079 5977 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193** ม.1 บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5080 3888 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ** ม.11 บ้านขุนวงเหนือ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5081 15571 โรงเรียนบ้านแม่ลิด* ม.2 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5082 21969 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง** ม.8 บ้านห้วยปลากั้ง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5083 30309 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา** ม.4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5084 15271 โรงเรียนบ้านแม่กะไน** ม.4 บ้านแม่กะไน ต.แม่เหาะพัฒนา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5085 18459 โรงเรียนบ้านเสาหิน** ม.1 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5086 39793 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม** เลขที่ 276 ม.1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5087 15501 โรงเรียนบ้านแม่แพ** ม.3 บ้านแม่แพหลวง ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5088 22204 โรงเรียนบ้านห้วยวอก** ม.6 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5089 31373 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)* - ต.คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือุ
5090 15569 โรงเรียนบ้านแม่ลาย** ม.6 ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5091 21636 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง* ม.7 บ้านห้วยกุ้ง ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5092 15661 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ** ม.6 บ้านแม่ออกเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5093 36271 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม** เลขที่ 78 ม.3 ถ.หมายเลข 1085 แม่สะ

เรียง-ท่าสองยาง กิโลเมตรที่ 210 บ้านแม่
เกาะ

ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ

5094 15506 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง** ม.11 บ้านแม่แพหลวง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5095 15594 โรงเรียนบ้านแม่สวด** ม.1 บ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5096 15325 โรงเรียนบ้านแม่แคะ** ม.3 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5097 9208 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ** ม.11 บ้านทีฮือลือ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5098 15310 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน* ม.2 บ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ภาคเหนือ
5099 32278 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม* ม.8 ถ.วารีเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5100 1160 โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์* ม.7 บ้านหนองแคน ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5101 18376 โรงเรียนบ้านสุขเกษม* ม.9 บ้านสุขเกษม ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5102 5069 โรงเรียนบ้านคําผักหนาม* ม.10 บ้านคําผักหนาม ต.หนองแหม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5103 8236 โรงเรียนบ้านติ้ว* ม.4 บ้านติ้ว ต.กุดน้ําใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5104 8272 โรงเรียนบ้านตูม (สังวาลราษฎร์สามัคคี)* ม.10 บ้านตูม ต.กุดน้ําใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5105 30257 โรงเรียนสหปร ชาสรรค์* ม 9 บ้านดงบัง ต กดน้ําใส อ ค้อวัง จ ยโสธร 35160 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ5105 30257 โรงเรยนสหประชาสรรค* ม.9 บานดงบง ต.กุดนาใส อ.คอวง จ.ยโสธร 35160 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5106 32387 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม* เลขที่ 85 ม.7 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์

ภาค

5107 30320 โรงเรียนสันติสุข (ดงค้อสามัคคี)* ม.7 บ้านสันติสุข ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5108 6743 โรงเรียนบ้านดงเจริญ* ม.5 ต.ดงเจริญ อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5109 19623 โรงเรียนบ้านหนองเทา* ม.4 บ้านหนองเทา ต.นาแก อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5110 302 โรงเรียนคําเขื่อนแก้ว* ม.2 บ้านลุมพุก ต.ลุมพุก อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5111 37290 โรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์* ม.2 ต.ลุมพุก อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5112 32293 โรงเรียนทรายมูลวิทยา* เลขที่ 142 ม.16 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5113 5195 โรงเรียนบ้านคุ้ม* ม.9 บ้านคุ้ม ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5114 6959 โรงเรียนบ้านดงยาง* ม.5 บ้านดงยาง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5115 13004 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด* ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5116 15791 โรงเรียนบ้านยางเครือ* ม.4 บ้านยางเครือ ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5117 17176 โรงเรียนบ้านเวินชัยคุรุราษฏร์บํารุง* ม.5 บ้านเวินชัย ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5118 24102 โรงเรียนมหาชนะชัย* เลขที่ 271 ม.8 บ้านมหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5119 32259 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม* เลขที่ 9 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5120 34703 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะ

ชัย*
เลขที่ 235 ม.3 ต.หยาดฟ้า อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5121 37278 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม* ถ.แจ้งสนิท - อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5122 3732 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ* ม.5 บ้านขั้นไดใหญ่ ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5123 2850 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม* ม.13 บ้านกว้าง ต.เขื่องคํา อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5124 6491 โรงเรียนบ้านเชือก* ม.5 บ้านเชือก ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5125 7710 โรงเรียนบ้านเดิด* ม.1 บ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5126 18333 โรงเรียนบ้านสิงห์* ม.1 บ้านสิงห์ ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5127 7575 โรงเรียนบ้านด่าน* ม.6 บ้านด่าน ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5128 32416 โรงเรียนเลิงนกทา* ม.12 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5129 1407 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา* ม.11 บ้านห้องแซงใต้ ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5130 13572 โรงเรียนบ้านป่ายาง* ม.15 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5131 11384 โรงเรียนบ้านโนนจาน* ม.3 บ้านโนนจาน ต.น้ําอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5132 3846 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง* ม.7 บ้านขี้เหล็กซ้าย ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5133 19296 โรงเรียนบ้านหนองช้าง* ม 5 บ้านหนองช้าง ต หนองแวง อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด 45150 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ5133 19296 โรงเรยนบานหนองชาง* ม.5 บานหนองชาง ต.หนองแวง อ.เกษตรวสย จ.รอยเอด 45150 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5134 37314 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร* ม.10 บ้านเหล่า ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5135 37336 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม* ม.2 บ้านโคกล่าม ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5136 23028 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง* ม.13 บ้านเหล่ายูง ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5137 24331 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร* ม.7 บ้านหัวงัว ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5138 22969 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม* ม.9 บ้านเหล่าจั่น ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5139 23911 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์* ม.2 บ้านผือฮี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5140 5589 โรงเรียนบ้านโคกมอน* ม.6 บ้านโคกมอน ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5141 19964 โรงเรียนบ้านหนองบัวเลิง* ม.5 บ้านหนองบัวเลิง ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5142 5344 โรงเรียนบ้านโคกกลาง* ม.5 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5143 13425 โรงเรียนบ้านป่าดวน* ม.6 บ้านป่าดวน ต.ลิ้นฟ้าดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5144 23433 โรงเรียนบ้านอีโคตร (สามัคคีราษฎร์บํารุง)* ม.1 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฎ ุ ุ
5145 20187 โรงเรียนบ้านหนองผือ* เลขที่ 9 ม.9 บ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5146 20739 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน* ม.7 บ้านหนองแวง ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5147 23477 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน* ม.2 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5148 17731 โรงเรียนบ้านสวนมอญ* ม.4 บ้านสวนมอญ ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5149 23434 โรงเรียนบ้านอีง่อง* ม.3 บ้านอีง่อง ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5150 37339 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์* - ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5151 40012 โรงเรียนเมืองจังหาร* ม.3 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5152 12573 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์* ม.5 บ้านบึงโดน ต.จังหารแสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5153 22965 โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว* ม.15 บ้านเหล่างิ้ว ต.จังหารแสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5154 7022 โรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ดํารงราษฎร์สามัคคี)* ม.1 บ้านดงสิงห์ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5155 13493 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ* ม.6 บ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5156 13739 โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล* ม.5 บ้านเปลือยตาล ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5157 14530 โรงเรียนบ้านแพง (จัตุคามสําราญวิทยา)* ม.11 บ้านแพง ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5158 19021 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง* ม.4 บ้านหนองเข็ง ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5159 19429 โรงเรียนบ้านหนองตอ (คุรุราษฎร์ศึกษาคาร)* ม.9 บ้านหนองตอ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5160 1517 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี* ม 16 บ้านดอนแคน ต ดินดํา อ จังหาร จ ร้อยเอ็ด 45000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ5160 1517 โรงเรยนดอนแคนดอนหวายสามคค* ม.16 บานดอนแคน ต.ดนดา อ.จงหาร จ.รอยเอด 45000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5161 16595 โรงเรียนบ้านเลิงคา* ม.8 บ้านเลิงคา ต.ดินดํา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5162 14971 โรงเรียนบ้านม่วงน้ํา (ประชาศิษย์วิทยา)* ม.1 บ้านม่วงน้ํา ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5163 22944 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย* ม.5 บ้านเหล่ากล้วย ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5164 2489 โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค* ม.4 บ้านโนนเชียงบัง ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5165 6189 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกกล่ามแจ้งข่า (คุรุประชา

สรรค์)*
เลขที่ 155 ม.2 บ้านแจ้ง ต.ม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5166 6801 โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์* ม.7 บ้านดงเครือวัลย์ ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5167 13988 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)* ม.8 บ้านผักแว่น ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5168 14964 โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด* ม.5 บ้านม่วงลาด ต.ม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5169 30870 โรงเรียนหัวนางามวิทยา* ม.5 บ้านหัวนางาม ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5170 37305 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม* - ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือญ ญ ญ
5171 13645 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร* ม.3 บ้านป่าสุ่มน้อย ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5172 7478 โรงเรียนบ้านดอนสําราญ* ม.7 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5173 7453 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร)* ม.4 บ้านดอนวิเวก ต.พระธาตุเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5174 16879 โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง* ม.1 ต.พระธาตุเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5175 14342 โรงเรียนบ้านพลับพลา* ม.1 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5176 18878 โรงเรียนบ้านหนองแก่ง* ม.8 บ้านหนองแก่ง ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5177 24532 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์* ม.9 ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5178 1763 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา* ม.1 บ้านผักก้าม ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5179 6058 โรงเรียนบ้านจาน* ม.2 บ้านจาน ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5180 22415 โรงเรียนบ้านหวายน้อย* ม.3 บ้านหวายน้อย ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5181 39651 โรงเรียนบ้านเทอดไทย** เลขที่ 164 ม.4 บ้านยางด่อ ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5182 39649 โรงเรียนบ้านอีโก่ม* ม.9 ต.เทิดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5183 7143 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว* ม.6 บ้านดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5184 10074 โรงเรียนบ้านนางาม* ม.4 บ้านางาม ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5185 3674 โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง* ม.7 บ้านขว้างท่าสะแบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5186 22417 โรงเรียนบ้านหวายหลึม* ม.9 บ้านหวายหลึม ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5187 6546 โรงเรียนบ้านซองแมว* ม.7 บ้านซองแมว ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5188 12302 โรงเรียนบ้านบัวหลวง (สหราษฎร์บํารง)* ม 10 บ้านสหราษฎร์ ต เหล่า อ ท่งเขาหลวง จ ร้อยเอ็ด 45170 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ5188 12302 โรงเรยนบานบวหลวง (สหราษฎรบารุง)* ม.10 บานสหราษฎร ต.เหลา อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอด 45170 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5189 19372 โรงเรียนบ้านหนองดู่* ม.9 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5190 37341 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม* ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5191 14496 โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา* ม.1 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5192 1006 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่* ม.9 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5193 6893 โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์* ม.2 บ้านดงบ้านนา ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5194 15112 โรงเรียนบ้านมะอึ* ม.8 บ้านมะอึ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5195 15219 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย* ม.1 บ้านเมืองน้อย ต.เมืองทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5196 20985 โรงเรียนบ้านหนองโสน* ม.9 บ้านหนองโสน ต.เวฬุวัน อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5197 4932 โรงเรียนบ้านคางฮุง* ม.12 บ้านคางฮุง ต.สนามบิน อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5198 6037 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง* ม.5 บ้านจันทร์สว่าง ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5199 3845 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา* ม.3 บ้านขี้เหล็ก ต.อุ่มเม้าไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ
5200 13644 โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม* ม.7 บ้านป่าสุ่ม ต.อุ่มเม้าไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5201 4901 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี* ม.14 บ้านค้อแสนสี ต.ดอกล้ํา อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5202 11826 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด* ม.5 บ้านโนนสะอาด ต.ดอกล้ํา อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5203 19132 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก* ม.4 บ้านหนองคู-โคกเพ็ก ต.ดอกล้ํา อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5204 6076 โรงเรียนบ้านจานเหนือ* ม.3 บ้านจานเหนือ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5205 18964 โรงเรียนบ้านหนองขาม* ม.7 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5206 32489 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม* ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5207 3937 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด* ม.7 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5208 17724 โรงเรียนบ้านสวนปอ* ม.6 บ้านสวนปอ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5209 18283 โรงเรียนบ้านสําราญ* ม.10 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5210 3208 โรงเรียนบ้านกุดน้ําใส (ผดุงวิทยาคาร)* ม.9 บ้านกุดน้ําใส ต.กุดน้ําใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5211 1697 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา* ม.1 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5212 6311 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว* ม.11 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5213 14223 โรงเรียนบ้านพนมไพร* ม.3 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5214 17565 โรงเรียนบ้านสระแก้ว* ม.9 บ้านสระแก้ว ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5215 7340 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด* ม.9 บ้านดอนแฮด ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5216 20750 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์* ม.11 บ้านหนองศรีทอง ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5217 21254 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก* ม 3 บ้านหนองเหล็ก ต โพธิ์ชัย อ พนมไพร จ ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5217 21254 โรงเรยนบานหนองเหลก* ม.3 บานหนองเหลก ต.โพธชย อ.พนมไพร จ.รอยเอด 45140 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5218 11409 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน* ม.14 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5219 12274 โรงเรียนบ้านบัวงาม* ม.10 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5220 18844 โรงเรียนหนองกุงวิทยา* ม.7 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5221 7252 โรงเรียนบ้านดอนดู่* ม.4 บ้านดอนดู่ ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5222 7267 โรงเรียนบ้านดอนแดง* ม.1 บ้านดอนแดง ต.สนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5223 11502 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง* ม.6 บ้านโนนทราย ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5224 9061 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา* ม.2 บ้านท่าลาด ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5225 10128 โรงเรียนบ้านนาชม (นาชมพิทยาสิทธิ์)* ม.4 บ้านนาชม ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5226 18646 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง (แสนสุขวิทยา)* ม.6 บ้านแสนสุข ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5227 14579 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม* ม.4 บ้านโพธิ์งาม ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5228 19600 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย* ม.2 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5229 37328 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์* - ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5230 5083 โรงเรียนบ้านคําพอุง (ประชาราษฎร์บํารุง)* ม.3 บ้านคําพอุง ต.คําพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5231 5881 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่* ม.4 บ้านโคกใหญ่ ต.คําพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5232 11971 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่* ม.1 บ้านโนนใหญ่ ต.คําพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5233 637 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา* ม.8 บ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5234 37327 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์* - ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5235 7443 โรงเรียนบ้านดอนเรือ* ม.1 บ้านดอนชัย ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5236 686 โรงเรียนชุมชนบัวคํา* ม.8 ต.บัวคําใต้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5237 6050 โรงเรียนบ้านจัมปา* ม.19 บ้านจําปาคํา ต.โพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5238 14625 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี* ม.6 บ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5239 7177 โรงเรียนบ้านดอนควาย* ม.6 บ้านดอนควาย ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5240 9150 โรงเรียนบ้านท่าเสียว* ม.8 บ้านท่าเสียว ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5241 19486 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้* ม.2 บ้านหนองตาไก้ ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5242 20963 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์* ม.9 บ้านบ่อทอง ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5243 23346 โรงเรียนบ้านอัคคะ (อัคควิทยาคาร)* ม.1 บ้านอัคคะ ต.อัคคะ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5244 10592 โรงเรียนบ้านนาเลา และสาขาบ้านอวยศรี* ม.2 บ้านนาเลา ต.อัคคะคํา อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5245 7490 โรงเรียนบ้านดอนหม่วย* ม.3 บ้านดอนหม่วย ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5246 14697 โรงเรียนบ้านโพนทราย* ม 12 บ้านทรายเงิน ต โพนทราย อ โพนทราย จ ร้อยเอ็ด 45240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5246 14697 โรงเรยนบานโพนทราย* ม.12 บานทรายเงน ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.รอยเอด 45240 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5247 20509 โรงเรียนบ้านหนองยาง* เลขที่ 106 ม.4 บ้านหนองยาง ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5248 20275 โรงเรียนบ้านหนองฝั่งแดง* ม.9 บ้านกู่คันธนาม ต.ยางคํา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5249 24252 โรงเรียนยางคําวิทยา* ม.1 บ้านยางคํา ต.ยางคํา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5250 30339 โรงเรียนสามขาพิทยาคม* ม.8 บ้านสามขา ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5251 37330 โรงเรียนสามขาวิทยา* ม.6 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5252 5031 โรงเรียนบ้านคํานาดี* ม.10 ต.คํานาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5253 13101 โรงเรียนบ้านปากช่อง* ม.8 บ้านปากช่อง ต.คํานาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5254 16166 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดําเนิน* ม.3 บ้านราษฏร์ดําเนิน ต.คํานาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5255 6755 โรงเรียนบ้านดงกลาง* ม.11 บ้านดงกลาง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5256 37335 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม* ม.9 บ้านโคกวัฒนา ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5257 20381 โรงเรียนบ้านหนองม่วง และสาขาบะยาวมล ม.6 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยศรี*
ุ

5258 14631 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว* ม.1 บ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5259 18894 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคําผักกูด* ม.12 บ้านหนองโก ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5260 3255 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล* ม.4 บ้านนาหัวรัตน์ ต.รอบเมือง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5261 16989 โรงเรียนบ้านวังยาว* ม.7 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5262 20956 โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย* ม.9 บ้านหนองแสงท่า ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5263 20957 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง* ม.8 บ้านหนองแสงทุ่ง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5264 23896 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม* ม.4 บ้านเดื่อ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5265 32420 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา* - ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5266 5159 โรงเรียนบ้านคําอุปราช* ม.7 บ้านคําอุปราช ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5267 12999 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ* ม.7 บ้านป้อง ต.สองห้อง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5268 406 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร* ม.3 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5269 20741 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่* ม.3 ถ.กุฉินารายณ์ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5270 493 โรงเรียนจุมจังนาคําชลประทานวิทยา* ม.7 บ้านจุมจัง ต.อุ่มเมา อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5271 19380 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น* ม.3 ต.คุรุรัฐประชาสรรค์ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5272 1413 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ* ม.12 บ้านชุมพร ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5273 5801 โรงเรียนบ้านโคกสี* ม.11 ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5274 3690 โรงเรียนบ้านขอนแก่น (นิกรราษฎร์ศรัทธา ม 5 บ้านตับเต่า ต ขอนแก่น อ เมือง จ ร้อยเอ็ด 45000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ5274 3690 โรงเรยนบานขอนแกน (นกรราษฎรศรทธา

คาร)**
ม.5 บานตบเตา ต.ขอนแกน อ.เมอง จ.รอยเอด 45000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

Page 204 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5275 23059 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (คุรุศิษย์ประชานุสรณ์)* ม.2 บ้านเหล่าใหญ่ ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5276 2159 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส* ม.1 บ้านแคนใหญ่ ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5277 13742 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย (คุรุรัฐประชาสามัคคี)* ม.8 ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5278 17410 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บํารุง)* ม.5 บ้านสงเปลือย ต.โชคชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5279 13571 โรงเรียนบ้านป่ายาง* ม.9 บ้านป่ายาง ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5280 20208 โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี* ม.4 ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5281 37318 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย* เลขที่ 50/11 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5282 37319 โรงเรียนสตรีศึกษา* - ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5283 31215 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์* เลขที่ 7-9 ถ.คหบดีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5284 13011 โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บํารุง)* ม.6 บ้านปอภาร ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5285 26623 โรงเรียนวัดโนนสําราญ (ประชาสามัคคี)* ม.6 บ้านโนนสําราญ ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5286 30269 โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา* ม.7 ต.สหศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5287 17959 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)* ม.15 บ้านสังข์ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5288 24200 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด* - ต.สาเกตุ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5289 13744 โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว* ม.13 บ้านเปลือยสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5290 20685 โรงเรียนบ้านหนองแวง* ม.11 บ้านหนองแวง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5291 3833 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก* ม.9 บ้านขี้เหล็ก ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5292 17221 โรงเรียนบ้านแวงวิทยา* ม.13 บ้านแวง ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5293 37317 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม* - ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5294 37316 โรงเรียนขัติยะวงษา* ม.17 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5295 2582 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา* ม.8 บ้านบัวเงิน ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5296 2626 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา* ม.1 บ้านกกกุง ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5297 20508 โรงเรียนบ้านหนองยาง* ม.6 บ้านยางคํา ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5298 22565 โ ี ้ ั * 4 ้ ั ื ส ้ ็ 45220 ั ี ื5298 22565 โรงเรยนบานหวนา* ม.4 บานหวนา ต.กกกุง อ.เมองสรวง จ.รอยเอด 45220 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5299 23052 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู* ม.10 บ้านสนามชัย ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5300 5244 โรงเรียนบ้านคูเมือง* ม.9 บ้านศรีคูเมือง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5301 18420 โรงเรียนบ้านสูงยาง* ม.4 บ้านสูงยาง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5302 944 โรงเรียนชุมชนบ้านผํา* ม.9 บ้านผําใหญ่ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5303 15248 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง* ม.6 บ้านเมืองสรวง ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5304 21234 โรงเรียนบ้านหนองหิน* ม.5 บ้านป่าแถม ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5305 23066 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก* ม.4 บ้านเหล่าฮก ต.สหมิตร อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5306 13573 โรงเรียนบ้านป่ายาง* ม.7 บ้านวนาทิพย์ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5307 21247 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย* ม.6 บ้านหนองหินน้อย ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5308 39785 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ ร้อยเอ็ด*
- ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5309 14706 โรงเรียนบ้านโพนทอง* ม.8 บ้านโนนโพธิ์ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5310 30599 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน* ม.3 บ้านหนองคูโคก ต.แวงทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5311 1139 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ* ม.1 บ้านพิมพ์พัฒนา ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5312 5429 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก* ม.5 บ้านโคกข่า ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5313 17311 โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ* ม.10 บ้านศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5314 20825 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง* เลขที่ 95 ม.2 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5315 37348 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา (เดิมเป็น 

เหล่าล้อวิทยาคม)*
- ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5316 2782 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา* ม.4 บ้านกล้วย ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5317 13679 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่* ม.12 บ้านหนองไร่ ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5318 17714 โรงเรียนบ้านสวนจิก* ม.13 บ้านสนามชัย ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5319 22949 โรงเรียนบ้านเหล่ากุด* ม.6 บ้านเหล่ากุด ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5320 1715 โรงเรียนทรายทองวิทยา* ม.2 บ้านดอนทราย ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5321 21306 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* ม.1 บ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5322 24177 โรงเรียนเมืองจําปาขัน* ม.5 บ้านตําแย ต.จําปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5323 19966 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา* ม.5 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5324 5303 โรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)* ม.9 บ้านโคก ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5325 23549 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์* ม 4 บ้านฮ่องสังข์ ต ท่งกลา อ สวรรณภมิ จ ร้อยเอ็ด 45130 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ5325 23549 โรงเรยนบานฮองสงข* ม.4 บานฮองสงข ต.ทุงกุลา อ.สุวรรณภูม จ.รอยเอด 45130 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5326 16144 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า* ม.3 บ้านร้านหญ้า ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5327 5949 โรงเรียนบ้านงูเหลือม* ม.12 บ้านป่ายางชุม ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5328 15179 โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย* ม.5 บ้านเม็ก,หางเหย ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5329 2282 โรงเรียนน้ําคําใหญ่วิทยา* ม.13 บ้านน้ําคําใหญ่ ต.น้ําคํา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5330 18667 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง* ม.8 บ้านหญ้าหน่อง ต.บ่อจําปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5331 22980 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว* ม.7 บ้านเหล่าติ้ว ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5332 1695 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี* ม.11 บ้านเก่าน้อย ต.บ้านน้ําคํา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5333 30850 โรงเรียนห้วยหินลาด* ม.3 บ้านหนองโค้ง ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5334 30854 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา* ม.4 บ้านหว่าน ต.ศรีเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5335 11 โรงเรียนกระดิ่งทอง* ม.4 บ้านคุ้มแหลม ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5336 14661 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย* ม.19 บ้านโพนครกน้อย ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ุ ู
5337 19432 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา* ม.11 บ้านหนองตอกแป้นหนองมั่ง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5338 37352 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล* - ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5339 7421 โรงเรียนบ้านดอนยาง* ม.13 บ้านดอนยาง ต.สระคู1 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5340 10869 โรงเรียนบ้านน้ําคําน้อยวิทยา* ม.6 บ้านน้ําคําน้อย ต.สระคู2 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5341 22896 โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา* ม.7 บ้านเหม้า ต.สระคู2 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5342 39556 โรงเรียนจตุคามวิทยา* ม.7 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5343 20651 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง* เลขที่ 50 ม.12 บ้านหนองแล้ง ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5344 20687 โรงเรียนบ้านหนองแวง* ม.4 บ้านหนองแวง ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5345 5796 โรงเรียนบ้านโคกสําโรง* ม.4 บ้านโคก ต.หัวโทนห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5346 14684 โรงเรียนบ้านโพนดวน* ม.8 บ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5347 23630 โรงเรียนเบญจคามวิทยา* ม.9 บ้านหนองสระ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5348 21346 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม* ม.10 บ้านหนองอีเข็ม ต.หินกอง2 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5349 22763 โรงเรียนบ้านหินกอง* ม.1 บ้านหินกอง ต.หินกอง2 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5350 2832 โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ* ม.8 บ้านเมืองใหม่ ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5351 8742 โรงเรียนบ้านท่าไคร้* ม.10 บ้านท่าไคร้ ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5352 13974 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ* ม.3 บ้านผักกาดหญ้า ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5353 30543 โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี* ม.4 บ้านเมืองเก่า ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5354 5413 โรงเรียนบ้านโคกกงดอนกอก* ม 4 บ้านโคกกง ต เกาะแก้ว อ เสลภมิ จ ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5354 5413 โรงเรยนบานโคกกุงดอนกอก* ม.4 บานโคกกุง ต.เกาะแกว อ.เสลภูม จ.รอยเอด 45120 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5355 9137 โรงเรียนบ้านท่าสี* ม.3 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5356 37326 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม* ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5357 37322 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม* ม.4 บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5358 8955 โรงเรียนบ้านท่าม่วง* ม.4 บ้านท่าม่วง ต.ท่าม่วงเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5359 20450 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก* ม.11 บ้านหนองเม็ก ต.ท่าม่วงเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5360 3244 โรงเรียนบ้านกุดเรือ* ม.13 บ้านกุดเรือ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5361 10951 โรงเรียนบ้านน้ําเที่ยงนาเรียง* ม.10 บ้านน้ําเที่ยง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5362 14406 โรงเรียนบ้านพันขาง* ม.3 บ้านพันขาง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5363 14583 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน* ม.5 บ้านโพธิ์ชัน ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5364 14594 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก* ม.6 บ้านโพธิ์ตาก ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5365 5914 โรงเรียนบ้านไค่นุ่น* ม.7 บ้านหนองบัวบาน ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ู
5366 10155 โรงเรียนบ้านนาแซง* ม.12 บ้านนาแซง ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5367 12692 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ* ม.8 บ้านห้วยเจริญ ต.นาแซงหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5368 20885 โรงเรียนบ้านหนองสําราญหนองเรือ* ม.4 บ้านหนองสําราญ ต.นาแซงหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5369 10506 โรงเรียนบ้านนาเมือง* ม.18 ถ.เสลภูมิ-โพนทอง ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5370 13260 โรงเรียนบ้านป่าขี* ม.12 บ้านป่าขี ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5371 21131 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคําพัฒนา* ม.4 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5372 1438 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด* ม.7 บ้านไชยวาน ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5373 11652 โรงเรียนบ้านโนนยาง* ม.1 บ้านโนนยาง ต.โนนยาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5374 11762 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์* ม.3 บ้านโนนสวรรค์ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5375 12091 โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา* ม.7 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5376 22491 โรงเรียนบ้านหัวคู* ม.4 บ้านหัวคู ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5377 10444 โรงเรียนบ้านนาแพง* ม.8 บ้านนางาม ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5378 20353 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า* ม.6 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5379 37323 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร* - ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5380 663 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง* ม.9 บ้านนาทม ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5381 12323 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน* ม.7 บ้านบาโค ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5382 22413 โรงเรียนบ้านหวาย* ม.8 บ้านหวาย ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5383 15243 โรงเรียนบ้านเมืองไพร (เมืองไพรวิทยาคาร)* ม 8 บ้านโนนสนาม ต เมืองไพร อ เสลภมิ จ ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5383 15243 โรงเรยนบานเมองไพร (เมองไพรวทยาคาร)* ม.8 บานโนนสนาม ต.เมองไพร อ.เสลภูม จ.รอยเอด 45120 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5384 11340 โรงเรียนบ้านโนนคําน้ําจั้นใหญ่* ม.6 บ้านโนนคํา ต.เมืองไพรบึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5385 4844 โรงเรียนบ้านคอกควาย (ประชาอํานวย)* ม.16 บ้านคอกควาย ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5386 24542 โรงเรียนวังหลวง* ม.8 บ้านกกทัน ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5387 37324 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม* ม.8 บ้านกกทัน ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5388 10618 โรงเรียนบ้านนาวี* ม.10 ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5389 18363 โรงเรียนบ้านสีเสียด* ม.2 บ้านสีเสียด ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5390 30749 โรงเรียนหนองหลวงประชาบํารุง* ม.1 บ้านบะหลวง ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5391 9062 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ* ม.1 บ้านท่าลาด ต.เหล่าน้อยศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5392 1688 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา* ม.10 บ้านโชคอํานวย ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5393 3489 โรงเรียนบ้านแก้ง* ม.2 บ้านแก้ง ต.โคกสว่างท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5394 738 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84* ม.1 บ้านโคกกลาง ต.ผาน้ําย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
5395 1398 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง* ม.22 บ้านโนนสว่าง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5396 11735 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์* ม.9 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5397 37357 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย* ม.9 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5398 19011 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร* ม.1 บ้านหนองขุ่นใหญ่ ต.หนองขุ่น อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5399 2636 โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา* ม.6 บ้านดงบัง ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5400 14670 โรงเรียนบ้านโพนงาม* ม.8 บ้านโพนงาม ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5401 5512 โรงเรียนบ้านโคกนาคํา* ม.12 บ้านโคกนาคํา ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5402 37308 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี* - ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5403 17164 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก* ม.2 บ้านวารีเกษม ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5404 20759 โรงเรียนบ้านหนองไศล* ม.7 บ้านหนองไศล ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5405 7672 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ (ศรีปัญญา

วิทยาคม)*
ม.11 บ้านศรีเจริญ ต.ดูกอึ่งดงหลวง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5406 19222 โรงเรียนบ้านหนองจาน* ม.12 บ้านหนองจาน ต.ดูกอึ่งดงหลวง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5407 2873 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว* ม.1 บ้านกอกแก้ว ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5408 6982 โรงเรียนบ้านดงเย็น* - ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5409 19134 โรงเรียนบ้านหนองคูณ* ม.10 บ้านหนองคูณ ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5410 7269 โรงเรียนบ้านดอนแดง* ม.4 ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5411 30423 โรงเรียนสาวแหวิทยา* ม 7 บ้านใหม่ดอนเจิรญ ต สาวแห อ หนองฮี จ ร้อยเอ็ด 45140 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ5411 30423 โรงเรยนสาวแหวทยา* ม.7 บานใหมดอนเจรญ ต.สาวแห อ.หนองฮ จ.รอยเอด 45140 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5412 3678 โรงเรียนขวาวคุรุราษฎร์ประชาสรรค์* ม.15 บ้านหนองชมพู ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5413 1105 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี (ถาวรวิทยาคม)* ม.1 บ้านศาลางาม ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5414 1509 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร* ม.9 บ้านดอนกลอย ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5415 3836 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก* ม.4 บ้านขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5416 37358 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กพิทยาคม* - ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5417 6123 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์

อนุเคราะห์)*
ม.1 บ้านจิก ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5418 15816 โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ)* ม.7 บ้านยางเฌอ ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5419 22964 โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์* ม.6 บ้านเหล่าง้าว ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5420 3118 โรงเรียนบ้านกุดเขียว* ม.2 บ้านกุดเขียว ต.แจ้งนคร อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5421 2869 โรงเรียนบ้านกอก* ม.6 บ้านกอก ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5422 6866 โรงเรียนบ้านดงบัง* ม.5 บ้านดงบัง ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5423 9783 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี* ม.10 บ้านธาตุ ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5424 10862 โรงเรียนบ้านน้ําคํา* ม.8 บ้านน้ําคํา ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5425 11258 โรงเรียนบ้านโนน* ม.12 บ้านโนน ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5426 22995 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี* ม.7 บ้านเหล่า ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5427 6947 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก* ม.6 บ้านดงเมืองจอก ต.เมืองเคย อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5428 7662 โรงเรียนบ้านดู่* ม.1 บ้านดู่ ต.เมืองเคย อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5429 18295 โรงเรียนบ้านสําโรง* ม.7 บ้านสําโรง ต.เมืองเคย อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5430 13750 โรงเรียนบ้านเป้า* ม.7 บ้านเป้า ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5431 17209 โรงเรียนบ้านแวง* ม.11 บ้านแวง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5432 21381 โรงเรียนบ้านหนองฮาง* ม.13 บ้านหนองฮาง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5433 30593 โรงเรียนหนองขามวิทยา* ม.1 บ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5434 20600 โรงเรียนบ้านหนองเรือ* ม.3 บ้านหนองเรือ ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5435 2672 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง* ม.16 บ้านกระจาย ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5436 4243 โรงเรียนบ้านแขม* ม.11 บ้านแขม ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5437 8554 โรงเรียนบ้านทองหลาง* ม.7 บ้านทองหลาง ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5438 15043 โรงเรียนบ้านมะกอก* ม.10 บ้านมะกอก ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5439 20507 โรงเรียนบ้านหนองยาง* ม 4 ต หนองหมื่นถ่าน อ อาจสามารถ จ ร้อยเอ็ด 45160 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ5439 20507 โรงเรยนบานหนองยาง* ม.4 ต.หนองหมนถาน อ.อาจสามารถ จ.รอยเอด 45160 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5440 21060 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน* ม.13 บ้านหนองหมื่นถ่าน ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Page 210 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5441 21178 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน* ม.6 บ้านหนองหัวคน ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5442 5968 โรงเรียนบ้านจ้อก้อ* ม.8 บ้านจ้อก้อ ต.หน่อมพัฒนา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5443 21413 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา* ม.1 บ้านหน่อม ต.หน่อมพัฒนา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5444 21659 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสําราญ* ม.12 บ้านห้วยสําราญ ต.หน่อมพัฒนา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5445 22524 โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา* ม.5 บ้านเปลือย ต.หน่อมพัฒนา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5446 5280 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503)* ม.13 บ้านแคนใหม่ ต.โหราสามัคคี อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5447 10881 โรงเรียนบ้านน้ําเงิน* ม.1 บ้านน้ําเงิน ต.โหราสามัคคี อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5448 34735 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์* เลขที่ 177 ม.1 ถ.ประชาองอาจ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5449 15999 โรงเรียนบ้านร่องคําหงษ์ทองสามัคคี* ม.5 บ้านร่องคํา ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5450 18284 โรงเรียนบ้านสําราญ* ม.4 บ้านสําราญ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5451 24214 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ* ม.7 บ้านชูชาติ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5452 22847 โรงเรียนบ้านหินวัว* ม.1 บ้านหินวัว ต.จ.ป. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 ภาคใต้
5453 14 โรงเรียนกระบุรี* ม.2 บ้านดอนตาตุ่ม ต.น้ําจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 ภาคใต้
5454 37363 โรงเรียนกระบุรีวิทยา* เลขที่ 146 ม.2 ต.น้ําจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 ภาคใต้
5455 37364 โรงเรียนปากจั่นวิทยา* เลขที่ 68 ม.2 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 ภาคใต้
5456 6348 โรงเรียนบ้านชาคลี* เลขที่ 82 ม.1 บ้านชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 ภาคใต้
5457 31637 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม* เลขที่ 134 ถ.ท่าเมือง - อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ภาคใต้
5458 32359 โรงเรียนสตรีระนอง* ถ.ดับคดี - อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ภาคใต้
5459 31612 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์* เลขที่ 1 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ภาคใต้
5460 9573 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว* ม.1 บ้านทุ่งหงาว ต.ธารน้ําแร่ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ภาคใต้
5461 32361 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร* ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ภาคใต้
5462 3637 โรงเรียนบ้านขจัดภัย* ม.8 บ้านช้างแหก ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ภาคใต้
5463 4108 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี* เลขที่ 98 ม.4 บ้านเขาฝาชี ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 ภาคใต้
5464 4495 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้** เลขที่ 161 ม.6 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5465 11218 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม** ม.10 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5466 1198 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ํา** ม.5 ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5467 6410 โรงเรียนบ้านชําสมอ** ม 7 บ้านชําสมอ ต กองดิน อ แกลง จ ร ยอง 21110 ภาคต วันออก5467 6410 โรงเรยนบานชาสมอ** ม.7 บานชาสมอ ต.กองดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวนออก
5468 19115 โรงเรียนบ้านหนองคุย** ม.5 บ้านหนองคุย ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5469 24628 โรงเรียนวัดกองดิน** ม.2 บ้านกองดิน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5470 24894 โรงเรียนวัดเขาน้อย** ม.6 บ้านเขาน้อย ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5471 32362 โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา** เลขที่ 108 ม.8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5472 11233 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์** เลขที่ 147 ม.2 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5473 25047 โรงเรียนวัดคลองปูน** ม.3 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5474 26603 โรงเรียนวัดเนินยาง** ม.5 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5475 27207 โรงเรียนวัดบุนนาค** ม.3 บ้านวัดบุนนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5476 15153 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน** ม.5 บ้านวังเฉลาโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5477 25027 โรงเรียนวัดคลองชากพง** ม.4 บ้านชากพง ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5478 27676 โรงเรียนวัดพลงไสว** ม.2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5479 28917 โรงเรียนวัดสันติวัน** ม.1 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5480 34757 โรงเรียนจินดาวัฒน์** เลขที่ 22 ถ.ช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก

5481 7479 โรงเรียนบ้านดอนสําราญ** ม.4 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5482 34755 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา** เลขที่ 76 ถ.เทศบาล3-4 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก

5483 27675 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก** บ้านพลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5484 34758 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก** เลขที่ 6 ถ.เทศบาล3 ซ.4 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก

5485 6431 โรงเรียนบ้านชุมนุมสูง** ม.7 บ้านชุมนุมสูง ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5486 11246 โรงเรียนบ้านเนินสุขสํารอง** ม.9 บ้านเนินสุขสํารอง ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5487 40284 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส (จรัส แตงน้อย

อุปถัมภ์)**
ม.2 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก

5488 25363 โรงเรียนวัดจํารุง** ม.7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5489 8364 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา** ม.4 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5490 26588 โรงเรียนวัดเนินทราย** ม.2 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5491 9065 โรงเรียนบ้านท่าลําบิด** เลขที่ 196 ม.5 บ้านอู่ทอง ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5492 9296 โ ี ้ ่ ็ ** ้ 21110 ั5492 9296 โรงเรยนบานทุงเคด** - ต.บานนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวนออก
5493 21591 โรงเรียนบ้านห้วงหิน** ม.3 บ้านห้วงหิน ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5494 26995 โรงเรียนวัดบ้านนา** ม.1 บ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5495 1238 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม** ม.2 บ้านประแสร์ ต.ปากน้ํากระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5496 24756 โรงเรียนวัดเกาะลอย** เลขที่ 9 ม.3 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5497 26007 โรงเรียนวัดท่ากง** ม.2 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5498 27410 โรงเรียนวัดปากน้ําพังราด** ม.1 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5499 27705 โรงเรียนวัดพังราด** ม.4 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5500 4209 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น** ม.10 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5501 6159 โรงเรียนบ้านเจริญสุข** ม.4 บ้านเจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5502 11165 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง** ม.6 บ้านเขาดิน ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5503 11250 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง** ม.8 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5504 19718 โรงเรียนบ้านหนองน้ําขุ่น** ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5505 28473 โรงเรียนวัดวังหว้า** ม.2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5506 8307 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย** ม.4 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5507 17830 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง** ม.2 บ้านสองพี่น้อง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5508 17834 โรงเรียนบ้านสองสลึง ตั้งตรงจิตร 9** ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5509 22129 โรงเรียนบ้านห้วยยาง** ม.3 บ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5510 24987 โรงเรียนวัดคงคาวราราม** ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5511 30842 โรงเรียนห้วยยางศึกษา** ม.8 ซ.พระอภัยมณี ถ.อรุณเวชสะเศรษฐ์ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5512 4650 โรงเรียนบ้านยางเอน** ม.6 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5513 4000 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง** ม.5 บ้านตะขบ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5514 15072 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ** ม.2 บ้านมะเดื่อ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5515 40007 โรงเรียนซําฆ้อพิทยาคม** ม.8 ต.ชําฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5516 3998 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม** เลขที่ 1 ม.4 บ้านเขาช่องลม ต.ชําฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5517 17280 โรงเรียนบ้านศรีประชา** ม.1 ถ.บ้านนา-ชําฆ้อ ต.ชําฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5518 10973 โรงเรียนบ้านน้ําเป็น** ม.6 บ้านน้ําเป็น ต.น้ําเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5519 11088 โรงเรียนบ้านน้ําใส** เลขที่ 23 ม.2 ถ.เขาดิน-สี่แยกพัฒนา ต.น้ําเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5520 15128 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน** เลขที่ 56 ม.3 บ้านมาบช้างนอน ต.น้ําเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5521 18178 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ําเป็น** เลขที่ 174 ม 1 ถ เขาดิน น้ําใส บ้านน้ําเป็น ต น้ําเป็น อ เขาชะเมา จ ระยอง 21110 ภาคตะวันออก5521 18178 โรงเรยนบานสามแยกนาเปน** เลขท 174 ม.1 ถ.เขาดน-นาใส บานนาเปน ต.นาเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวนออก
5522 37367 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา** เลขที่ 187 ม.1 ถ.เขาดินสี่แยกพัฒนา ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5523 10822 โรงเรียนบ้านน้ํากร่อย** เลขที่ 114 ม.7 ถ.สี่แยกพัฒนา-แก่งหาง
แมว

ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก

5524 18357 โรงเรียนบ้านสีระมัน** ม.4 บ้านสีระมัน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ภาคตะวันออก
5525 2346 โรงเรียนนิคมวิทยา** เลขที่ 185 ม.2 ถ.นิคม-บ้านค่าย ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ภาคตะวันออก
5526 25493 โรงเรียนวัดชากผักกูด** ม.5 บ้านชากผักกูด ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ภาคตะวันออก
5527 24574 โรงเรียนวัดกระเฉท** เลขที่ 3 ม.1 บ้านกระเฉท ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ภาคตะวันออก
5528 4157 โรงเรียนบ้านเขาลอย** ม.5 บ้านเขาลอย ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5529 12574 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน** ม.4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5530 25491 โรงเรียนวัดชากกอไผ่** - ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5531 29574 โรงเรียนวัดห้วงหิน** ม.3 วัดห้วงหิน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5532 25842 โรงเรียนวัดตาขัน** ม.5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5533 26902 โรงเรียนวัดบ้านเก่า** เลขที่ 02 ม.2 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5534 29299 โรงเรียนวัดหนองตะแบก** ม.4 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5535 49194 โรงเรียนวิบูลวิทยา** เลขที่ 56 ม.5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก

5536 1343 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู** ม.3 บ้านหนองคอกหมู ต.ธารพัฒน์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5537 20853 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน** ม.4 บ้านหนองสะพาน ต.ธารพัฒน์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5538 4558 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง** ม.7 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5539 6345 โรงเรียนบ้านชากมะหาด** ม.1 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5540 21540 โรงเรียนบ้านหลังเขา** ม.10 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5541 29399 โรงเรียนวัดหนองพะวา** ม.4 บ้านหนองพะวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5542 26914 โรงเรียนวัดบ้านค่าย** ม.5 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5543 27564 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม** - ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5544 49320 โรงเรียนอนุบาลเวชประสิทธิ์** เลขที่ 91 ม.1 ถ.อาทิตย์ประดิษฐาน ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก

5545 4198 โรงเรียนบ้านเขาหวาย** ม.7 บ้านเขาหวาย ต.บ้านบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5546 29647 โรงเรียนวัดหวายกรอง** ม.2 บ้านบางบุตร ต.บ้านบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5547 24721 โ ี ั ( ิ่ ํ )** 1 ้ ่ 21120 ั5547 24721 โรงเรยนวดเกาะ(กรมกาพล)** ม.1 ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวนออก
5548 4319 โรงเรียนบ้านคลองขนุน** ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5549 9147 โรงเรียนบ้านท่าเสา** ม.4 บ้านคลองหลอด ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5550 15138 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย** ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5551 22774 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์** ม.11 บ้านหินโค้ง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5552 27267 โรงเรียนวัดปทุมาวาส** ม.6 บ้านหัวชวด ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5553 29214 โรงเรียนวัดหนองกรับ** ม.3 บ้านหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5554 19175 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ** ม.7 ต.หนองบัว. อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5555 8244 โรงเรียนบ้านตีนเนิน** ม.5 บ้านตีนเนิน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5556 15129 โรงเรียนบ้านมาบตอง** ม.10 บ้านมาบตอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5557 20615 โรงเรียนบ้านหนองละลอก** เลขที่ 194 ม.9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5558 25637 โรงเรียนวัดดอนจันทน์** ม.1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5559 28240 โรงเรียนวัดไร่** ม.8 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5560 29209 โรงเรียนวัดหนองกระบอก** ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก
5561 49321 โรงเรียนอนุบาลร่มโพธิ์** เลขที่ 25 ม.11 ถ.นิคม-บ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 ภาคตะวันออก

5562 4197 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด** เลขที่ 180 ถ.เนินกระปรอก-ห้วยมะหาด ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
5563 14237 โรงเรียนบ้านพยูน** เลขที่ 3/2 ม.4 บ้านพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
5564 26582 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก** เลขที่ 1 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
5565 26935 โรงเรียนวัดบ้านฉาง** เลขที่ 157/9 ม.5 ถ.บ้านฉาง-พยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
5566 27290 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง** เลขที่ 99 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
5567 27686 โรงเรียนวัดพลา** ม.5 บ้านพลา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
5568 40381 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา** เลขที่ 159/1 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก

5569 4428 โรงเรียนบ้านคลองทราย** เลขที่ 182/11 ม.7 บ้านคลองทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
5570 25145 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม** เลขที่ 78 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
5571 49323 โรงเรียนสองภาษาระยอง** เลขที่ 188/24 ม.4 ถ.พลา-บ้านฉาง ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก

5572 49322 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา** เลขที่ 119 ม.4 ถ.บ้านฉาง-พยูน ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก

5573 29116 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์** เลขที่ 70 ม.5 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5574 25495 โรงเรียนวัดชากหมาก** เลขที่ 15 ม.2 ถ.บ้านฉาง-มะขามคู่ ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
5575 28748 โรงเรียนวัดสระแก้ว** เลขที่ 12 ม.3 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก
5576 29006 โรงเรียนวัดสํานักกะท้อน** เลขที่ 25/5 ม.1 ถ.หมายเลข 3376( บ้าน

ฉาง-มะขามคู่)
ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก

5577 34761 โรงเรียนสัจจศึกษา** เลขที่ 48/3 ม.5 ถ.สุขุมวิท ซ.ตรงข้าม
ประปาบ้านฉาง

ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ภาคตะวันออก

5578 12580 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า** เลขที่ 443 ม.2 ถ.คลองน้ําแดง-บึงตาต้า - อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5579 16861 โรงเรียนบ้านวังประดู่** ม.7 บ้านวังประดู่ ต.ดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5580 684 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ําตาลตะวันออก** ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5581 4296 โรงเรียนบ้านคลองกรํา** ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5582 12933 โรงเรียนบ้านปลวกแดง** ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5583 34763 โรงเรียนอรวินวิทยา** เลขที่ 251 ม.1 ถ.รื่นรมย์ประชาราษฏร์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก

5584 15133 โรงเรียนบ้านมาบเตย** ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5585 17898 โรงเรียนบ้านสะพานสี่** ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5586 2379 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10** ม.4 ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5587 2380 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13** เลขที่ 50 ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5588 20429 โรงเรียนบ้านหนองมะปริง** ม.2 บ้านหนองมะปริง ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5589 49324 โรงเรียนอนุบาลทิพวัลย์** เลขที่ 225 ม.5 ถ.ปลวกแดง-มาบข่า ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก

5590 13172 โรงเรียนบ้านปากแพรก** เลขที่ 100 ม.1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5591 21457 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย** ม.4 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5592 19788 โรงเรียนบ้านหนองบอน** ม.2 บ้านหนองบอน ต.เสมานุสรณ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5593 3978 โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง** ม.6 บ้านเขาคลองซอง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5594 4456 โรงเรียนบ้านคลองน้ําแดง** ม.1 บ้านคลองน้ําแดง ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5595 20610 โรงเรียนบ้านหนองไร่** เลขที่ 5 ม.3 บ้านหนองไร่ ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ภาคตะวันออก
5596 34748 โรงเรียนวุฒินันท์** เลขที่ 24 ถ.สุขุมวิท34 เทศบาลเมืองมาบ

ตาพด
- อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

ตาพุด
5597 8010 โรงเรียนบ้านตะพุนทอง** ม.6 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5598 16251 โรงเรียนบ้านไร่จันดี** เลขที่ 28 ม.4 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5599 17540 โรงเรียนบ้านสมานมิตร** ม.2 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5600 24772 โรงเรียนวัดแกลงบน** ม.3 แกลงบน ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5601 26344 โรงเรียนวัดธงหงส์** ม.1 บ้านธงหงส์ ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5602 4146 โรงเรียนบ้านเขายายชุม** ม.1 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5603 25817 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง** ม.6 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5604 30380 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง** ม.4 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5605 34743 โรงเรียนกวงฮั้ว** เลขที่ 66 ถ.ชายกระป่อม1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5606 19200 โรงเรียนบ้านหนองจอก** เลขที่ 119/42 ม.1 บ้านหนองจอก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5607 24727 โรงเรียนวัดเกาะกลอย** ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5608 26524 โรงเรียนวัดน้ําคอก** ม.1 บ้านน้ําคอก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5609 26946 โรงเรียนวัดบ้านดอน** เลขที่ 60 ม.4 ถ.พัฒนประเสริฐ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5610 49319 โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์** เลขที่ 169/185 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5611 49317 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ** เลขที่ 26 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5612 34745 โรงเรียนอารีย์วัฒนา** เลขที่ 1/22 ถ.บางจาก ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5613 11249 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง** ม.6 ถ.ชากลาว-เนินเสาธง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5614 25505 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บํารุง** ม.5 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5615 25823 โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎ

รังสรรค์)**
เลขที่ 73/6 ม.13 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5616 28094 โรงเรียนวัดยายดา** ม.3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5617 1241 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา** ม.4 บ้านทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5618 34744 โรงเรียนตรีวิทย์ศึกษา** เลขที่ 129/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5619 34750 โ ี ิ ิ ** ี่ 080/5 ั ั ป่ ป ่ ่ ป ่ ื 21000 ั5619 34750 โรงเรยนสมคดวทยา** เลขท 080/5 ถ.หลงวดปาประดู ต.ทาประดู อ.เมอง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวนออก
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ภาค

5620 49318 โรงเรียนอนุบาลศรอารีย์** เลขที่ 75/5-6 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5621 37369 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ระยอง**

เลขที่ 1 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5622 6323 โรงเรียนบ้านชะวึก** - ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5623 26471 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ** ม.1 บ้านนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5624 34742 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง** เลขที่ 132 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5625 37371 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร** - ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5626 24569 โรงเรียนวัดกรอกยายชา** ม.4 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5627 24972 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42** - ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5628 26592 โรงเรียนวัดเนินพระ** เลขที่ 252/3 บ้านเนินพระ (เทศบาล) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5629 40454 โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร** เลขที่ 34/31  ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5630 29457 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม** ม.3 บ้านหนองสนม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5631 32201 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์** เลขที่ 49 ม.3 เทศบา ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5632 27093 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง** ม.1 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5633 7943 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง** ม.6 บ้านตะเกราทอง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5634 37373 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา** เลขที่ 118/1 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5635 129 โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร** ม.4 บ้านเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5636 26627 โรงเรียนวัดในไร่** ม.1 บ้านในไร่ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5637 27906 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์** ม.3 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5638 34751 โรงเรียนอนันต์ศึกษา** เลขที่ 280/5 ม.2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5639 34747 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา** เลขที่ 6 ซ.มาบตาพุด8 ถ.ทางเข้าวัดมาบ
ตาพุด

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก

5640 34749 โ ี ิ ิ ** ี่ 70 ิ ื 21000 ั5640 34749 โรงเรยนศรพรระยอง** เลขท 70 ถ.สุขุมวท ต.มาบตาพุด อ.เมอง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวนออก
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5641 15919 โรงเรียนบ้านยายจั่น** ม.2 ต.สํานักทอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5642 18269 โรงเรียนบ้านสํานักทอง** ม.1 บ้านสํานักทอง ต.สํานักทอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5643 26366 โรงเรียนวัดธรรมสถิต** ม.3 บ้านธรรมสถิต ต.สํานักทอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5644 31756 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด** เลขที่ 9 ถ.สุขุมวิท สาย 18 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5645 6347 โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า** ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5646 37372 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม** เลขที่ 99 ถ.มาบตาพุดเมืองใหม่ สาย7 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ภาคตะวันออก
5647 4048 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น** เลขที่ 74/7 ม.5 ถ.บ้านค่าย-วังจันทร์ บ้าน

เขาตาอิ๋น
ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออก

5648 12575 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด** ม.1 บ้านบึงตะกาด ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออก
5649 20382 โรงเรียนบ้านหนองม่วง** ม.4 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออกุ
5650 2071 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต)** ม.6 บ้านคลองเขต ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออก
5651 15935 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง** ม.4 ยุบตาเหน่ง ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออก
5652 27480 โรงเรียนวัดป่ายุบ** ม.5 บ้านคลองหวายโสม ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออก
5653 4036 โรงเรียนบ้านเขาตลาด** ม.1 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออก
5654 4476 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ** ม.4 บ้านคลองบางบ่อ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออก
5655 14332 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม** ม.3 บ้านพลงตาเอี่ยม ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออก
5656 1020 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์** ม.1 บ้านวังจันทน์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออก
5657 15934 โรงเรียนบ้านชงโค** ม.3 บ้านชงโค ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออก
5658 6428 โรงเรียนบ้านชุมนุมใน** ม.4 บ้านชุมนุมใน ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 ภาคตะวันออก
5659 18001 โรงเรียนบ้านสันดอน* ม.9 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5660 20098 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ* ม.6 บ้านหนองปากชัฎ ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5661 9232 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน* - ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5662 22878 โรงเรียนบ้านหุบพริก* ม.6 บ้านหุบพริก ต.ด้านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5663 29354 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย* ม.2 ต.บ้านรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5664 16127 โรงเรียนบ้านรางม่วง* ม.8 บ้านรางม่วง ต.บึงสัมพันธ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5665 30982 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง* ม.3 บ้านกลาง ต.บึงสัมพันธ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5666 20752 โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า* ม.5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5667 27446 โรงเรียนวัดป่าเขาสัมม งา* ม 3 บ้านวังต เคียน ต เบิกไพร อ จอมบึง จ ราชบรี 70150 ภาคต วันตก5667 27446 โรงเรยนวดปาเขาสมมะงา* ม.3 บานวงตะเคยน ต.เบกไพร อ.จอมบง จ.ราชบุร 70150 ภาคตะวนตก
5668 14454 โรงเรียนบ้านพุแค* ม.14 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
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ภาค

5669 20240 โรงเรียนบ้านหนองไผ่* ม.8 บ้านหนองไผ่ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5670 26505 โรงเรียนวัดนาสมอ* ม.3 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5671 14458 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน* ม.8 บ้านพุตะเคียน ต.มหาราช อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5672 14480 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบํารุง* ม.7 บ้านพุม่วง ต.มหาราช อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก
5673 20604 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)* ม.5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ภาคตะวันตก

5674 31026 โรงเรียนอนุบาลดําเนินสะดวก (วัดโคกบํารุงฯ* ม.5 บ้านโคกวัด ต.ดอนกรวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ภาคตะวันตก

5675 25553 โรงเรียนวัดโชติทายการาม* ม.2 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ภาคตะวันตก
5676 29875 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)* ม.3 ต.ท่านัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ภาคตะวันตกญ ( ) ุ

5677 37385 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ* ม.5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ภาคตะวันตก
5678 26580 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม* ม.4 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ภาคตะวันตก
5679 29567 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม* ม.4 บ้านศรีสุราษฎร์ ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ภาคตะวันตก
5680 25716 โรงเรียนวัดดอนสาลี* ม.1 บ้านดอนสาลี ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 ภาคตะวันตก
5681 37387 โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฏร์อุปถัมภ์)* ม.7 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 ภาคตะวันตก

5682 29419 โรงเรียนวัดหนองม่วง (หงส์วิทยาคาร)* ม.9 บ้านหนองม่วง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 ภาคตะวันตก
5683 29548 โรงเรียนวัดหลวง (คลึงวิทยาคม)* ม.3 บ้านวัดหลวง ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 ภาคตะวันตก
5684 29694 โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)* ม.1 บ้านหมู่บ้านหัวโพ ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 ภาคตะวันตก
5685 12557 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)* ม.7 บ้านบึงใต้ ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5686 13851 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด* ม.8 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5687 2286 โรงเรียนน้ําตกห้วยสวนพลู* เลขที่ 32 ม.6 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5688 13822 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน* ม.1 บ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5689 24446 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ําร้อน* ม.4 บ้านพุน้ําร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5690 19204 โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี)* ม.4 บ้านหนองจอก ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5691 25465 โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)* ม.3 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5692 29403 โ ี ั ั ั ์* 6 ้ ั ั ์ ั ั ์ ้ ี 70180 ั5692 29403 โรงเรยนวดหนองพนจนทร* ม.6 บานหนองพนจนทร ต.หนองพนจนทร อ.บานคา จ.ราชบุร 70180 ภาคตะวนตก
5693 31674 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี* - - อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5694 1115 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคี
วิทยา)*

ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก

5695 29360 โรงเรียนวัดหนองประทุน* ม.11 บ้านหนองประทุน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5696 29994 โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์)* ม.4 บ้านห้วยแร้ง ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5697 24851 โรงเรียนวัดเขาขลุง* ม.5 บ้านเขาขลุง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5698 27573 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชา

สามัคคี)**
ม.12 บ้านไผ่สามเกาะ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก

5699 25850 โรงเรียนวัดตาล* ม.11 บ้านปากลัด ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5700 32202 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา* เลขที่ 71 ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก

5701 34789 โรงเรียนธีรศาสตร์* เลขที่ 37/3 ม.16 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก

5702 25721 โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐ ราษฎร์
บํารุง)*

ม.5 บ้านดอนเสลา ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก

5703 28083 โรงเรียนวัดยางหัก* ม.13 บ้านยางหัก ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5704 25846 โรงเรียนวัดตาผา* ม.8 บ้านท่าอิฐ ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5705 31666 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง* เลขที่ 1 ถ.วิจิตรธรรมรส ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5706 34790 โรงเรียนนารีวุฒิ* เลขที่ 64 ถ.หน้าสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก

5707 37389 โรงเรียนวัดดอนตูม* ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5708 34794 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"* เลขที่ 1 ถ.ราษฎร์ร่วมใจ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก

5709 31576 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา* ม.29 ต.บ้านโปร่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5710 19105 โรงเรียนบ้านหนองคา* ม.6 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5711 37390 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม* เลขที่ 100 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5712 25351 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)* ม.10 บ้านหนองตะแคง ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก
5713 29524 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชา

ส ั ี)*
ม.6 บ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ภาคตะวันตก

สามคค)*
5714 4052 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน* ม.5 บ้านเขาถ่าน ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5715 4222 โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน* ม.6 ถ.เขาถ้ําพระ-ทุ่งหลวง ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5716 19980 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง (สนิทราษฎร์บํารุง)* - ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก

5717 25665 โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)* ม.1 บ้านดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5718 1249 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง* ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5719 28910 โรงเรียนวัดสันติการาม* ม.4 บ้านพุพลับ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5720 37393 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา* เลขที่ 152 ม.15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5721 12114 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ* ม.3 บ้านบ่อตะคร้อ ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5722 27442 โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)* ม.3 บ้านป่าไก่ ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5723 15455 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน* ม.5 บ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตกุ
5724 15789 โรงเรียนบ้านยางคู่* ม.6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5725 22853 โรงเรียนบ้านหินสี* ม.4 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5726 30455 โรงเรียนสีวะรา* ม.1 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5727 22480 โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน* - ต.วังยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5728 29686 โรงเรียนวัดหัวป่า (ศุกรศรประชาสรรค์)* - ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5729 20617 โรงเรียนบ้านหนองลังกา* ม.3 บ้านหนองลังกา ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5730 23375 โรงเรียนบ้านอ่างหิน* ม.5 บ้านอ่างหิน ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 ภาคตะวันตก
5731 1989 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)* เลชที่ 11 ถ.โชคชัย - อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวันตก

5732 20418 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า* ม.8 บ้านเขาชะงุ้ม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวันตก
5733 2167 โรงเรียนธรรมาธิปไตย* ม.3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวันตก
5734 37379 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา* - ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวันตก
5735 24916 โรงเรียนวัดเขาพระ* ม.7 บ้านเขาพระ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวันตก
5736 26448 โรงเรียนวัดนางแก้ว* ม.3 บ้านนางแก้ว ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวันตก
5737 1203 โรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต้ (กําแพงสังฆรักษ์

วิทยา)*
ม.9 บ้านกําแพงใต้ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวันตก

5738 29523 โรงเรียนวัดหนองอ้อ* ม.3 บ้านหนองอ้อ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวันตก
5739 31763 โ ี ศ ั โช ( ส ี )* ้ ใ ่ โ ช ี 70120 ั5739 31763 โรงเรยนเทศบาลวดโชค (ธรรมเสนานวรคุณ)* - ต.บานใหม อ.โพธาราม จ.ราชบุร 70120 ภาคตะวนตก

Page 222 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5740 34776 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์* เลขที่ 15 ถ.โชคชัย ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวันตก

5741 28736 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุ
กูล)*

ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวันตก

5742 37380 โรงเรียนหนองโพวิทยา* - ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 ภาคตะวันตก
5743 34768 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา* เลขที่ 70/7 ถ.ราชบุรี-จอมบึง(ค่ายภาณุ

รังษีส่วน2)
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก

5744 3954 โรงเรียนบ้านเขากรวด* ม.15 บ้านเขากรวด ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5745 29597 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)* ม.9 บ้านห้วยตะแคง ต.เขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5746 468 โรงเรียนจันทคามวิทยา* ม.6 ต.ค้งน้ําวน อ.เมือง จ.ราชบรี 70000 ภาคตะวันตกุ ุ
5747 37375 โรงเรียนแคทรายวิทยา* เลขที่ 54 ม.12 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5748 40011 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว* ม.3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5749 27043 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์* ม.11 บ้านโพธิ์ ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5750 26846 โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)* ม.4 บ้านบางลี่ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5751 25384 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)* ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก

5752 26264 โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง** ม.9 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5753 26542 โรงเรียนวัดน้ําพุ (สํานักงานสลากกินแบ่ง

สงเคราะห์ 54)*
ม.2 ต.น้ําพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก

5754 29912 โรงเรียนวัดอัมพวัน* ม.3 ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5755 29850 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บํารุงเจริญธรรม* ม.6 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5756 27725 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)* ม.3 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5757 26683 โรงเรียนวัดบางกระ* ม.1 บ้านบางกระ ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5758 27331 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา* ม.6 บ้านหนองกลางนา ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5759 34766 โรงเรียนดรุณาราชบุรี* เลขที่ 80 ถ.คทาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก

5760 31665 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม)* ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5761 34769 โ ี ี ิ * ี่ 165 ์ ิ ี ้ ื ื ี 70000 ั5761 34769 โรงเรยนนารวทยา* เลขท 165 ถ.ราษฎรยนด ต.หนาเมอง อ.เมอง จ.ราชบุร 70000 ภาคตะวนตก
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5762 29805 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง (เทียนประชาสรรค์)* ม.1 บ้านใหญ่ ต.ห้วยชินสีห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก

5763 24882 โรงเรียนวัดเขาถ้ํากุญชร* ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก
5764 29208 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์

บํารุง)*
ม.10 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ภาคตะวันตก

5765 24763 โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ* ม.8 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 ภาคตะวันตก
5766 28534 โรงเรียนวัดเวียงทุน* ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 ภาคตะวันตก
5767 13198 โรงเรียนบ้านปากสระ* ม.7 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 ภาคตะวันตก
5768 458 โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล* ม.8 บ้านบางนางสูญ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 ภาคตะวันตก
5769 34798 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย* ม.1 ม.4 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 ภาคตะวันตกฤ ุ

5770 28542 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์* ม.7 บ้านละว้า ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 ภาคตะวันตก
5771 37394 โรงเรียนโสภณศิริราษฏร์* เลขที่ 115 ถ.ราชบุรี-ปากท่อ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 ภาคตะวันตก
5772 25415 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือ

ประชาสงเคราะห์)*
ม.3 ต.วัดเพลงสัตตศึกษา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 ภาคตะวันตก

5773 12206 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)* ม.4 บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5774 28146 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์* ม.3 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5775 30157 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ* ม.2 บ้านวังน้ําเขียว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5776 2166 โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2* ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5777 9535 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา* ม.4 บ้านทุ่งศาลา ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5778 21050 โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)* ม.5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก

5779 7955 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง* ม.8 บ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5780 26434 โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)* ม.4 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5781 37395 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา* เลขที่ 309 ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ภาคตะวันตก
5782 37402 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา* เลขที่ 1 ม.9 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 ภาคกลาง
5783 5843 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร** ม.4 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 ภาคกลาง
5784 23093 โ ี ้ * 2 ้ โ ิ ี 152505784 23093 โรงเรยนบานแหลมชนแดน* ม.2 บานแหลมชนแดน ต.ยางราก อ.โคกเจรญ จ.ลพบุร 15250 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5785 34814 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา* เลขที่ 201 ถ.พหลโยธิน ม.8 ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 ภาคกลาง

5786 9805 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า* ม.9 บ้านนกเขาเปล้า ต.เพนียด อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 ภาคกลาง
5787 14478 โรงเรียนบ้านพุม่วง* ม.5 ต.วังเพลิง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 ภาคกลาง
5788 28877 โรงเรียนวัดสะพานคง* ม.12 บ้านสะพานคง ต.สะแกราบ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 ภาคกลาง
5789 20241 โรงเรียนบ้านหนองไผ่* ม.3 ต.หนองแขม อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 ภาคกลาง
5790 29247 โรงเรียนวัดหนองแขม* ม.10 ต.หนองแขม อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 ภาคกลาง
5791 4183 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค* ม.7 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 ภาคกลาง
5792 28936 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร* ม.5 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 ภาคกลาง
5793 22325 โรงเรียนบ้านห้วยหิน* ม.1 บ้านห้วยหิน ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลางุ
5794 16379 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์* ม.3 บ้านซับลังกา ต.คุรุสัมพันธ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5795 6584 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน* ม.2 บ้านซับตะเคียน ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5796 5903 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ* ม.6 ต.นิคมลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5797 16284 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา* ม.7 ต.นิคมลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5798 6566 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว* ม.4 บ้านซับเค้าแมว ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5799 9754 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี* ม.8 บ้านหนองไก่เขี่ย ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5800 14934 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม* เลขที่ 160 ม.1 ต.บ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5801 37406 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม* เลขที่ 95 ม.6 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5802 28832 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.11 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5803 31294 โรงเรียนอนุบาลลํานารายณ์* เลขที่ 259 ม.3 ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5804 6634 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์* ม.5 บ้านซับสมบูรณ์ ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5805 12142 โรงเรียนบ้านบ่อน้ํา* ม.5 บ้านบ่อน้ํา ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ภาคกลาง
5806 30170 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร* ม.9 บ้านท่าโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 ภาคกลาง
5807 24698 โรงเรียนวัดเกตุ* ม.9 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 ภาคกลาง
5808 12357 โรงเรียนบ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์)* ม.7 บ้านบางงา ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 ภาคกลาง
5809 29370 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก* ม.14 บ้านหนองปลาดุก ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 ภาคกลาง
5810 30434 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์* ม.3 บ้านบางมะยม ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 ภาคกลาง
5811 37407 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม* ม 8 ต บ้านเบิก อ ท่าว้ง จ ลพบรี 15150 ภาคกลาง5811 37407 โรงเรยนบานเบกวทยาคม* ม.8 ต.บานเบก อ.ทาวุง จ.ลพบุร 15150 ภาคกลาง
5812 27086 โรงเรียนวัดบ้านลาด* ม.4 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5813 27795 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร* ม.14 ต.หัวสําโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 ภาคกลาง
5814 8664 โรงเรียนบ้านท่ากรวด* ม.1 ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230 ภาคกลาง
5815 37408 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม* ม.7 ต.ซับจําปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230 ภาคกลาง
5816 19223 โรงเรียนบ้านหนองจาน* ม.5 ต.หัวลํา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230 ภาคกลาง
5817 2718 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก* ม.8 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ภาคกลาง
5818 28405 โรงเรียนวัดวังใต้* ม.7 บ้านวังวัดใต้ ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ภาคกลาง
5819 34828 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย* ม.4 ถ.บ้านหมี่-โคกสําโรง ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ภาคกลาง

5820 19693 โรงเรียนบ้านหนองนางาม* ม.5 บ้านหนองนางาม ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ภาคกลาง
5821 26527 โรงเรียนวัดน้ําจั้น* ม.4 บ้านน้ําจั้น ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ภาคกลางญ ุ
5822 14153 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่* ม.2 บ้านไผ่ใหญ่ ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ภาคกลาง
5823 28990 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว* ม.5 บ้านสายห้วยแก้ว ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ภาคกลาง
5824 29410 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์* ม.2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ภาคกลาง
5825 5810 โรงเรียนบ้านโคกสุข* ม.2 บ้านโคกสุข ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ภาคกลาง
5826 29425 โรงเรียนวัดหนองเมือง* ม.3 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ภาคกลาง
5827 29576 โรงเรียนวัดห้วยกรวด* ม.1 บ้านห้วยกรวด-นาจาน ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ภาคกลาง
5828 17734 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ* ม.4 บ้านสวนมะเดื่อ ต.ขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 ภาคกลาง
5829 2034 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน)* ม.9 บ้านคันนาหิน ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 ภาคกลาง
5830 25260 โรงเรียนวัดโคกสลุง* เลขที่ 112/1 ม.3 บ้านโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 ภาคกลาง
5831 27929 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ* ม.7 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 ภาคกลาง
5832 1445 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา** ม.2 ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 ภาคกลาง
5833 7650 โรงเรียนบ้านดีลัง* - ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 ภาคกลาง
5834 14830 โรงเรียนบ้านฟ่าวงาม* ม.6 บ้านฟ่าวงาม ต.น้ําสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 ภาคกลาง
5835 712 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น* ม.1 บ้านแก่งเสือเต้น ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 ภาคกลาง
5836 6630 โรงเรียนบ้านซับโศก* ม.11 บ้านซับโศก ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 ภาคกลาง
5837 34804 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา* เลขที่ 130 ม.3 ถ.นารายณ์มหาราช - อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง

5838 26959 โรงเรียนวัดบ้านดาบ** ม 13 บ้านดาบ ต โก่งธน อ เมือง จ ลพบรี 15000 ภาคกลาง5838 26959 โรงเรยนวดบานดาบ** ม.13 บานดาบ ต.โกงธนู อ.เมอง จ.ลพบุร 15000 ภาคกลาง
5839 37396 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย* ม.7 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5840 34799 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา* เลขที่ 90/1 ม.4 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง

5841 24444 โรงเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดล* ม.6 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
5842 37397 โรงเรียนโคกตูมวิทยา* ม.2 เขตเทศบาล ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
5843 1452 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย* ม.8 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
5844 37398 โรงเรียนดงตาลวิทยา* ม.12 ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
5845 9746 โรงเรียนบ้านไทรย้อย* ม.4 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
5846 39799 โรงเรียนบรรจงรัตน์* เลขที่ 77 ซ.เอกทศ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง

5847 34806 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์* เลขที่ 159 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลางุ ุ ุ

5848 26024 โรงเรียนวัดท่าข้าม* ม.6 บ้านท่าข้าม ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
5849 25567 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ* ม.10 บ้านซับเสือแมบ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
5850 24814 โรงเรียนวัดข่อยกลาง* ม.8 บ้านข่อย ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
5851 29552 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด (แจ้งยุบลราษฎร์

อุทิศ)*
ม.2 บ้านวัดหลวง ต.บ้านข่อยท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง

5852 23956 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50* ม.3 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง
5853 16168 โรงเรียนบ้านราษฎร์บํารุง* ม.1 บ้านหนองปล้อง ต.กุดตาเพชร อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี 15190 ภาคกลาง
5854 18862 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ* ม.4 บ้านหนองเกตุ ต.หนองรี อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี 15190 ภาคกลาง
5855 7591 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์* ม.6 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 ภาคกลาง
5856 4279 โรงเรียนบ้านคลอง* ม.6 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 ภาคกลาง
5857 37416 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร* เลขที่ 1 ม.1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 ภาคกลาง
5858 20883 โรงเรียนบ้านหนองสําราญ* ม.10 บ้านหนองสําราญ ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 ภาคกลาง
5859 23296 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์* ม.2 บ้านใหม่โสพิมพ์ ต.ท่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 ภาคกลาง
5860 2563 โรงเรียนบ่อทองลพบุรี* ม.11 บ้านธารทรัพย์ ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 ภาคกลาง
5861 20908 โรงเรียนบ้านหนองเสมา* ม.8 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 ภาคกลาง
5862 18912 โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว* ม.6 บ้านหนองไก่ห้าว ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 ภาคกลาง
5863 19469 โ ี ้ * 3 โ ่ ี 151705863 19469 โรงเรยนบานหนองตะแบก* ม.3 ต.ยางโทน อ.หนองมวง จ.ลพบุร 15170 ภาคกลาง
5864 37418 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา* ถ.พหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 ภาคกลาง

Page 227 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5865 13264 โรงเรียนบ้านป่าแข (อุดมศรัทธานุกูล)* เลขที่ 316 ม.7 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130 ภาคเหนือ
5866 30077 โรงเรียนศาลาวิทยา* บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130 ภาคเหนือ
5867 30918 โรงเรียนไหล่หินวิทยา* เลขที่ 462 ม.2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130 ภาคเหนือ
5868 12823 โรงเรียนบ้านปงเตา* เลขที่ 1 บ้านปงเตา ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลําปาง 52110 ภาคเหนือ
5868 22368 โรงเรียนบ้านห้วยอูน* ม.2 บ้านห้วยอูน ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลําปาง 52110 ภาคเหนือ
5869 49817 โรงเรียนบ้านแหงใต้* ม.2 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลําปาง 52110 ภาคเหนือ
5869 23075 โรงเรียนบ้านแหงเหนือ* ม.1 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลําปาง 52110 ภาคเหนือ
5870 2574 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา* ม.6 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลําปาง 52110 ภาคเหนือ
5871 13062 โรงเรียนบ้านปันเหนือ* ม.9 บ้านปันเหนือ ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลําปาง 52110 ภาคเหนือ
5872 5936 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม* ม.4 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลําปาง 52110 ภาคเหนือ
5873 34851 โรงเรียนดอนไชยวิทยา* เลขที่ 125 ม.4 ถ.ภานุรังษี ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง 52110 ภาคเหนือ

5874 538 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา* เลขที่ 371 ถ.สายลําปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 52120 ภาคเหนือ
5875 535 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา* ม.2 บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 52120 ภาคเหนือ
5876 1053 โรงเรียนชุมชนบ้านสา* ม.4 บ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 52120 ภาคเหนือ
5877 13785 โรงเรียนบ้านแป้น* ม.1 บ้านแป้น ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 52120 ภาคเหนือ
5878 12819 โรงเรียนบ้านปงดอน* ม.7 บ้านปงดอน ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 52120 ภาคเหนือ
5879 39878 โรงเรียนบ้านแม่เปิน* เลขที่ 44 ม.1 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 52120 ภาคเหนือ
5880 23284 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี* ม.6 บ้านใหม่สามัคคี ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 52120 ภาคเหนือ
5881 23301 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว* ม.8 บ้านใหม่เหล่ายาว ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลําปาง 52120 ภาคเหนือ
5882 8786 โรงเรียนบ้านท่าช้าง** ม.2 บ้านท่าช้าง ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลําปาง 52160 ภาคเหนือ
5883 19544 โรงเรียนบ้านหนองเตา* ม.8 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง 52160 ภาคเหนือ
5884 967 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา* ม.2 บ้านฟ่อน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5884 21459 โรงเรียนบ้านหมอสม* ม.2 บ้านหมอสม ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5885 8859 โรงเรียนบ้านท่าโทก* ม.4 บ้านท่าโทก ต.ทุ่งฝาย-นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5886 16498 โรงเรียนบ้านลําปางกลาง* ม.3 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5886 18277 โรงเรียนบ้านสําเภา* ม.9 บ้านสําเภา ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5887 1809 โรงเรียนท่งฝางวิทยา* ม 6 บ้านท่งฝ่ง ต บ้านค่า อ เมือง จ ลําปาง 52000 ภาคเหนือ5887 1809 โรงเรยนทุงฝางวทยา* ม.6 บานทุงฝง ต.บานคา อ.เมอง จ.ลาปาง 52000 ภาคเหนอ
5887 21992 โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง* ม.5 บ้านห้วยเป้ง ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5888 27025 โรงเรียนวัดบ้านเป้า* ม.5 บ้านเป้า ต.บ่อแฮ้ว-บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5888 12212 โรงเรียนบ้านบ่อหิน* ม.7 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5888 24218 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา* ม.3 บ้านแม่ก๋งเหนือ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5888 23527 โรงเรียนบ้านเอื้อม* ม.1 บ้านเอื้อม ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5889 26537 โรงเรียนวัดน้ําโท้ง* ม.5 บ้านน้ําโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5889 9045 โรงเรียนบ้านท่าล้อ* ม.9 บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว-บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5889 13676 โรงเรียนบ้านป่าเหียง* ม.1 บ้านป่าเหียง ต.บ่อแฮ้ว-บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5890 27061 โรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ํา* ม.6 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5890 27113 โรงเรียนวัดบ้านสัก* ม.3 บ้านสัก ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5891 22603 โรงเรียนบ้านหัวฝาย* ม.4 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5892 27620 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น* ม.3 บ้านบ้าม่วง ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5893 2391 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1* ม.2 บ้านชัยมงคล ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5894 26214 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้* ม.3 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5895 37427 โรงเรียนเมืองมายวิทยา* - ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5896 30148 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา* ม.9 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5897 6091 โรงเรียนบ้านจําค่า* ม.2 บ้านจําค่า ถ.พหลโยธิน ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5898 30524 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา** เลขที่ 188 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5899 15508 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง* ม.7 บ้านแม่เฟือง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5900 27175 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง* ม.8 บ้านฮ่อง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5901 12718 โรงเรียนบ้านบุญนาค* ม.1 บ้านบุญนาค ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5902 2999 โรงเรียนบ้านกาด* ม.7 บ้านกาด ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5903 9249 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย* ม.6 บ้านทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5904 13457 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง* ม.4 บ้านป่าตันกุมเมือง ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5905 37426 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา* - ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5906 14275 โรงเรียนบ้านพระบาท* บ้านพระบาท ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5907 2781 โรงเรียนบ้านกล้วยแพะ* ม.2 บ้านกล้วยแพะ ต.พระบาท-กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ
5908 34835 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี* เลขที่ 344 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 ภาคเหนือ

5909 17482 โรงเรียนบ้านสบลี* ม.6 บ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240 ภาคเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

5910 14908 โรงเรียนบ้านม่วง* ม.8 บ้านม่วง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240 ภาคเหนือ
5911 37423 โรงเรียนเมืองปานวิทยา* เลขที่ 285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240 ภาคเหนือ
5912 19579 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย* ม.7 บ้านหนองถ้อย ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 52150 ภาคเหนือ
5913 9879 โรงเรียนบ้านนากว้าว(กิ่ว)* ม.4 บ้านนากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 52150 ภาคเหนือ
5914 37430 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา* ม.1 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 52150 ภาคเหนือ
5915 39805 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา* ม.2 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 52150 ภาคเหนือ
5916 12827 โรงเรียนบ้านปงแท่น* - ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 52220 ภาคเหนือ
5916 10658 โรงเรียนบ้านนาสัก* ม.4 บ้านนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 52220 ภาคเหนือ
5916 28700 โรงเรียนวัดสบจาง* ม.6 บ้านเลางาม ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 52220 ภาคเหนือ
5917 15632 โรงเรียนบ้านแม่หล่วง* ม.7 บ้านแม่หล่วง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 52220 ภาคเหนือ
5917 23250 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์* ม.5 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 52220 ภาคเหนือ
5918 6115 โรงเรียนบ้านจําปุย* ม.4 บ้านจําปุย ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 52220 ภาคเหนือ
5918 26170 โรงเรียนวัดท่าสี* ม.3 บ้านท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 52220 ภาคเหนือ
5919 43 โรงเรียนกอรวกจางเหนือพิทยาสรรค์* ม.3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 52220 ภาคเหนือ
5920 37429 โรงเรียนสบจางวิทยา* - ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 52220 ภาคเหนือ
5921 24296 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา* ม.9 บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 52140 ภาคเหนือ
5922 2856 โรงเรียนบ้านก่อ* ม.6 ต.วังทรายคํา อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 52140 ภาคเหนือ
5923 10530 โรงเรียนบ้านนายางวิทยา* ม.5 บ้านนายาง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลําปาง 52170 ภาคเหนือ
5924 11097 โรงเรียนบ้านน้ําหลง* ม.2 บ้านน้ําหลง ต.บ้านจัว อ.สบปราบ จ.ลําปาง 52170 ภาคเหนือ
5925 12811 โรงเรียนบ้านปงกา* เลขที่ 144 ม.3 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 52170 ภาคเหนือ
5926 23326 โรงเรียนบ้านอ้อ* ม.2 บ้านอ้อ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 52170 ภาคเหนือ
5927 7698 โรงเรียนบ้านเด่น* เลขที่ 53 ม.5 บ้านเด่น ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลําปาง 52170 ภาคเหนือ
5928 9345 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ํา* ม.8 บ้านทุ่งต๋ํา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 52210 ภาคเหนือ
5929 12846 โรงเรียนบ้านปงหลวง* ม.1 บ้านปงหลวง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 52210 ภาคเหนือ
5930 15488 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง* ม.5 บ้านแม่ผึ้ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 52210 ภาคเหนือ
5931 2074 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา)* ม.6 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 52210 ภาคเหนือ
5932 1050 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกําแพง* เลขที่ 185 ม.14 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 52190 ภาคเหนือ
5932 9588 โรงเรียนบ้านท่งหลวง** ม 5 บ้านท่งหลวง ต เมืองยาว อ ห้างฉัตร จ ลําปาง 52190 ภาคเหนือ5932 9588 โรงเรยนบานทุงหลวง** ม.5 บานทุงหลวง ต.เมองยาว อ.หางฉตร จ.ลาปาง 52190 ภาคเหนอ
5932 15533 โรงเรียนบ้านแม่ยามเหนือ** ม.8 บ้านแม่ยามเหนือ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 52190 ภาคเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
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ภาค

5933 9430 โรงเรียนบ้านทุ่งผา** ม.1 บ้านทุ่งผา ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 52190 ภาคเหนือ
5934 15706 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน และ รร.บ้านไม้

ตะเคียน สาขาป่าตึงงาม*
เลขที่ 79 ม.2 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน 51160 ภาคเหนือ

5935 21086 โรงเรียนบ้านหนองหลัก* ม.9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน 51160 ภาคเหนือ
5936 7407 โรงเรียนบ้านดอนมูล* เลขที่ 164 ม.8 บ้านดอนมูล ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน 51160 ภาคเหนือ
5937 12991 โรงเรียนบ้านปวง* ม.7 บ้านปวง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน 51160 ภาคเหนือ
5938 17995 โรงเรียนบ้านสันเจดีย์* เลขที่ 130 ม.4 บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 51130 ภาคเหนือ
5939 22312 โรงเรียนบ้านห้วยห้า* ม.7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 51130 ภาคเหนือ
5940 34869 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา* เลขที่ 241 ม.2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 51130 ภาคเหนือ

5941 18089 โรงเรียนบ้านสันปูเลย และ รร.บ้านดงขี้เหล็ก** ม.2 บ้านสันปูเลย ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 51130 ภาคเหนือ

5942 37441 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา* เลขที่ 233 ม.1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 51130 ภาคเหนือ
5943 8677 โรงเรียนบ้านท่ากอม่วง* ม.3 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 51130 ภาคเหนือ
5944 20901 โรงเรียนบ้านหนองสูน* ม.1 บ้านหนองสูน ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 51130 ภาคเหนือ
5945 2075 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 

และรร.บ้านดงมะเฟือง รร.บ้านเหล่ามะเหยือง*
ม.2 บ้านทุ่งโป่ง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 51130 ภาคเหนือ

5946 7550 โรงเรียนบ้านดอยแดน** ม.4 บ้านดอยแดน ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 51130 ภาคเหนือ
5947 22064 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ* ม.6 บ้านห้วยไฟ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 51120 ภาคเหนือ
5948 26895 โรงเรียนวัดบ้านก้อง* ม.1 บ้านก้อง ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 51120 ภาคเหนือ
5949 3075 โรงเรียนบ้านกิ่วมื่น* เลขที่ 67 ม.8 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลําพูน 51120 ภาคเหนือ
5950 24820 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก* ม.3 บ้านขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ
5951 1383 โรงเรียนชุมชนสันป่ายางหลวง* เลขที่ 40 ถ.สันป่ายาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ
5952 2022 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม* เลขที่ 520 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ
5953 37436 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์* เลขที่ 12 ม.3 ถ.ลําพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ
5954 28554 โรงเรียนวัดศรีชุม* ม.5 บ้านศรีชุม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ
5955 28922 โ ี ั สั ป่ สั โ ี ้ ั * 6 ้ สั ป่ สั ป่ สั ื ํ 51000 ื5955 28922 โรงเรยนวดสนปาสกและโรงเรยนบานหนองบว* ม.6 บานสนปาสก ต.ปาสก อ.เมอง จ.ลาพูน 51000 ภาคเหนอ
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5956 29290 โรงเรียนวัดหนองซิว* ม.13 บ้านหนองซิว ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ
5957 18085 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง* ม.7 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ
5958 6099 โรงเรียนบ้านจําบอน* ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ
5959 27055 โรงเรียนวัดบ้านม้า* ม.5 บ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ
5960 1137 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้* ม.1 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ
5961 13674 โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน (บ้านป่าเห็วอภิ

วงศ์ประชานุกูล)*
ม.5 บ้านป่าเห็ว ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ

5962 37437 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม* - ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ภาคเหนือ
5963 26012 โรงเรียนวัดทากาศ** เลขที่ 66 ม.6 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลําพูน 51140 ภาคเหนือ
5964 37438 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร* - ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลําพูน 51140 ภาคเหนือุ ุ ู
5965 6093 โรงเรียนบ้านจําตาเหิน* ม.5 บ้านจําตาเหิน ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลําพูน 51140 ภาคเหนือ
5966 37447 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม* - ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 ภาคเหนือ
5967 14052 โรงเรียนบ้านผาลาด* ม.3 บ้านผาลาด ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 ภาคเหนือ
5968 931 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่* ม.1 บ้านป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 ภาคเหนือ
5969 18084 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก* ม.5 บ้านสันป่าสัก ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 ภาคเหนือ
5970 37448 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา* - ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 ภาคเหนือ
5971 14028 โรงเรียนบ้านผาต้าย* ม.1 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 ภาคเหนือ
5972 1021 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน* ม.14 ถ.บุณยจิต ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 ภาคเหนือ
5973 9873 โรงเรียนบ้านนากลาง* ม.2 บ้านนากลาง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 ภาคเหนือ
5974 37449 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา* เลขที่ 450 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 ภาคเหนือ
5975 13287 โรงเรียนบ้านปาง* ม.1 บ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 ภาคเหนือ
5976 15340 โรงเรียนบ้านแม่จ๋อง* ม.7 บ้านแม่จ๋อง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 ภาคเหนือ
5977 16898 โรงเรียนบ้านวังผาง* ม.4 บ้านวังผาง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน 51120 ภาคเหนือ
5978 8787 โรงเรียนบ้านท่าช้าง และโรงเรียนวัดสันเหมือง* ม.1 บ้านหนองล่อง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน 51120 ภาคเหนือ

5979 10147 โรงเรียนบ้านนาซ่าว* ม.7 บ้านศรีโพนแท่น ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5979 23209 โรงเรียนบ้านใหม่ตาแสง* ม.4 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5980 8888 โรงเรียนบ้านท่าบม* ม 8 บ้านท่าบม ต เขาแก้ว อ เชียงคาน จ เลย 42110 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ5980 8888 โรงเรยนบานทาบม* ม.8 บานทาบม ต.เขาแกว อ.เชยงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
5981 17136 โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141* ม.5 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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5982 10681 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59* ม.5 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5983 4259 โรงเรียนบ้านคกมาด* ม.3 บ้านคกมาด ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5984 9782 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา* เลขที่ 14 บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5985 17414 โรงเรียนบ้านสงเปือย* ม.7 บ้านสงเปือย ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5986 859 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน* เลขที่ 362 ม.9 ถ.เลย-เชียงคาน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5987 14039 โรงเรียนบ้านผาแบ่น* ม.6 บ้านผาแบ่น ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5988 23493 โรงเรียนบ้านอุมุง* ม.10 บ้านอุมุง ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5989 2805 โรงเรียนบ้านกลาง* ม.3 บ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5990 10982 โรงเรียนบ้านน้ําพร* ม.2 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5991 12766 โรงเรียนบ้านบุฮม* ม.7 บ้านบุฮม ต.ภูเงิน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5992 22710 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม* ม.1 บ้านหาดทรายขาว ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5993 2630 โรงเรียนบ้านกกจาน* ม.7 บ้านกกจาน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5994 8267 โรงเรียนบ้านตูบค้อ* ม.6 บ้านตูบค้อ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5995 22101 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น* ม.5 บ้านห้วยมุ่น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5996 10123 โรงเรียนบ้านนาเจียง* ม.3 บ้านนาเจียง ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5997 36231 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา* เลขที่ 205 ม.1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5998 10311 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม* ม.11 ถ.ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5999 10997 โรงเรียนบ้านน้ําพุ* ม.6 บ้านน้ําพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6000 3591 โรงเรียนบ้านแก่วตาว (นาดี)* ม.6 บ้านแก่วตาว ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6001 10715 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น* ม.2 บ้านนาหมูม่น ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6002 21973 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา* ม.3 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6003 36230 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา* เลขที่ 75 ม.4 ถ.พระแก้วอาสา (ด่านซ้าย-

ปากหมัน) บ้านปากหมั
ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6004 11002 โรงเรียนบ้านน้ําพุง* ม.3 บ้านน้ําพุง ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6005 13301 โรงเรียนบ้านปางคอม* ม.8 บ้านปางคอม ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6006 13857 โรงเรียนบ้านโป่งชี* ม.9 บ้านโป่งชี ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6007 2649 โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน* ม 5 บ้านกกเหี่ยน ต โพนสง อ ด่านซ้าย จ เลย 42120 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ6007 2649 โรงเรยนบานกกเหยน* ม.5 บานกกเหยน ต.โพนสูง อ.ดานซาย จ.เลย 42120 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6008 2647 โรงเรียนบ้านกกสะตี* ม.5 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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6009 8114 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว* ม.1 บ้านตาดเสี้ยว ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6010 5882 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่* ม.1 บ้านโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6011 12078 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง* ม.2 บ้านบวกอ่าง ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6012 13179 โรงเรียนบ้านปากยาง* ม.6 บ้านปากยาง ถ.เลย-น้ําแคม ต.น้ําแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6013 21771 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย* ม.5 บ้านห้วยด้าย ถ.โคกใหญ่-วังยาว ต.น้ําแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6014 11017 โรงเรียนบ้านน้ํามี* ม.1 บ้านน้ํามี ต.น้ําทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6015 16883 โรงเรียนบ้านวังเป่ง* ม.5 บ้านวังเป่ง ต.น้ําทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6016 923 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย* ม.6 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6017 15188 โรงเรียนบ้านเมี่ยง* ม.9 บ้านเมี่ยง ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6018 22725 โรงเรียนบ้านหาดพระ* ม.3 บ้านหาดพระ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6019 1151 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี* ม.6 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6020 21695 โรงเรียนบ้านห้วยคัง* ม.2 บ้านห้วยคัง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6021 36020 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด* เลขที่ 274 ม.1 ท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 42210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6022 855 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง* เลขที่ 331 ม.3 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6023 2807 โรงเรียนบ้านกลาง* ม.8 บ้านกลาง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6024 6679 โรงเรียนบ้านซําทอง* ม.11 บ้านซําทอง ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6025 10498 โรงเรียนบ้านนามาลา* ม.8 บ้านโนนสว่าง ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6026 21142 โรงเรียนบ้านหนองหวาย* ม.5 บ้านหนองหวาย ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6027 10769 โรงเรียนบ้านนาแห้ว* ม.5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6028 22911 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่* ม.3 บ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6029 18485 โรงเรียนบ้านแสงภา* ม.1 บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6030 22947 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก* ม.1 บ้านเหล่ากอหก ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6031 6251 โรงเรียนบ้านชมน้อย* ม.2 บ้านชมน้อย ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 42150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6032 769 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม* ม.2 บ้านกลาง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6033 36236 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา* เลขที่ 241 ม.1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6034 4261 โรงเรียนบ้านคกเว้า* ม.2 บ้านคกเว้า ต.บ้านหาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6035 919 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม* ถ.ปากชม-ศรีเชียงใหม่ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6036 16896 โรงเรียนบ้านวังผา* ม 3 บ้านวังผา ต ห้วยบ่อซืน อ ปากชม จ เลย 42150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6036 16896 โรงเรยนบานวงผา* ม.3 บานวงผา ต.หวยบอซน อ.ปากชม จ.เลย 42150 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6037 21956 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน* ม.4 บ้านห้วยบ่อซืน ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย 42150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6038 22328 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว* ม.2 บ้านห้วยหินขาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6039 21668 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม* ม.3 บ้านห้วยขอบ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6040 6701 โรงเรียนบ้านซําไฮ* ม.10 บ้านซําไฮ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6041 22221 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้* ม.7 บ้านห้วยส้มใต้ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6042 36240 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม* เลขที่ 55 ม.12 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6043 10531 โรงเรียนบ้านนายาง* เลขที่ 20 ม.2 บ้านนายางใต้ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6044 21694 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ* ม.12 บ้านพลทอง ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6045 9925 โรงเรียนบ้านนาโก* ม.6 บ้านนาโก ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6046 3542 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง* ม.2 บ้านแก่งม่วง ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6047 22848 โรงเรียนบ้านหินสอ* ม.6 บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู
6048 3551 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น* ม.6 บ้านแก่งแล่น ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6049 9949 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม* ม.4 ถ.หนองอุมลัว-หนองบัว ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6050 10021 โรงเรียนบ้านนาคูณ* ม.3 บ้านนาคูณ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6051 16004 โรงเรียนบ้านร่องจิก* ม.2 บ้านร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6052 23579 โรงเรียนบ้านไฮตาก* ม.2 บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6053 5908 โรงเรียนบ้านโคนผง* ม.9 บ้านโคนผง ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6054 8438 โรงเรียนบ้านถ้ํามูล* ม.4 บ้านถ้ํามูล ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6055 3571 โรงเรียนบ้านแก่งไฮ* ม.3 บ้านแก่งไฮ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6056 19765 โรงเรียนบ้านหนองบง* ม.4 บ้านหนองบง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6057 36239 โรงเรียนภูเรือวิทยา* - ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6058 17725 โรงเรียนบ้านสวนปอ* ม.7 บ้านสวนปอ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6059 19028 โรงเรียนบ้านหนองเขียด (เกษตรศาสตร์

อนุสรณ์ 12)*
ม.6 บ้านหนองเขียด ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6060 24485 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา* ม.2 บ้านห้วยตาวตาด ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6061 1068 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน* ม.6 บ้านโนนสว่าง ถ.หนองอีเก้ง-ปวนพุ ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6062 2634 โรงเรียนบ้านกกดู่* ม.8 บ้านกกดู่ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6063 8266 โรงเรียนบ้านตูบโกบ* ม.2 บ้านตูบโกบ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6064 31300 โรงเรียนอนบาลเลย* เลขที่ 8/80 ถ ร่วมใจ ต กดป่อง อ เมือง จ เลย 42000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ6064 31300 โรงเรยนอนุบาลเลย* เลขท 8/80 ถ.รวมใจ ต.กุดปอง อ.เมอง จ.เลย 42000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6065 2993 โรงเรียนบ้านก้างปลา* เลขที่ 298 ม.9 บ้านก้างปลา ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6066 8708 โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง** เลขที่ 154 ม.6 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6067 10347 โรงเรียนบ้านนาบอน* เลขที่ 368 ม.10 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6068 21008 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ* ม.9 บ้านหนองหญ้าไซ ต.ดินดํา อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6069 21837 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* ม.6 บ้านห้วยทราย ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6070 10176 โรงเรียนบ้านนาดินดํา* ม.1 บ้านนาดินดํา ต.นาดินดํา อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6071 19697 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย* ม.5 บ้านหนองนาทราย ต.นาดินดํา อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6072 20178 โรงเรียนบ้านหนองผํา* เลชที่ 196 ม.3 บ้านหนองผํา ต.นาดินดํา อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6073 12045 โรงเรียนบ้านบง* ม.11 บ้านบง ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6074 21819 โรงเรียนบ้านห้วยโตก* ม.1 บ้านห้วยโตก ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6075 3698 โรงเรียนบ้านขอนแดง* เลขที่ 97 ม.10 บ้านขอนแดง ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6076 23081 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย* เลขที่ 327 ม.3 บ้านแหล่งควาย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6077 10333 โรงเรียนบ้านนาน้ํามัน* ม.3 ต.น้ําสวย อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6078 18421 โรงเรียนบ้านสูบ* ม.10 บ้านศรีชมชื่น ต.น้ําสวย อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6079 697 โรงเรียนชุมชนบ้านกําเนิดเพชร* เลขที่ 333 ม.8 บ้านเพชรเจริญ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6080 11013 โรงเรียนบ้านน้ําภู* ม.10 บ้านน้ําภู ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6081 13175 โรงเรียนบ้านปากภู* ม.6 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6082 16890 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน* ม.8 บ้านวังโป่ง ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6083 2925 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่* เลขที่ 118 ม.1 บ้านกอไร่ใหญ่ ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย 42000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6084 3566 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน* ม.4 บ้านแก่งหิน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6085 10725 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว* ม.9 บ้านนาหลวง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6086 2633 โรงเรียนบ้านกกซ้อ* ม.4 บ้านกกซ้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6087 11113 โรงเรียนบ้านน้ําอ้อมเล้า* ม.1 บ้านน้ําอ้อม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6088 12704 โรงเรียนบ้านบุ่งไสล่* ม.2 บ้านบุ่งไสล่ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6089 32264 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา* เลขที่ 532 ม.2 ถ.เลย-อุดรธานี ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6090 10168 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120* ม.13 บ้านนาดอกไม้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6091 17132 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์* ม.4 บ้านวังไห ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6092 19675 โรงเรียนบ้านหนองนอ* ม.9 บ้านหนองนอ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6093 22909 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง* ม 3 บ้านเหมืองแบ่ง ต หนองหญ้าปล้อง อ วังสะพง จ เลย 42130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6093 22909 โรงเรยนบานเหมองแบง* ม.3 บานเหมองแบง ต.หนองหญาปลอง อ.วงสะพุง จ.เลย 42130 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6094 10788 โรงเรียนบ้านนาอ่างคํา* ม.3 บ้านนาอ่างคํา ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6095 37465 โรงเรียนกระแชงวิทยา* เลขที่ 09 ม.12 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6096 39611 โรงเรียนบ้านซําเบ็ง* ม.8 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6097 2678 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่* ม.18 บ้านกระแชงพัฒนา ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6098 3934 โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)* ม.16 บ้านเขวา ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6099 37467 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม* - ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6100 18186 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง* ม.11 บ้านสามแยก ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6101 20589 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล* ม.7 บ้านหนองรุง ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6102 6066 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา* ม.1 บ้านจาน ต.จาน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6103 6405 โรงเรียนบ้านชําโพธิ์-ตาเกษ (ประจวบ

สงเคราะห์)*
ม.5 บ้านชําโพธิ์ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6104 32351 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี* ม.1 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6105 39699 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น* ม.11 บ้านขอนแก่น ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6106 3725 โรงเรียนบ้านขะยูง* ม.16 ต.น้ําอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6107 11549 โรงเรียนบ้านโนนน้ําอ้อม* ม.1 ต.น้ําอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6108 1573 โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์* ม.5 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.น้ําอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6109 6038 โรงเรียนบ้านจันทร์หอม-ตาเสก* ม.3 บ้านตาเสก ต.โนนสําราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6110 9113 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง* ม.2 บ้านท่าสว่าง ต.โนนสําราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6111 11874 โรงเรียนบ้านโนนสําราญ* ม.1 ต.โนนสําราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6112 6686 โรงเรียนบ้านซําผักแว่น-นาซํา* ม.9 บ้านซําผักแว่น ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6113 10472 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม* ม.3 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6114 14850 โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์

สามัคคี)*
ม.6 บ้านภูเงิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6115 18707 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง* ม.11 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6116 37470 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา* เลขที่ 274 ม.2 ต.ภูมิซรอล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6117 6072 โรงเรียนบ้านจานเลียว* ม.4 บ้านจานเลียว ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6118 19385 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่* ม.2 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6119 121 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด* ม.3 บ้านตาทวด ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6120 7757 โรงเรียนบ้านโดนอาว* ม 7 บ้านคลองทราย ต รงซํา ล ลาย อ กันทรลักษ์ จ ศรีส เกษ 33110 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ6120 7757 โรงเรยนบานโดนอาว* ม.7 บานคลองทราย ต.รุงซา ละลาย อ.กนทรลกษ จ.ศรสะเกษ 33110 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6121 9507 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคําโปรย* ม.5 บ้านคําโปรย ต.รุงซํา ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6122 37468 โรงเรียนดงรักวิทยา* เลขที่ 99 ม.6 บ้านโคกเจริญ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6123 2549 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย* ม.9 บ้านมะลิวัลย์ ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6124 11918 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข* ม.5 บ้านโนนแสนสุข ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6125 17963 โรงเรียนบ้านสังเม็ก* ม.1 บ้านสังเม็ก ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6126 2051 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 (บ้านชําเม็ง)* บ้านชําเม็ง ต.เสงธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6127 14879 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล* ม.2 บ้านภูมิซรอล ถ.เขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6128 3757 โรงเรียนบ้านขาม* ม.3 บ้านขาม ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6129 12291 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ* ม.4 บ้านบัวน้อย ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6130 3369 โรงเรียนบ้านเกาะ* ม.6 บ้านเกาะ ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6131 2773 โรงเรียนบ้านกล้วย* ม.4 บ้านกล้วย ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6132 37476 โรงเรียนละทายวิทยา* ม.8 บ้านละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6133 2886 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา* ม.3 บ้านกอกหัวนา ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6134 13775 โรงเรียนบ้านเปือย* ม.6 บ้านเปือย ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6135 19577 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎร์อนุสรณ์)* ม.8 บ้านหนองถ่ม ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6136 37472 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา* บ้านหนองดุม ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6137 9446 โรงเรียนบ้านทุ่งพาย* ม.3 บ้านทุ่งพาย ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6138 12032 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง* ม.4 บ้านบกขี้ยาง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6139 16602 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา* ม.7 บ้านเลิงแฝก ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6140 19366 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง* ม.2 บ้านหนองดุม ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6141 21188 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง* ม.5 บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6142 39667 โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก* ม.2 บ้านเปี่ยมตะลวก ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6143 18437 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม* ม.2 บ้านเสลา ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6144 8191 โรงเรียนบ้านตาสุด* ม.1 บ้านตาสุด ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6145 14376 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ (อสพป.37)* ม.2 บ้านพะเยียว ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6146 6222 โรงเรียนบ้านใจดี* ม.1 บ้านใจดี ต.ใจดี-ห้วยสําราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6147 9886 โรงเรียนบ้านนาก๊อก** ม.5 บ้านเสลานาก๊อก ต.ใจดี-ห้วยสําราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6148 14882 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา* ม.4 บ้านภูมิศาลา ต.ดองกําเม็ด-โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6149 2931 โรงเรียนบ้านกะกํา* ม 4 บ้านกะกํา ต ตะเคียน อ ขขันธ์ จ ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6149 2931 โรงเรยนบานกะกา* ม.4 บานกะกา ต.ตะเคยน อ.ขุขนธ จ.ศรสะเกษ 33140 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6150 12292 โรงเรียนบ้านบัวบก* ม.3 บ้านหนองบัว ต.ตะเคียน-ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6151 30036 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา* เลขที่ 129 ม.2 ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6152 8110 โรงเรียนบ้านตาดม* ม.8 บ้านตาดม ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6153 7826 โรงเรียนบ้านตรอย* ม.5 บ้านตรอย ต.ห้วยใต้-นิคม-หนองฉลอ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6154 6409 โรงเรียนบ้านชําแระกลาง* ม.10 บ้านชําแระกลาง ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6155 2751 โรงเรียนบ้านกระหวัน* ม.4 บ้านกระหวัน ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6156 2983 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย* ม.6 บ้านกันทรอมน้อย ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6157 8209 โรงเรียนบ้านตาเอก* ม.8 บ้านตาเอกใหม่ ต.กันทรอมห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6158 3902 โรงเรียนบ้านขุนหาญ* ม.1 บ้านขุนหาญ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6159 18312 โรงเรียนบ้านสําโรงเกียรติ* ม.8 บ้านสําโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6160 12250 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา* ม.4 บ้านบักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ญ
6161 23393 โรงเรียนบ้านอาราง* ม.1 บ้านอาราง ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6162 8198 โรงเรียนบ้านตาหมื่น* ม.5 บ้านตาหมื่น ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6163 13702 โรงเรียนบ้านปุน* ม.6 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6164 37488 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา* ม.2 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6165 11978 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ* ม.4 บ้านโนนสว่าง ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6166 17390 โรงเรียนบ้านศิวาลัย* ม.5 บ้านศิวาลัย ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6167 18342 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ* ม.12 ถ.รอบวงกลมขุนหาญ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6168 30961 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)* ม.1 บ้านสิ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6169 11925 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม* ม.5 บ้านโนนหนองสิม ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6170 31448 โรงเรียนอนุบาลน้ําเกลี้ยง (เขิน)* ม.13 บ้านเขิน ต.เขิน อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6171 20690 โรงเรียนบ้านหนองแวง* ม.5 บ้านหนองแวง ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6172 9548 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง* ม.7 บ้านทุ่งสว่าง ต.ตองปิด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6173 12296 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์* ม.14 บ้านบัวระรมย์ ต.ตองปิด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6174 16562 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์* ม.5 บ้านลุมพุก ต.ตองปิด อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6175 10835 โรงเรียนบ้านน้ําเกลี้ยง* ม.10 บ้านน้ําเกลี้ยง ต.น้ําเกลี้ยง อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6176 11363 โรงเรียนบ้านโนนงาม* ม.4 บ้านโนนงาม ต.รุ่งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6177 16197 โรงเรียนบ้านรุ่ง* ม.6 บ้านรุ่ง ต.รุ่งระวี อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6178 17493 โรงเรียนบ้านสบาย** ม 8 บ้านสบาย ต ร่งระวี อ น้ําเกลี้ยง จ ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6178 17493 โรงเรยนบานสบาย** ม.8 บานสบาย ต.รุงระว อ.นาเกลยง จ.ศรสะเกษ 33130 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6179 3838 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก* ม.11 บ้านขี้เหล็ก ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6180 16374 โรงเรียนบ้านละเอาะ* ม.9 บ้านละเอาะ ต.ละเอาะ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6181 2480 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม* ม.2 บ้านโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6182 11348 โรงเรียนบ้านโนนคูณ* ม.14 บ้านโนนคํา ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6183 12951 โรงเรียนบ้านปลาข่อ* ม.4 บ้านปลาข่อ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6184 14570 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา)* ม.1 บ้านโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6185 2916 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า* ม.3 บ้านก้อนเส้า ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6186 11434 โรงเรียนบ้านโนนดู่* ม.9 บ้านโนนดู่ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6187 18848 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย* ม.12 บ้านสนามชัย ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6188 20762 โรงเรียนบ้านหนองสนม* ม.1 บ้านหนองสนม ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6189 11694 โรงเรียนบ้านโนนลาน* ม.9 บ้านเหนือโนนลาน ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู
6190 31135 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์* ม.7 ต.เป๊าะบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6191 5134 โรงเรียนบ้านคําสะอาด* ม.8 บ้านคําสะอาด ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6192 8724 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ* ม.1 บ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6193 19104 โรงเรียนบ้านหนองคับคา* ม.3 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6194 19797 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน* ม.4 บ้านหนองบักโทน ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6195 20544 โรงเรียนบ้านหนองยาว* ม.7 บ้านหนองยาว ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6196 11977 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง* ม.6 บ้านหนองเลิง ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6197 11376 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น* ม.5 บ้านโนนจักจั่น ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6198 11339 โรงเรียนบ้านโนนคําตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตา

รี่1)*
ม.4 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6199 37453 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์* - ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6200 14149 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน* ม.2 บ้านไผ่หนองแคน ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6201 17684 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก* ม.6 บ้านสร้างเม็ก ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6202 19438 โรงเรียนบ้านหนองตอ-โพนสูงนาคํา* ม.4 บ้านหนองตอ ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6203 21382 โรงเรียนบ้านหนองฮาง* ม.12 บ้านวังทอง ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6204 3370 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์* ม.11 บ้านเกาะ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6205 22389 โรงเรียนบ้านหว้า* ม.2 บ้านหว้า ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6206 37496 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก* ต ก่ อ ปรางค์ก่ จ ศรีส เกษ 33170 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ6206 37496 โรงเรยนพอกพทยาคม รชมงคลาภเษก* - ต.กู อ.ปรางคกู จ.ศรสะเกษ 33170 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6207 7665 โรงเรียนบ้านดู่* ม.1 บ้านดู่ ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6208 19146 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย* ม.8 บ้านอาวอย ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6209 37494 โรงเรียนตูมวิทยา* - ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6210 12562 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์* ม.4 บ้านบึง ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6211 11427 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง* ม.7 บ้านโนนดั่ง ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6212 13815 โรงเรียนบ้านโป่ง* ม.6 บ้านโป่ง ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6213 10614 โรงเรียนบ้านนาวา* ม.2 บ้านนาวา ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6214 20327 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน* ม.17 บ้านหนองเพดาน ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6215 17531 โรงเรียนบ้านสมอ* ม.2 บ้านสมอ ต.สมอโพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6216 3776 โรงเรียนบ้านขามทับขอน* ม.3 บ้านขาม ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6217 37497 โรงเรียนสวายพิทยาคม* - ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู
6218 23583 โรงเรียนบ้านไฮเลิง* ม.11 บ้านหนองแคน ต.สําโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6219 23345 โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว* ม.6 บ้านอะลางหัวขัว ต.ตําแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6220 5559 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก* ม.9 บ้านโคกเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6221 14628 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุรษฎร์อินทรสุภาผล)* ม.10 บ้านโพธิ์ศรี ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6222 20575 โรงเรียนบ้านหนองรัง* ม.4 บ้านหนองรัง ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6223 21130 โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย* ม.2 บ้านหนองหว้า ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6224 37500 โรงเรียนพยุห์วิทยา* - ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6225 2753 โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ* ม.5 บ้านกระหวัน ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6226 18297 โรงเรียนบ้านสําโรงโคเฒ่า* ม.20 บ้านสําโรงโคเฒ่า ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6227 18432 โรงเรียนบ้านเสมอใจ* ม.7 บ้านเสมอใจ ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6228 21111 โรงเรียนบ้านหนองหว้า* ม.7 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6229 20133 โรงเรียนบ้านหนองแปน* ม.3 บ้านหนองแปน ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6230 6731 โรงเรียนบ้านโซงเลง** ม.5 บ้านโซงเลง ต.หนองม้าผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6231 7638 โรงเรียนบ้านดินแดง* ม.5 บ้านดินแดง ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6232 30765 โรงเรียนหนองอารีพิทยา* ม.3 บ้านหนองอารี ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6233 37464 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม* - ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6234 8087 โรงเรียนบ้านตาเจา* ม 3 บ้านตาเจา ต โนนปน อ ไพรบึง จ ศรีส เกษ 33180 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ6234 8087 โรงเรยนบานตาเจา* ม.3 บานตาเจา ต.โนนปูน อ.ไพรบง จ.ศรสะเกษ 33180 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6235 20564 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว* ม.2 บ้านหนองระเยียว ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6236 8237 โรงเรียนบ้านติ้ว* ม.6 บ้านติ้ว ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6237 14094 โรงเรียนบ้านผือ* ม.9 บ้านผือ ต.ไพรบึง1 อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6238 13816 โรงเรียนบ้านโป่ง* ม.2 บ้านโป่ง ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6239 15701 โรงเรียนบ้านไม้แก่น* ม.12 บ้านไม้แก่น ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6240 18328 โรงเรียนบ้านสําโรงพลัน* ม.15 บ้านสําโรงพลัน ต.สําโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6241 17701 โรงเรียนบ้านสลักได* ม.6 บ้านสลักได ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6242 7990 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม* ม.2 บ้านตะเคียนรามตะวันตก ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6243 17351 โรงเรียนบ้านศาลา* ม.9 บ้านศาลา ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6244 10226 โรงเรียนบ้านนาตราว* ม.1 บ้านนาตราว ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6245 16341 โรงเรียนบ้านละลม* ม.2 บ้านละลม ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู
6246 37502 โรงเรียนละลมวิทยา* - ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6247 6106 โรงเรียนบ้านจําปานวง* ม.3 บ้านจําปานวง ต.วนาสวรรค์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6248 9194 โรงเรียนบ้านทํานบ* ม.2 บ้านทํานบ ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6249 372 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง* ม.2 บ้านโพธิ์ทอง ต.ห้วยติ๊กซู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6250 6874 โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา)* ม.7 บ้านดงบัง ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6251 19040 โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง* ม.7 บ้านหนองแข้ ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6252 13782 โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง* ม.2 บ้านหนองแคน ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6253 3655 โรงเรียนบ้านขมิ้น* ม.9 บ้านขมิ้น ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6254 11297 โรงเรียนบ้านโนนแกด* ม.6 บ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6255 39657 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง* ม.8 บ้านหนองม่วงหนองแวง ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6256 5924 โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง* ม.2 บ้านง้อ ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6257 19113 โรงเรียนบ้านหนองคํา* ม.9 บ้านหนองคํา ต.น้ําคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6258 37456 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม* เลขที่ 17 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6259 11954 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ําท่วม* ม.4 บ้านโนนหุ่ง ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6260 18665 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง* ม.1 บ้านหญ้าปลัอง ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6261 24113 โรงเรียนบ้านมหาราช 3* ม.5 บ้านบัวเตย ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6262 20511 โรงเรียนชุมชนหนองยางหนองม่วง* ม.6 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6263 21466 โรงเรียนบ้านหมากเขียบ* ม 1 บ้านหมากเขียบ ต หมากเขียบ อ เมือง จ ศรีสะเกษ 33000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6263 21466 โรงเรยนบานหมากเขยบ* ม.1 บานหมากเขยบ ต.หมากเขยบ อ.เมอง จ.ศรสะเกษ 33000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6264 8321 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38)* ม.7 บ้านแต้ชะบา ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6265 22423 โรงเรียนบ้านห่อง* ม.10 บ้านห่อง ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6266 5298 โรงเรียนบ้านโคก* ม.5 บ้านโคก ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6267 15213 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์* ม.2 บ้านเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6268 4870 โรงเรียนบ้านคอนกาม* ม.7 บ้านคอนกาม ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6269 5990 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา* ม.4 บ้านจอม ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6270 22438 โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่* ม.3 บ้านหอยโนนดู่ ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6271 6120 โรงเรียนบ้านจิก* ม.2 บ้านจิก ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6272 7674 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ* ม.11 บ้านดู่ ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6273 23457 โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)* ม.2 บ้านอีหนา ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6274 14114 โรงเรียนบ้านไผ่* ม.1 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6275 31287 โรงเรียนอนุบาลราษีไศลท่าโพธิ์มิตรภาพที่ 

204*
ม.2 บ้านท่าโพธิ์ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6276 11111 โรงเรียนบ้านน้ําอ้อมน้อย* ม.6 บ้านน้ําอ้อมน้อย ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6277 18487 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน* ม.1 บ้านแสงเมืองแคน ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6278 18496 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ* ม.3 บ้านแสนแก้ว ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6279 23543 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า* ม.8 บ้านฮ่องข่า ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6280 11885 โรงเรียนบ้านโนนสําโรงหนองหมากแซว* ม.7 บ้านโนนสําโรงหนองหมากแซว ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6281 6174 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง* ม.9 บ้านเจ้าทุ่ง ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6282 18786 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ* ม.6 บ้านหนองกันจอ ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6283 2449 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2* ม.19 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6284 2450 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3* ม.9 บ้านนิคมฯ3 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6285 31308 โรงเรียนอนุบาลวังหิน* ม.2 บ้านบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6286 14759 โรงเรียนบ้านโพนยาง* ม.7 บ้านโพนยาง ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6287 22885 โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม* ม.10 บ้านเห็นอ้ม ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6288 2187 โรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา* บ้านดวนใหญ่ ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6289 17670 โรงเรียนบ้านสร้างบาก* ม.10 บ้านสร้างบาก ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6290 8242 โรงเรียนบ้านตีกา* ม.6 บ้านตีกา ต.ศรีสําราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6291 19608 โรงเรียนบ้านหนองท่ม* ม 3 บ้านหนองท่ม ต ศรีสําราญ อ วังหิน จ ศรีส เกษ 33270 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ6291 19608 โรงเรยนบานหนองทุม* ม.3 บานหนองทุม ต.ศรสาราญ อ.วงหน จ.ศรสะเกษ 33270 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6292 7827 โรงเรียนบ้านตระกวน* ม.3 บ้านตระกวน ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6293 8161 โรงเรียนบ้านตายู (อสพป.32)* ม.7 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6294 17909 โรงเรียนบ้านสะพุง* ม.9 บ้านโพนทอง ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6295 3474 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (อส.พป.37)* ม.6 บ้านเกิ้ง ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6296 30823 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม** ถ.ศรีสะเกษ-สุรินทร์ - อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6297 12749 โรงเรียนบ้านบุยาว* ม.2 บ้านบุยาว ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6298 12909 โรงเรียนบ้านปราสาท* ม.1 บ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6299 10303 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง* ม.7 บ้านนาทุ่ง ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6300 37512 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล* ม.15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6301 15220 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย* ม.6 บ้านเมืองน้อย ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6302 2657 โรงเรียนบ้านกงพาน* ม.12 บ้านหัวช้าง ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ
6303 3015 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง (คุรุราษฎร์วัฒนา)* ม.1 บ้านก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6304 3643 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว* ม.3 บ้านขนวน ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6305 14206 โรงเรียนบ้านพงพรต* ม.3 บ้านพงพรต ต.กําแพงหนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6306 30187 โรงเรียนสระกําแพงวิทยาคม* ม.7 บ้านฮ่อง ต.กําแพงหนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6307 11276 โรงเรียนบ้านโนนกลาง* ม.4 บ้านโนนกลาง ต.แข้ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6308 13043 โรงเรียนบ้านปะหละ* ม.8 บ้านปะหละ ต.แข้ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6309 23344 โรงเรียนบ้านอะลาง* ม.5 บ้านอะลาง ต.แข้ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6310 4247 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง* ม.1 บ้านโพนทอง ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6311 11860 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว* ม.5 บ้านโนนสาย ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6312 11894 โรงเรียนบ้านโนนสูง* ม.7 บ้านโนนสูง ต.แขมหัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6313 2815 โรงเรียนบ้านกลาง (ประชาคมวิทยา)* ม.4 บ้านกลาง ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6314 11354 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง* ม.6 บ้านโนนเค็ง ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6315 20890 โรงเรียนบ้านหนองสําโรงน้อย* ม.4 บ้านสําโรงน้อย ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6316 37528 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา* - ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6317 3284 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง* ม.4 บ้านกุดแฮด ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6318 12271 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี* ม.5 บ้านบัว ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6319 2814 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา"* ม.10 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6320 4882 โรงเรียนบ้านค้อน้อย* ม 5 บ้านค้อน้อย ต กดไห อ กดบาก จ สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6320 4882 โรงเรยนบานคอนอย* ม.5 บานคอนอย ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6321 4904 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่* ม.7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6322 5931 โรงเรียนบ้านงิ้ว* ม.2 บ้านงิ้ว ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6323 14678 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา* ม.5 บ้านโพนงาม ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6324 2246 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล* ม.3 บ้านนาเพียงใหม่ ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6324 49513 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สาขาศรีคงคํา* ม.5 บ้านศรีคงคํา ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6325 23430 โรงเรียนบ้านอีกุด* ม.2 บ้านอีกุด ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6326 10441 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี* ม.2 บ้านนาเพียงเก่า ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6327 5584 โรงเรียนบ้านโคกม่วง* ม.2 บ้านโคกม่วง ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6328 10467 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา* ม.1 บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6329 12136 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ* ม.3 บ้านบอน ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฎ ุ ุ ุ
6330 3257 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย* ม.7 บ้านกุดสะกอย ต.ไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6331 30947 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์* ม.1 บ้านกุสุมาลย์ ต.สหมิตร อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6332 145 โรงเรียนแก้งคําประชาสามัคคี* ม.3 บ้านแก้งท่าลับ ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6333 5943 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บํารุง* ม.5 บ้านงิ้ว ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6334 10262 โรงเรียนบ้านนาแต้* ม.1 บ้านนาแต้ ต.คําตากล้า อ.คําตากล้า จ.สกลนคร 47250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6335 1171 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์* ม.3 บ้านหนองพอกใหญ่ ต.คําตากล้านาแต้ อ.คําตากล้า จ.สกลนคร 47250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6336 6868 โรงเรียนบ้านดงบัง* ม.9 บ้านดงบัง ต.แพด อ.คําตากล้า จ.สกลนคร 47250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6337 7068 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย* ม.4 บ้านดงอีด่อย ต.แพด อ.คําตากล้า จ.สกลนคร 47250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6338 8093 โรงเรียนบ้านตาด* - ต.แพด อ.คําตากล้า จ.สกลนคร 47250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6339 24033 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์* ม.1 บ้านแพด ต.แพด อ.คําตากล้า จ.สกลนคร 47250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6340 19974 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม* ม.13 บ้านหัวนาคํา ต.หนองบัวสิม อ.คําตากล้า จ.สกลนคร 47250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6341 37525 โรงเรียนด่านม่วงคําพิทยาคม* - ต.ด่านม่วงคํา อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6342 7608 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคํา* เลขที่ 40 ม.1 บ้านด่านม่วงคํา ต.ด่านม่วงคํา อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6343 7906 โรงเรียนบ้านตองโขบ* ม.8 บ้านตองโขบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6344 10484 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี* ม.4 บ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6345 10677 โรงเรียนบ้านนาสีนวล* ม.3 บ้านนาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6346 19043 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา* ม.5 บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6347 37526 โรงเรียนร่มเกล้า* ต ตองโขบ อ โคกศรีสพรรณ จ สกลนคร 47280 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ6347 37526 โรงเรยนรมเกลา* - ต.ตองโขบ อ.โคกศรสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6348 14717 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ* ม.4 บ้านโพนทอง ถ.สาย223 (สกล-นาแก) ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6349 15363 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม* ม.1 บ้านแมดนาท่ม ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6350 22134 โรงเรียนบ้านห้วยยาง* ม.6 บ้านห้วยยาง ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6351 5687 โรงเรียนบ้านโคกศิลา* ม.2 บ้านโคกศิลา ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6352 37519 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คําอนุสรณ์"* - ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6353 10186 โรงเรียนบ้านนาดี* ม.6 บ้านนาดี ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6354 3573 โรงเรียนบ้านแกดํา* ม.5 บ้านแกดํา ต.เจริญศิลป์โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6355 19619 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด* ม.5 บ้านหนองโจด ต.เจริญศิลป์โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6356 19676 โรงเรียนบ้านหนองน้อย* ม.3 บ้านหนองน้อย ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6357 6888 โรงเรียนบ้านดงบาก* ม.6 บ้านดงบาก ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6358 20718 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย* ม.5 บ้านหนองแวง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือญ
6359 7003 โรงเรียนบ้านดงสง่า* ม.7 ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6360 2843 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น* ม.5 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6361 22298 โรงเรียนบ้านห้วยหวด* ม.4 บ้านห้วยหวด ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6362 7048 โรงเรียนบ้านดงหลวง* ม.7 บ้านดงหลวง ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6363 7016 โรงเรียนบ้านดงสว่าง* ม.7 บ้านดงสว่าง ต.นิคมน้ําอูน อ.นิคมน้ําอูน จ.สกลนคร 47270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6364 22341 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ* ม.1 บ้านห้วยเหล็กไฟ ต.นิคมน้ําอูน อ.นิคมน้ําอูน จ.สกลนคร 47270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6365 18406 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม* ม.5 บ้านสุวรรณคาม ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ําอูน จ.สกลนคร 47270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6366 19945 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน* เลขที่ 53 ม.3 บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัว อ.นิคมน้ําอูน จ.สกลนคร 47270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6367 23501 โรงเรียนบ้านอูนโคก* ม.2 บ้านโคกสมบูรณ์ ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ําอูน จ.สกลนคร 47270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6368 19588 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน* ม.8 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6369 7612 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์* ม.4 ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6370 5113 โรงเรียนคํายางพิทยาคม* เลขที่ 116 ม.8 บ้านคํายาง ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6371 5058 โรงเรียนบ้านคําปลาฝานาทวี* ม.11 บ้านนาทวี ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6372 39967 โรงเรียนบ้านคํายาง* ม.8 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6373 7060 โรงเรียนบ้านดงเหนือ* ม.6 บ้านดงเหนือ ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6374 22398 โรงเรียนบ้านหว้าน* ม.5 บ้านหว้าน ต.บ่อแก้วโนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6375 17654 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคําค้อ อํานวยวิทย์* ม.4 บ้านสร้างแก้ว ต.บ่อแก้วโนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6376 10104 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย* ม 2 บ้านนาจาน ต ม่วงมาย อ บ้านม่วง จ สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6376 10104 โรงเรยนบานนาจานกลวยนอย* ม.2 บานนาจาน ต.มวงมาย อ.บานมวง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6377 37534 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม* เลขที่ 163 ม.3 บ้านโพธิ์ชัย ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6378 11919 โรงเรียนบ้านโนนแสบง* ม.6 บ้านโนนแสบง ต.หนองกวั่งห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6379 1123 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว* ม.2 บ้านห้วยหลัว ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6380 21838 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* ม.7 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6381 19382 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว* ม.2 บ้านหนองเดิ่น ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6382 23483 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่* ม.5 บ้านอุ่มไผ่ ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6383 3200 โรงเรียนบ้านกุดน้ําขุ่น* ม.2 บ้านนาขาม ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6384 9951 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา* ม.7 บ้านนาขาม ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6385 856 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่* ม.14 บ้านนาดี ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6386 2833 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดํา* ม.2 บ้านกลางหนองดินดํา ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6387 10662 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน* ม.9 บ้านนาสาวนาน ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6388 11687 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ* ม.3 บ้านโนนเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6389 9119 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน* ม.1 บ้านท่าสองคอน ถ.สายพรรณา-อากาศ ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6390 12243 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย* ม.2 บ้านบะหัวเมย ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6391 17693 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์* ม.3 บ้านสร้างหิน ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6392 29076 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล* ม.3 บ้านวังปลาป้อม ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6393 12230 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง* ม.5 บ้านบะทอง ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6394 14931 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก (โพธิ์ชัยวิทยา)* ม.7 บ้านเม็ก ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6395 37537 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์* - ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6396 4934 โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์* ม.9 บ้านเจริญศิลป์ ถ.สกลนครอุดรธานี ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6397 17527 โรงเรียนบ้านสมสะอาด* ม.5 บ้านสมสะอาด ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6398 37536 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา* ม.13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6399 4972 โรงเรียนบ้านคําข่า* ม.11 บ้านคําข่าน้อย ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6400 22807 โรงเรียนบ้านหินแตก* ม.8 บ้านหินแตก ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6401 13777 โรงเรียนบ้านเปือย* ม.2 บ้านเปือย ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6402 16979 โรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล)* ม.1 บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6403 21144 โรงเรียนบ้านหนองหวาย* ม.4 บ้านหนองหวาย ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6404 7132 โรงเรียนบ้านดอนกอย* ม.2 บ้านดอนกอย ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6405 12263 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)* ม 3 บ้านบัวใหญ่ ต สว่าง อ พรรณานิคม จ สกลนคร 47220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6405 12263 โรงเรยนบานบว (สระพงวทยา)* ม.3 บานบวใหญ ต.สวาง อ.พรรณานคม จ.สกลนคร 47220 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6406 10267 โรงเรียนบ้านนาถ่อน* ม.2 บ้านนาถ่อน ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6407 37540 โรงเรียนลําปลาหางวิทยา* เลขที่ 240 ม.11 บ้านกลางเจริญ ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6408 7290 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง* ม.4 บ้านดอนตาล,โนนสูง ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6409 10761 โรงเรียนบ้านนาเหมือง* ม.2 บ้านนาเหมือง ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6410 17659 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย* ม.6 บ้านสร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6411 10550 โรงเรียนบ้านนาแยง* ม.6 ถ.ม่วงไข่-วาริชภูมิ ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6412 14938 โรงเรียนบ้านม่วงคํา* ม.3 บ้านม่วงคํา ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6413 19842 โรงเรียนบ้านหนองบัวและ โรงเรียนบ้าน

หนองบัว (สาขานาเชือก)*
ม.11 บ้านหนองบัวหลวง ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6414 946 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง* ม.8 บ้านฝั่งแดง ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6415 32279 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม* เลขที่ 159 ม.8 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6416 6481 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อํานวย* เลขที่ 154 ม.5 บ้านอุดมวัฒนา ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6417 2825 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ* ม.3 บ้านกลาง ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6418 13700 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บํารุง* ม.4 บ้านปุ่งน้อย ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6419 1785 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา* ม.1 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6420 10105 โรงเรียนบ้านนาจาน* ม.6 บ้านนาจาน ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6421 16872 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม* ม.5 บ้านวังปลาเซือม ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6422 37527 โรงเรียนโพนพิทยาคม* - ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6423 31213 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว* ม.1 บ้านอ้อมแก้ว ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6424 14764 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา** เลขที่ 210 ม.4 บ้านโพนใหญ่ ต.โพนสามัคคี อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6425 2641 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่* ม.4 บ้านกกโด่ ต.กกปลาซิวนาโด่ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6426 12111 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า* ม.10 บ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6427 20867 โรงเรียนอนุบาลภูพาน* ม.11 บ้านหนองส่าน ต.ภูผายล อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6428 6255 โรงเรียนบ้านชมภูพาน* ม.16 บ้านชมภูพานเหนือ ต.ภูพานทอง อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6429 23550 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร* ม.3 บ้านฮ่องสิม ต.ภูพานทอง อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6430 23241 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา* ม.7 บ้านใหม่พัฒนา ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6431 39742 โรงเรียนเทศบาล 4 รัฐประชานุเคราะห์* เลขที่ 1780/1 ถ.รัฐพัฒนา - อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6432 408 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร* ม.4 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6433 640 โรงเรียนชมชนดงม ไฟเจริญศิลป์* ม 1 บ้านดงม ไฟ ต ขมิ้นสามัคคี อ เมือง จ สกลนคร 47000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ6433 640 โรงเรยนชุมชนดงมะไฟเจรญศลป* ม.1 บานดงมะไฟ ต.ขมนสามคค อ.เมอง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6434 10526 โรงเรียนนายอวัฒนา* ม.10 บ้านนามน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6435 7497 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี"ชุมชนพัฒนา"* ม.7 บ้านโพธิ์ศรี ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6436 32280 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา* เลขที่ 606/1 ถ. นิตโย ต.ชาติเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6437 7229 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ* ม.5 บ้านดอนเชียงคูณ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6438 13657 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน* ม.7 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6439 636 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์* ม.14 บ้านเชียงเครือ ต.เชียงเครือท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6440 6771 โรงเรียนบ้านดงขวาง* ม.3 บ้านดงขวาง ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6441 6931 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ* ม.1 บ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6442 14652 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์* ม.2 บ้านโพนก้างปลา ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6443 37522 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา* เลขที่ 55 ม.4 ถ.สกลนคร-นครพนม ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6444 39751 โรงเรียนเทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล* เลขที่ 1042/6 ถ.เจริญเมือง ต.ธาติเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ู ญ ุ
6445 39741 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา* เลขที่ 194 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6446 24203 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)* ม.15 บ้านธาตุนาเวง ถ.สายสกลนคร-

อุดรธานี
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6447 32353 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา* เลขที่ 272 ถ.ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6448 37523 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล* - ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6449 23852 โรงเรียนผักแพวบํารุงวิทยา* ม.9 บ้านคําผักแพว ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6450 37524 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2* เลขที่ 195 ม.10 บ้านยางโพนคํา ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6451 14760 โรงเรียนบ้านโพนยางคํา กรป.กลางพัฒนา* ม.10 บ้านโพนยางคํา ต.โนนหอมงิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6452 37521 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร* - ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6453 6776 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"* ม.3 บ้านดงขุมข้าว ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6454 6954 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์* ม.6 บ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6455 14386 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์* - ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6456 7474 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์* ม.9 บ้านดอนสัมพันธ์ ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6457 8957 โรงเรียนบ้านท่าม่วง* ม.3 บ้านทุ่งมั่ง ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6458 18234 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)* ม.5 ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6459 20624 โ ี ้ ( ์ ิศ ิ )* 7 ้ ื ส 47000 ั ี ื6459 20624 โรงเรยนบานหนองลาด (ราษฎรอุทศวทยาคม)* ม.7 บานหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมอง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6460 5398 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร* ม.8 บ้านโคกก่อง ต.หนองหารหลวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6461 5829 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บํารุง)* ม.5 บ้านโคกสูง ต.หนองหารหลวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6462 14990 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์* ม.7 บ้านม่วงลาย ต.หนองหารหลวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6463 19705 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ* ม.3 บ้านอีเลิศ ต.หนองหารหลวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6464 7422 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บํารุงวิทย์)* ม.11 บ้านดอนยางใต้ ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6465 20782 โรงเรียนบ้านหนองสระ* ม.5 บ้านหนองสระ ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6466 20756 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง* ม.9 บ้านหนองศาลา ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6467 23562 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ* ม.5 บ้านฮางโฮง ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6468 21914 โรงเรียนบ้านห้วยน้ําเที่ยง* ม.7 บ้านห้วยน้ําเที่ยง ต.กุดเรือคํา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
6469 16931 โรงเรียนบ้านวังโพน* ม.6 บ้านวังโพน ต.กุดเรือคํา-อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6470 12239 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง* ม.4 บ้านบะสะแบง ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6471 4998 โรงเรียนบ้านคําเจริญสามแยกราษฎร์บํารุง* ม.4 บ้านคําเจริญ ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6472 5255 โรงเรียนบ้านคูสะคาม* ม.1 บ้านคูสะคาม ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6473 960 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก* ม.3 บ้านชุมชนบ้านโพธิ์ตาก ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6474 3873 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ* ม.5 บ้านขุนภูมิ ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6475 11599 โรงเรียนบ้านโนนแพง* ม.4 บ้านโนนแพง ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6476 37543 โรงเรียนธาตุทองอํานวยวิทย์* - ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6477 9016 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม* ม.4 บ้านท่าเยี่ยม ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6478 9089 โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล* ม.7 บ้านท่าศรีไคล ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6479 11490 โรงเรียนบ้านโนนแต้* ม.6 บ้านโนนแต้ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6480 17088 โรงเรียนบ้านวังหว้า* บ้านวังหว้า ม.10 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6481 20384 โรงเรียนบ้านหนองม่วง* ม.8 บ้านหนองม่วง ต.นาคํา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6482 19710 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา* ม.5 บ้านหนองนาหาร ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6483 21875 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์* ม.8 บ้านห้วยโทง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6484 37544 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส* เลขที่ 400 ม.4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6485 7270 โรงเรียนบ้านดอนแดง* ม.6 บ้านดอนแดง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6486 17000 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม* ม 6 บ้านวังเยี่ยม ต หนองแวงใต้ อ วานรนิวาส จ สกลนคร 47120 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ6486 17000 โรงเรยนบานวงเยยม* ม.6 บานวงเยยม ต.หนองแวงใต อ.วานรนวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6487 32352 โรงเรียนหนองแวงวิทยา* เลขที่ 25 ม.1 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6488 8102 โรงเรียนบ้านตาดโตน* ม.2 บ้านตาดโตน ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6489 9454 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์* ม.9 บ้านทุ่งโพธิ์ ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6490 10114 โรงเรียนบ้านนาจาร* ม.7 บ้านนาจาร ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6491 11407 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม* ม.8 บ้านโนนชนะสังคม ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6492 12232 โรงเรียนบ้านบะป่าคา* ม.4 บ้านบะป่าคา ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6493 14743 โรงเรียนบ้านโพนแพง* ม.19 บ้านโพนแพง ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6494 5391 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม* ม.4 บ้านโคกก่องคูสะคาม ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6495 6867 โรงเรียนบ้านดงบัง* ม.4 บ้านป่าโจด ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6496 37545 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา* เลขที่ 248 ม.6 ถ.วาริชภูมิ-วังสามหมอ ต.คําบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6497 8109 โรงเรียนบ้านตาดภูวง* ม.3 บ้านตาดภูวง ต.คําบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู ู
6498 18814 โรงเรียนบ้านหนองกุง* ม.4 บ้านหนองกุง ต.คําบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6499 5941 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ* ม.12 บ้านหนองท่ม ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6500 6789 โรงเรียนบ้านดงคําโพธิ์* ม.11 บ้านดงคําโพธิ์-โค้งป่ากล้ว ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6501 10341 โรงเรียนบ้านนาบ่อ* ม.6 บ้านนาบ่อ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6502 32355 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ* ม.9 ถ.วาริชภูมิ - พังโคน ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6503 3178 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ* ม.17 บ้านกุดตะกาบทุ่ง ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6504 9774 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว* ม.20 ถ.สายบ้านธาตุ-บ้านกุดตะขาบ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6505 23016 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง* ม.8 บ้านขอนขว้าง ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6506 29998 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร* เลขที่ 335 ม.1 บ้านวาริชภูมิ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6507 37546 โรงเรียนวาริชวิทยา* - ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6508 6111 โรงเรียนบ้านจําปาศิริราษฎร์* ม.11 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6509 307 โรงเรียนคําเจริญวิทยา* ม.5 บ้านคําเจริญ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6510 1416 โรงเรียนชุมพลศึกษา* ม.4 บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6511 6809 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่ (ราษฎร์บํารุง)* ม.2 บ้านดงจันทู ต.คําสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6512 21054 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว* ม.10 บ้านหนองหมากแซว ต.คําสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6513 37547 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์* - ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6514 5802 โรงเรียนบ้านโคกสี (จตรภมิพิทยา)* ม 1 บ้านโคกสี ต โคกสี อ สว่างแดนดิน จ สกลนคร 47110 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ6514 5802 โรงเรยนบานโคกส (จตุรภูมพทยา)* ม.1 บานโคกส ต.โคกส อ.สวางแดนดน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6515 9128 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด (สวรรค์คงคา)* ม.8 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6516 12595 โรงเรียนบ้านบึงโน* ม.7 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6517 1038 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง* ม.10 บ้านดอนเขือง ต.ดอนเขือง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6518 17674 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น* ม.4 บ้านสร้างแป้น ต.ดอนเขือง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6519 8169 โรงเรียนบ้านตาลโกน* ม.1 บ้านตาลโกน ต.ตาลเนิ้งตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6520 21089 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง* ม.2 บ้านหนองหลักช้าง ต.ตาลเนิ้งตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6521 15117 โรงเรียนบ้านม้า* ม.2 บ้านม้า ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6522 21112 โรงเรียนบ้านหนองหว้า* ม.8 บ้านหนองหว้า ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6523 8528 โรงเรียนบ้านทรายมูล* ม.1 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูลถ. นิตโย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6524 4911 โรงเรียนบ้านคันชา* ม.5 บ้านคันชา ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6525 682 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ* ม.11 บ้านบงเหนือ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
6526 6107 โรงเรียนบ้านจําปานาถ่อน* ม.7 บ้านนาถ่อน ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6527 11829 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด* ม.9 บ้านโนนสะอาด ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6528 5133 โรงเรียนบ้านคําสะแนน* ม.4 บ้านคําบอน ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6529 9414 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด* ม.6 บ้านทุ่งปลากัด ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6530 21436 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง* ม.4 ถ.สว่าง-โคกสี ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6531 5014 โรงเรียนบ้านคําตานา (อรัญวาสวิทยา)* ม.6 ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6532 14782 โรงเรียนบ้านโพนสูง* ม.1 บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6533 14673 โรงเรียนบ้านโพนงาม* ม.9 บ้านโพนงาม ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6534 17210 โรงเรียนบ้านแวง* ม.1 บ้านแวง ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6535 37550 โรงเรียนแวงพิทยาคม* - ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6536 22412 โรงเรียนบ้านหวาย* ม.4 บ้านหวาย ต.สว่าง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6537 37548 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ*
- ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6538 37551 โรงเรียนสว่างแดนดิน* - ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6539 31384 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน* ม.1 บ้านสว่างวิทยา ถ.ภูมิภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6540 828 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา* ม.8 บ้านอุดมพัฒนา ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6541 18362 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง* ม.5 บ้านสีสุก ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6542 12096 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่ (มิตรภาพที่ 36)* ม 5 บ้านบ่อแกใหญ่ ต ปทมวาปี อ ส่องดาว จ สกลนคร 47190 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ6542 12096 โรงเรยนบานบอแกใหญ (มตรภาพท 36)* ม.5 บานบอแกใหญ ต.ปทุมวาป อ.สองดาว จ.สกลนคร 47190 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
6543 31464 โรงเรียนอภัยดํารงธรรม* ม.2 บ้านถ้ําติ้ว ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6544 9688 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ* ม.8 บ้านไทยเจริญ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6545 30742 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา* ม.5 บ้านหนองใส ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6546 20870 โรงเรียนบ้านหนองสามขา* ม.7 บ้านหนองสามขา ต.ถ้ําเต่า อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6547 15183 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย* ม.4 บ้านเม่นน้อย ต.บะหว้า อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6548 7019 โรงเรียนบ้านดงสาร* ม.4 บ้านดงสาร ต.โพนงาม อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6549 7031 โรงเรียนบ้านดงเสียว* ม.3 บ้านดงเสียว ต.โพนงาม อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6550 14532 โรงเรียนบ้านแพงน้อย* ม.1 บ้านแพงน้อย ต.โพนแพง อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6551 5617 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม* ม.13 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6552 17160 โรงเรียนบ้านวาน้อย* ม.3 บ้านวาน้อย ต.วาใหญ่ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6553 17169 โรงเรียนบ้านวาใหญ่* ม.12 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือญ ญ ญ
6554 19907 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง* ม.6 บ้านหนองบัวแดง ต.วาใหญ่ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6555 7278 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่* เลขที่ 111 ม.5 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6556 19487 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้* ม.11 บ้านหนองตาไก้ ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6557 26228 โรงเรียนวัดทุ่งบัว* ม.1 บ้านทุ่งบัว ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 ภาคใต้
6558 29775 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ* เลขที่ 197 ม.1 ถ.ชายทะเล-ปอหูด ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 ภาคใต้
6559 37580 โรงเรียนรัตนพลวิทยา* - ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 ภาคใต้
6560 25241 โรงเรียนวัดโคกม่วง** ม.9 บ้านโคกม่วง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 ภาคใต้
6561 37559 โรงเรียนปากจ่าวิทยา* - ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 ภาคใต้
6562 5607 โรงเรียนบ้านโคกเมือง* ม.12 บ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 ภาคใต้
6563 37565 โรงเรียนบางกล่ําวิทยา รัชมังคลาภิเษก* ม.1 ต.บางกล่ํา อ.บางกลํ่า จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6564 20386 โรงเรียนบ้านหนองม่วง* ม.1 ต.แม่ทอม อ.บางกลํ่า จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6565 39747 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)* เลขที่ 1 ถ.นิพัท์สงเคราะห์ 2 - อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6566 39750 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน* เลขที่ 293/1 ถ.ศรีภูวนารถ - อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6567 34937 โรงเรียนแสงทองวิทยา* เลขที่ 145 ถ.ธรรมนูญวิถี - อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้

6568 3463 โรงเรียนบ้านเกาะหมี* ม.11 บ้านเกาะหมี ต.คลองแห อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6569 9380 โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า* ม.9 บ้านทุ่งน้ํา ต.คลองแห อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6570 37585 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐปร ชาสรรค์* ต ควนลัง อ บ้านพร จ สงขลา 90110 ภาคใต้6570 37585 โรงเรยนหาดใหญรฐประชาสรรค* - ต.ควนลง อ.บานพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต
6571 9305 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย* ม.6 บ้านทุ่งงาย ต.คอหงส์-ทุ่งใหญ่ อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้

Page 253 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6572 37582 โรงเรียนคูเต่าวิทยา* ม.8 ต.คูเต่า อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6573 37584 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา* - ต.ฉลุง อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6574 29746 โรงเรียนวัดหูแร่* ม.3 ต.ทุ่งตําเสา อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6575 9308 โรงเรียนบ้านทุ่งจัง* ม.5 บ้านทุ่งจัง ต.พะตง อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6576 37583 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์* เลขที่ 145/9 ม.2 ต.พะตง อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6577 25097 โรงเรียนวัดควนเนียง* ม.3 บ้านควนเนียง ต.พะตง อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6578 581 โรงเรียนชาตรีวิทยา* เลขที่ 246/1-2 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้

6579 39749 โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์* เลขที่ 895 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6580 23976 โรงเรียนพัฒนศึกษา* เลขที่ 18/12 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้ฎ ุ ญ ุ

6581 34949 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร* เลขที่ 51 ต.หาดใหญ่ อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้

6582 37587 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา* - ต.หาดใหญ่ อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6583 12426 โรงเรียนบ้านบางแฟบ* ม.2 บ้านบางแฟบ ต.หาดใหญ่-ควนลัง อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6584 39748 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)* เลขที่ 13 ถ.พชัย ต.หาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่ อ.บ้านพรุ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้
6585 37557 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์* เลขที่ 129 ม.4 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้
6586 795 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน* ม.4 บ้านด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้
6587 12220 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ* ม.8 บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้
6588 39680 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา* เลขที่ 160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้
6589 15801 โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)* ม.9 บ้านยางงาม ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้
6590 26270 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน* ม.5 บ้านทุ่งหวัง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้
6591 34911 โรงเรียนจุลสมัย* เลขที่ 85 ถ.ศรีสุดา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้

6592 30081 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา* เลขที่ 427 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้

6593 34917 โรงเรียนหวังดี* เลขที่ 16 ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้

6594 10823 โรงเรียนบ้านน้ํากระจาย* ม.3 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์

ภาค

6595 37566 โรงเรียนคลองแดนวิทยา* ม.3 บ้านคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 ภาคใต้
6596 24710 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร)* ม.1 บ้านตะเครียะ ต.ตะเครียะ-บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 ภาคใต้
6597 25380 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม (เจริญศักดิ์ประชาสรรค์)* ม.2 บ้านเจดีย์งาม ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 ภาคใต้

6598 3822 โรงเรียนบ้านขี้นาก* ม.7 บ้านขี้นาก ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 ภาคใต้
6599 2061 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)* ม.4 ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 ภาคใต้
6600 27704 โรงเรียนวัดพังยาง* ม.3 บ้านพังยาง ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 ภาคใต้
6601 16072 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)* ม.4 บ้านระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 ภาคใต้
6602 8979 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง* ม.8 บ้านท่ามะปราง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 ภาคใต้
6603 14324 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ* ม.10 บ้านพรุพ้อ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 ภาคใตุ้ ุ ู
6604 25170 โรงเรียนวัดคูขุด* ม.4 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 ภาคใต้
6605 37573 โรงเรียนสทิงพระวิทยา* ม.4 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 ภาคใต้
6606 6318 โรงเรียนบ้านชะแม* ม.6 ถ.สายเขาแดง-ระโนด บ้านชะแม ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 ภาคใต้
6607 26186 โรงเรียนวัดท่าหิน* ม.6 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 ภาคใต้
6608 2107 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (ชุมชนบ้านวังปริง)* ม.2 บ้านวังปริง ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 ภาคใต้

6609 2560 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา* ม.5 บ้านพญา ต.ทุ่งหมอ-ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 ภาคใต้
6610 4805 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด* ม.10 บ้านควนเสม็ด ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 ภาคใต้
6611 37575 โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์* ม.9 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 ภาคใต้
6612 39887 โรงเรียนบ้านสํานักขาม* ม.1 กาญจนวนิช ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 ภาคใต้
6613 39739 โรงเรียนบ้านน้ําลัด* ม.2 บ้านน้ําลัด ต.สํานักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 ภาคใต้
6614 25758 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก* ม.9 บ้านดีหลวง ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ภาคใต้
6615 25863 โรงเรียนวัดตาหลวงคง* ม.1 บ้านตาหลวงคง ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ภาคใต้
6616 27034 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว* ม.4 บ้านพร้าว ต.ทํานบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ภาคใต้
6617 26645 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม* ม.2 บ้านบ่อทราย ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ภาคใต้
6618 27445 โรงเรียนวัดป่าขาด* ม.2 บ้านป่าขาด ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ภาคใต้
6619 27311 โรงเรียนวัดประตูเขียน* ม.5 บ้านประตูเขียน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ภาคใต้
6620 22478 โรงเรียนบ้านหัวเขา* ม 6 บ้านหัวเขา ต หัวเขา อ สิงหนคร จ สงขลา 90280 ภาคใต้6620 22478 โรงเรยนบานหวเขา* ม.6 บานหวเขา ต.หวเขา อ.สงหนคร จ.สงขลา 90280 ภาคใต
6621 37592 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมพัฒนา"* เลขที่ 4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 ภาคใต้
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6622 2315 โรงเรียนนิคมซอย 10* ม.2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 ภาคใต้
6623 2336 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1* ม.4 บ้านซอย7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 ภาคใต้
6624 2836 โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ* ม.9 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 ภาคใต้
6625 30971 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง* ม.7 บ้านซอย4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 ภาคใต้
6626 9347 โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา "ชูสินอุปถัมภ์"* ม.7 ถ.ยนตรการกําธร ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 ภาคใต้
6627 11096 โรงเรียนบ้านน้ําหรา* ม.6 บ้านน้ําหรา ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 ภาคใต้
6628 2338 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3* ม.3 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 ภาคใต้
6629 40125 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง* ม.4 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 ภาคใต้
6630 8747 โรงเรียนบ้านทางงอ* ม.5 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 ภาคใต้
6631 37593 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์* - ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 ภาคใตุ้ ู
6632 13792 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ* ม.4 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 ภาคใต้
6633 5172 โรงเรียนบ้านคีรีวง* ม.7 ถ.สตูล-ตรัง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 ภาคใต้
6634 31059 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า** ม.6 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 ภาคใต้
6635 24501 โรงเรียนวรรธนะสาร* ม.7 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 ภาคใต้
6636 37588 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์* เลขที่ 216 ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 ภาคใต้
6637 23853 โรงเรียนผังปาล์ม 3* ม.1 ม.2 บ้านผังปาล์ม 1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 ภาคใต้
6638 8048 โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง* ม.3 บ้านตันหยงกลิง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
6639 3996 โรงเรียนบ้านเขาจีน* ม.1 หมู่บ้านเขาจีน ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
6640 3017 โรงเรียนบ้านกาเนะ* ม.1 บ้านกาเนะ ต.ควน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
6641 4711 โรงเรียนบ้านควนขัน* ม.2 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
6642 11248 โรงเรียนบ้านเนินสูง* ม.5 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
6643 3033 โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน* ม.5 บ้านกาลันยีตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
6644 9220 โรงเรียนบ้านทุ่ง* ม.8 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
6645 8218 โรงเรียนบ้านตํามะลังใต้* ม.3 ต.ตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
6646 4701 โรงเรียนบ้านควน* ม.5 บ้านควน ต.บ้านควนเกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
6647 39672 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)* เลขที่ 8 ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
6648 39673 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)* ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
6649 39671 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)* ถ ยาตราสวัสดี ต พิมาน อ เมือง จ สตล 91000 ภาคใต้6649 39671 โรงเรยนเทศบาล 3 (บานหวทาง)* ถ.ยาตราสวสด ต.พมาน อ.เมอง จ.สตูล 91000 ภาคใต
6650 39670 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)* - ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้
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ไปรษณีย์

ภาค

6651 34959 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม* เลขที่ 39/4 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 ภาคใต้

6652 22692 โรงเรียนบ้านหาญ* ม.2 บ้านหาญ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110 ภาคใต้
6653 17060 โรงเรียนบ้านวังสายทอง* ม.4 บ้านวังสายทอง ต.น้ําผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110 ภาคใต้
6654 8032 โรงเรียนบ้านตะโละใส* ม.4 บ้านตะโละใส ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 91110 ภาคใต้
6655 3439 โรงเรียนบ้านเกาะยวน* ม.3 บ้านเกาะยวน ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 ภาคใต้
6656 9221 โรงเรียนบ้านทุ่ง* ม.5 บ้านทุ่งพัฒนา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 ภาคใต้
6657 12739 โรงเรียนบ้านบุโบย* ม.3 บ้านบุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110 ภาคใต้
6658 18417 โรงเรียนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ* ม.5 บ้านสุไหงมูโซ๊ะ ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110 ภาคใต้
6659 33545 โรงเรียนสุดใจวิทยา* เลขที่ 448/1 ม.13 ถ.พิพัฒนิโรจกิจ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 ภาคกลางุ ุ

6660 37605 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์* เลขที่ 600 ม.13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 ภาคกลาง
6661 37603 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม* เลขที่ 23 ม.3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 ภาคกลาง
6662 34477 โรงเรียนสามัคคีวิทยา* เลขที่ 97 ม.2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 ภาคกลาง

6663 27501 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บํารุง* ม.4 บ้านเปร็ง ต.พระยานาคราช อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 ภาคกลาง
6664 35024 โรงเรียนอนุบาลมงคลทิพย์* เลขที่ 22/1  ม.15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง

6665 35021 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย* เลขที่ 60/2 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง

6666 26737 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก* เลขที่ 60/1 ม.1 บ้านบางโฉลง ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง
6667 26738 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน* เลขที่ 28 ม.2 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง
6668 35023 โรงเรียนสาธิตบางนา* ม.11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง

6669 30505 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี* ม.9 ถ.สายเทพารักษ์ ก.ม.19.5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง
6670 37606 โรงเรียนบางพลีราษฏร์บํารุง* เลขที่ 154 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง
6671 35022 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์* เลขที่ 21 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง

6672 23910 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง* เลขที่ 77 ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6673 37598 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ*

เลขที่ 119/22 ม.16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง

6674 39722 โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย์* เลขที่ 197 เมืองใหม่บางพลีโครงการ 2 ถ.
เทพารักษ์

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง

6675 35017 โรงเรียนอนุบาลวชิรา* เลขที่ 201/248-250 ซ.3 ถ.เคหะเมือง
ใหม่บางพลี

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 ภาคกลาง

6676 39893 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า* เลขที่ 183 ถ.พระยาพายัพพิริยะกิจ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง
6677 40099 โรงเรียนเทศบาลวัดแค (ธรรมวิธานราษฎร์

บํารุง)*
- ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง

6678 35028 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน* เลขที่ 1498 ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ 10130 ภาคกลางุ

6679 37610 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี* เลขที่ 71 ถ.ทรงเมือง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง
6680 32211 โรงเรียนอาษาวิทยา* เลขที่ 1408 ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง

6681 35035 โรงเรียนสันติดรุณ* ม.3 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง

6682 35036 โรงเรียนสายอนุสรณ์* เลขที่ 11/1 ม.12 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.70 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง

6683 25435 โรงเรียนวัดชมนิมิตร* ม.3 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง
6684 26783 โรงเรียนวัดบางน้ําผึ้งนอก* ม.1 ต.บางน้ําผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง
6685 26696 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง* เลขที่ 68 ม.7 ถ.เพชรหึง ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง
6686 35030 โรงเรียนณัฎฐเวศม์* เลขที่ 60/12 ม.13 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ซ.

รพ.พระประแดง
ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง

6687 37608 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ*

- ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง

6688 25956 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง* ม.1 บ้านวัดท้องคุ้ง ต.ปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง
6689 26695 โรงเรียนวัดบางกอบัว* ม.3 บ้านคลองบน ต.ศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง
6690 26 84 โ ี ั ้ํ ึ้ ใ ( )** 10 ้ ้ํ ึ้ ี ื่ ั ์ ป ป 101306690 26784 โรงเรียนวัดบางนําผึงใน (กรุณานุยุตตาคาร)** ม.10 บานบางนําผึง ต.ศรีนครเขือนขันธ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง
6691 29021 โรงเรียนวัดสําโรงเหนือ* เลขที่ 19 ม.10 ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ภาคกลาง
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6692 28547 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม* ม.6 บ้านคลองงทะเล ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ภาคกลาง
6693 239 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย* เลขที่ 215 ม.10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ภาคกลาง
6694 37612 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม* เลขที่ 106 ม.5 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ภาคกลาง
6695 35050 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร* เลขที่ 420 ม.10 ถ.นาเกลือ-ประชาอุทิศ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ภาคกลาง

6696 35048 โรงเรียนนพคุณศึกษา* เลขที่ 144 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.วัดแค ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ภาคกลาง

6697 37611 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์* เลขที่ 168 ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ภาคกลาง
6698 25180 โรงเรียนวัดคู่สร้าง* ม.9 ต.พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ภาคกลาง
6699 35008 โรงเรียนอู่ทิพย์* เลขที่ 70/4 ม.6 ถ.เทพารักษ์ - อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลางู ุ

6700 4639 โรงเรียนบ้านคลองหลวง* เลขที่ 30 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง
6701 35004 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา* เลขที่ 8/588 ม.8 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6702 34966 โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกุล* เลขที่ 162 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6703 35012 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา* เลขที่ 200 ม.2 ซ.เทศบาลบางปู (สะพาน
อุ่นอารี) ถ.สุขุมวิท

ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6704 34982 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา* ม.3 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6705 34987 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์* เลขที่ 855 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6706 49808 โรงเรียนอนุบาลสาริน* เลขที่ 1837/1 ม.2 ซ.เบญจพล 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6707 35011 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ* เลขที่ 419/1389 ม.5 ถ.เทพารักษ์ ซ.
ทิพวัล30

ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6708 34972 โรงเรียนดิษลี* เลขที่ 379 ม.3 ม.ปัญญานคร ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6709 34978 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ* ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง
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** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6710 26808 โรงเรียนวัดบางโปรง* ม.2 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง
6711 39922 โรงเรียนประภามนตรี 2* เลขที่ 99/551 ม.8 หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ 

ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6712 34979 โรงเรียนล้วนพฤษา* เลขที่ 19/140-5 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ซ.
พัฒนาสุข

ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6713 39920 โรงเรียนอนุบาลจิตอาทร* เลขที่ 10/296 ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6714 39937 โรงเรียนอนุบาลธิติพร* เลขที่ 22/23 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6715 32105 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา* เลขที่ 75 ถ.ซอยอักษรลักษณ์ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมทรปราการ 10270 ภาคกลางุ

6716 34963 โรงเรียนเฉลิมวิทยา* เลขที่ 11 ถ.วัดกลางวรวิหาร ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6717 34969 โรงเรียนชวลิตวิทยา* เลขที่ 76 ซ.อักษรลักษณ์ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6718 34974 โรงเรียนนพคุณวิทยา* เลขที่ 388 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6719 29051 โรงเรียนวัดสุขกร* ม.8 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง
6720 34981 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ํา* เลขที่ 58 ถ.สุขุมวิท ซ.เทศบาล4 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6721 34984 โรงเรียนสุมานัน* เลขที่ 445 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6722 35010 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ* เลขที่ 160 ถ.สุขุมวิท ซ.เทศบาล12 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6723 27765 โรงเรียนวัดแพรกษา* - ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง
6724 39921 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา* เลขที่ 563 ม.6 ซ.มังกร-นาคดี ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

โ ี ์ ี่ ั ใ ่ ื ป6725 35007 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท* เลขที 146/1 ม.2 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6726 34970 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย* เลขที่ 1799 ถ.ทางรถไฟสายเก่า ซ.ซิกข์
วิทยาลัย

ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6727 34973 โรงเรียนทรงวิทยา* เลขที่ 99 ม.12 ถ.สุขุมวิท ซ.แบริ่ง ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ภาคกลาง

6728 26878 โรงเรียนวัดบางใหญ่ (ประภัสสรประชานุกูล)** ม.13 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ภาคกลาง

6729 27388 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล)* ม.11 บ้านปากง่าม ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ภาคกลาง

6730 16137 โรงเรียนบ้านรางห้าตําลึง (สายบุญเรือง
ราษฎร์)**

ม.4 บ้านบัานรางห้าตําลึง ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ภาคกลาง
ฎ )

6731 30071 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า* ม.6 บ้านอาม้าพัฒนา ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ภาคกลาง
6732 25834 โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร)* เลขที่ 23 ม.1 ถ.บางสะใภ้-ตะโหนดราย ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ภาคกลาง

6733 37618 โรงเรียนสกลวิสุทธิ** - ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ภาคกลาง
6734 37617 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย* ม.5 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ภาคกลาง
6735 25690 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)** ม.5 บ้านดอนมะโนรา ต.บางน้อย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ภาคกลาง
6736 24771 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิม 

ราษฎร์บํารุง)**
ม.4 บ้านบางพรม ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ภาคกลาง

6737 30073 โรงเรียนศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี)* ม.7 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ภาคกลาง
6738 15921 โรงเรียนบ้านยายแพง (พิศผ่องประชานุสรณ์)* ม.2 บ้านยายแพง ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 ภาคกลาง

6739 40235 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูป
ถัมภ์)*

ริม ถ.ราชญาติรักษา - อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง

6740 40225 โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบํารุงวิทย์)** ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
6741 28284 โรงเรียนวัดลาดเป้ง* ม.3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
6742 12396 โรงเรียนบ้านบางบ่อ* เลขที่ 64 ม.5 บ้านบางบ่อ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
6743 25018 โรงเรียนวัดคลองโคน** ม.2 บ้านคลองโคน ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
6744 26458 โ ี ั ิ ์ ( ิ ิ ์ ํ )* 3 ้ ิ ์ ั ื 750006744 26458 โรงเรียนวดนางพิมพ (สมกิตติราษฎรบารุง)* ม.3 บานนางพิมพ ต.บางขนแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6745 26733 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชติประชานุกูล** ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง

6746 35054 โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน** เลขที่ 1329 ถ.สมุทรสงคราม-ปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง

6747 35055 โรงเรียนดรุณานุกูล** เลขที่ 74 ถ.ราษฎร์ประสิทธิ์ ซ.บางจะ
เกร็ง2

ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง

6748 37614 โรงเรียนถาวรานุกูล** เลขที่ 34/9 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
6749 40252 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)** เลขที่ 878 ถ.ธรรมนิมิต ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
6750 40672 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธิ์

หริณสูตร์)**
ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง

ู
6751 40247 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์)** ถ.วิชิตภักดี ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
6752 40246 โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์** ถ.ปทุมมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
6753 35056 โรงเรียนประกอบวิทยา** เลขที่ 107 ถ.ราชพงษ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง

6754 49526 โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง** - ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
6755 35053 โรงเรียนเอื้อวิทยา* เลขที่ 69/1 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง

6756 16426 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี** ม.8 บ้านลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
6757 27432 โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)** ม.2 บ้านคลองด่าน ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ภาคกลาง
6758 37619 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา** ม.1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6759 26288 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิคณาวาส (ฉ่ําบุญ

รอดชนูทิศ)**
ม.1 บ้านท่าคา ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง

6760 27930 โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์)** ม.4 บ้านท่าคา ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6761 26731 โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล)** ม.1 ถ.สาธุ-บางยี่รงค์ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6762 28940 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล)** ม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6763 25510 โรงเรียนวัดช้างเผือก (วัฒนคชาราษฎร์ศึกษา)* ม.5 บ้านวัดช้างเผือก ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง

6764 31446 โ ี ั * 6 ้ ึ ์ ้ ั 751106764 31446 โรงเรยนอนุบาลอมพวา* ม.6 บานดาวดงษ ต.บางชาง อ.อมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6765 25201 โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์)* ม.7 บ้านปลายโพงพาง ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6766 29044 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บํารุง** ม.8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6767 29877 โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร)* ม.4 บ้านอมรวดี ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6768 4599 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์** ม.5 บ้านคลองขุดสมบูรณ์ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6769 7201 โรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาสน์เจริญเรือนอุทิศ)** ม.4 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง

6770 7810 โรงเรียนบ้านต้นลําแพน** ม.3 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6771 24927 โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ)** ม.1 บ้านยี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6772 451 โรงเรียนจตุวัฎมหาราชานุสรณ์** ม.6 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6773 37620 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอํานวยวิทย์** เลขที่ 5/1 ม.1 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6774 27301 โรงเรียนวัดประดู่(ประดู่ดิลกศิลป์)** ม.2 บ้านบางกระรี้ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลางู( ู ) ู ุ
6775 28368 โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส)* ม.14 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6776 35061 โรงเรียนอนุกูลวิทยา** เลขที่ 52 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง

6777 35059 โรงเรียนถาวรวิทยา** ม.1 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง

6778 39740 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม* เลขที่ 61 ถ.อัมพวันนิเวศน์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง
6779 40209 โรงเรียนล้อมรัก** เลขที่ 137 ม.1 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง

6780 37621 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชา
นุสรณ์)*

- ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง

6781 32108 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ** เลขที่ 4 ถ.บ้านหัวแหลม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ภาคกลาง

6782 37625 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"* เลขที่ 442/30 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ภาคกลาง
6783 35071 โรงเรียนปัญจพรพิทยา* เลขที่ 349 ถ.เศรษฐกิจ1 ซ.ร่วมใจ2 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ภาคกลาง

6784 26462 โรงเรียนวัดนางสาว (ลาวรราษฎร์บํารุง)* ม.7 บ้านท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ภาคกลาง
6785 29469 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง* ม.8 บ้านหนองสองห้อง ต.บ้านหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 ภาคกลาง
6786 35075 โ ี ้ ้ ิ * ี่ 6 1 ิ ํ ิ ั ้ ้ 741206786 35075 โรงเรยนบานแพววทยา* เลขท 6 ม.1 ถ.รมคลองดาเนนสะดวก ต.ยกกระบตร อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120 ภาคกลาง
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6787 37629 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์* เลขที่ 17 ม.2 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 ภาคกลาง
6788 29566 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร* ม.2 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 ภาคกลาง
6789 16211 โรงเรียนบ้านโรงเข้* ม.3 บ้านโรงเข้ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 ภาคกลาง
6790 37630 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา* ม.2 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 ภาคกลาง
6791 37628 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์* - ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 ภาคกลาง
6792 35074 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว* เลขที่ 286/1 ม.1 ถ.สุขาภิบาล3 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 ภาคกลาง

6793 24657 โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ)* ม.1 บ้านกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง
6794 6393 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95* ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง

6795 28983 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม* ม.3 บ้านโกรกกรากใน ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง
6796 10039 โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์)* เลขที่ 71 ม.3 บ้านนาโคก ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง
6797 26432 โรงเรียนวัดนาขวาง* ม.4 บ้านนาขวาง ต.บัณฑูรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง
6798 26685 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า* ม.6 บ้านบางกระเจ้า ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง
6799 37622 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ สมุทรสาคร*
เลขที่ 35/5 ม.6 ถ.พระราม 2 (ธนบุรี-
ปากท่อ)

ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง

6800 35070 โรงเรียนอันนาลัย* เลขที่ 79 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง

6801 28590 โรงเรียนวัดศรีเมือง* ม.3 บ้านศรีเมือง ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง
6802 28655 โรงเรียนวัดศิริมงคล* ม.6 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง
6803 29802 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บํารุง)* เลขที่ 2 ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง

6804 35062 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา* เลขที่ 1210 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง

6805 30165 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร* เลขที่ 1061/3 ถ.สุนงึ้นอนุสรณ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ภาคกลาง

6806 37632 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม* ม.4 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6807 9862 โ ี ้ ( ั ี ิ )* 11 ์ ์ ้ 27000 ั6807 9862 โรงเรยนบานนา (สามคควทยา)* ม.11 ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว 27000 ภาคตะวนออก
6808 14248 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์* ม.8 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
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6809 4189 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ* ม.4 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6810 4624 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม* ม.3 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6811 27689 โรงเรียนวัดพวงนิมิต* ม.5 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6812 14849 โรงเรียนบ้านภูเงิน* ม.5 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6813 23219 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง* ม.10 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6814 37633 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม* ม.9 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6815 4021 โรงเรียนบ้านเขาดิน* ม.8 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6816 4361 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ* ม.1 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6817 4444 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ* ม.4 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6818 4449 โรงเรียนบ้านคลองนางาม* ม.12 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6819 18778 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ* ม.3 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6820 4656 โรงเรียนบ้านคลองหาด* ม.7 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 ภาคตะวันออก
6820 49530 โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาเขาช่องแคบ* ม.12 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 ภาคตะวันออก
6821 37638 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม* ม.5 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 ภาคตะวันออก
6822 4020 โรงเรียนบ้านเขาดิน* ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 ภาคตะวันออก
6823 16977 โรงเรียนบ้านวังยาง* ม.1 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 ภาคตะวันออก
6824 6600 โรงเรียนบ้านซับน้อย* ม.2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 ภาคตะวันออก
6825 14255 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต* ม.8 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 ภาคตะวันออก
6826 37639 โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา* ม.2 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 ภาคตะวันออก
6827 36018 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา* เลขที่ 99 ม.8 ถ.ธนะวิถี ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6828 5784 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี* ม.6 บ้านโคกสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6829 30272 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ* ม.10 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6830 1097 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง* ม.2 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6831 37640 โรงเรียนซับม่วงวิทยา* เลขที่ 89 ม.21 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 ภาคตะวันออก
6832 37641 โรงเรียนตาพระยา* เลขที่ 182 ม.1 ถ.ธนะวิถี ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 ภาคตะวันออก
6833 3254 โรงเรียนบ้านกุดเวียน* ม.4 บ้านกุดเวียน ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 ภาคตะวันออก
6834 2961 โรงเรียนบ้านกะสัง* ม.8 บ้านกะสัง ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 ภาคตะวันออก
6835 24024 โรงเรียนเพชรรัตนราชสดา* ม 3 บ้านโคกระกา ต ทัพไทย อ ตาพระยา จ สระแก้ว 27180 ภาคตะวันออก6835 24024 โรงเรยนเพชรรตนราชสุดา* ม.3 บานโคกระกา ต.ทพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว 27180 ภาคตะวนออก
6836 20166 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น* ม.11 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 ภาคตะวันออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6837 4462 โรงเรียนบ้านคลองน้ําใส* ม.2 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6838 12225 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์)* ม.10 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6839 16714 โรงเรียนบ้านวังจั่น* ม.5 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6840 9439 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ* ม.4 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6841 19646 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน* ม.5 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6842 3064 โรงเรียนบ้านกิโลสาม* ม.12 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6843 4505 โรงเรียนบ้านคลองผักขม* ม.8 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6844 4593 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง* ม.6 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6845 4637 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด* ม.11 ต.นาแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6846 201 โรงเรียนเขาสิงโต* ม.9 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6847 37635 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา* ม.2 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6848 22941 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก* ม.8 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6849 37637 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์* ม.9 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6850 4129 โรงเรียนบ้านเขามะกา* ม.10 ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6851 4621 โรงเรียนบ้านคลองสําอางค์* ม.9 ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6852 8791 โรงเรียนบ้านท่าช้าง* ม.6 ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6853 17373 โรงเรียนบ้านศาลาลําดวน* ม.2 ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6854 4638 โรงเรียนบ้านคลองหมี* ม.4 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6855 11241 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด* ม.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6856 35078 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์* เลขที่ 8 ม.7 ถ.เทศบาล2 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก

6857 31325 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว* - ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6858 9601 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน* ม.12 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6859 10910 โรงเรียนบ้านน้ําซับเจริญ* ม.1 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6860 11191 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก* ม.6 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6861 5595 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม* ม.3 ต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6862 21441 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี* ม.1 ต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 ภาคตะวันออก
6863 20771 โรงเรียนบ้านหนองสมบรณ์* ม 12 ต คลองหินปน อ วังน้ําเย็น จ สร แก้ว 27210 ภาคต วันออก6863 20771 โรงเรยนบานหนองสมบูรณ* ม.12 ต.คลองหนปูน อ.วงนาเยน จ.สระแกว 27210 ภาคตะวนออก
6864 23268 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี* ม.6 ต.ตาลหลังใน อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210 ภาคตะวันออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6865 808 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน* ม.12 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210 ภาคตะวันออก
6866 8653 โรงเรียนบ้านทัพหลวง* ม.7 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210 ภาคตะวันออก
6867 8833 โรงเรียนบ้านท่าตาสี* ม.3 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210 ภาคตะวันออก
6868 18876 โรงเรียนบ้านหนองแก* ม.8 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210 ภาคตะวันออก
6869 4038 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา* ม.10 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210 ภาคตะวันออก
6870 15012 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ* ม.1 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210 ภาคตะวันออก
6871 16851 โรงเรียนบ้านวังบูรพา* ม.7 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210 ภาคตะวันออก
6872 24160 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์วิทยา* ม.2 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210 ภาคตะวันออก
6873 36019 โรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม* ม.1 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว 27210 ภาคตะวันออก
6874 4215 โรงเรียนบ้านเขาแหลม* ม.1 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 ภาคตะวันออกู
6875 4686 โรงเรียนบ้านคลองอุดม* ม.6 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 ภาคตะวันออก
6876 16296 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี* ม.3 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 ภาคตะวันออก
6877 17068 โรงเรียนบ้านวังสําลี* ม.3 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 ภาคตะวันออก
6878 3995 โรงเรียนบ้านเขาจาน* ม.8 บ้านเขาจาน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6879 20518 โรงเรียนบ้านหนองยาง* ม.5 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6880 8629 โรงเรียนบ้านทับใหม่* ม.8 บ้านทับใหม่ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6881 23652 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา* ม.4 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6882 13846 โรงเรียนบ้านโป่งคอม* ม.5 บ้านโป่งคอม ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6883 39788 โรงเรียนบ้านหนองหอย* ม.1 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6884 879 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก* ม.3 บ้านโนนจิก ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6885 14302 โรงเรียนบ้านพร้าว* ม.1 บ้านพร้าว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6886 36017 โรงเรียนวัฒนานคร* เลขที่ 695 ม.10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6887 31310 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร* เลขที่ 1 ม.4 ถ.วัฒนานคร-ทุ่งขนาน ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก

6888 11192 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก* ม.13 บ้านเนินผาสุก ต.ศรีวัฒนา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6889 11576 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก* ม.9 บ้านโนนผาสุก ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6890 19465 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน* ม.3 บ้านหนองตะเคียนบอน ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6891 24273 โรงเรียนร่มเกล้า* ม 8 บ้านคลองทราย ต หนองต เคียนบอน อ วัฒนานคร จ สร แก้ว 27160 ภาคต วันออก6891 24273 โรงเรยนรมเกลา* ม.8 บานคลองทราย ต.หนองตะเคยนบอน อ.วฒนานคร จ.สระแกว 27160 ภาคตะวนออก
6892 37646 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา* เลขที่ 160 ม.5 ต.หนองน้ําใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6893 6596 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว* ม.5 บ้านซับนกแก้ว ต.หนองน้ําใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6894 11242 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด* ม.6 บ้านเนินสะอาด ต.หนองน้ําใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6895 20602 โรงเรียนบ้านหนองเรือ* ม.2 ต.หนองน้ําใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6896 12659 โรงเรียนบ้านบุกะสัง* ม.3 บ้านบุกะสัง ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6897 21066 โรงเรียนบ้านหนองหมู* ม.6 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6898 8792 โรงเรียนบ้านท่าช้าง* ม.4 บ้านท่าช้าง ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6899 27748 โรงเรียนวัดพุทธิสาร* ม.5 บ้านหนองหมากฝ้าย ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 ภาคตะวันออก
6900 23595 โรงเรียนบีกริม* ม.8 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6901 31463 โรงเรียนอพป.คลองน้ําใส* ม.9 บ้านทุ่งรวงทอง ต.คลองน้ําใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6902 4648 โรงเรียนบ้านคลองหว้า* ม.4 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออกญ
6903 32109 โรงเรียนพวงคราม* เลขที่ 163 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก

6904 3229 โรงเรียนบ้านกุดม่วง* ม.6 บ้านกุดม่วง ต.บ้านอรัญ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6905 5301 โรงเรียนบ้านโคก* ม.1 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6906 885 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้* ม.2 บ้านโนนสาวเอ้ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6907 8457 โรงเรียนบ้านทดเจริญ* ม.5 บ้านฝายแตก ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6908 20864 โรงเรียนบ้านหนองสังข์* ม.1 ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6909 19856 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.10 บ้านหนองบัว ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6910 31365 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย* ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 ภาคตะวันออก
6911 37655 โรงเรียนแก่งคอย* ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6912 24638 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า* ม.3 บ้านกะเหรี่ยงคอม้า ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6913 27193 โรงเรียนวัดบึงไม้* ม.5 บ้านบึงไม้ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6914 25198 โรงเรียนวัดโคกกรุง* เลขที่ 27/3 ม.2 บ้านโคกกรุง ต.ชําผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6915 25519 โรงเรียนวัดชําผักแพว* เลขที่ 7/1 ม.3 ต.ชําผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6916 26945 โรงเรียนวัดบ้านดง* ม.1 บ้านดง ต.ชําผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6917 29089 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส* ม.6 บ้านมะขามป้อมใหญ่ ต.ชําผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6918 5763 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด* ม.8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6919 25853 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว* ม 2 บ้านตาลเดี่ยว ต ตาลเดี่ยว อ แก่งคอย จ สร บรี 18110 ภาคกลาง6919 25853 โรงเรยนวดตาลเดยว* ม.2 บานตาลเดยว ต.ตาลเดยว อ.แกงคอย จ.สระบุร 18110 ภาคกลาง
6920 26483 โรงเรียนวัดนาบุญ* ม.10 บ้านนาบุญ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6921 2316 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2* ม.6 บ้านสี่แยกบ้านโป่ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6922 6609 โรงเรียนบ้านซับบอน* ม.5 บ้านซับบอน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6923 20151 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง* เลขที่ 84/2 ม.7 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6924 27473 โรงเรียนวัดป่าไผ่* ม.8 บ้านป่าไผ่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6925 28728 โรงเรียนวัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม* ม.7 บ้านหินดาด ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6926 6260 โรงเรียนบ้านช่อง* ม.8 บ้านช่องใต้ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6927 26033 โรงเรียนวัดท่าคล้อ* ม.10 บ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6928 29726 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)* ม.4 บ้านหาดสองแคว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง

6929 26171 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ* ม.1 บ้านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลางู ู ุ
6930 37656 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา* ม.1 บ้านท่ามะปราง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6931 27515 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า* ม.5 บ้านโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6932 26984 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)* ม.1 บ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6933 13618 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง* เลขที่ 118 ม.1 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6934 26661 โรงเรียนวัดบ่อโศรก* ม.11 บ้านบ่อโศรก ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6935 27648 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69* เลขที่ 35 ม.10 บ้านพระบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง

6936 28848 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง* ม.4 บ้านสองคอนกลาง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6937 37657 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม* ม.1 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6938 20818 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง* ม.6 บ้านหนองสองห้อง ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6939 24934 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม "พิพัฒน์คีรีเขต"* ม.4 บ้านเขาแย้ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6940 27216 โรงเรียนวัดบุรีการาม* ม.1 ม.10 บ้านบุใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6941 28543 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี* ม.7 บ้านไร่ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6942 29334 โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์)* ม.8 บ้านหนองปรือ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง

6943 13998 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี* ม.8 บ้านผังพัฒนา ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6944 22784 โรงเรียนบ้านหินซ้อน* ม.1 บ้านหินซ้อนใต้ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ภาคกลาง
6945 27911 โ ี ั * ี่ 70 2 ้ ิ ั ้ ิ ั ิ ี ิ ส ี 180006945 27911 โรงเรยนวดมงคล* เลขท 70 ม.2 บานเขาดนพฒนา ต.เขาดนพฒนา อ.เฉลมพระเกยรต จ.สระบุร 18000 ภาคกลาง
6946 22329 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213* ม.2 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6947 26159 โรงเรียนวัดท่าวัว* - ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6948 27741 โรงเรียนวัดพุแค* - ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6949 29504 โรงเรียนวัดหนองหว้า* - ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6950 27766 โรงเรียนวัดแพะโคก* - ต.รวงผึ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6951 4149 โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)* ม.4 บ้านเขารวก ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6952 28452 โรงเรียนวัดวังเลน* ม.5 บ้านวังเลน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6953 27447 โรงเรียนวัดป่าคา* ม.8 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6954 28941 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์* ม.9 บ้านสาธุประชาสรรค์ ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6955 29090 โรงเรียนวัดสุนันทาราม* ม.3 บ้านแก้ง ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6956 29607 โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจํากัด ม.2 บ้านห้วยบง ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง

สงเคราะห์3)*
ุ

6957 25238 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ (โอภาสราษฎร์สามัคคี)* ม.1 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 ภาคกลาง
6958 37658 โรงเรียนดอนพุดวิทยา* ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 ภาคกลาง
6959 25669 โรงเรียนวัดดอนทอง (ราษฎร์ร่วมจิต)* ม.8 บ้านดอนทอง ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 ภาคกลาง
6960 399 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี* ม.8 บ้านโคกมะขาม ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ภาคกลาง
6961 27822 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง* ม.7 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ภาคกลาง
6962 27977 โรงเรียนวัดมะขามเรียง* ม.2 บ้านบ่อกระโดน ต.ทุ่งรวงทอง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ภาคกลาง
6963 31132 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ"พัฒนราษฎร์"* ม.12 บ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ภาคกลาง
6964 28174 โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง* ม.1 บ้านคลองกระโดน ต.เบญจมิตร อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ภาคกลาง
6965 4272 โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)* ม.1 บ้านครัว ต.พิชัยรณรงค์ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ภาคกลาง
6966 27369 โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์* ม.6 บ้านปัญจาภิรมย์ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ภาคกลาง
6967 28784 โรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์)* ม.3 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ภาคกลาง

6968 29257 โรงเรียนวัดหนองคล้า (สํานักงานสลกกินแบ่ง
ฯ)*

ม.4 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ภาคกลาง

6969 30798 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)* เลขที่ 18/1 ม.1 บ้านโคกกุ่ม ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ภาคกลาง
6970 17630 โรงเรียนบ้านสระลําใย* ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 ภาคกลาง
6971 23699 โ ี ป ช ส ์ ั ส ์** ี่ 51/5 5 ้ ้ ้ํ ส ี 181206971 23699 โรงเรยนประชาสงเคราะหรงสรรค** เลขท 51/5 ม.5 บานหวยนาหวาน ถนน

พหลโยธิน
ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร 18120 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6972 40100 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลพระพุทธบาท* ม.13 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 ภาคกลาง
6973 31320 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท* ม.5 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 ภาคกลาง
6974 37659 โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"* เลขที่ 60/2 ม.4 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 ภาคกลาง
6975 40131 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา* เลขที่ 17 ม.4 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 ภาคกลาง

6976 25858 โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน (สีมาราษฎร์)* ม.11 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 ภาคกลาง
6977 26494 โรงเรียนวัดนายาว (สํานักงานสลากกินแบ่งฯ)* บ้านนายาว ต.ห้วยน้ําหวาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 ภาคกลาง

6978 28549 โรงเรียนวัดศรีจอมทอง* ม.11 บ้านตีนโนน ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 ภาคกลาง
6979 13837 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ* ม.3 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ภาคกลางุ ุ ุ
6980 21541 โรงเรียนบ้านหลังเขา* ม.7 บ้านหลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ภาคกลาง
6981 27141 โรงเรียนวัดบ้านหมาก* ม.1 บ้านหมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ภาคกลาง
6982 2445 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม* ม.8 บ้านคลองระบัง ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ภาคกลาง
6983 27935 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน* ม.3 บ้านมวกเหล็กใน ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ภาคกลาง
6984 37661 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม* ม.1 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ภาคกลาง
6985 6605 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ* ม.1 บ้านซับน้อยเหนือ ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ภาคกลาง
6986 19436 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน* ม.7 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ภาคกลาง
6987 8929 โรงเรียนบ้านท่าพลู* ม.4 บ้านท่าพลู ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ภาคกลาง
6988 16523 โรงเรียนบ้านลําสมพุง* ม.1 ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ภาคกลาง
6989 4442 โรงเรียนบ้านคลองไทร* ม.1 บ้านคลองไทร ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 ภาคกลาง
6990 26261 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา (ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)* บ้านทุ่งสาริกาฯ ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6991 26620 โรงเรียนวัดโนนสภาราม* ม.2 ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6992 25906 โรงเรียนวัดถนนเหล็ก* ม.8 บ้านถนนเหล็ก ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6993 37652 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี* เลขที่ 42 ม.4 ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6994 39615 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)* เลขที่ 5 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6995 39617 โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม)* เลขที่ 40 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6996 35088 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา* เลขที่ 577/1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง

6997 27361 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก* ม.1 บ้านป๊อกแป๊ก ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

6998 13563 โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย* ม.7 บ้านโจกโหลก ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
6999 25272 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง* ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 ภาคกลาง
7000 35091 โรงเรียนจํารัสวิทยา* เลขที่ 59/1 ถ.ลพบุรี-วังม่วง ต.คําพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ภาคกลาง

7001 27404 โรงเรียนวัดปากน้ํา* ม.8 บ้านปากน้ํา ต.คําพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ภาคกลาง
7002 13866 โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ* ม.4 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ภาคกลาง
7003 28443 โรงเรียนวัดวังยาง* ม.3 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ภาคกลาง
7004 28836 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.9 บ้านหนองบอน ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ภาคกลาง
7005 14891 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี* ม.1 บ้านมณีโชติ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ภาคกลาง
7006 24849 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม* ม.4 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลางุ ุ
7007 25061 โรงเรียนวัดคลองยาง* ม.8 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง
7008 29322 โรงเรียนวัดหนองไทร* ม.6 บ้านหนองไทร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง
7009 25385 โรงเรียนวัดเจริญธรรม* ม.5 บ้านเจริญธรรม ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง
7010 25196 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)* เลขที่ 3/1 ม.1 บ้านโคกกระต่าย ต.บ้านลํา อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง

7011 28616 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส* ม.3 ต.บ้านลํา อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง
7012 29305 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ* ม.4 ต.บ้านลํา อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง
7013 1317 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุว

ราษฎร์ฯ)*
เลขที่ 17 ม.1 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง

7014 12324 โรงเรียนบ้านบางกง* ม.9 บ้านบางกง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง
7015 24741 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย* เลขที่ 61 ม.6 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง
7016 27090 โรงเรียนวัดบ้านลํา (บ้านลําวิทยาคาร)* ม.5 บ้านลํา ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง
7017 29411 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์* ม.10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง
7018 31337 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง* เลขที่ 358 ม.10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง
7019 28781 โรงเรียนวัดสร้างบุญ* ม.5 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 ภาคกลาง
7020 18064 โรงเรียนบ้านสันประดู่(คําประชานุสรณ์)* ม.5 บ้านสันประดู่ ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 ภาคกลาง
7021 27653 โรงเรียนวัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา)* ม.1 บ้านพระยาทด ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 ภาคกลาง
7022 28727 โ ี ั ส ป ิ ์ ( ั 2501)* 7 ้ ส ส ไ ้ ส ไ ้ ส ี 181607022 28727 โรงเรยนวดสมุหประดษฐ (วนครู 2501)* ม.7 บานสวนดอก ต.สวนดอกไม อ.เสาไห จ.สระบุร 18160 ภาคกลาง
7023 14982 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย* ม.10 บ้านม่วงฝ้าย ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7024 29640 โรงเรียนวัดห้วยหวาย* ม.11 บ้านห้วยหวาย ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 ภาคกลาง
7025 39758 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บํารุง* ม.2 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ - อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7026 39757 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานถมิตร* ม.4 ถ.ชลประทาน 3 - อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7027 39756 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์* ม.7 ถ.ระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย - อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7028 39870 โรงเรียนวัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์)* ม.9 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7029 37664 โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม* ม.10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7030 28918 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุ

เคราะห์)*
ม.6 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง

7031 26679 โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์)* ม.3 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7032 30333 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี* ม.7 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลางุ
7033 28205 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม* ม.6 ต.ไผ่ต่ํา อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7034 25199 โรงเรียนวัดโคกกลาง* ม.8 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7035 27886 โรงเรียนวัดโพนทอง* ม.4 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7036 28160 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์

อุปถัมภ์)*
เลขที่ 87/1 ม.1 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง

7037 29526 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง* ม.7 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7038 31416 โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตร

สวัสดิ์อุปถัมภ์)*
เลขที่ 55 ม.10 ต.หนองไข่น้ํา อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง

7039 35097 โรงเรียนกลั่นวิทยา* เลขที่ 15 ถ.เทศบาล5 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง

7040 39755 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคลฯ* - ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7041 32384 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"** เลขที่ 13 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7042 29303 โรงเรียนวัดหนองตาเดี้ยง* ม.7 ต.หนองจระเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7043 27029 โรงเรียนวัดบ้านไผ่* ม.1 ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7044 29282 โรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล)* ม.7 ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7045 39754 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง* - ต.หนองแต อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7046 26932 โรงเรียนวัดบ้านจาน* ม.3 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7047 29252 โ ี ั * 5 ้ ส ี 181407047 29252 โรงเรยนวดหนองครก* ม.5 บานหนองครก ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุร 18140 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7048 23216 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์)* ม.8 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง

7049 29380 โรงเรียนวัดหนองปลิง* ม.4 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7050 25071 โรงเรียนวัดคลองห้า* ม.9 บ้านคลองห้า ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7051 28173 โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง* ม.6 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7052 28322 โรงเรียนวัดลําบัว* ม.8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7053 29448 โรงเรียนวัดหนองโรง* ม.3 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7054 29582 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น* ม.9 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7055 29601 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง* ม.1 บ้านห้วยทองหลาง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7056 30891 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)** ม.6 บ้านหินกอง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง( ู ุ ) ุ
7057 29600 โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชา

นุสรณ์)*
ม.3 บ้านห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง

7058 37665 โรงเรียนหินกองวิทยาคม* เลขที่ 14 ม.4 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ภาคกลาง
7059 27167 โรงเรียนวัดบ้านใหม่* บ้านใหม่ ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 ภาคกลาง
7060 29223 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ* ม.5 บ้านหนองกะธาตุ ต.ศีลวุฒาจารย์ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 ภาคกลาง
7061 29197 โรงเรียนวัดหนองกบ (ไทยกล้าประชานุกูล)* ม.2 บ้านหนองกบ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 ภาคกลาง
7062 37666 โรงเรียนหนองแซงวิทยา* ม.4 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 ภาคกลาง
7063 29226 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า* บ้านหนองกีบม้า ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 ภาคกลาง
7064 28835 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.5 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 ภาคกลาง
7065 21544 โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี* ม.10 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 ภาคกลาง
7066 29681 โรงเรียนวัดหัวถนน* ม.4 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 ภาคกลาง
7067 37667 โรงเรียนหนองโดนวิทยา* ม.4 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 ภาคกลาง
7068 31418 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)* - ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 ภาคกลาง
7069 1199 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม** ม.3 บ้านท่าข้ามเหนือ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 ภาคกลาง
7070 292 โรงเรียนค่ายบางระจัน** ม.8 บ้านวังกา ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 ภาคกลาง
7071 2082 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)* เลขที่ 2/1 ม.2 บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 ภาคกลาง

7072 37672 โ ี ่ ช้ ิ ** 1 ส ่ ช้ สิ ์ ี 161407072 37672 โรงเรยนทาชางวทยาคาร** ม.1 ต.ถอนสมอ อ.ทาชาง จ.สงหบุร 16140 ภาคกลาง
7073 27724 โรงเรียนวัดพิกุลทอง** ม.3 บ้านพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7074 37674 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา** ม.8 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 ภาคกลาง
7075 9238 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ** ม.7 บ้านทุ่งกลับ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 ภาคกลาง
7076 29575 โรงเรียนวัดห้วย** ม.2 บ้านพักทัน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 ภาคกลาง
7077 26539 โรงเรียนวัดน้ําผึ้ง** ม.5 บ้านโพชนไก่ ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 ภาคกลาง
7078 9529 โรงเรียนบ้านทุ่งว้า** ม.1 บ้านสระแจง ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 ภาคกลาง
7079 25469 โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม** ม.6 บ้านดงชะอม ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 ภาคกลาง
7080 35103 โรงเรียนเจริญสอนวิทยา** เลขที่ 28/5 ม.6 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 ภาคกลาง

7081 1250 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล* เลขที่ 40 ม.4 บ้านวัดเทพมงคล ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7081 49801 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล สาขาวัดป่าหวาย* ม.1 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลางุ ุ ุ

7082 27881 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน** เลขที่ 26 ม.6 เทศบาลบางน้ําเชียว ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7083 27908 โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์** ม.5 บ้านโภคาภิวัฒน์ เทศบาลบางน้ําเชี่ยว ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7084 29549 โรงเรียนวัดหลวง** ม.1 เทศบาลบางน้ําเชี่ยว ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7085 37675 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา** ม.4 เสาธงทอง ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7086 24616 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์** ม.2 บ้านแป้ว ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7087 29152 โรงเรียนวัดเสาธงทอง** ม.4 บ้านเสาธงทองพัฒนา ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7088 3349 โรงเรียนบ้านเก่า** ม.5 บ้านเก่า ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7089 25286 โรงเรียนวัดโคปูน** ม.4 บ้านโคปูน ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7090 27323 โรงเรียนวัดประสาท* ม.5 บ้านหัววน ต.พระงาน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7091 25522 โรงเรียนวัดชีปะขาว* ม.1 บ้านชีปะขาว ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7092 25877 โรงเรียนวัดเตย* เลขที่ 139/1 ม.3 บ้านพลู ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7093 40541 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี** เลขที่ 83/2 ม.3 ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง

7094 27597 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส** ม.2 บ้านชลอน ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 ภาคกลาง
7095 1294 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์(มิตรภาพที่ 

133)**
ม.2 บ้านพระนอน ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง

7096 25320 โ ี ั ั สี *์* 5 ้ ั สี ์ ั สี ์ ื สิ ์ ี 160007096 25320 โรงเรยนวดจกรสห** ม.5 บานจกรสห ต.จกรสห อ.เมอง จ.สงหบุร 16000 ภาคกลาง
7097 24579 โรงเรียนวัดกระดังงา* ม.6 บ้านสักเหล็ก ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7098 27294 โรงเรียนวัดประโชติการาม* ม.3 อบต.บางกระบือ ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง
7099 28883 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บํารุง** ม.4 บ้านห้วยสลอด ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง
7100 35100 โรงเรียนโพธิรัตน์วรานุสรณ์** เลขที่ 601 ถ.ธรรมโชติ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง

7101 29700 โรงเรียนวัดหัวว่าว* ม.4 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง
7102 27641 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี** ม.1 บ้านบางประทุน ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง
7103 24812 โรงเรียนวัดข่อย** ม.5 บ้านพิพิธพัฒนา ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง
7104 25833 โรงเรียนวัดตะโหนด** ม.4 บ้านวัดตะโหนด ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 ภาคกลาง
7105 37677 โรงเรียนทองเอนวิทยา** ม.12 บ้านดงยาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ภาคกลาง
7106 28056 โรงเรียนวัดยาง* ม.6 บ้านทับยา ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ภาคกลางุ ุ
7107 25292 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม* ม.7 บ้านไร่ ต.น้ําตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ภาคกลาง
7108 25951 โรงเรียนวัดทอง* ม.1 บ้านน้ําตาล ต.น้ําตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ภาคกลาง
7109 28619 โรงเรียนวัดศรีสําราญ* ม.4 บ้านน้ําตาล ต.น้ําตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ภาคกลาง
7110 24654 โรงเรียนวัดการ้อง** ม.1 บ้านการ้อง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ภาคกลาง
7111 35108 โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา)** ม.7 ถ.สุขาภิบาล ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ภาคกลาง
7112 27237 โรงเรียนวัดโบสถ์* เลขที่ 109 ม.1 บ้านสวนหลวง ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 ภาคกลาง
7113 4393 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้* ม.5 บ้านคลองตะเข้ ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
7114 24562 โรงเรียนวัดกกแรต* ม.4 บ้านกกแรต ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
7115 20871 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา* ม.6 บ้านหนองถ้ํา ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
7116 16662 โรงเรียนบ้านวังขวัญ* ม.14 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
7117 19843 โรงเรียนบ้านหนองบัว* ม.4 บ้านหนองบัว ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
7118 20911 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร* ม.5 บ้านหนองเสาเถียร ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
7119 6831 โรงเรียนบ้านดงเดือย* ม.2 บ้านดงเดือย ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
7120 26053 โรงเรียนวัดท่าฉนวน* ม.1 บ้านท่าฉนวน ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
7121 30934 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ* ม.2 บ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
7122 23246 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง* ม.6 บ้านใหม่โพธิ์ทอง ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
7123 29826 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบํารุง* ม.3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
7124 3405 โรงเรียนบ้านเกา นอก (ปร ชานเครา ห์)* ม 3 บ้านเกา นอก ต หนองตม อ กงไกรลาศ จ สโขทัย 64170 ภาคเหนือ7124 3405 โรงเรยนบานเกาะนอก (ประชานุเคราะห)* ม.3 บานเกาะนอก ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทย 64170 ภาคเหนอ
7125 37686 โรงเรียนหนองตูมวิทยา* เลขที่ 99 ม.5 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7126 11188 โรงเรียนบ้านเนินประดู่* ม.10 บ้านเนินประดู่ ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ภาคเหนือ
7127 4459 โรงเรียนบ้านคลองน้ําเย็น* ม.5 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ภาคเหนือ
7128 17225 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ* ม.5 บ้านโว้งบ่อ ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ภาคเหนือ
7129 16458 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง* ม.6 บ้านลานเอื้อง ต.บ้านน้ําพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ภาคเหนือ
7130 37688 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม* ม.9 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ภาคเหนือ
7131 30030 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา* ม.2 ต.ศรีคีรีมาศวิทยา อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ภาคเหนือ
7132 10998 โรงเรียนบ้านน้ําพุ* ม.7 บ้านน้ําพุ ต.สายรุ้ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ภาคเหนือ
7133 16474 โรงเรียนบ้านลําคลองยาง* ม.2 บ้านลําคลองยาง ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ภาคเหนือ
7134 12628 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า* ม.8 บ้านนิคมพัฒนา ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ภาคเหนือ
7135 19876 โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน* ม.3 บ้านหนองบัวเขาดิน ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ภาคเหนือุ
7136 20513 โรงเรียนบ้านหนองยาง* ม.2 บ้านหนองยาง ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 ภาคเหนือ
7137 1425 โรงเรียนเชิงผา* ม.11 บ้านเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 ภาคเหนือ
7138 15426 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน* ม.9 บ้านแม่ทุเลา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 ภาคเหนือ
7139 22608 โรงเรียนบ้านหัวฝาย* ม.1 บ้านหัวฝาย ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 ภาคเหนือ
7140 8796 โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)* ม.2 บ้านท่าชุม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 ภาคเหนือ
7141 30067 โรงเรียนศรีเสลี่ยมวิทยา* ม.3 บ้านทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 ภาคเหนือ
7142 9784 โรงเรียนบ้านธารชะอม* ม.6 บ้านธารชะอม ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 ภาคเหนือ
7143 20578 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต* ม.4 บ้านหนองรังสิต ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 ภาคเหนือ
7144 7879 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน* ม.8 บ้านตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 ภาคเหนือ
7145 37692 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา* เลขที่ 1 ม.2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 ภาคเหนือ
7146 16753 โรงเรียนบ้านวังแดด* ม.5 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 ภาคเหนือ
7147 19347 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า* ม.5 บ้านหนองเฒ่า ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 ภาคเหนือ
7148 13087 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม* ม.6 บ้านปากคลองร่วม ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 ภาคเหนือ
7149 20475 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง* ม.1 บ้านหนองไม้กอง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 ภาคเหนือ
7150 37683 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม* เลขที่ 2/3 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ภาคเหนือ
7151 37680 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม* ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ภาคเหนือ
7152 28245 โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คําหมื่นปทุมานุสสรณ์)* ม.4 บ้านล่าง ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ภาคเหนือ
7153 15203 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์)* ม 3 บ้านเมืองเก่า ต เมืองเก่า อ เมือง จ สโขทัย 64000 ภาคเหนือ7153 15203 โรงเรยนบานเมองเกา (ศรอนทราทตย)* ม.3 บานเมองเกา ต.เมองเกา อ.เมอง จ.สุโขทย 64000 ภาคเหนอ
7154 31253 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย* ม.2 บ้านนา ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ภาคเหนือ
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ภาค

7155 16663 โรงเรียนบ้านวังขวาก* ม.4 บ้านวังขวาก ต.ยมใต้ อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ภาคเหนือ
7156 39894 โรงเรียนบ้านดงจันทน์* ม.2 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 ภาคเหนือ
7157 21278 โรงเรียนบ้านหนองแหน* ม.7 บ้านหนองแหน ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 ภาคเหนือ
7158 22236 โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง* ม.8 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 ภาคเหนือ
7158 21718 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้* ม.1 บ้านห้วยไคร้ ต.อาทิตย์อุทัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 ภาคเหนือ
7159 13188 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย* ม.1 บ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 ภาคเหนือ
7160 10223 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น* ม.5 บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 ภาคเหนือ
7161 7541 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย* ม.7 บ้านดอยไก่เขี่ย ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 ภาคเหนือ
7162 15428 โรงเรียนบ้านแม่เทิน* ม.2 บ้านแม่เทินใต้ ต.พนมไพร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 ภาคเหนือ
7163 7438 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง* ม.4 บ้านดอนระเบียง ต.แม่สํา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 ภาคเหนือุ
7164 30607 โรงเรียนบ้านหนองช้าง** ม.5 บ้านหนองช้าง ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 ภาคเหนือ
7165 18241 โรงเรียนบ้านสารจิตร* ม.3 บ้านสารจิตร ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 ภาคเหนือ
7166 13575 โรงเรียนบ้านป่ายาง* ม.1 บ้านป่ายาง ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 ภาคเหนือ
7167 1844 โรงเรียนเทวัญอํานวยวิทย์* ม.11 บ้านสมาคมนา ต.คลองตาลสามเรือน อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64120 ภาคเหนือ
7168 8299 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)* ม.9 บ้านเตว็ดนอก ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64120 ภาคเหนือ

7169 16241 โรงเรียนบ้านไร่ (สํานักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์15*

ม.7 บ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 64120 ภาคเหนือ

7170 6845 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา* ม.2 บ้านดงไทย ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ภาคเหนือ
7171 24998 โรงเรียนวัดคลองกระจง* ม.8 บ้านคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ภาคเหนือ
7172 24153 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)* ม.8 บ้านหนองเรียง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ภาคเหนือ
7173 25159 โรงเรียนวัดคุ้งยาง* ม.1 บ้านคุ้งยาง ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ภาคเหนือ
7174 14123 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม* ม.6 บ้านไผ่ตะล่อม ต.เมืองคลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ภาคเหนือ
7175 27382 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง* ม.2 บ้านปากคลองช้าง ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ภาคเหนือ
7176 35120 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ* - ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ภาคเหนือ

7177 18754 โรงเรียนบ้านหนองกลับ* ม.2 บ้านหนองกลับ ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ภาคเหนือ
7178 37713 โ ี ่ ใส ิ 1* 3 ่ ี ์ ี ์ ี ์ ส ี 721707178 37713 โรงเรยนบรรหารแจมใสวทยา 1* ม.3 ถ.อูยา-ดอนเจดย ต.ดอนเจดย อ.ดอนเจดย จ.สุพรรณบุร 72170 ภาคกลาง
7179 29500 โรงเรียนวัดหนองหลอด* ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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7180 8576 โรงเรียนบ้านทะเลบก* ม.2 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7181 12192 โรงเรียนบ้านบ่อสําราญ* ม.4 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7182 17647 โรงเรียนบ้านสระหลวง* ม.10 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7183 19052 โรงเรียนบ้านหนองแขม* เลขที่ 145 ม.11 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7184 6759 โรงเรียนบ้านดงกะเชา* เลขที่ 128 ม.6 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7185 19256 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า* ม.7 บ้านหนองจิกรากข่า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7186 26379 โรงเรียนวัดธัญญวารี* ม.8 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7187 20278 โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย* ม.1 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7188 22479 โรงเรียนบ้านหัวเขา* ม.13 บ้านหัวเขา ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7189 23623 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี* ม.8 บ้านหนองโกสูง ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลางุญ ุ ฎ ู ุ ุ
7190 37714 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา* ม.3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7191 25274 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ* ม.9 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7192 19013 โรงเรียนบ้านหนองขุม* ม.3 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7193 22097 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย* ม.4 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7194 26013 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม* ม.6 บ้านท่ากุ่ม ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7195 26881 โรงเรียนวัดบ้านกรวด* เลขที่ 64 ม.8 บ้านกรวด ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7196 28754 โรงเรียนวัดสระด่าน* ม.5 บ้านสระด่าน ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 ภาคกลาง
7197 9387 โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น* ม.3 บ้านทุ่งนาตาปิ่น ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7198 14468 โรงเรียนบ้านพุน้ําร้อน* ม.4 บ้านพุน้ําร้อน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7199 20194 โรงเรียนบ้านหนองผือ* ม.6 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7200 30217 โรงเรียนสวนป่าองค์พระ* ม.9 บ้านปรักประดู่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7201 2389 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1* ม. 3 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7202 16096 โรงเรียนบ้านรังงาม* ม.4 บ้านดงรัง ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7203 25994 โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย* เลขที่ 10 ม.3 บ้านทับผึ้งน้อย ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7204 28386 โรงเรียนวัดวังคัน* ม.1 บ้านวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7205 16993 โรงเรียนบ้านวังยาว* ม.3 บ้านวังยาว ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7206 17606 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ํา* ม.7 บ้านสระบัวก่ํา ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7207 2390 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2* ม 3 บ้านวังกกจาน ต ห้วยขมิ้น อ ด่านช้าง จ สพรรณบรี 72180 ภาคกลาง7207 2390 โรงเรยนนคมสรางตนเองกระเสยว 2* ม.3 บานวงกกจาน ต.หวยขมน อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุร 72180 ภาคกลาง
7208 14469 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี* เลขที่ 135 ม.5 บ้านพุบ่อง ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7209 20546 โรงเรียนบ้านหนองยาว* ม.2 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7210 24559 โรงเรียนวัดกกเต็น* ม.15 บ้านใหม่กกเต็น ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7211 7028 โรงเรียนบ้านดงเสลา* ม.2 บ้านดงเสลา ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 ภาคกลาง
7212 24591 โรงเรียนวัดกร่างสามยอด* ม.9 บ้านกร่างสามยอด ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7213 24668 โรงเรียนวัดกํามะเชียร* ม.6 บ้านกํามะเชียร ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7214 26060 โรงเรียนวัดท่าช้าง* ม.5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7215 28379 โรงเรียนวัดวังกุลา* ม.11 บ้านวังกุลา ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7216 37704 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา* เลขที่ 68 ม.7 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7217 40031 โรงเรียนวัดสามเอก* ม.1 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7218 23122 โรงเรียนบ้านแหลมสะแก* ม. 3 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลางุ ุ
7219 26084 โรงเรียนวัดท่าเตียน* ม.4 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7220 23983 โรงเรียนพัฒนาปากน้ํา* ม.1 บ้านปากน้ํา ต.เดิมบางปากน้ํา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7221 24687 โรงเรียนวัดกุ่มโคก* ม.5 บ้านกุ่มโคก ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7222 24834 โรงเรียนวัดขุยโพธิ์* เลขที่ 119 ม.4 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7223 25173 โรงเรียนวัดคูเมือง* ม.2 บ้านคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7224 35123 โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา* เลขที่ 19/2 ม.1 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง

7225 37707 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา* เลขที่ 234/3 ม.1 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7226 26198 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน* ม.7 บ้านทุ่งกฐิน ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7227 26090 โรงเรียนวัดท่าทอง* ม.6 บ้านท่าทอง ต.ปากน้ํา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7228 27293 โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์* เลขที่ 84/1 ม.2 ต.ปากน้ํา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7229 27488 โรงเรียนวัดป่าสะแก* ม.2 บ้านป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7230 26125 โรงเรียนวัดท่ามะนาว* ม.4 ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7231 21236 โรงเรียนบ้านหนองหิน* ม.8 บ้านหนองหิน ต.หนองกรทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7232 21340 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง* ม.7 บ้านหนองอิงพิง ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7233 29206 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม* ม.1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7234 26544 โรงเรียนวัดน้ําพุ* ม.5 บ้านน้ําพุ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 ภาคกลาง
7235 20 โรงเรียนกฤษณา* ม 3 บ้านกฤษณา ต กฤษณา อ บางปลาม้า จ สพรรณบรี 72150 ภาคกลาง7235 20 โรงเรยนกฤษณา* ม.3 บานกฤษณา ต.กฤษณา อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุร 72150 ภาคกลาง
7236 28182 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ* ม.4 บ้านราษฎร์บูรณะ ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7237 25743 โรงเรียนวัดดารา* ม.6 บ้านดารา ต.กฤษณา- ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7238 26849 โรงเรียนวัดบางเลน* ม.1 บ้านบางกุ้ง ต.กฤษณา- ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7239 27380 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม* ม.7 บ้านปากคลองกุ่ม ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7240 28323 โรงเรียนวัดลําบัว* ม.3 บ้านลําบัว ต.จระเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7241 27142 โรงเรียนวัดบ้านหมี่* ม.2 บ้านหมี่ ต.บางปลาม้า- โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7242 24808 โรงเรียนวัดขวาง* ม.1 บ้านวัดขวาง ต.บางปลาม้า-โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7243 16123 โรงเรียนบ้านรางทอง* ม.6 บ้านรางทอง-หนองหมู่ยี่ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7244 26877 โรงเรียนวัดบางใหญ่* ม.1 บ้านบางใหญ่ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7245 35134 โรงเรียนคีตี้* เลขที่ 235 ม.2 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง

7246 28667 โรงเรียนวัดศุขเกษม* ม.5 บ้านศุขเกษม ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7247 25614 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง* ม.5 บ้านดอนกระเบื้อง-ดอนแฟบ ต.บ้านแหลม-บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7248 25458 โรงเรียนวัดช่องลม* ม.3 บ้านสุด ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7249 25830 โรงเรียนวัดตะลุ่ม* ม.11 บ้านตะลุ่ม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7250 29052 โรงเรียนวัดสุขเกษม* ม.2 บ้านมะขามล้ม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7251 27558 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง* ม.4 บ้านไผ่มุ้ง ต.วังน้ําเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7252 27239 โรงเรียนวัดโบสถ์* ม.6 บ้านวัดโบสถ์ ต.วังมะขาม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7253 25784 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม* ม.5 บ้านสะแกย่างหมู ต.วังมะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7254 27815 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน* ม.2 บ้านโพธิตะควน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7255 28894 โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม* ม.5 บ้านสังโฆ ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7256 25627 โรงเรียนวัดดอนขาด* ม.3 บ้านวัดดอนขาด ต.วัดดาว-วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7257 25629 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า* ม.8 บ้านดอนไข่เต่า ต.วัดดาว-วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7258 27554 โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว* ม.9 บ้านไผ่เดี่ยว ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7259 25935 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม* ม.4 บ้านทรงกระเทียม ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7260 27183 โรงเรียนวัดบึงคา* ม.5 บ้านบึงคา ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7261 28274 โรงเรียนวัดลาดน้ําขาว* ม.3 ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7262 25059 โรงเรียนวัดคลองโมง* ม.2 บ้านคลองโมง ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 ภาคกลาง
7263 29870 โรงเรียนวัดองครักษ์* ม 1 บ้านองครักษ์ ต องครักษ์ อ บางปลาม้า จ สพรรณบรี 72150 ภาคกลาง7263 29870 โรงเรยนวดองครกษ* ม.1 บานองครกษ ต.องครกษ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุร 72150 ภาคกลาง
7264 29528 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ* ม.3 บ้านสามหน่อ ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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7265 27710 โรงเรียนวัดพันตําลึง* ม.6 ต.ดอนกํายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7266 28430 โรงเรียนวัดวังพระนอน* ม.4 บ้านวังพระนอน ต.ดอนกํายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7267 29980 โรงเรียนวัดอู่ยา* ม.1 ต.ดอนกํายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7268 25657 โรงเรียนวัดดอนตาล* ม.1 ต.ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7269 27542 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม* ม.4 บ้านไผ่เกาะโพธิ์งาม ต.ดอนตาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7270 25898 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม* ม.4 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7271 37710 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา* เลขที่ 99 ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7272 18968 โรงเรียนบ้านหนองขาม* ม.3 บ้านหนองขาม ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7273 28669 โรงเรียนวัดสกุณปักษี* เลขที่ 69 ม.2 บ้านตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7274 28765 โรงเรียนวัดสระประทุม* ม.7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลางุ ุ ุ
7275 28956 โรงเรียนวัดสามทอง* ม.1 บ้านสามทอง ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7276 29939 โรงเรียนวัดอินทร์ศรัทธาราษฎร์* ม.5 บ้านสะพานคู่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7277 29690 โรงเรียนวัดหัวไผ่* ม.4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7278 35130 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์* เลขที่ 3 ถ.พลายงาม ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง

7279 25130 โรงเรียนวัดคันทด* ม.4 บ้านคันทด ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7280 27965 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์* ม.1 บ้านท่าระหัด ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7281 35129 โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว* เลขที่ 331/2 ม.5 ถ.เณรแก้ว ซ.เรือนรัก(6) ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง

7282 25685 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง "ปรีชาคุณวุฒิ"* ม.1 บ้านดอนโพธิ์ทอง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7283 27046 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก* ม.2 บ้านโพธิ์ตะวันตก ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7284 27047 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก* ม.3 บ้านโพธิ์ตะวันออก ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7285 27287 โรงเรียนวัดประชุมชน* ม.5 บ้านบึง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7286 27832 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย* ม.1 บ้านโพธิ์ท่าทราย ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7287 29847 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์* ม.3 บ้านหัวไม้ซุง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7288 29965 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม* ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7289 37709 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี* - ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7290 16116 โรงเรียนบ้านรางก ท่ม* ม 5 บ้านรางก ท่ม ต ไผ่ขวาง อ เมือง จ สพรรณบรี 72000 ภาคกลาง7290 16116 โรงเรยนบานรางกะทุม* ม.5 บานรางกะทุม ต.ไผขวาง อ.เมอง จ.สุพรรณบุร 72000 ภาคกลาง
7291 25618 โรงเรียนวัดดอนกลาง* ม.1 บ้านดอนกลาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7292 27545 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง* ม.2,3 บ้านไผ่ขวาง ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7293 27738 โรงเรียนวัดพิหารแดง* ม.5 บ้านพิหารแดง ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7294 25640 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ* ม.4 บ้านดอนมะสังข์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7295 27666 โรงเรียนวัดพร้าว* ม.1 บ้านโพธิ์พระยา ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7296 28364 โรงเรียนวัดวรจันทร์* ม.3 ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7297 24675 โรงเรียนวัดกุฎีทอง* ม.3 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7298 28838 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์* ม.3 ต.วิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7299 25362 โรงเรียนวัดจําปี* ม.2 บ้านหัวโคก ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7300 29489 โรงเรียนวัดหนองโสน* ม.5 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7301 2556 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4* ม.4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลางุ ุ
7302 3063 โรงเรียนบ้านกิโลแปด* ม.2 บ้านกิโลแปด ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7303 7367 โรงเรียนบ้านดอนโพ* ม.6 บ้านดอนโพ ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7304 19789 โรงเรียนบ้านหนองบอน* ม.8 บ้านหนองบอน ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7305 20034 โรงเรียนบ้านหนองปรือ* ม.7 บ้านหนองปรือ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7306 21531 โรงเรียนบ้านหลักเมตร* ม.9 บ้านหลักเมตร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7307 24873 โรงเรียนวัดเขาดิน* ม.1 บ้านเขาดิน ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7308 28975 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม* ม.4 บ้านปลายน้ํา ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7309 27625 โรงเรียนวัดพระธาตุ* ม.1 บ้านศาลาขาว ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7310 28206 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม* ม.5 บ้านตีนเป็ด ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 ภาคกลาง
7311 25720 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส* ม.7 บ้านดอนปรู ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง
7312 20330 โรงเรียนบ้านหนองเพียน* ม.2 บ้านหนองเพียร ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง
7313 31515 โรงเรียนอํานวยเวทย์* เลขที่ 3 ม.2 ถ.เทศบาล4 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง

7314 16136 โรงเรียนบ้านรางหางม้า* ม.1 บ้านรางหางม้า ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง
7315 28432 โรงเรียนวัดวังพลับใต้* ม.7 บ้านวังพลับใต้ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง
7316 26629 โรงเรียนวัดบรรไดทอง* ม.3 บ้านบรรไดทอง ต.มดแดงวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง
7317 21735 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ* ม.4 บ้านห้วยเจริญ ต.วังน้ําซับดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง
7318 4367 โรงเรียนบ้านคลองช โด* ม 7 บ้านคลองช โด ต วังหว้า อ ศรีปร จันต์ จ สพรรณบรี 72140 ภาคกลาง7318 4367 โรงเรยนบานคลองชะโด* ม.7 บานคลองชะโด ต.วงหวา อ.ศรประจนต จ.สุพรรณบุร 72140 ภาคกลาง
7319 37719 โรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี* - ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7320 25582 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก* ม.4 บ้านดงขี้เหล็ก ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง
7321 4370 โรงเรียนบ้านคลองชะอม* ม.4 บ้านคลองชะอม ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง
7322 28282 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า* ม.5 บ้านลาดปลาเค้า ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง
7323 37720 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"* - ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 ภาคกลาง
7324 25689 โรงเรียนวัดดอนมะนาว* ม.4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7325 35135 โรงเรียนแม่พระประจักษ์* เลขที่ 14 ม.4 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง

7326 28856 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง* ม.3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7327 12267 โรงเรียนบ้านบัวขาว* ม.1 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7328 26207 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น* ม.12 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลางุ ุ ุ ุ
7329 26291 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์* ม.2 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7330 28553 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต* ม.6 บ้านศรีเฉลิมเขต ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7331 31502 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู* ม.8 ต.บ่อสําราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7332 7294 โรงเรียนบ้านดอนตําลึง* ม.4 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7333 22633 โรงเรียนบ้านหัววัง* ม.10 บ้านหัววัง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7334 28532 โรงเรียนวัดเวฬุวัน* ม.6 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7335 29405 โรงเรียนวัดหนองพันเทา* ม.12 บ้านหนองพันเทา ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7336 26861 โรงเรียนวัดบางสาม* ม.7 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7337 37722 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5* ม.1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7338 5302 โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก* ม.10 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7339 27560 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว* ม.11 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7340 39880 โรงเรียนสองพี่น้อง* ม.3 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7341 25969 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์* ม.2 บ้านจิกหมู่ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7342 20344 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์* ม.6 ต.ศรีสําราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7343 28136 โรงเรียนวัดรางกร่าง* ม.3 บ้านรางกร่าง ต.ศรีสําราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7344 35137 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย* เลขที่ 247 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง

7345 19245 โรงเรียนบ้านหนองจิก** เลขที่ 91 ม 1 บ้านหนองจิก ต หนองบ่อ อ สองพี่น้อง จ สพรรณบรี 72110 ภาคกลาง7345 19245 โรงเรยนบานหนองจก** เลขท 91 ม.1 บานหนองจก ต.หนองบอ อ.สองพนอง จ.สุพรรณบุร 72110 ภาคกลาง
7346 27595 โรงเรียนวัดพรสวรรค์* ม.6 บ้านเขาซ่อนหม้อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7347 12887 โรงเรียนบ้านประทุนทอง* ม.7 บ้านรางประทุน ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7348 25711 โรงเรียนวัดดอนสงวน* ม.12 บ้านดอนสงวน ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7349 26786 โรงเรียนวัดบางบอน* ม.5 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7350 29695 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์* ม.3 บ้านหัวโพธิ์ ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 ภาคกลาง
7351 19924 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง* ม.8 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7352 26120 โรงเรียนวัดท่ามะกรูด* ม.3 บ้านท่ามะกรูด ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7353 26457 โรงเรียนวัดนางพิมพ์* ม.8 บ้านนางพิมพ์ ต.ชาววัง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7354 25707 โรงเรียนวัดดอนไร่* ม.1 บ้านดอนไร่ ต.ดอนไร่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7355 17550 โรงเรียนวัดบ้านสระ* ม.2 บ้านสระ ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7356 28294 โรงเรียนวัดลาดสิงห์* ม.5 บ้านลาดสิงห์ ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลางุ ุ ุ
7357 28474 โรงเรียนวัดวังหว้า* ม.2 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7358 26233 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก* เลขที่ 410 ม.11 บ้านทุ่งแฝก ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7359 28394 โรงเรียนวัดวังจิก* ม.13 บ้านวังจิก ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7360 35138 โรงเรียนประทีปศึกษา* เลขที่ 423 ม.3 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง

7361 26979 โรงเรียนวัดบ้านทึง* - ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7362 28954 โรงเรียนวัดสามชุก* ม.1 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7363 27517 โรงเรียนวัดโป่งแดง* ม.2 บ้านโป่งแดง ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7364 29388 โรงเรียนวัดหนองผักนาก* ม.5 บ้านหนองผักนาก ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7365 29449 โรงเรียนวัดหนองโรง* ม.4 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7366 29474 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง* ม.6 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7367 37727 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6* - ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7368 29471 โรงเรียนวัดหนองสะเดา* ม.4 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 ภาคกลาง
7369 6193 โรงเรียนบ้านแจงงาม* เลขที่ 659 ม.4 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
7370 6819 โรงเรียนบ้านดงเชือก* เลขที่ 7 ม.11 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
7371 17590 โรงเรียนบ้านสระเตย* ม.1 บ้านสระเตย ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
7372 25225 โรงเรียนวัดโคกพระ* ม.2 บ้านโคกพระ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
7373 8652 โรงเรียนบ้านทัพหลวง* เลขที่ 12 ต ทัพหลวง อ หนองหญ้าไซ จ สพรรณบรี 72240 ภาคกลาง7373 8652 โรงเรยนบานทพหลวง* เลขท 12 ต.ทพหลวง อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุร 72240 ภาคกลาง
7374 18706 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน* ม.3 บ้านหนองกระถิน ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7375 16169 โรงเรียนบ้านราษฎร์บํารุง* ม.7 บ้านหนองข้าวค่า ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
7376 21210 โรงเรียนบ้านหนองห้าง* ม.8 บ้านหนองห้าง ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
7377 21280 โรงเรียนบ้านหนองแหน* ม.2 บ้านหนองแหน ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
7378 29317 โรงเรียนวัดหนองทราย** เลขที่ 234 ม.3 ต.หนองงราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
7379 19253 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว* ม.2 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
7380 25717 โรงเรียนวัดดอนสําโรง* ม.4 บ้านดอนสําโรง ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
7381 37728 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา* เลขที่ 265 ม 6 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ภาคกลาง
7382 25347 โรงเรียนวัดจันทราวาส* ม.2 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7383 28977 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม* ม.1 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7384 4005 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก* ม.8 บ้านเขาชานหมาก ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลางู ุ ุ
7385 16126 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์* ม.9 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7386 35143 โรงเรียนรัตนไพศาล* เลขที่ 99 ม.12 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง

7387 23987 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์* ม.8 บ้านใหม่พานิช ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7388 25252 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ* ม.7 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7389 24087 โรงเรียนโภคาราม* ม.2 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7390 28739 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม** ม.4 บ้านสระกร่าง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7391 9329 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดํา* ม.4 บ้านทุ่งดินดํา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7392 17607 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง* ม.6 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7393 22545 โรงเรียนบ้านหัวทํานบ* ม.4 บ้านหัวทํานบ ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7394 24618 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน* ม.8 ถ.บ้านหางตลาด-ศรีสําราญ ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7395 23958 โรงเรียนพลับพลาไชย* ม.4 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7396 24875 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก* ม.11 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7397 25144 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล* ม.5 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7398 7365 โรงเรียนบ้านดอนพุทรา* ม.3 บ้านดอนพุทรา ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7399 29863 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส* ม.4 บ้านหางตลาด ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7400 28775 โรงเรียนวัดสระยายโสม* ม.8 บ้านสระยายโสม ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7401 29833 โรงเรียนวัดใหม่ปทมสตร* ม 2 ต สร ยายโสม อ อ่ทอง จ สพรรณบรี 72160 ภาคกลาง7401 29833 โรงเรยนวดใหมปทุมสูตร* ม.2 ต.สระยายโสม อ.อูทอง จ.สุพรรณบุร 72160 ภาคกลาง
7402 21279 โรงเรียนบ้านหนองแหน* ม.9 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
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7403 22327 โรงเรียนบ้านห้วยหิน* ม.13 บ้านพวน ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7404 25127 โรงเรียนวัดคอกวัว* ม.3 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7405 24918 โรงเรียนวัดเขาพระ* ม.9 บ้านศรีสรรเพชญ์ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 ภาคกลาง
7406 37751 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา* - ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7407 3060 โรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อุทิศ* ม.10 บ้านกําสน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7408 4601 โรงเรียนบ้านคลองสระ* ม.3 บ้านคลองสระ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7409 18618 โรงเรียนบ้านไสตอ* ม.11 บ้านไสตอ ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7410 27742 โรงเรียนวัดพุฒ* ม.3 บ้านพุฒ ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7411 24564 โรงเรียนวัดกงตาก* ม.4 บ้านกงตาก ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7412 29163 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์* ม.6 บ้านกะแดะแจะ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้ฐ ญ ฐ ุ ฎ
7413 25701 โรงเรียนวัดดอนยาง* ม.7 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7414 27321 โรงเรียนวัดประสพ* ม.4 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7415 4450 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201* ม.6 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7416 27004 โรงเรียนวัดบ้านใน* ม.5 บ้านใน ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7417 29960 โรงเรียนวัดอุทยาราม* ม.2 บ้านวัดประดู่ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7418 8604 โรงเรียนบ้านทับท้อน* ม.5 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7419 24848 โรงเรียนวัดเขาแก้ว* ม.1 บ้านเขาแก้ว ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7420 4297 โรงเรียนบ้านคลองกรูด* ม.2 บ้านคลองกรูด ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7421 13067 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ* ม.6 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ภาคใต้
7422 27902 โรงเรียนวัดภูเขาทอง* ม.1 ต.แม่น้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 ภาคใต้
7423 35146 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย* เลขที่ 86/1 ม.4 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 ภาคใต้

7424 23367 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู2502)* ม.4 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 ภาคใต้
7425 24786 โรงเรียนวัดโกศาวาส* ม.2 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
7426 7806 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91* ม.6 ต.ถ้ําสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
7427 12143 โรงเรียนบ้านบ่อน้ําผุด* เลขที่ 92 ม.9 ต.ถ้ําสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
7428 8688 โรงเรียนบ้านท่าขนอน* ม.1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
7429 13124 โรงเรียนบ้านปากโตน* ม 3 บ้านปากโตน ต ท่าขนอน อ คีรีรัฐนิคม จ สราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้7429 13124 โรงเรยนบานปากโตน* ม.3 บานปากโตน ต.ทาขนอน อ.ครรฐนคม จ.สุราษฎรธาน 84180 ภาคใต
7430 26554 โรงเรียนวัดน้ําหัก* ม.4 ต.น้ําหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
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7431 6488 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง* ม.11 บ้านเชี่ยวหมวง ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
7432 15903 โรงเรียนบ้านย่านยาว* ม.3 บ้านย่านยาว ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
7433 26574 โรงเรียนวัดนิลาราม* ม.6 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
7434 3375 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว* ม.1 บ้านเกาะแก้ว ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 ภาคใต้
7434 4356 โรงเรียนบ้านคลองจัน* ม.4 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 ภาคใต้
7435 4037 โรงเรียนบ้านเขาตอก* ม.3 บ้านเขาตอก ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 ภาคใต้
7436 27754 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม* ม.1 ถ.เพิ่มประชาสรรค์ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 ภาคใต้
7437 2046 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22* ม.3 บ้านทับเก่า ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 ภาคใต้
7438 4574 โรงเรียนบ้านคลองโร* ม.5 ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 ภาคใต้
7439 16288 โรงเรียนบ้านไร่ยาว* ม.10 ต.พ่วงพรหมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 ภาคใตุ้ ฎ
7440 22100 โรงเรียนบ้านห้วยมุด* ม.1 บ้านห้วยมุด ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 ภาคใต้
7441 24144 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์* ม.4 บ้านอรัญคามวารี ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260 ภาคใต้
7442 4518 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง** ม.2 บ้านคลองพังกลาง ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 ภาคใต้
7443 28718 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ* ม.1 บ้านโตรม ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 ภาคใต้
7444 37747 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี* - ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 ภาคใต้

7445 37748 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา* ม.4 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 ภาคใต้
7446 16557 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง* ม.4 บ้านลุ่มชุมแสง ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 ภาคใต้
7447 24912 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก* ม.4 บ้านเขาพนมแบก ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 ภาคใต้
7448 28523 โรงเรียนวัดเววน* ม.1 บ้านมณฑล ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 ภาคใต้
7449 39728 โรงเรียนวัดพุมเรียง* - ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 ภาคใต้
7450 27779 โรงเรียนวัดโพธาราม (โพธิพิทยากร)* - ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 ภาคใต้
7451 9726 โรงเรียนบ้านไทรงาม* ม.7 บ้านไทรงาม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 ภาคใต้
7452 854 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา* เลขที่ 160 ม.10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 ภาคใต้
7453 1316 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม* เลขที่ 36/3 ม.8 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 ภาคใต้
7454 13118 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก* ม.7 บ้านฝ่ายท่า ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 ภาคใต้
7455 23286 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี* ม.2 บ้านใหม่ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 ภาคใต้
7456 37756 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม* ต ปากแพรก อ ดอนสัก จ สราษฎร์ธานี 84220 ภาคใต้7456 37756 โรงเรยนปากแพรกวทยาคม* - ต.ปากแพรก อ.ดอนสก จ.สุราษฎรธาน 84220 ภาคใต
7457 25149 โรงเรียนวัดคีรีวง* ม.3 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 ภาคใต้
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ภาค

7458 37757 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร* เลขที่ 94 ม.6 ถ.พุนพิน-พระธาตุไชยา ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 ภาคใต้
7459 8801 โรงเรียนบ้านท่าแซะ* ม.4 บ้านท่าแซะ ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 ภาคใต้
7460 4590 โรงเรียนบ้านคลองวัว* ม.4 บ้านคลองวัว ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 ภาคใต้
7461 26801 โรงเรียนวัดบางปอ* ม.9 บ้านบางปอ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 ภาคใต้
7462 37758 โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก* ม.8 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 ภาคใต้
7463 2809 โรงเรียนบ้านกลาง* ม.5 บ้านกลาง ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 ภาคใต้
7464 15091 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม* ม.13 บ้านมะม่วงงาม ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 ภาคใต้
7465 9193 โรงเรียนบ้านแหลมดิน* ม.5 บ้านแหลมดิน ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 ภาคใต้
7466 32792 โรงเรียนท่าชนะ* เลขที่ 399 ม.10 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 ภาคใต้
7467 24794 โรงเรียนวัดขจรบํารุง* ม.3 บ้านหาดสมบูรณ์ ต.ท่าวัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 ภาคใตุ้ ู ุ ฎ
7468 27953 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม* ม.5 บ้านห้วย ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 ภาคใต้
7469 9568 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน* ม.4 บ้านหลังเขา ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 ภาคใต้
7470 37760 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม* เลขที่ 383 ม.5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 ภาคใต้
7471 37759 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา* - ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 ภาคใต้
7472 27673 โรงเรียนวัดพรุศรี* เลขที่ 1 ม.5 ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 ภาคใต้
7473 8076 โรงเรียนบ้านตาขุน* ม.1 บ้านโคกหมอ ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 ภาคใต้
7474 27695 โรงเรียนวัดพะแสง* เลขที่ 70 ม.5 บ้านวัดพะแสง ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 ภาคใต้
7475 1710 โรงเรียนทรัพย์ทวี* เลขที่ 39/1 ม.4 บ้านห้วยคุย ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 ภาคใต้
7476 7196 โรงเรียนบ้านดอนงาม* ม.3 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 ภาคใต้
7477 20387 โรงเรียนบ้านหนองม่วง* ม.4 บ้านหนองม่วง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 ภาคใต้
7478 3605 โรงเรียนบ้านโกงเหลง* ม.3 บ้านโกลเหลง ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 ภาคใต้
7479 22904 โรงเรียนบ้านเหมืองทวด* ม.4 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 ภาคใต้
7480 4819 โรงเรียนบ้านควนใหม่* ม.6 บ้านควนใหม่ ต.น้ําพุท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 ภาคใต้
7481 9963 โรงเรียนบ้านนาควน* ม.1 บ้านนาควน ต.น้ําพุท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 ภาคใต้
7482 26546 โรงเรียนวัดน้ําพุ* ม.2 บ้านน้ําพุ ต.น้ําพุท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 ภาคใต้
7483 24355 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12* ม.4 บ้านพรุพี ต.พรุพรีควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 ภาคใต้
7484 4079 โรงเรียนบ้านเขาน้อย* ม.7 บ้านเขาน้อย ต.ลําพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 ภาคใต้
7485 7807 โรงเรียนบ้านต้นยวน* ม 7 บ้านบางเตย ต คลองชะอ่น อ พนม จ สราษฎร์ธานี 84250 ภาคใต้7485 7807 โรงเรยนบานตนยวน* ม.7 บานบางเตย ต.คลองชะอุน อ.พนม จ.สุราษฎรธาน 84250 ภาคใต
7486 18512 โรงเรียนบ้านแสนสุข* ม.2 บ้านแสนสุข ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 ภาคใต้
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ภาค

7487 23322 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย* ม.6 บ้านบางคราม ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 ภาคใต้
7488 28857 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง* ม.1 บ้านสองพี่น้อง ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 ภาคใต้
7489 12462 โรงเรียนบ้านบางสาน* ม.4 บ้านบางไม้เพาะ ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 ภาคใต้
7490 37764 โรงเรียนพนมศึกษา* เลขที่ 158 ม.1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 ภาคใต้
7491 14385 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์* ม.1 บ้านพังกาญจน์ ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 ภาคใต้
7492 37765 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม* ม.2 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 ภาคใต้
7493 23788 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ* เลขที่ 16/1 ม.8 บ้านถ้ําครอบน้ํา ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 ภาคใต้
7494 5599 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง* ม.1 บ้านโคกมะม่วง ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 ภาคใต้
7495 15186 โรงเรียนบ้านเมรัย* ม.5 บ้านเมรัย ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 ภาคใต้
7496 12160 โรงเรียนบ้านบ่อพระ* ม.9 บ้านบ่อพระ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 ภาคใตุ้ ฎ
7497 15895 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง* ม.1 บ้านย่านดินแดง ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 ภาคใต้
7498 18134 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195* ม.4 บ้านสาคู ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 ภาคใต้
7499 18611 โรงเรียนบ้านไสขรบ* ม.5 บ้านไสขรบ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 ภาคใต้
7500 12058 โรงเรียนบ้านบนไร่* ม.3 บ้านตะปาน ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ภาคใต้
7501 21856 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว* ม.5 บ้านห้วยทรายขาว ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ภาคใต้
7502 37769 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม* เลขที่ 125 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ภาคใต้
7503 19201 โรงเรียนบ้านหนองจอก* ม.4 บ้านหนองจอก ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ภาคใต้
7504 9456 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์* ม.1 บ้านทุ่งโพธิ์ ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ภาคใต้
7505 29577 โรงเรียนวัดห้วยกรวด* ม.6 บ้านห้วยกรวด ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ภาคใต้
7506 29777 โรงเรียนวัดแหลมไผ่* ม.3 บ้านดอนแฝก ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 ภาคใต้
7507 39624 โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาล)* ถ.ดอนนก ซอย 5 - อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
7508 39661 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี* เลขที่ 88 ถ.ดอนนก - อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
7509 6549 โรงเรียนบ้านซอย 10* ม.5 บ้านซอย10 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
7510 37742 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี* - ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
7511 8566 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง* ม.6 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
7512 35162 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย* เลขที่ 17 ถ.ตลาดใหม่ ซ.วัดโพธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้

7513 14794 โรงเรียนบ้านโพหวาย* ม 5 บ้านโพหวาย ต บางก้ง อ เมือง จ สราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้7513 14794 โรงเรยนบานโพหวาย* ม.5 บานโพหวาย ต.บางกุง อ.เมอง จ.สุราษฎรธาน 84000 ภาคใต
7514 27838 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต* เลขที่ 45 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
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7515 26693 โรงเรียนวัดบางกล้วย* ม.3 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
7516 25552 โรงเรียนวัดโชติการาม* ม.1 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
7517 8935 โรงเรียนบ้านท่าเพชร* ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
7518 18397 โรงเรียนบ้านสุชน* - ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
7519 40753 โรงเรียนอนุบาลวิจิตรา* เลขที่ 144/23 ซ.สามัคคี 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้

7520 35155 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์* เลขที่ 103/359 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้

7521 29083 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส* ม.3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใต้
7522 28711 โรงเรียนวัดสมหวัง* ม.8 บ้านสมหวัง ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ภาคใตู้ ุ ฎ
7523 37733 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา* - ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
7524 14619 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา* ม.10 บ้านโพธิ์พนา ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
7525 27836 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย* ม.7 บ้านโพธิ์น้อย ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
7526 37734 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี* - ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180 ภาคใต้
7527 4804 โรงเรียนบ้านควนสูง* เลขที่ 5 ม.3 บ้านควนสูง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้
7528 4093 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์* ม.1 บ้านเขานิพันธ์ ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้
7529 13200 โรงเรียนบ้านปากสาย* ม.4 บ้านควนร่อน ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้
7530 16435 โรงเรียนบ้านลานเข้* ม.3 บ้านลานเข้ ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้
7531 22749 โรงเรียนบ้านหานเพชร* ม.6 บ้านหานเพชร ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้
7532 14313 โรงเรียนบ้านพรุแชง* ม.1 บ้านพรุแซง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้
7533 30407 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์* ม.7 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้
7534 4753 โรงเรียนบ้านควนบก* ม.3 บ้านควนบก ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้
7535 20986 โรงเรียนบ้านหนองโสน* ม.9 บ้านหนองโสน ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 ภาคใต้
7536 32312 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา* เลขที่ 56 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7537 37788 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา* บ้านปราสาทเบง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7538 37786 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา* บ้านหินโคน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7539 6220 โรงเรียนบ้านโจรก* ม.2 บ้านโจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7540 37787 โรงเรียนแนงมดวิทยา* ม 9 บ้านนิคม 2 ต แนงมด อ กาบเชิง จ สรินทร์ 32210 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ7540 37787 โรงเรยนแนงมุดวทยา* ม.9 บานนคม 2 ต.แนงมุด อ.กาบเชง จ.สุรนทร 32210 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7541 17593 โรงเรียนบ้านสระทอง* ม.15 บ้านวังทอง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7542 6507 โรงเรียนบ้านโชค* ม.4 บ้านโชค ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7543 23420 โรงเรียนบ้านอําปึล (ดาวรุ่งรัฐวิทยา)* ม.9 บ้านอําปึล ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7544 37771 โรงเรียนแร่วิทยา* - ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7545 7855 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก* ม.3 บ้านตาโหมก ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7546 37770 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์* - ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7547 6233 โรงเรียนบ้านฉันเพล* ม.1 บ้านฉันเพล ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7548 2973 โรงเรียนบ้านกันโจรง* ม.1 บ้านกันโจรง ต.กระหาด-ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7549 6445 โรงเรียนบ้านชุมแสง* ม.1 บ้านชุมแสง ต.กระหาด-ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7550 32316 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์* ม.6 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7551 1716 โรงเรียนทวีคามวิทยา* ม.12 บ้านปะ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
7552 2700 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม* ม.6 บ้านกระทุ่ม ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7553 3801 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม* ม.7 บ้านขาม ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7554 5569 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจําปา* ม.11 บ้านโคกเพร็ด ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7555 37790 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา* - ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7556 12765 โรงเรียนบ้านบุอาไร* ม.6 บ้านบุอาไร ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7557 17154 โรงเรียนบ้านว่าน* ม.4 บ้านว่าน ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7558 23357 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์* ม.5 บ้านอาคต ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7559 37789 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม* - ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7560 3659 โรงเรียนบ้านขมิ้น (เรืองราษฎร์รังสรรค์)* ม.4 บ้านโพธิ์งาม ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7561 30390 โรงเรียนสามัคคีวิทยา* ม.5 บ้านสามัคคี ต.ผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7562 8535 โรงเรียนบ้านทวารไพร* ม.3 บ้านทวารไพร ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7563 9382 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค* ม.7 บ้านทุ่งนาค ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7564 15246 โรงเรียนบ้านเมืองลีง* ม.1 บ้านเชียงสง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7565 20303 โรงเรียนบ้านหนองพลวง* ม.9 บ้านหนองพลวง ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7566 21263 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา* ม.3 บ้านหนองเหล็ก ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7567 24483 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา* ม.4 บ้านบัว ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7568 17162 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี* ม.6 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7569 18299 โรงเรียนบ้านสําโรง* ม 3 บ้านสําโรง ต หนองสนิท อ จอมพระ จ สรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7569 18299 โรงเรยนบานสาโรง* ม.3 บานสาโรง ต.หนองสนท อ.จอมพระ จ.สุรนทร 32180 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7570 18788 โรงเรียนบ้านหนองกับ* ม.2 บ้านหนองกับ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7571 37791 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา* - ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7572 6434 โรงเรียนบ้านชุมพลบุริ (ชุมพลราษฎร์บํารุง)* ม.15 บ้านโคกกลาง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7573 37792 โรงเรียนลําพลับพลาวิทยาคาร* ม.11 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7574 9203 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด* ม.5 บ้านทิพย์นวด ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7575 776 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด* เลขที่ 156 ม.2 บ้านโนนกลาง ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7576 2940 โรงเรียนบ้านกะทะ* ม.12 บ้านกะทะ ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7577 30191 โรงเรียนสระขุดดงสําราญวิทยา* ม.1 บ้านสระขุดดงสําราญวิทยา ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7578 37793 โรงเรียนช้างบุญวิทยา* ม.13 บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7579 19992 โรงเรียนบ้านหนองบึง* ม.12 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7580 32331 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์* ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู ู ุ
7581 12910 โรงเรียนบ้านปราสาท* เลขที่ 49 ม.5 บ้านปราสาท ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7582 12223 โรงเรียนบ้านบะ* ม.1 บ้านบะ ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7583 37798 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม* ม.12 บ้านหนองไผ่ ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7584 37796 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม* ม.13 บ้านโนนขวาว ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7585 37795 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม* เลขที่ 342 ม.15 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7586 3839 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก* ม.3 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7587 14660 โรงเรียนบ้านโพนครก* ม.13 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7588 37797 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์* ม.10 บ้านกุง ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7589 37799 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม* ม.3 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7590 37773 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์* ม.8 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7591 37772 โรงเรียนโนนเทพ* ม.2 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7592 2579 โรงเรียนบัวเชดวิทยา** เลขที่ 457 ม.4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7593 17857 โรงเรียนบ้านสะเดา* ม.1 บ้านสะเดา ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7594 17914 โรงเรียนบ้านสะแร* ม.6 บ้านสะแร ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7595 32318 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร* ม.1 บ้านปะอาว ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7596 37801 โรงเรียนโคกยางวิทยา* ม.7 บ้านผักหว้า ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7597 31469 โรงเรียนอมรินทราวารี* ม.3 บ้านละลม ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7598 1635 โรงเรียนตานีวิทยา* ม 9 บ้านเดื่อพัฒนา ถ โชคชัย เดชอดม ต ตานี อ ปราสาท จ สรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7598 1635 โรงเรยนตานวทยา* ม.9 บานเดอพฒนา ถ.โชคชย-เดชอุดม ต.ตาน อ.ปราสาท จ.สุรนทร 32140 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7599 37803 โรงเรียนตาเบาวิทยา* เลขที่ 99 ม.10 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7600 3061 โรงเรียนบ้านกําไสจาน* ม.4 บ้านกําไสจาน ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7601 514 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา* ม.3 บ้านสะกอร์ ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7602 12911 โรงเรียนบ้านปราสาท* ม.2 บ้านปราสาท ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7603 2408 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1* ม.8 บ้านจันก็วล ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7604 5564 โรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภดประชารัฐบํารุง)* ม.12 บ้านโคกเพชร ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7605 17835 โรงเรียนบ้านสองสะโกม* ม.5 บ้านสองสะโกม ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7606 37804 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร* ม.2 บ้านทุ่งมน ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7607 18310 โรงเรียนบ้านสําโรง (บางมด 2514)* ม.5 บ้านสําโรง ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7608 21310 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่* ม.2 บ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือญ ญ ญ ุ
7609 16199 โรงเรียนบ้านรุน** เลขที่ 130/1 ม.1 บ้านรุน ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7610 39656 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"* เลขที่ 543 ถ.ธนสาร - อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7611 3799 โรงเรียนบ้านขามระกา* ม.10 บ้านระกากวย ต.กาเกาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7612 5894 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์* ม.7 บ้านโคกอารักษ์ ต.กาเกาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7613 6016 โรงเรียนบ้านจักจรูก* ม.3 บ้านจักจรูก ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7614 9904 โรงเรียนบ้านนาเกา* ม.6 บ้านนาเกา ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7615 3601 โรงเรียนบ้านแกใหญ่* ม.10 บ้านแกใหญ่ ต.แกใหญ่-แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7616 37775 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา* ม.9 บ้านลําชี ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7617 16479 โรงเรียนบ้านลําชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)* ม.6 บ้านพลวง ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7618 4862 โรงเรียนบ้านคอโค* ม.1 บ้านคอโค ต.คอโค-ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7619 2939 โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา)* ม.12 บ้านกะทม ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7620 17401 โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)* ม.10 บ้านสกร็อม ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7621 24380 โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎร์บํารุง)* ม.19 บ้านโคกเพชร ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7622 5562 โรงเรียนบ้านโคกเพชร* ม.6 บ้านโคกเพชร ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7623 7835 โรงเรียนบ้านตระแสง* ม.1 บ้านตระแสง ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7624 31546 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ* ม.8 บ้านตะโก ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7625 13030 โรงเรียนบ้านป ตาเมา * ม 6 บ้านป ตาเมา ต ตั้งใจ อ เมือง จ สรินทร์ 32000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ7625 13030 โรงเรยนบานปะตาเมาะ* ม.6 บานปะตาเมาะ ต.ตงใจ อ.เมอง จ.สุรนทร 32000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7626 6043 โรงเรียนบ้านจันรม* ม.4 บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7627 23348 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์
สามัคคี)*

ม.7 บ้านอังกัญ ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7628 30523 โรงเรียนเสกวิทยาคม* ม.15 บ้านแสงตะวัน ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7629 2991 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง* ม.20 บ้านหนองปรือ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7630 9114 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง* ม.1 บ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7631 17510 โรงเรียนบ้านส้มป่อย* ม.11 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7632 4938 โรงเรียนบ้านคาบ* ม.5 บ้านคาบเหนือ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7633 5528 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท* ม.10 บ้านโคกปราสาท ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7634 9638 โรงเรียนบ้านเทนมีย์* ม.12 บ้านขุนไชย ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7635 16088 โรงเรียนบ้านระหาร* ม.6 บ้านระหาร ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
7636 23421 โรงเรียนบ้านอําปึล (ปอเกียพลินอุทิศ 3)* ม.9 บ้านอําปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7637 5600 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)* ม.11 บ้านหลักวอ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7638 7995 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง* ม.5 บ้านตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7639 37781 โรงเรียนมหิธรวิทยา* - ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7640 32324 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน* ม.7 ถ.คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7641 37784 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล* - ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7642 16559 โรงเรียนบ้านลุมพุก* ม.8 บ้านลุมพุก ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7643 18325 โรงเรียนบ้านสําโรงนาดี* ม.12 บ้านกระทมพรง ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7644 37779 โรงเรียนนาบัววิทยา* ถ.นาบัว-สวาย ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7645 24207 โรงเรียนเมืองสุรินทร์* ถ.วางจาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7646 32322 โรงเรียนสิรินธร* ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7647 32319 โรงเรียนสุรวิทยาคาร* เลขที่ 372 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7648 16106 โรงเรียนบ้านรัตนะ* ม.2 บ้านรัตนะ ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7649 39946 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง* ม.10 บ้านโคกบรรเลง ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7650 27322 โรงเรียนวัดประสพ* ม.6 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7651 8134 โรงเรียนบ้านตาเปาว์* ม.2 บ้านตาเปาว์ ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7652 8570 โรงเรียนบ้านท นงชัย* ม 5 บ้านท นงชัย ต เมืองที อ เมือง จ สรินทร์ 32000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ7652 8570 โรงเรยนบานทะนงชย* ม.5 บานทะนงชย ต.เมองท อ.เมอง จ.สุรนทร 32000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7653 12889 โรงเรียนบ้านประปืด* ม.3 บ้านประปืด ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7654 24183 โรงเรียนเมืองที* ม.7 บ้านโคกลําดวน ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7655 16147 โรงเรียนบ้านราม* ม.1 บ้านราม ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7656 16587 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว* ม.3 บ้านตาเมิน ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7657 37782 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์* ม.12 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7658 2988 โรงเรียนบ้านกันแสง* ม.2 บ้านกันแสง ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7659 39886 โรงเรียนบ้านตะบัล* ม.7 บ้านตะบัล ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7660 17702 โรงเรียนบ้านสลักได* ม.1 บ้านสลักได ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7661 37783 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม* ม.12 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7662 18524 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์* ม.13 บ้านไพรปันลา ต.สําโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7663 18601 โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา)* ม.4 บ้านโสน ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
7664 37806 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา* ม.9 บ้านหนองบัวน้อย ถ.รัตนบุรี-หนอง

บัวน้อย
ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7665 3484 โรงเรียนบ้านแก "แกศึกษาวิทยา"* ม.12 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7666 14976 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี* ม.3 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7667 19933 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย* ม.15 บ้านบึงใหม่ ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7668 37807 โรงเรียนดอนแรดวิทยา* ม.8 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7669 39765 โรงเรียนบ้านดอนแรด (จินดาวิทยาคาร)* ม.2 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7670 22693 โรงเรียนบ้านหาญฮี* ม.3 บ้านหาญฮี ต.ดอนแรต อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7671 37808 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์* ม.10 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7672 8606 โรงเรียนบ้านทับน้อย* ม.7 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7673 37809 โรงเรียนธาตุศรีนคร* เลขที่ 29 ม.1 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7674 10864 โรงเรียนบ้านน้ําคํา* ม.8 บ้านน้ําคํา ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7675 2038 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม* ม.3 บ้านโกส้ม ต.น้ําเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7676 19123 โรงเรียนบ้านหนองคู* ม.2 บ้านหนองคู ต.น้ําเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7677 10799 โรงเรียนบ้านนาอุดม* ม.7 บ้านนาอุดม ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7678 24349 โรงเรียนรัตนวิทยาคม* ม.16 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7679 7833 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย* ม.1 บ้านตระเปียงเตีย ต.โชกเหนือ อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7680 14883 โรงเรียนบ้านภมิสตึง* ม 7 บ้านภมสตึง ต โชกเหนือ อ ลําดวน จ สรินทร์ 32220 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ7680 14883 โรงเรยนบานภูมสตง* ม.7 บานภูมสตง ต.โชกเหนอ อ.ลาดวน จ.สุรนทร 32220 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7681 19125 โรงเรียนบ้านหนองคู* ม.9 บ้านโคกกระโดน ต.ตระเปียงเตีย อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7682 31468 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา* ม.3 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7683 39859 โรงเรียนบ้านระไซร์* ม.4 ต.ตรําดม อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7684 8150 โรงเรียนบ้านตาเมาะ* ม.6 บ้านตาเมาะ ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7685 16484 โรงเรียนบ้านลําดวน* ม.3 บ้านลําดวน ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7686 30085 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา* ม.8 บ้านตระเปียงกู ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7687 32314 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา* ม.3 ถ.ลําดวน-บ้านไทร ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7688 6503 โรงเรียนบ้านโชกใต้* ม.4 บ้านโชกใต้ ต.อู่โสก อ.ลําดวน จ.สุรินทร์ 32220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7689 16338 โรงเรียนบ้านละมงค์* ม.5 บ้านละมงค์ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7690 39698 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร* ม.4 บ้านเคาะ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7691 6229 โรงเรียนบ้านฉลีก* ม.11 บ้านหนองมะแซว ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
7692 2776 โรงเรียนบ้านกล้วย* ม.6 บ้านกล้วย ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7693 24065 โรงเรียนไพลอํานวยวิทย์* ม.9 บ้านโคกไพล ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7694 30035 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย* ม.1 บ้านเคาะ ถ.ศรีขรภูมิ-สังขะ ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7695 2746 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม-ท่าโคราช* ม.9 บ้านกระแสร์อุดม ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7696 5701 โรงเรียนบ้านโคกสนวน* ม.13 บ้านโคกสนวน ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7697 17504 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (ปัญจวิทยา)* ม.3 บ้านสมบูรณ์ ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7698 37810 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา* ม.2 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7699 37815 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา* ม.12 บ้านบึงขวาง กม.17 ถ.รัตนบุรี-ศีขร

ภูมิ
ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7700 2971 โรงเรียนบ้านกันจารย์* ม.8 บ้านกันจารย์ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7701 14233 โรงเรียนบ้านพม่า* ม.9 บ้านพม่า ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7702 14417 โรงเรียนบ้านพันษี* ม.5 บ้านพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7703 37812 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา* ม.17 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7704 2689 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ (กระโดนค้อผดุง

วิทยา)*
ม.5 บ้านทําเนียบ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7705 3744 โรงเรียนบ้านข่า* ม.7 บ้านข่า ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7706 6359 โรงเรียนบ้านช่างปี่* ม.1 บ้านช่างปี่ ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7707 449 โรงเรียนจตรมิตรวิทยา* ม 6 บ้านตามอ ต ตรมไพร อ ศีขรภมิ จ สรินทร์ 32110 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ7707 449 โรงเรยนจตุรมตรวทยา* ม.6 บานตามอ ต.ตรมไพร อ.ศขรภูม จ.สุรนทร 32110 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7708 7942 โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ําคูณบํารุง)* ม.4 บ้านตะกุย ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7709 7972 โรงเรียนบ้านตะเคียน* ม.8 บ้านตะเคียน ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7710 8323 โรงเรียนบ้านแตล* ม.1 บ้านแตล ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7711 12888 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง* ม.4 บ้านประทุน ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7712 37813 โรงเรียนยางวิทยาคาร* - ต.ในเมือง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7713 7694 โรงเรียนบ้านดู่อาราง* ม.7 บ้านอาราง ต.ยาง - นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7714 10561 โรงเรียนบ้านนารุ่ง* ม.3 บ้านนารุ่ง ต.ยาง- นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7715 23315 โรงเรียนบ้านอนันต์ "ชูศรีราษฎร์สามัคคี"* ม.2 บ้านอนันต์ ต.ยาง- นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7716 17876 โรงเรียนบ้านสะโน* ม.5 บ้านสะโน ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7717 18917 โรงเรียนบ้านหนองขนาด* ม.10 บ้านหนองขนาด ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7718 19246 โรงเรียนบ้านหนองจิก* ม.1 บ้านหนองจิก ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ุ
7719 37811 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร* ม.1 บ้านจารย์ ถ.ร.พ.ช. สายบ้านไทร-

ลําดวน
ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7720 21257 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก* ม.5 บ้านหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7721 5278 โรงเรียนบ้านแคน (คุรุราษฎร์ส่งเสริม)* ม.2 บ้านแคน ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7722 11386 โรงเรียนบ้านโนนจาน* ม.7 บ้านโนนจาน ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7723 30143 โรงเรียนสนมศึกษาคาร* ม.2 บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7724 10187 โรงเรียนบ้านนาดี* ม.5 บ้านนาดี ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7725 37817 โรงเรียนหนองอียอวิทยา* ม.1 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7726 5640 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์* ม.7 บ้านโคกรัมย์ ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7727 11726 โรงเรียนบ้านโนนสบาย* ม.9 บ้านโนนสบาย ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7728 30741 โรงเรียนหนองโสนวิทยา* ม.4 บ้านหัวกระบือ ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7729 17433 โรงเรียนบ้านสนบ* ม.3 บ้านสนบ ต.ดม- เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7730 37818 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก* เลขที่ 95 ม.4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7731 3647 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ* ม.4 บ้านขนาดมอญ ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7732 8118 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด* ม.12 บ้านตาแตรว ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7733 12993 โรงเรียนบ้านปวงตึก* ม.3 บ้านปวงตึก ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7734 16606 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ* ม.7 บ้านเลิศอรุณ ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7735 2740 โรงเรียนบ้านกร สัง* ม 2 บ้านหนองค ต พร แก้ว อ สังข จ สรินทร์ 32150 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ7735 2740 โรงเรยนบานกระสง* ม.2 บานหนองคู ต.พระแกว อ.สงขะ จ.สุรนทร 32150 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7736 18495 โรงเรียนบ้านแสนกาง* ม.1 บ้านแสนกาง ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7737 37820 โรงเรียนพระแก้ววิทยา* ม.13 ถ.โชคชัยเดชอุดม ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7738 6021 โรงเรียนบ้านจังเอิล* ม.7 บ้านจังเอิล ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7739 17845 โรงเรียนบ้านสะกาด* ม.1 บ้านสะกาด ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7740 30297 โรงเรียนสังขะวิทยาคม* ม.1 บ้านขวาว ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7741 21350 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง* ม.7 บ้านหนองอีเลิง ต.กระออม อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7742 3376 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว* ม.1 บ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7743 8013 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน* ม.6 บ้านหนองกระจาน ต.เกาะแก้ว อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7744 8081 โรงเรียนบ้านตางมาง* ม.9 บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ต.เกาะแก้ว อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7745 3640 โรงเรียนบ้านขนวน* ม.9 บ้านห้วยทุ่ง ต.ประดู่ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7746 39778 โรงเรียนบ้านดู่* ม.1 ต.ประดู่ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู ุ
7747 17877 โรงเรียนบ้านสะโน* ม.1 บ้านสะโน ต.สะโน อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7748 7973 โรงเรียนบ้านตะเคียน* ม.9 บ้านตะเคียน ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7749 37822 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม* ม.11 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7750 6017 โรงเรียนบ้านจังเกา* ม.10 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7751 11695 โรงเรียนบ้านโนนลี* ม.11 บ้านโนนลี ต.หนองไผ่ล้อม อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7752 21113 โรงเรียนบ้านหนองหว้า* ม.3 บ้านหนองหว้า ต.หนองไผ่ล้อม อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7753 7690 โรงเรียนบ้านดู่โศก* ม.9 บ้านโคกสะอาด ต.หนองฮะ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7754 21378 โรงเรียนบ้านหนองฮะ* ม.1 บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะเสม็จ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7755 21492 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย* ม.1 บ้านหมื่นศรีน้อย ต.หมื่นศรี อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7756 21493 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์* ม.3 บ้านหมื่นศรีใหญ่ ต.หมื่นศรี อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7757 37842 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม** - ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7758 39764 โรงเรียนบ้านกองนาง** ม.2 บ้านกองนาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7759 10340 โรงเรียนบ้านนาบง* ม.7 บ้านนาบง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7760 13633 โรงเรียนบ้านป่าสัก* ม.9 บ้านป่าสัก ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7761 37840 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม** - ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7762 157 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร* ม.4 บ้านท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7763 10131 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ํา* ม.7 บ้านนาช้างน้ํา ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7764 9633 โรงเรียนบ้านท่ม* ม 11 บ้านท่ม ต น้ําโมง อ ท่าบ่อ จ หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7764 9633 โรงเรยนบานทุม* ม.11 บานทุม ต.นาโมง อ.ทาบอ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7765 23487 โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น** ม.5 บ้านอุ่มเย็น ต.น้ําโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7766 1587 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร** ม.4 บ้านเสี่ยน ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7767 9657 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม* ม.7 บ้านเทวี-ดอนขม ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7768 9829 โรงเรียนบ้านน้อย* ม.1 บ้านน้อย ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7769 816 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน* ม.4 บ้านดอนแดง ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7770 37841 โรงเรียนถ่อนวิทยา** ม.4 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7771 24055 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา* ม.2 บ้านโนนศิลา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7772 24291 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา* ม.4 บ้านส้มโฮง ต.บ้านนาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7773 363 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา* ม.7 บ้านโพนธาตุ ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7774 18514 โรงเรียนบ้านแสนสุข* ม.3 บ้านแสนสุข ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7775 10158 โรงเรียนบ้านนาดง* ม.2 บ้านนาดง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7776 24419 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี* ม.7 บ้านราษฎร์สามัคคี ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7777 37826 โรงเรียนนาดีพิทยาคม* - ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7778 10188 โรงเรียนบ้านนาดี* ม.6 บ้านนาอุดม ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7779 6049 โรงเรียนบ้านจับไม้** ม.3 บ้านจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7780 20515 โรงเรียนบ้านหนองยาง* ม.6 บ้านหนองยาง ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7781 8735 โรงเรียนบ้านท่าคําบง** ม.5 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7782 20658 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม** ม.7 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7783 37827 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์* - ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7784 31415 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย* ม.2 บ้านหนองควาย ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7785 23827 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8* ม.8 บ้านห้วยทรายคํา ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7786 7153 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา* ม.5 บ้านดอนขนุนพัฒนา ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7787 31512 โรงเรียนอาโอยาม่า 2* ม.1 บ้านด่านศรีสุข ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7788 18254 โรงเรียนบ้านสาวแล* ม.6 บ้านสาวแล ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7789 31021 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่** ม.4 บ้านดอนไผ่ ต.โพธิ์ตากโพนทองด่านศร อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7790 16236 โรงเรียนบ้านไร่** ม.5 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7791 5351 โรงเรียนบ้านโคกกลาง* ม.5 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7791 5359 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาคําอินแปลง* ม.5 บ้านคําอินแปลง ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7792 37835 โรงเรียนกดบงพิทยาคาร* ม 9 บ้านโนนสวรรค์ ต กดบง อ โพนพิสัย จ หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7792 37835 โรงเรยนกุดบงพทยาคาร* ม.9 บานโนนสวรรค ต.กุดบง อ.โพนพสย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7793 39868 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์* ม.4 บ้านโนน ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7794 2837 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา* ม.10 บ้านกลุ่มพัฒนา ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7795 11130 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง* ม.11 บ้านนามะเฮียว ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7796 18823 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง* ม.2 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7797 23174 โรงเรียนบ้านใหม่* ม.3 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7798 30779 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง* - ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7799 12262 โรงเรียนบ้านบัว* - ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7800 5010 โรงเรียนบ้านคําตอยูง* ม.7 บ้านคําตอยูง ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7801 9157 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา* ม.6 บ้านโดกสง่า ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7802 16019 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคําบอน** ม.6 บ้านร่องโน ต.ทุ่งหลวง. อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7803 9590 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง* ม.1 บ้านทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวงสร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ุ
7804 37837 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา* เลขที่ 267 ม.1 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7805 2889 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์** ม.12 บ้านโพธิ์ศรี ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7806 10708 โรงเรียนบ้านนาหนัง* ม.1 บ้านนาหนัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7807 13787 โรงเรียนบ้านแป้น* ม.2 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7808 21167 โรงเรียนบ้านหนองหอย** ม.14 บ้านห้วยคู่ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7809 21369 โรงเรียนบ้านหนองแอก* ม.6 บ้านหนองแอก ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7810 4991 โรงเรียนบ้านคําจําปา* ม.6 บ้านคําจําปา ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7811 4992 โรงเรียนบ้านคําเจริญ* ม.3 บ้านคําเจริญ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7812 13051 โรงเรียนบ้านปัก* ม.4 บ้านปัก ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7813 14564 โรงเรียนบ้านโพธิ์* ม.1 บ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7814 921 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย* ม.14 บ้านปากสวย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7815 6762 โรงเรียนบ้านดงกําพี้* ม.7 บ้านดงกําพี้ ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7816 37838 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม* - ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7817 17668 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว* ม.2 บ้านสร้างนางขาว ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7818 6484 โรงเรียนบ้านเชียงอาด* ม.12 บ้านมีสุข ต.เหล่าต่างคํา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7819 22976 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคํา** ม.1 บ้านเหล่าต่างคํา ต.เหล่าต่างคํา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7820 37839 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์* - ต.เหล่าต่างคํา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7821 37828 โรงเรียนกวนวันวิทยา* ต กวนวัน อ เมือง จ หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7821 37828 โรงเรยนกวนวนวทยา* - ต.กวนวน อ.เมอง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7822 2277 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์** ม.1 บ้านนาฮี ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7823 5066 โรงเรียนบ้านคําโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา** ม.7 บ้านคําโป้งเป้ง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7824 5791 โรงเรียนบ้านโคกสําราญ** ม.4 บ้านโคกสําราญ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7825 39773 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา* ม.7 คุ้มศรีคูณเมือง ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7826 39774 โรงเรียนเทศบาล 2 ชํานาญอนุเคราะห์* - ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7827 39783 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บํารุง* เลขที่ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7828 39772 โรงเรียนเทศบาล 4 (ฉลองรัตน)* ม.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7829 35202 โรงเรียนอนุบาลสาริกา** เลขที่ 149 ม.2 ถ.ประจักษ์ ซ.ตัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7830 30877 โรงเรียนหัวหาดวิทยา* ม.12 บ้านหาดเจริญ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7831 918 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค* ม.5 บ้านไร่ ต.ปะโคกวนวันเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ
7832 14306 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ* ม.3 บ้านพร้าวเหนือ ต.ปะโคกวนวันเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7833 19772 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ** ม.7 บ้านหนองบ่อ ต.ปะโคกวนวันเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7834 20196 โรงเรียนบ้านหนองผือ* ม.8 บ้านหนองผือ ต.พรธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7835 6497 โรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยา* ม.9 บ้านหม้วย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7836 24397 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์* ม.4 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7837 474 โรงเรียนจันทราราม* ม.7 บ้านร่องเม็ก ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7838 21428 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"* ม.1 บ้านหนาด ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7839 35200 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์* เลขที่ 140 ม.5 ถ.มิตรภาพ ซ.วัดอรุณรังสี ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7840 5609 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา* ม.7 บ้านโคกแมงเงา ต.โพธิ์ชัยมีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7841 31445 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี** ม.5 บ้านดอนมน ต.โพธิ์ชัยมีชัย43000 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7842 462 โรงเรียนจอมมณี* ม.6 บ้านเหล่า ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7843 19275 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง** ม.5 ถ.หนองเดิด-ท่าดอกคํา บ้านหนองแจ้ง ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7844 9959 โรงเรียนบ้านนาคลอง** ม.9 บ้านนาคลอง ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7845 12792 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา** ม.6 บ้านเบิดใหญ่ ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7846 15227 โรงเรียนบ้านเมืองบาง* ม.1 บ้านเมืองบาง ถ.บ้านเมืองบางไปบ้าน

เบิด
ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7847 219 โ ี ์ ั ส *์ 7 ้ ี ้ ี ื 43000 ั ี ื7847 219 โรงเรยนครุราษฎรรงสรรค* ม.7 บานเวยงแกว ต.เวยงคุก อ.เมอง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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ภาค

7848 24445 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา* เลขที่ 119 ม.1 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7849 37830 โรงเรียนเวียงคําวิทยาคาร* ม.8 บ้านเวียงแก้ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7850 35201 โรงเรียนอนุบาลศิริกุล** เลขที่ 143 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.สองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7851 5976 โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง** ม.1 บ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7852 12050 โรงเรียนบ้านบงวิทยา* ม.4 บ้านบง ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7853 2154 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์* ม.6 บ้านโนนสังข์ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7854 37831 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร** - ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7855 32118 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย* เลขที่ 84 ม.5 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดดํา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7856 6812 โรงเรียนบ้านดงเจริญ** เลขที่ 109 ม.3 บ้านดงเจริญ ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7857 7722 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้** ม.13 บ้านเดื่อใต้ ต.หินโงมสีกายบ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7858 14305 โรงเรียนบ้านพร้าวใต้** ม.6 บ้านพร้าวใต้ ต.หินโงมสีกายบ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7859 10297 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ** ม.1 บ้านนาทับไฮ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7860 7526 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด** เลขที่ 53 ม.4 บ้านดงหอ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7861 7913 โรงเรียนบ้านต้อน** ม.7 บ้านต้อนหัวนา ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7862 1649 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1* ม.4 บ้านกุดลึก ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7863 10533 โรงเรียนบ้านนายาง* ม.11 บ้านโนนสําราญ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7864 10665 โรงเรียนบ้านนาสิงห์* ม.2 บ้านนาสิงห์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7865 14277 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์* ม.1 บ้านพระบาทนาหงส์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7866 6824 โรงเรียนบ้านดงดาล* ม.12 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7867 19091 โรงเรียนบ้านหนองคอน* ม.5 บ้านหนองคอน-หนองบัวเงิน ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7868 37854 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม** ม.13 ถ.หนองคาย บึงกาฬ ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7869 30142 โรงเรียนสนธิราษฎร์บํารุง* ม.9 บ้านโพนสว่าง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7870 2310 โรงเรียนนิคมเจริญชัย* ม.7 บ้านเจริญชัย ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7871 8171 โรงเรียนบ้านตาลชุม** ม.3 บ้านตาลชุม ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7872 10135 โ ี ้ ช ช้ * 5 สิ ์ ั ปี ั ปี 43120 ั ี ื7872 10135 โรงเรยนบานนาชุมชาง* ม.5 ถ.พระบาทนาสงห ต.รตนวาป อ.รตนวาป จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7873 11768 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์* ม.6 บ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7874 18210 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย* ม.5 บ้านสามัคคีชัย ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7875 8663 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน* ม.4 บ้านท่ากฐิน ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7876 21460 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญ

อุปถัมภ์)**
ม.8 บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7877 23977 โรงเรียนพัฒนาคําแก้ว* ม.6 บ้านยางคํา ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7878 8448 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ* ม.6 บ้านลุมพินี ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7879 16836 โรงเรียนบ้านวังน้ํามอก** ม.5 บ้านวังน้ํามอก ต.พระพุทะบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7880 11724 โรงเรียนบ้านโนนสง่า* ม.15 บ้านโนนสง่า ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7881 14427 โรงเรียนบ้านพานพร้าว* ม.10 บ้านพานพร้าว ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7882 22541 โรงเรียนบ้านหัวทราย* ม.12 บ้านหัวทราย ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7883 37857 โรงเรียนพานพร้าว* - ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7884 30426 โรงเรียนสํานักงานสลากกินแบ่งที่ 75** ม.4 บ้านเจียมปรางค์ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7885 9707 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี* ม.6 บ้านไทยสามัคคี ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7886 30668 โรงเรียนหนองปลาปากจําปาทอง* ม.1 บ้านหนองปลาปาก ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7887 30167 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา* ม.7 บ้านสมสะอาด ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7888 31107 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง* ม.9 บ้านใหม่เอราวัณ ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7889 7719 โรงเรียนบ้านเดื่อ* ม.2 บ้านเดื่อ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7890 7900 โรงเรียนบ้านตอแก* ม.3 บ้านตอแก ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7891 11450 โรงเรียนบ้านโนนแดง* ม.7 บ้านโนนแดง ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7892 14176 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา** ม.1 บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7893 17524 โรงเรียนบ้านสมสนุก* ม.5 บ้านสมสนุก ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7894 19965 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา* ม.6 บ้านหนองบัว ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7895 40098 โรงเรียนฝางพิทยาคม* - ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7896 11079 โรงเรียนบ้านน้ําสวยมิตรภาพที่ 19* ม.1 บ้านน้ําสวย ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7897 14766 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์* ม.6 บ้านโพนสวรรค์ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7898 19889 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน* ม.2 บ้านหนองบัวเงิน ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7899 30193 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์* ม.10 บ้านสระใครใต้ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7900 6675 โรงเรียนบ้านซําเจียง ดงป่าเปลือย* ม 6 บ้านดงป่าเปลือย ต นางิ้ว อ สังคม จ หนองคาย 43160 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ7900 6675 โรงเรยนบานซาเจยง-ดงปาเปลอย* ม.6 บานดงปาเปลอย ต.นางว อ.สงคม จ.หนองคาย 43160 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7901 10086 โรงเรียนบ้านนางิ้ว* ม.1 บ้านนางิ้ว ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7902 14915 โรงเรียนบ้านม่วง* ม.2 บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7903 18671 โรงเรียนบ้านหนอง* ม.6 บ้านโนนสว่าง ต.บ้านม่วงนางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7904 6835 โรงเรียนบ้านดงต้อง* ม.6 บ้านดงต้อง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7905 10038 โรงเรียนบ้านนาโคก* ม.4 บ้านนาโคก ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7906 13202 โรงเรียนบ้านปากโสม* ม.2 บ้านปากโสม ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7907 14027 โรงเรียนบ้านผาตั้ง* ม.1 บ้านผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7908 3569 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่* ม.4 บ้านแก้งใหม่ ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7909 14827 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน* ม.7 บ้านฟ้าประทาน ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7910 37869 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม* - ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7911 19614 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา* ม.3 บ้านนาหนองทุ่ม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ู ุ ุ ู
7912 13444 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม** ม.5 บ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7913 17440 โรงเรียนบ้านสนามชัย* ม.6 บ้านสนามชัย ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7914 20949 โรงเรียนบ้านหนองแสง* ม.3 บ้านหนองแสง ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7915 37870 โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค์* ม.10 บ้านโพธิ์แก้ว ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7916 2184 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์* ม.9 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7917 2628 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์** ม.10 บ้านโพธิ์แก้ว ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7918 11976 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา** ม.4 บ้านโนนศิลา ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7919 11468 โรงเรียนบ้านโนนตาล* ม.3 บ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7920 37871 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์* ม.16 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7921 18847 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร* ม.10 บ้านหนองกุงศรี ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7922 1165 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง** ม.4 บ้านวังโปร่ง ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7923 37872 โรงเรียนนาแกวิทยา* - ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7924 19086 โรงเรียนบ้านหนองค้อ** ม.3 บ้านหนองค้อ ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7925 37873 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช* เลขที่ 55 ม.13 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7926 9875 โรงเรียนบ้านนากลาง** ม.9 บ้านนากลาง ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7927 10634 โรงเรียนบ้านนาสมนึก** ม.6 บ้านนาสมนึก ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7928 10684 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์** ม.7 บ้านนาสุรินทร์ ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู 39170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7929 3125 โรงเรียนบ้านกดคอเมย** ม 4 บ้านกดคอเมย ต กดด่ อ โนนสัง จ หนองบัวลําภ 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7929 3125 โรงเรยนบานกุดคอเมย** ม.4 บานกุดคอเมย ต.กุดดู อ.โนนสง จ.หนองบวลาภู 39140 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7930 20724 โรงเรียนบ้านหนองแวง* ม.14 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7931 8115 โรงเรียนบ้านตาดไฮ** ม.5 บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7932 20110 โรงเรียนบ้านหนองปิง* ม.6 บ้านหนองปิง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7933 2354 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา** ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7934 18554 โรงเรียนบ้านโสกแดง** ม.8 บ้านโสกแดง ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7935 11469 โรงเรียนบ้านโนนตาล** ม.2 บ้านโนนตาล ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7936 37867 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร** เลขที่ 88 ม.4 ถนนโนนสัง-ศรีบุญเรือง ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7937 11718 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย** ม.2 บ้านโนนสงเปลือย ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7938 18543 โรงเรียนบ้านโสกจาน* ม.7 บ้านโสกจาน ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7939 20710 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก* ม.12 บ้านหนองแวงงิ้วตาก ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7940 3161 โรงเรียนบ้านกุดฉิม** ม.4 บ้านกุดฉิม ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ู
7941 3280 โรงเรียนบ้านกุดแห่* ม.8 บ้านกุดแห่ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7942 9102 โรงเรียนบ้านท่าศิลา** ม.6 บ้านท่าศิลา ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7943 19611 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม* ม.5 บ้านหนองทุ่ม ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7944 2352 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3* ม.7 บ้านนิคมสงเคราะห์3 ต.ปรางค์กู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7945 19893 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน** ม.3 บ้านหนองบัวเงิน ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7946 5532 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง** ม.2 บ้านโคกป่ากุง ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7947 20639 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก* ม.3 บ้านหนองลุมพุก ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7948 37868 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม* - ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 39140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7949 37865 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร* เลขที่ 63 ม.10 ถ.ยุทธศาสตร์อุดรธานี - 

เลย
- อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7950 1808 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์* ม.2 บ้านทุ่งโปร่ง ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7951 3160 โรงเรียนบ้านกุดฉิม* ม.11 ต.นาคําไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7952 10495 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง* ม.1 บ้านนามะเฟือง ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7953 10787 โรงเรียนบ้านนาอ่าง* ม.3 บ้านนาอ่าง ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7954 11753 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา* ม.8 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7955 11305 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น* ม.10 บ้านโนนสําราญ ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7956 22177 โรงเรียนบ้านห้วยไร่** ม.9 บ้านห้วยไร่ ต.โนนขมิ้น อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7957 37864 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม* เลขที่ 7 ม 3 บ้านโนนคณ ถ สาย ต บ้านขาม อ เมือง จ หนองบัวลําภ 39000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ7957 37864 โรงเรยนบานขามพทยาคม* เลขท 7 ม.3 บานโนนคูณ ถ.สาย

หนองบัวลําภู-โนนสัง
ต.บานขาม อ.เมอง จ.หนองบวลาภู 39000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7958 22773 โรงเรียนบ้านหินคูณ** ม.3 บ้านโนนคูณ ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7959 11902 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง* ม.8 บ้านโนนสูง ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7960 17330 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม** ม.7 บ้านศรีสุข ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7961 5516 โรงเรียนบ้านโคกน้ําเกี้ยง* ม.3 ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7962 22319 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง* ม.8 บ้านห้วยหามต่าง ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7963 5181 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง* ม.1 บ้านคึมชาด ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7964 10610 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน* ม.7 บ้านโคกน้ําเกี้ยง ต.โพธิ์ชัยหนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7965 16516 โรงเรียนบ้านลําภู** ม.1 บ้านลําภู ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7966 17082 โรงเรียนบ้านวังหมื่น** ม.14 บ้านวังหมื่น ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7967 21843 โรงเรียนบ้านห้วยทราย** บ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู
7968 24011 โรงเรียนพิศาลวิทยา* ม.9 ชุมชนบ้านหาดสวรรค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7969 35217 โรงเรียนอนุบาลสุดา** ม.9 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7970 20058 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว* ม.6 ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7971 37866 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร** ม.5 ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7972 3748 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม* ม.15 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7973 7515 โรงเรียนบ้านดอนหัน** ม.10 บ้านดอนหัน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7974 11780 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก** ม.4 บ้านโนนสวรรค์ ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7975 30872 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์** ม.1 บ้านหัวนา ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7976 21355 โรงเรียนบ้านหนองอุ* ม.6 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7976 49548 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาเหล่านาดี* บ้านเหล่านาดี ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7977 11836 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด* ม.1 - อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7978 37875 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร* - ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7979 16700 โรงเรียนบ้านวังคูณ** ม.5 บ้านวังคูณ ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7980 7162 โรงเรียนบ้านดอนข่า** ม.5 บ้านดอนข่า ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7981 8526 โรงเรียนบ้านทรายมูล* เลขที่ 71 ม.7 บ้านทรายมูล-ทรายทอง ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7982 37876 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร* - ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7983 3173 โรงเรียนบ้านกดดกสขเกษม* ม 3 บ้านกดดก ต นากอก อ ศรีบญเรือง จ หนองบัวลําภ 39180 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ7983 3173 โรงเรยนบานกุดดุกสุขเกษม* ม.3 บานกุดดุก ต.นากอก อ.ศรบุญเรอง จ.หนองบวลาภู 39180 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
7984 11367 โรงเรียนบ้านโนนงาม* ม.9 บ้านโนนงาม ต.นากอกผดุงวิทย์ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

7985 8332 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น* ม.7 บ้านโต่งโต้น ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7986 16706 โรงเรียนบ้านวังแคนวังคูณวิทยา** ม.6 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7987 14070 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ** ม.7 บ้านผาเสด็จ ต.ผาสุกสามัคคี อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7988 35219 โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา** เลขที่ 150 ม.14 ถ.สุขาภิบาล ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7989 15025 โรงเรียนบ้านมอใต้* ม.9 บ้านมอใต้ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7990 19605 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน** ม.11 บ้านหนองทุ่งมน ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7991 22037 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่* ม.12 บ้านห้วยไผ่ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7992 24212 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา* ม.2 บ้านเมืองใหม่ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7993 37877 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร* - ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุญ ุญ ู
7994 17278 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง* ม.1 บ้านศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7995 22301 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง* ม.3 บ้านห้วยหว้า ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7996 22373 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทอง* ม.8 บ้านห้วยฮวก ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7997 37874 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร* ม.4 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7998 12671 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ําลัด** ม.5 บ้านบุ่งแก้ว ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7999 2473 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์** ม.6 ต.หัวนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู 39180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8000 21266 โรงเรียนบ้านหนองเหลือง* ม.2 บ้านหนองเหลือง ต.กุดผึ่ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8001 9926 โรงเรียนบ้านนาไก่นาคําน้อยวิทยา* ม.8 บ้านนาไก่ ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8002 6930 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ** ม.2 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8003 10568 โรงเรียนบ้านนาไร่* ม.5 บ้านนาไร่ ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8004 24265 โรงเรียนยูงทองวิทยา* ม.7 บ้านหินนกยูง ต.นาด่านกุดผึ่ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8005 11881 โรงเรียนบ้านโนนสําราญ** ม.4-12 บ้านโนนสําราญ ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8006 17170 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา** ม.5 บ้านวิจิตรพัฒนา ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8007 22870 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ํากงวิทยา* ม.4 บ้านหินฮาว ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8008 2540 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา** เลขที่ 6 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8009 5499 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย** ม.10 บ้านโคกสอง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8010 10515 โรงเรียนบ้านนาโมง** ม.4 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8011 4362 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ* ม 5 บ้านคลองเจริญ ต บญทัน อ สวรรณคหา จ หนองบัวลําภ 39270 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8011 4362 โรงเรยนบานคลองเจรญ* ม.5 บานคลองเจรญ ต.บุญทน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวลาภู 39270 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8012 12716 โรงเรียนบ้านบุญทัน** ม.9 บ้านบุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8013 37879 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์** เลขที่ 433 ม.4 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู 39270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8014 27974 โรงเรียนวัดมะขาม* ม.1 บ้านจรเข้ร้อง ต.จตุภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 ภาคกลาง
8015 26335 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม* ม.4 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 ภาคกลาง
8016 6324 โรงเรียนบ้านชะไว* ม.1 ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 ภาคกลาง
8017 26853 โรงเรียนวัดบางศาลา* ม.1 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 ภาคกลาง
8018 25560 โรงเรียนวัดไชยภูมิ* ม.2 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 ภาคกลาง
8019 27024 โรงเรียนวัดบ้านป่า* ม.2 ต.ตรีณรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 ภาคกลาง
8020 26311 โรงเรียนวัดเทวราช(บุญเรืองอนุสรณ์)* ม.5 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 ภาคกลาง
8021 39549 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท* ม.5 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 ภาคกลาง
8022 28588 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์* ม.4 บ้านโรงช้าง ต.บูรพาป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 ภาคกลางู
8023 39752 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง (ราชปริยัติบํารุง)* เลขที่ 92/ก ม.5 ต.ปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 ภาคกลาง
8024 40108 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์

วิทยาคาร)*
เลขที่ 1/ง ม.4 ถ.ป่าโมกราษฎร์บํารุง ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 ภาคกลาง

8025 39714 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน* เลขที่ 35/ก ม.1 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 ภาคกลาง
8026 31170 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)* เลขที่ 17 ม.4 บ้านสายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 ภาคกลาง
8027 29981 โรงเรียนวัดเอกราช* ม.1 บ้านบางแพ ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 ภาคกลาง
8028 25345 โรงเรียนวัดจันทราราม* ม.6 บ้านช้าง ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 ภาคกลาง
8029 31210 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง* ม.2 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 ภาคกลาง
8030 24813 โรงเรียนวัดข่อย* ม.1 บ้านโพธิ์รังนก ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 ภาคกลาง
8031 28545 โรงเรียนวัดศรีกุญชร* ม.5 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 ภาคกลาง
8032 28808 โรงเรียนวัดสว่าง* ม.2 ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 ภาคกลาง
8033 28681 โรงเรียนวัดสนธิธรรม* ม.1 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 ภาคกลาง
8034 27853 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์* ม.3 บ้านโพธิ์ทอง ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 ภาคกลาง
8035 26076 โรงเรียนวัดท่าตลาด* ม.3 บ้านอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 ภาคกลาง
8036 27204 โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม* ม.7 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 ภาคกลาง
8037 27477 โรงเรียนวัดป่ามุนี* ม.5 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 ภาคกลาง
8038 27770 โรงเรียนวัดโพทูล* ม.3 บ้านโพทูล ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภาคกลาง
8039 35220 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นสรณ์* ต ตลาดหลวง อ เมือง จ อ่างทอง 14000 ภาคกลาง8039 35220 โรงเรยนสนามชยสทธนุสรณ* - ต.ตลาดหลวง อ.เมอง จ.อางทอง 14000 ภาคกลาง
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ไปรษณีย์

ภาค

8040 27863 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์* ม.1 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภาคกลาง
8041 27173 โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล)* ม.9 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภาคกลาง
8042 29890 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส* ม.2 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภาคกลาง
8043 26334 โรงเรียนวัดไทรย์* ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภาคกลาง
8044 27952 โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา)* ม.1 บ้านมหาดไทย ต.ไผ่ดําพัฒนา อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภาคกลาง
8045 28150 โรงเรียนวัดราชปักษี* ม.5 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภาคกลาง
8046 27240 โรงเรียนวัดโบสถ์* ม.4 บ้านท้องคุ้ง-บางยี่นา ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภาคกลาง
8047 27566 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม* เลขที่ 13/1 ม.6 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภาคกลาง
8048 27867 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี* ม.6 บ้านโพธิ์ศรี ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 ภาคกลาง
8049 35225 โรงเรียนสนิทวิทยา* เลขที่ 23 ม.6 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 ภาคกลางญ

8050 26734 โรงเรียนวัดบางจักร (แพสิริประชาสรรค์)* ม.2 ต.บางจักร อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 ภาคกลาง
8051 39775 โรงเรียนวัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล)* ม.6 ต.ไผ่จําศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 ภาคกลาง
8052 25780 โรงเรียนวัดต้นทอง* - ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 ภาคกลาง
8053 29873 โรงเรียนวัดอบทม* ม.5 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 ภาคกลาง
8054 35226 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ* เลขที่ 68 ม.7 ถ.สุขาภิบาล1 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 ภาคกลาง

8055 28945 โรงเรียนวัดสามโก้* ม.5 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 ภาคกลาง
8056 1312 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า* ม.2 บ้านริ้วหว้า ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 ภาคกลาง
8057 29703 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก* ม.4 บ้านหัวสะแก ต.พัฒนา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 ภาคกลาง
8058 20920 โรงเรียนบ้านหนองเสือ* ม.9 บ้านหนองเสือ ต.วังทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 ภาคกลาง
8059 28139 โรงเรียนวัดรางฉนวน* ม.6 บ้านรางฉนวน ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 ภาคกลาง
8060 29544 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา* - ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 ภาคกลาง
8061 26906 โรงเรียนวัดบ้านแก* ม.6 บ้านเตาเหล็ก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 ภาคกลาง
8062 27033 โรงเรียนวัดบ้านพราน* ม.1 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 ภาคกลาง
8063 23961 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์* ม.9 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 ภาคกลาง
8064 37882 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม* ม.7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 ภาคกลาง
8065 37897 โรงเรียนคําเขื่อนแก้ววิทยาคม** ม 12 ต คําเขื่อนแก้ว อ ชานมาน จ อํานาจเจริญ 37210 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8065 37897 โรงเรยนคาเขอนแกววทยาคม** ม.12 ต.คาเขอนแกว อ.ชานุมาน จ.อานาจเจรญ 37210 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8066 7034 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสําราญ** ม.4 บ้านดงแสนแก้ว ต.คําเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8067 4970 โรงเรียนบ้านคําแก้ว** ม.7 บ้านคําแก้ว ต.คําเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8068 5008 โรงเรียนบ้านคําเดือย** ม.2 บ้านคําเดือย ต.คําเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8069 23024 โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี* ม.6 บ้านสงยาง ต.คําเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8070 5308 โรงเรียนบ้านโคกก่ง* ม.1 บ้านโคกก่ง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8071 10079 โรงเรียนบ้านนางาม** ม.4 บ้านนางาม ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8072 12674 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว* ม.3 บ้านบุ่งเขียว ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8073 14463 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา** ม.2 บ้านพุทธรักษา ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8074 18231 โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์** เลขที่ 135 ม.6 บ้านสายนาดง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8075 18530 โรงเรียนบ้านโสกกระแต้** ม.8 บ้านโสกกระแต้ ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8076 22766 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี** ม.5 บ้านหินกอง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ญ
8077 4921 โรงเรียนบ้านคันสูง** ม.3 บ้านคันสูง ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8078 22770 โรงเรียนบ้านหินขัน* ม.4 บ้านหินขัน ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8079 2312 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1** ม.7 บ้านนิคมแปลง3,4 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8080 2313 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 2* ม.9 นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8081 2314 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3* ม.12 นิคมแปลง 5 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8082 11289 โรงเรียนบ้านโนนกุง* ม.3 บ้านโนนกุง ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8083 22851 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว* ม.4 บ้านหินสิ่ว ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8084 20468 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา* ม.3 บ้านหนองแมงดา ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8085 21822 โรงเรียนบ้านห้วยทม** ม.2 บ้านห้วยทม ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ 37210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8086 5087 โรงเรียนบ้านคําโพน** ม.3 บ้านคําโพน ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8087 5907 โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม* ม.2 บ้านโค้งอร่าม ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8088 11127 โรงเรียนบ้านนิคม** ม.5 บ้านนิคม ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8089 22768 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง* ม.4 บ้านหินเกิ้ง ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8090 18174 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์** ม.1 บ้านสามแยก ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8091 20153 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง** ม.5 บ้านหนองผักบุ้ง ต.ท่าข้าม อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8092 5116 โรงเรียนบ้านคําย่านาง** ม.8 บ้านคําย่านาง ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8093 5553 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี* ม.3 บ้านโคกพระ ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8094 18209 โรงเรียนบ้านสามัคคี* ม 2 บ้านสามัคคี ต นาป่าแซง อ ปทมราชวงศา จ อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8094 18209 โรงเรยนบานสามคค* ม.2 บานสามคค ต.นาปาแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจรญ 37110 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8095 18176 โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือ
พัฒนา*

ม.6 บ้านสามแยกชมภู ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8096 8536 โรงเรียนบ้านทวีผล** ม.6 บ้านทวีผล ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8097 11880 โรงเรียนบ้านโนนสําราญ** ม.8 บ้านโนนสําราญ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8098 20947 โรงเรียนบ้านหนองแสง* ม.7 บ้านหนองแสง ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8099 21728 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม* ม.5 บ้านห้วยงูเหลือม ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8100 22765 โรงเรียนบ้านหินกอง* ม.9 บ้านหินกอง ถ.อรุณประเสริฐ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8101 37898 โรงเรียนปทุมราชวงศา** เลขที่ 261 ม.1 บ้านนาหว้า ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8102 31143 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา** เลขที่ 252 ม.3 บ้านนาหว้า ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8103 14981 โรงเรียม่วงโป้หนองน้ําขุ่น** ม.1 บ้านม่วงโป้ ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ญ
8104 3342 โรงเรียนบ้านเกษมสุข** ม.9 บ้านเกษมสุข ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8105 6449 โรงเรียนบ้านชูชาติ** ม.11 บ้านชูชาติ ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8106 16542 โรงเรียนบ้านลือนาคํา* ม.8 บ้านลือ ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8107 18597 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่** ม.3 บ้านโสกใหญ่ ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8108 37899 โรงเรียนลือวิทยาคม** ม.8 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8109 20640 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี** ม.12 บ้านหนองลุมพุก ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8110 17424 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า** ม.7 บ้านสงยาง ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8111 21399 โรงเรียนบ้านหนองไฮ** ม.6 บ้านหนองไฮ ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8112 18943 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย** ม.4 บ้านหนองข่า ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8113 5025 โรงเรียนบ้านคําน้อย** ม.5 บ้านคําน้อย ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8114 7224 โรงเรียนบ้านดอนชาด* ม.9 บ้านดอนชาด ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8115 7255 โรงเรียนบ้านดอนดู่* ม.11 บ้านดอนดู่ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8116 10404 โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลราษฎร์สามัคคี)* ม.6 บ้านนาผาง ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8117 17777 โรงเรียนบ้านสว่างใต้* ม.3 บ้านสว่างใต้ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8118 20846 โรงเรียนบ้านหนองสะโน** ม.8 บ้านหนองสะโน ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8119 7276 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน** ม.5 บ้านดอนแดง ต.จานลาน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8120 2263 โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง** ม.8 บ้านนาแวง ต.จานลาน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8121 11935 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกง** ม 2 บ้านโนนหวาง ต จานลาน อ พนา จ อํานาจเจริญ 37180 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8121 11935 โรงเรยนบานโนนหวางโนนกุง** ม.2 บานโนนหวาง ต.จานลาน อ.พนา จ.อานาจเจรญ 37180 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8122 14086 โรงเรียนบ้านผึ้ง* ม.4 บ้านผึ้ง ต.จานลาน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8123 17236 โรงเรียนบ้านศรีคุณ (คุรุประชาวิทยา)* ม.7 บ้านศรีคุณ ต.จานลาน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8124 17545 โรงเรียนบ้านสร้อย (ประชารัฐรังสรรค์)* ม.3 บ้านสร้อย ต.จานลาน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8125 31548 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง* ม.6 บ้านอุ่มยาง ต.จานลาน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8126 14998 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์** ม.3 บ้านม่วงสวาสดิ์ ต.พนา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8127 23431 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)** ม.3 บ้านอีเก้ง ต.พนา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8128 49351 โรงเรียนอนุบาลช่อผกา** เลขที่ 135 ม.2 ต.พนา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8129 31179 โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร)** ม.9 บ้านพนา ต.พนา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8130 8226 โรงเรียนบ้านตําแย (ประชาสงเคราะห์)** ม.7 บ้านตําแย ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8131 10653 โรงเรียนบ้านนาสะแบง** ม.11 บ้านนาสะแบง ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือญ
8132 14228 โรงเรียนบ้านพนานต์ (สามัคคีวิทยา)** ม.1 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8133 2531 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง** ม.12 บ้านโนนสูง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8134 6122 โรงเรียนบ้านจิก** ม.9 บ้านจิก ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8135 10546 โรงเรียนบ้านนายูง** ม.8 บ้านนายูง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8136 11536 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด** เลขที่ 7 บ้านโนนทุ่ง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8137 14755 โรงเรียนบ้านโพนเมือง* ม.2 บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8138 35230 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม** ม.2 วัดไชยาติการาม ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8139 39932 โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย** ม.14 บ้านดอนหวาย ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 37180 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8140 10510 โรงเรียนบ้านนาเมือง** ม.9 บ้านนาเมือง ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8141 39766 โรงเรียนบ้านนาสีนวล* ม.7 บ้านนาสีนวน ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8142 16705 โรงเรียนบ้านวังแคน** ม.3 บ้านวังแคน ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8143 2568 โรงเรียนบ่อบุโปโล** ม.2 บ้านไก่คํา ต.ไก่คํา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8144 3631 โรงเรียนบ้านไก่คํา* ม.8 บ้านไก่คํา ต.ไก่คํา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8145 5438 โรงเรียนบ้านโคกค่าย** ม.5 บ้านโคกค่าย ต.ไก่คํา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8146 16294 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์** ม.7 บ้านไร่สมบูรณ์ ต.ไก่คํา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8147 18218 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา** ม.10 บ้านสามัคคีพัฒนา ต.ไก่คํา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8148 37890 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา* ต คึมใหญ่ อ เมือง จ อํานาจเจริญ 37000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8148 37890 โรงเรยนคมใหญวทยา* - ต.คมใหญ อ.เมอง จ.อานาจเจรญ 37000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8149 5188 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่* ม.2 บ้านคึมใหญ่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8150 7447 โรงเรียนบ้านดอนไร่** ม.7 บ้านดอนไร่ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8151 9997 โรงเรียนบ้านนาคํา** ม.3 บ้านนาคํา ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8152 14840 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม** ม.4 บ้านภูเขาขาม ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8153 20455 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก** ม.5 บ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8154 2863 โรงเรียนบ้านก่อ (รามคําแหงอนุสรณ์ 2)** ม.2 บ้านก่อ ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8155 7410 โรงเรียนบ้านดอนเมย** ม.1 บ้านดอนเมย ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8156 20093 โรงเรียนบ้านหนองปลิง** ม.3 บ้านหนองปลิง ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8157 19698 โรงเรียนบ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง** ม.5 บ้านหนองนาเทิง ต.นาจิก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8158 10263 โรงเรียนนาแต้โคกสําราญ** ม.2 บ้านนาแต้ ต.นาแต้ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8159 22616 โรงเรียนบ้านหัวภู** ม.3 บ้านหัวภู ต.นาแต้ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ู ญ
8160 5741 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง** ม.9 บ้านโคกสวาสดิ์ ต.นาผือ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8161 5826 โรงเรียนบ้านโคกสูง** ม.2 บ้านโคกสูง ต.นาผือ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8162 10566 โรงเรียนบ้านนาเรือง** ม.5 บ้านนาเรือง ต.นาผือ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8163 37891 โรงเรียนนายมวิทยาคาร** บ้านนายม ต.นายม อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8164 10167 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้** ม.7 บ้านนาดอกไม้ ต.นายม อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8165 10549 โรงเรียนบ้านนาเยีย** ม.4 บ้านนาเยีย ต.นายม อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8166 1645 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะ

แซว**
ม.5 บ้านหนองมะแซว ต.นาวัง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8167 37892 โรงเรียนนาวังวิทยา** - ต.นาวัง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8168 5463 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย** ม.2 บ้านโคกช้างฮ้าย ต.นาวัง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8169 7012 โรงเรียนบ้านดงสวาง** ม.10 บ้านดงสวาง ต.นาวัง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8170 10463 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์** ม.6 บ้านนาโพธิ์ ต.นาวัง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8171 2260 โรงเรียนบ้านนาวังกุดตากล้า** ม.3 บ้านนาวัง ต.นาวัง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8172 3497 โรงเรียนบ้านแก้งกฐิน** ม.5 บ้านแก้งกฐิน ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8173 20603 โรงเรียนบ้านหนองเรือ** ม.2 บ้านหนองเรือ ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8174 874 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําปลีก** ม.9 บ้านน้ําปลีก ถ.ศรีมงคล ต.น้ําปลีก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8175 37893 โรงเรียนน้ําปลีกศึกษา** ม.9 บ้านน้ําปลีก ถ.ศรีมงคล ต.น้ําปลีก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8176 5130 โรงเรียนบ้านคําสร้างบ่อ** ม 5 บ้านคําสร้างบ่อ ต น้ําปลีก อ เมือง จ อํานาจเจริญ 37000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8176 5130 โรงเรยนบานคาสรางบอ** ม.5 บานคาสรางบอ ต.นาปลก อ.เมอง จ.อานาจเจรญ 37000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8177 7254 โรงเรียนบ้านดอนดู่** ม.7 บ้านดอนดู่ ต.น้ําปลีก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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8178 15787 โรงเรียนบ้านยางคํา** ม.6 บ้านยางคํา ต.น้ําปลีก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8179 65 โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคํางูเหลือม** ม.6 บ้านก้าวหน้าสามัคคี ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8180 2272 โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน** ม.1 บ้านนาห้วยยาง ถ.อรุณประเสริฐ ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8181 11606 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์** ม.3 บ้านโนนโพธิ์ ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8182 24045 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า** ม.5 บ้านนาหว้า ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8183 4957 โรงเรียนบ้านคํากลาง** ม.7 บ้านคํากลาง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8184 8614 โรงเรียนบ้านทับเมย** ม.5 บ้านทับเมย ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8185 18555 โรงเรียนโสกโดนคําไหลคําเตย** ม.3 บ้านโสกโดน ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8186 35227 โรงเรียนเจริญวิทยา** เลขที่ 902 ม.9 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8187 1540 โรงเรียนดอนหวายตาใกล้** ม.3 บ้านดอนหวาย ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8188 49256 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล** เลขที่ 359/9 ม.12 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8189 6157 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี** ม.4 บ้านเจริญสามัคคี ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8190 7273 โรงเรียนบ้านดอนแดง** ม.10 บ้านดอนแดง ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8191 9549 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง* ม.15 บ้านทุ่งสว่าง ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8192 11388 โรงเรียนบ้านโนนจาน** ม.2 บ้านโนนจาน ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8193 15160 โรงเรียนบ้านมิ่งมงคล** ม.3 บ้านอ่างใหญ่ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8194 24019 โรงเรียนพุทธอุทยาน** ม.5 บ้านพุทธอุทยาน ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8195 24216 โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ* ม.7 บ้านแสนสวาสดิ์ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8196 35228 โรงเรียนอนุบาลนพเก้า** เลขที่ 162 ม.12 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8197 37896 โรงเรียนอํานาจเจริญ 2* ม.3 ถ.ดอนหวาย-นาไร่ใหญ่ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8198 8395 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่** ม.7 บ้านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8199 12957 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ําเที่ยง** ม.10 บ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8200 3779 โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว** ม.3 บ้านขาม ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8201 327 โรงเรียนคํามะโค้งหนองแฝก** ม.4 บ้านคํามะโค้ง ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8202 11438 โรงเรียนบ้านโนนดู่** ม.5 บ้านโนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8203 12308 โรงเรียนบ้านบาก** ม 2 บ้านบาก ต สร้างนกทา อ เมือง จ อํานาจเจริญ 37000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8203 12308 โรงเรยนบานบาก** ม.2 บานบาก ต.สรางนกทา อ.เมอง จ.อานาจเจรญ 37000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8204 17667 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย** ม.13 บ้านสร้างนกทา ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ไปรษณีย์

ภาค

8205 37895 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม** บ้านสร้างนกทา ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8206 328 โรงเรียนคํามะเบื่อแสงเพชร* ม.6 บ้านคําเบื่อ ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8207 7023 โรงเรียนบ้านดงสีโท** ม.7 บ้านดงสีโท ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8208 14403 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี** ม.12 บ้านหนองมะแซว ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8209 5734 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง** ม.4 บ้านโคกสว่าง ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8210 20946 โรงเรียนบ้านหนองแสง** ม.8 บ้านหนองแสง ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8211 30845 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล** ม.1 บ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8212 5059 โรงเรียนบ้านคําปอแก้วคําไหล** ม.5 บ้านคําปอแก้ว ต.เหล่าพรวน อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8213 5356 โรงเรียนบ้านโคกกลาง** ม.1 บ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8214 24101 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา* ม.7 บ้านม่วง ต.โคกกลาง อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือญ
8215 5965 โรงเรียนบ้านจอก** ม.7 บ้านจอก ต.ดงบัง อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8216 6882 โรงเรียนบ้านดงบังโนนจาน* ม.1 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8217 20519 โรงเรียนบ้านหนองยาง* ม.6 บ้านหนองยาง ต.ดงบัง อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8218 23006 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย** ม.4 บ้านเหล่าฝ้าย ต.ดงบัง อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8219 6932 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ** ม.1 บ้านดงมะยาง ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8220 15949 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน** ม.6 บ้านแย ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8221 49350 โรงเรียนเต็มฤทัยศึกษา** เลขที่ 13 ม.3 ต.เปือย อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8222 37900 โรงเรียนมัธยมแมด** ม.9 บ้านแมด ต.แมด อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8223 10196 โรงเรียนบ้านนาดี** ม.3 บ้านนาดี ต.ไร่ขี อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8224 10804 โรงเรียนบ้านนาอุดม** ม.7 บ้านนาอุดม ต.ไร่ขี อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8225 14834 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน** ม.6 บ้านฟ้าห่วน ต.ไร่ขี อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8226 16247 โรงเรียนบ้านไร่ขี* ม.4 บ้านไร่ขี ต.ไร่ขี อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8227 23029 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง** ม.2 บ้านเหล่าเลิง ต.ไร่ขี อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8228 20251 โรงเรียนบ้านหนองไผ่** ม.8 บ้านหนองไผ่ ต.อํานาจ อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8229 21219 โรงเรียนบ้านหนองหิ้ง* ม.9 บ้านหนองหิ้ง ต.อํานาจ อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8230 37901 โรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม** เลขที่ 122 ม.6 ต.อํานาจ อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 37000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8231 5374 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ** ม 9 บ้านโคกกลาง ต นาเวียง อ เสนางคนิคม จ อํานาจเจริญ 37290 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8231 5374 โรงเรยนบานโคกกลางเหนอ** ม.9 บานโคกกลาง ต.นาเวยง อ.เสนางคนคม จ.อานาจเจรญ 37290 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8232 10621 โรงเรียนบ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)** ม.1 บ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
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ภาค

8233 11901 โรงเรียนบ้านโนนสูง* ม.4 บ้านโนนสูง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8234 22431 โรงเรียนบ้านห่องเตย** ม.5 บ้านห่องเตย ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8235 35229 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์** เลขที่ 137 ม.7 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8236 13941 โรงเรียนบ้านโป่งหิน** ม.5 บ้านโป่งหิน ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8237 14714 โรงเรียนบ้านโพนทอง** ม.9 บ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8238 19753 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก** ม.6 บ้านหนองโน ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8239 1013 โรงเรียนชุมชนบ้านไร่สีสุก** ม.1 บ้านไร่สีสุก ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8240 10707 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่** ม.6 บ้านนาหนองใหญ่ ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8241 17301 โรงเรียนบ้านศรีราชา* ม.4 บ้านศรีราชา ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ญ
8242 866 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่** ม.5 บ้านนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8243 5178 โรงเรียนบ้านคึมข่า* ม.13 บ้านคึมข่า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8244 10657 โรงเรียนบ้านนาสะอาด** ม.7 บ้านนาสะอาด ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8245 12027 โรงเรียนบ้านบก* ม.2 บ้านบก ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8246 19085 โรงเรียนบ้านหนองคล้า** ม.9 บ้านหนองคล้า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8247 31408 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม** ม.3 บ้านหนองทับม้า ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8248 11749 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์** ม.4 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8249 17529 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง** ม.5 บ้านสมสะอาดเนินกุง ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8250 20873 โรงเรียนบ้านหนองสามสี** ม.2 บ้านหนองสามสี ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8251 7496 โรงเรียนบ้านดอนหมู* ม.5 บ้านดอนหมู ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8252 10803 โรงเรียนบ้านนาอุดม* ม.3 บ้านนาอุดม ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8253 21400 โรงเรียนบ้านหนองไฮ** ม.1 บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 37290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8254 387 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์** ม.7 บ้านโคกชาด ต.คําพระ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8255 9008 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม** ม.8 บ้านท่ายางชุม ต.คําพระ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8256 19160 โรงเรียนบ้านหนองแคน** ม.6 บ้านหนองแคน ต.คําพระ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8257 7685 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา** ม.6 บ้านดู่พัฒนา ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8258 13755 โรงเรียนบ้านเป้า** ม.3 บ้านเป้า ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8259 22517 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง** ม 4 บ้านหัวดง ต เค็งใหญ่ อ หัวต พาน จ อํานาจเจริญ 37240 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8259 22517 โรงเรยนหวดงหนองคลอง** ม.4 บานหวดง ต.เคงใหญ อ.หวตะพาน จ.อานาจเจรญ 37240 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8260 37902 โรงเรียนจิกดู่วิทยา** ม.6 บ้านจิกดู่ ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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8261 757 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่** ม.5 บ้านจิกดู่ ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8262 11575 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน** ม.7 บ้านโนนผักหวาน ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8263 14657 โรงเรียนบ้านโพนขวาว* ม.4 บ้านโพนขวาว ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8264 19628 โรงเรียนบ้านหนองเทา** ม.2 บ้านหนองเทา ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8265 30706 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา** ม.8 บ้านดู่ใน ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8266 359 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์** ม.7 บ้านหนองแอวมอง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8267 3916 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก** ม.2 บ้านขุมเหล็ก ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8268 6309 โรงเรียนบ้านชะแงะ** ม.12 บ้านชะแงะ ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8269 11334 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง** ม.5 บ้านโนนค้อทุ่ง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8270 17199 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง** ม.9 บ้านเวียงหลวง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือญ
8271 22951 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว** ม.11 บ้านเหล่าพัฒนา ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8272 18464 โรงเรียนบ้านเสียว* ม.3 บ้านเสียว ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8273 20948 โรงเรียนบ้านหนองแสง** ม.6 บ้านหนองแสง ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8274 11358 โรงเรียนบ้านโนนแคน** ม.7 บ้านโนนแคน ต.สร้างถ่อ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8275 4975 โรงเรียนบ้านคําข่า** ม.4 บ้านคําข่า ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8276 5026 โรงเรียนบ้านคําน้อย** ม.2 บ้านคําน้อย ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8277 10019 โรงเรียนบ้านนาคู (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)** ม.9 บ้านนาคู ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8278 23242 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา** ม.10 บ้านใหม่พัฒนา ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8279 5665 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ** ม.8 บ้านโคกเลาะ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8280 11333 โรงเรียนบ้านโนนค้อ* ม.2 บ้านโนนค้อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8281 12104 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง** ม.6 บ้านบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8282 18884 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว* ม.1 บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8283 4996 โรงเรียนบ้านคําเจริญ** ม.4 บ้านคําเจริญ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8284 7452 โรงเรียนบ้านดอนว่าน** ม.9 บ้านดอนว่าน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8285 18561 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน** ม.5 บ้านโสกท่าวังหิน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8286 18931 โรงเรียนบ้านหนองขอน** ม.2 บ้านหนองขอน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8287 22531 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน** ม.8 บ้านหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8288 23683 โรงเรียนประชารัฐวิทยา* ม 4 บ้านโต่งโต้น หนองเดิ่น ต หัวตะพาน อ หัวตะพาน จ อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8288 23683 โรงเรยนประชารฐวทยา* ม.4 บานโตงโตน-หนองเดน ต.หวตะพาน อ.หวตะพาน จ.อานาจเจรญ 37240 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8289 40285 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา** เลขที่ 181 ม.8 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 37240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8290 22979 โรงเรียนบ้านเหล่าตําแย* ม.6 บ้านเหล่าตําแย ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8291 961 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์โนนแดงวิทยา* ม.3 บ้านโพธิ์ ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8292 37907 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์* เลขที่ 4 ม.1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8293 31125 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138* ม.1 บ้านเพีย ถ.หนองวัวซอ-คําบง ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8294 11426 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ* ม.4 บ้านโนนฐานะ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8295 15872 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ําย้อย* ม.13 บ้านโนนน้ําย้อย ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8296 22942 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง* ม.8 บ้านเหล่ากกโพธิ์ ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8297 23046 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม* ม.7 บ้านเหล่าหมากบ้า ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8298 7468 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์* ม.7 บ้านดอนสวรรค์ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8299 9038 โรงเรียนบ้านท่าแร่* ม.5 ต.ทาลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ
8300 3236 โรงเรียนบ้านกุดยาง* ม.2 บ้านกุดยาง ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8301 3475 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย* ม.10 บ้านเกิ้งน้อย ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8302 6854 โรงเรียนบ้านดงน้อย* เลขที่ 75 ม.2 บ้านดงน้อย ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8303 6988 โรงเรียนบ้านดงเรือง* ม.8 บ้านดงเรือง ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8304 1289 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม* ม.7 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8305 4993 โรงเรียนบ้านคําเจริญ* ม.10 บ้านคําเจริญ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8306 20749 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง* ม.14 บ้านหนองศรีเจริญ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8307 11957 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย* ม.8 บ้านโนนเห็น ต.เวียงคํา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8308 18764 โรงเรียนบ้านหนองกวาง* ม.4 บ้านหนองกวาง ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8309 8559 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ* ม.5 บ้านทองอินทร์ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8310 20699 โรงเรียนบ้านหนองแวง* ม.9 บ้านหนองแวง ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8311 21116 โรงเรียนบ้านหนองหว้า* ม.7 บ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8312 18540 โรงเรียนบ้านโสกคูณ* ม.2 บ้านโสกคูณ ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8313 4985 โรงเรียนบ้านคําแคนแก่นคูณ* ม.10 บ้านคําแคน ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8314 32389 โรงเรียนไชยวานวิทยา* เลขที่ 7 ม.11 บ้านค่ายเสรี ถ.ศรีธาตุ-บ้าน

ต้อง
- อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8315 16723 โรงเรียนบ้านวังชมภู* ม.6 บ้านวังชมภู ต.คําเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8316 5115 โรงเรียนบ้านคํายาง* ม 6 บ้านคํายาง ต ไชยวาน อ ไชยวาน จ อดรธานี 41290 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8316 5115 โรงเรยนบานคายาง* ม.6 บานคายาง ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธาน 41290 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8317 24031 โรงเรียนเพียปู่ประชาสรรค์* เลขที่ 312 ม.8 บ้านเพียปู่ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8318 37921 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา* เลขที่ 260/2 บ้านโนนสวรรค์ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8319 611 โรงเรียนชุมชนกุดค้า* ม.10 บ้านกุดค้อ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8320 32396 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร* เลขที่ 28 ม.12 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8321 8771 โรงเรียนบ้านท่าช่วง* ม.6 บ้านท่าช่วง ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8322 10138 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง* ม.6 บ้านนาชุมแสง ต.ทุ่งแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8323 625 โรงเรียนชุมชนคําตานาหนองกุง* เลขที่ 6 บ้านคําตานา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8324 11744 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์* ม.5 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8325 10229 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก* ม.6 บ้านนาต้อง, บ้านนาสมนึก ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8326 10544 โรงเรียนบ้านนายูง* ม.1 บ้านนายูง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8327 17030 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์* ม.2 บ้านวังเลา,บ้านโสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ู ุ
8328 10257 โรงเรียนบ้านนาตูม* ม.5 บ้านนาตูม ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8329 32392 โรงเรียนน้ําโสมพิทยาคม* เลขที่ 141 ม.9 ต.นางัว อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 41210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8330 6105 โรงเรียนบ้านจําปาทอง* ม.7 บ้านจําปาทอง ต.บ้านหยวก อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 41210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8331 6509 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ* ม.6 บ้านโชคเจริญ ต.สามัคคี อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 41210 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8332 5020 โรงเรียนบ้านคําเต้าแก้วหินลาด* ม.7 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8333 650 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า* ม.2 บ้านทมป่าข่า ต.ทมป่าข่า อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8334 11933 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ําเกลี้ยง* ม.8 บ้านโนนหยาด ถ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8335 14954 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า* ม.4 บ้านม่วงเฒ่า ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8336 19226 โรงเรียนบ้านหนองจาน* ม.5 บ้านหนองจาน ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8337 22609 โรงเรียนบ้านหัวฝาย* ม.3 บ้านหัวฝาย ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8338 906 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว* ม.9 บ้านบุ่งแก้ว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8339 12235 โรงเรียนบ้านบะยาว* ม.8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8340 22270 โรงเรียนบ้านห้วยแสงอรุณวิทยา* ม.7 บ้านแสงอรุณ ต.โพธิ์ชัย อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8341 20621 โรงเรียนบ้านหนองลาด* ม.5 บ้านหนองแวง ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8342 37936 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก* - ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8343 7055 โรงเรียนบ้านดงหวาย* ม.11 บ้านดงหวาย ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8344 8276 โรงเรียนบ้านตูม* ม.2 บ้านโนนศึกษา ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8345 18794 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา* ม 5 บ้านหนองกา ต บ้านจันทน์ อ บ้านดง จ อดรธานี 41190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8345 18794 โรงเรยนบานหนองกาโนนสมมา* ม.5 บานหนองกา ต.บานจนทน อ.บานดุง จ.อุดรธาน 41190 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8346 21972 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโด* ม.5 บ้านห้วยปลาโด ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8347 5942 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย* ม.7 บ้านงิ้ว ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8348 16800 โรงเรียนบ้านวังทอง* ม.1 บ้านวังทอง ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8349 32390 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา* เลขที่ 117 ม.3 ถ.ศรีสุทโธ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8350 39708 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถุมภ์* ม.6 บ้านโนนตาแสง ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8351 1523 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา* ม.7 บ้านดอนตาล ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8352 3818 โรงเรียนบ้านข้าวสาร* ม.4 บ้านข้าวสาร ต.หนองแวงข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8353 7056 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง* ม.12 บ้านดงหวาย ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8354 19655 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน* ม.7 บ้านหนองนกเขียน ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8355 30584 โรงเรียนหนองกุงวังแสง* ม.8 บ้านหนองกุง ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8356 6458 โรงเรียนบ้านเชียงกรม* ม.8 บ้านเชียงกรม ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
8357 11920 โรงเรียนบ้านโนนแสวง* ม.11 บ้านโนนแสวง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8358 31146 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม* ม.3 บ้านดอนม่วง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8359 11746 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์* ม.12 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8360 10952 โรงเรียนบ้านน้ําเที่ยงลานเตหนองเม็ก* ม.9 บ้านน้ําเที่ยง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8361 14712 โรงเรียนบ้านโพนทอง* ม.5 บ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8362 10680 โรงเรียนบ้านนาสีนวล* ม.10 บ้านนาสีนวล ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8363 5978 โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสําราญ* ม.7 บ้านจอมตาล ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8364 14763 โรงเรียนบ้านโพนเลา* ม.7 บ้านโพนเลา ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8365 17689 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคํา* ม.11 บ้านสร้างคํา ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8366 4874 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ* ม.3 บ้านคอนเลียบ ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8367 10283 โรงเรียนบ้านนาทราย* ม.7 บ้านนาทราย ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8368 10433 โรงเรียนบ้านนาพู่* ม.1 บ้านนาพู่ ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8369 9975 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้* ม.3 บ้านนาคอม ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8370 15915 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคํา* ม.9 บ้านยามกาน้อย ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8371 15916 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่* ม.2 บ้านยามกาใหญ่ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8372 5726 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง* ม.7 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8373 6773 โรงเรียนบ้านดงขันทอง* ม.10 บ้านดงขันทอง ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8374 15757 โรงเรียนบ้านยาง (ครราษฎร์วิทยา)* ม 3 บ้านยาง ต บ้านเหล่า อ เพ็ญ จ อดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8374 15757 โรงเรยนบานยาง (คุรุราษฎรวทยา)* ม.3 บานยาง ต.บานเหลา อ.เพญ จ.อุดรธาน 41150 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8375 10648 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน* ม.3 บ้านนาส่อน ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8376 17333 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง* ม.16 บ้านศรีสุวรรณ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8377 31206 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล* ม.11 บ้านสันป่าตอง ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8378 22399 โรงเรียนบ้านหว้าน* ม.5 บ้านหว้าน ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8379 19946 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน* ม.5 บ้านหนองบัวบาน ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8380 37906 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร* เลขที่ 333 ม.1 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8381 11654 โรงเรียนบ้านโนนยาง* บ้านโนนยาง ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8382 24148 โรงเรียนมิตรภาพ 6* ม.2 บ้านดงลิง ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8383 37916 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม* ม.1 บ้านกุดสระ ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8384 20799 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)* ม.5 บ้านหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8385 6102 โรงเรียนบ้านจําปา* ม.10 บ้านจําปา ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
8386 6477 โรงเรียนบ้านเชียงยืน* ม.1 บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8387 19425 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน* ม.5 บ้านหนองตอ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8388 9878 โรงเรียนบ้านชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา* ม.1 บ้านนากว้าง ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8389 10299 โรงเรียนบ้านนาทาม* ม.9 บ้านนาทาม ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8390 8394 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย* ม.7 บ้านถ่อนใหญ่ ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8391 23713 โรงเรียนประชาสามัคคี* ม.9 บ้านดงยวด ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8392 18874 โรงเรียนบ้านหนองแก* ม.6 บ้านหนองแก ต.นาคําขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8393 105 โรงเรียนกุดลิงง้อหนองแก* ม.4 บ้านหนองแก ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8394 673 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2* เลขที่ 200 ม.7 ถ.อุดร-หนองบัวลําภู บ้าน

โนนสง่า
ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8395 37910 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา* เลขที่ 26 ม.4 ถ.อุดร-หนองบัวลําภู บ้าน
นิคม

ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8396 11557 โรงเรียนบ้านโนนบุญมี* ม.5 บ้านโนนบุญมี ถ.อุดร-หนองบัวลําภู ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8397 3817 โรงเรียนบ้านข้าวสาร* ม.4 บ้านข้าวสาร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8398 7668 โรงเรียนบ้านดู่* ม.5 บ้านดู่ใต้ ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8399 15182 โรงเรียนบ้านเม่น* ม.7 บ้านเม่น ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8400 22586 โรงเรียนบ้านหัวบึง* ม.3 บ้านหัวบึง ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8401 37918 โรงเรียนอดรพัฒนาการ* เลขที่ 177 ม 2 บ้านหนองตม ต บ้านจั่น อ เมือง จ อดรธานี 41000 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8401 37918 โรงเรยนอุดรพฒนาการ* เลขท 177 ม.2 บานหนองตูม ต.บานจน อ.เมอง จ.อุดรธาน 41000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8402 502 โรงเรียนเจ.ซี.บ้านอินทร์แปลง* ม.8 บ้านอินทร์แปลง ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8403 7525 โรงเรียนบ้านดอนหาด* ม.4 บ้านดอนหาด ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8404 19996 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ํา* ม.3 บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8405 37914 โรงเรียนสามพร้าววิทยา* ม.2 บ้านสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8406 6710 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ* ม.3 บ้านเซ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8407 19891 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง* ม.3 บ้านหนองบัวเงิน ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8408 17319 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง* ม.4 บ้านศรีสว่าง ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8409 35231 โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุดรธานี* เลขที่ 129 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8410 49807 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี* เลขที่ 11 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8411 19531 โรงเรียนบ้านหนองตุ* ม.2 บ้านหนองตุ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ ุ
8412 35236 โรงเรียนพันธกิจวิทยา* เลขที่ 74/1 ม.2 ถ.นิตโย ซ.ประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8413 35244 โรงเรียนอนุบาลวิมานทิพย์* เลขที่ 427/1 ถ.ศรีสุข ซ.ร่วมกรุณา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8414 37919 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล* เลขที่ 77 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8415 14997 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี* ม.2 บ้านม่วง ต.หมากแข้ง1 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8416 2575 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา* ม.1 บ้านบะยาว ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8417 37533 โรงเรียนคํายางพิทยา* - ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8418 1566 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร* ม.11 บ้านดานใหญ่ ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8419 23872 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล* ม.1 บ้านผาสุก ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8420 31307 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ* เลขที่ 184 ม.5 บ้านหนองแวงเจริญ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8421 9702 โรงเรียนบ้านไทยสมพร* ม.5 บ้านไทยสมพร ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8422 11783 โรงเรียนบ้านโนนสวาง* ม.7 บ้านโนนสวาง ถ.สายอําเภอวังสาม

หมอ-อําเภอวาริชภูมิ
ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8423 5769 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด* ม.2 บ้านโคกสะอาด ต.หนองไผ่ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8424 39857 โรงเรียนกมลาลักษณ์* เลขที่ 198 ม.8 บ้านศรีสง่าเมือง - อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8425 5508 โ ี ้ โ ้ * 2 ้ โ ้ โ ศ ี ิ ํ ปี ศ ี ี 41230 ั ี ื8425 5508 โรงเรยนบานโคกนอย* ม.2 บานโคกนอย,โคกศรเจรญ ต.จาป อ.ศรธาตุ จ.อุดรธาน 41230 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8426 11619 โรงเรียนบ้านโนนม่วง* ม.16 บ้านโคกใหญ่ ต.จําปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8427 11717 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย* ม.4 บ้านโนนสงเปลือย ต.จําปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8428 37946 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม* - ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8429 6467 โรงเรียนบ้านเชียงดา* ม.1 บ้านเชียงดา ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8430 40002 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม* ถ.เชียงดาแสนสุข ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8431 10741 โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม)* ม.3 บ้านนาหว้า ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8432 396 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา* ม.1 บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8433 10330 โรงเรียนบ้านนาน้ําชุ่ม* ม.5 บ้านนาน้ําชุ่ม ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8434 5728 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง* ม.8 บ้านโคกสว่าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8435 6907 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม* ม.5 บ้านดงผักเทียม ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8436 9151 โรงเรียนบ้านท่าเสียว* ม.7 บ้านท่าเสียว ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
8437 11416 โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา* ม.6 บ้านโนนสาวเอ้ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8438 11544 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ (เพ็งแสนวิทยา)* ม.3 บ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8439 37948 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา* เลขที่ 244 ม.1 บ้านสร้างคอม ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8440 31381 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม* ม.1 บ้านสร้างคอม ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8441 5653 โรงเรียนบ้านโคกล่าม* ม.3 บ้านโคกล่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8442 10981 โรงเรียนบ้านน้ําพ่น* ม.1 บ้านน้ําพ่น ต.น้ําพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8443 11940 โรงเรียนบ้านโนนหวาย* ม.1 บ้านโนนหวาย ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8444 19947 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน* ม.3 บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8445 37951 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม* เลขที่ 159/2 ม.4 บ้านโคกก่อง ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8446 5540 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม* ม.2 บ้านโคกผักหอม ต.อวบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8447 11408 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี* ม.5 บ้านโนนชัยศรี ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8448 23505 โรงเรียนบ้านอูบมุง* ม.1 บ้านอูบมุง ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8449 18204 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม* ม.4 บ้านสามเหลี่ยม ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8450 20017 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ* ม.10 บ้านหนองประเสริฐ ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8451 10413 โรงเรียนบ้านนาฝาย* ม.2 บ้านนาฝาย ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8452 9002 โรงเรียนบ้านท่ายม* ม.5 บ้านท่ายม ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8453 5730 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง* ม.2 บ้านโคกสว่าง ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8454 20942 โรงเรียนบ้านหนองแสง* ม 1 บ้านหนองแสง ต หนองแสง อ หนองแสง จ อดรธานี 41340 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8454 20942 โรงเรยนบานหนองแสง* ม.1 บานหนองแสง ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธาน 41340 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8455 10202 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง* ม.8 บ้านนาดีโคกกลาง ต.หนองแสงนาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8456 19557 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก* เลขที่ 175 ม.8 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8457 5155 โรงเรียนบ้านคําอ้อ* ม.7 บ้านคําอ้อ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8458 6457 โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)* เลขที่ 342 ม.9 บ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8459 5740 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี* ม.13 บ้านโคกสว่างนาดี ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8460 6788 โรงเรียนบ้านดงคํา* ม.16 บ้านดงคํา ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8461 10088 โรงเรียนบ้านนางิ้ว* ม.11 บ้านนางิ้ว ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8462 17852 โรงเรียนบ้านสะคาม* ม.3 บ้านสะคาม ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8463 10548 โรงเรียนบ้านนาเยีย* ม.4 บ้านนาเยีย ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8464 17140 โรงเรียนบ้านวังฮาง* ม.11 บ้านวังฮาง ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8465 17547 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว* เลขที่ 241 ม.1 ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
8466 18647 โรงเรียนบ้านหงษาวดี* ม.6 บ้านหงษาวดี ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8467 6891 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์* ม.7 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8468 1089 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก* ม.7 บ้านหนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8469 32399 โรงเรียนหนองหานวิทยา* เลขที่ 601 ม.6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8470 35255 โรงเรียนอนุบาลกฤชานันท์* เลขที่ 89 ม.13 ถ.หนองหาน-กุมภวาปี ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8471 11115 โรงเรียนบ้านน้ําอ่าง (สํานักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ที่ 163)*

ม.4 บ้านค้อกลาง ต.น้ําอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 ภาคเหนือ

8472 1028 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน* เลขที่ 206/5 ม.12 บ้านวังหิน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 ภาคเหนือ
8473 16751 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)* ม.3 บ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 ภาคเหนือ
8474 16752 โรงเรียนบ้านวังแดง (หมู่สองสามัคคี)* ม.2 บ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 ภาคเหนือ
8475 16852 โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)* ม.8 บ้านวังเบน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 ภาคเหนือ
8476 37960 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ* ม.1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
8477 9025 โรงเรียนบ้านท่าเรือ* ม.9 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
8478 5922 โรงเรียนบ้านงอมมด* ม.2 บ้านงอมมด ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
8479 23804 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา* ม.5 ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
8480 2287 โรงเรียนน้ําพร้าสามัคคี* ม.20 บ้านน้ําพร้า ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
8481 8505 โรงเรียนบ้านทรายงามวิทยา* ม 10 ต น้ําหมัน อ ท่าปลา จ อตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ8481 8505 โรงเรยนบานทรายงามวทยา* ม.10 ต.นาหมน อ.ทาปลา จ.อุตรดตถ 53150 ภาคเหนอ
8482 10224 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์* ม.4 ต.น้ําหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8483 11093 โรงเรียนบ้านน้ําหมัน* ม.5 บ้านน้ําหมัน ต.น้ําหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
8484 513 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์* ม.8 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
8485 39709 โรงเรียนบ้านซําบ้อ* ม.11 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
8486 15896 โรงเรียนบ้านย่านดู่* ม.10 บ้านย่านดู่ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
8487 23861 โรงเรียนผาเต่าพัฒนา* ม.3 บ้านผาเต่าพัฒนา ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
8488 2435 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่านสงเคราะห์ 

3*
ม.4 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ

8489 23657 โรงเรียนประชานิคมวิทยา* ม.7 บ้านหนองโบสถ์ ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ
8490 2434 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่านสงเคราะห์ 

2*
ม.1 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ

8491 2442 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่านสงเคราะห์ 
1**

ม.5 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 ภาคเหนือ

8492 21691 โรงเรียนบ้านห้วยคอม* ม.4 ต.น้ําไผ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 ภาคเหนือ
8492 49552 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สาขาบ้านเพีย* ม.6 ต.น้ําไผ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 ภาคเหนือ
8493 16899 โรงเรียนบ้านวังผาชัน* ม.6 บ้านวังผาชัน ต.น้ําไคร้ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 ภาคเหนือ
8494 7770 โรงเรียนบ้านต้นขนุน* ม.3 ต.น้ําไผ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 ภาคเหนือ
8495 21933 โรงเรียนบ้านห้วยเนียม* ม.5 ถ.น้ําปาด-บ้านเพีย ต.น้ําไผ่ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 ภาคเหนือ
8496 21284 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว* ม.6 บ้านหนองแห้ว ต.บ้านฝาย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 ภาคเหนือ
8497 21719 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้* ม.2 บ้านห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 ภาคเหนือ
8498 30164 โรงเรียนสมพงษ์วิทยา* ม.5 บ้านสวน ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 ภาคเหนือ
8499 14952 โรงเรียนบ้านม่วงชุม* ม.3 บ้านม่วงชุม ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180 ภาคเหนือ
8500 21685 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง* ม.4 บ้านห้วยครั่ง ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180 ภาคเหนือ
8501 25312 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง* ม.7 บ้านม่วงเจ็ดต้น ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180 ภาคเหนือ
8502 4303 โรงเรียนบ้านคลองกะชี* ม.7 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 ภาคเหนือ
8503 21433 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ* ม.1 บ้านหน้าพระธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 ภาคเหนือ
8504 7368 โรงเรียนบ้านดอนโพ* ม.7 บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 ภาคเหนือ
8505 9001 โรงเรียนบ้านท้ายน้ํา* ม.5 บ้านท้ายน้ํา ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 ภาคเหนือ
8506 28234 โ ี ั โ ้ ** 1 ้ ้ ้ ้ ิชั ิ ์ 53120 ื8506 28234 โรงเรยนวดโรงมา** ม.1 บานหมอ ต.บานหมอ อ.พชย จ.อุตรดตถ 53120 ภาคเหนอ
8507 7640 โรงเรียนบ้านดินแดง* ม.10 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8508 24451 โรงเรียนไร่อ้อย* ม.5 บ้านไร่อ้อย ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 ภาคเหนือ
8509 28426 โรงเรียนวัดวังผักรุง* ม.3 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 ภาคเหนือ
8510 22197 โรงเรียนบ้านห้วยลึก* ม.5 บ้านห้วยลึก ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 ภาคเหนือ
8511 10710 โรงเรียนบ้านนาหน่ํา* ม.2 บ้านนาหน่ํา ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 ภาคเหนือ
8512 39688 โรงเรียนบ้านชําบอน* ม.4 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 ภาคเหนือ
8513 7711 โรงเรียนบ้านเดิ่น* ม.2 บ้านเดิ่น ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 ภาคเหนือ
8514 10154 โรงเรียนบ้านนาแซง* ม.3 บ้านนาแซง ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 ภาคเหนือ
8515 23000 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา* ม.1 บ้านเหล่าป่าสา ต.ขุนฝางงิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8516 22745 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น* ม.6 บ้านหาดเสือเต้น ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8517 23805 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา* ม.3 บ้านป่าขนุน ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือุ ญ ุ ุ ุ
8518 24147 โรงเรียนมิตรภาพ 39 (ส.ท.ถนอม อุประ

อนุสรณ์)*
ม.2 บ้านวังสีสูบ ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ

8519 28565 โรงเรียนวัดศรีธาราม* ม.1 บ้านวังสีสูบ ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8520 32347 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม* เลขที่ 12 ถ.ท่าอิฐล่าง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8521 31453 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์* - ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8522 37957 โรงเรียนอุตรดิตถ์* เลขที่ 15 ถ.อินใจมี/ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8523 32410 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี* เลขที่ 7/1 ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8524 587 โรงเรียนชายเขาวิทยา* ม.5 ต.น้ําริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8525 30576 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา)* ม.6 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8526 16888 โรงเรียนบ้านวังโป่ง* ม.8 บ้านวังโป่ง ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8527 26092 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา)* เลขที่ 28 ม.2 บ้านท่าทอง ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8528 29029 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง* ม.7 ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8529 16749 โรงเรียนบ้านวังแดง* ม.5 บ้านวังแดง ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8530 25460 โรงเรียนวัดช่องลม* ม.2 บ้านช่องลม ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8531 2237 โรงเรียนนาน้อยวิทยา* ม.6 บ้านนาน้อย ต.หาดงิ้วแสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ภาคเหนือ
8532 1408 โรงเรียนชุมชนหัวดง* ม.3 บ้านดง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 ภาคเหนือ
8532 1512 โรงเรียนดอนแก้ว* เลขที่ 31 ม.4 ถ.เขาน้ําตก ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 ภาคเหนือ
8533 26473 โรงเรียนวัดนาท เล* ม 5 บ้านนาท เล ต ชัยจมพล อ ลับแล จ อตรดิตถ์ 53130 ภาคเหนือ8533 26473 โรงเรยนวดนาทะเล* ม.5 บานนาทะเล ต.ชยจุมพล อ.ลบแล จ.อุตรดตถ 53130 ภาคเหนอ
8534 25714 โรงเรียนวัดดอนสัก* ม.3 บ้านนารี ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8535 30630 โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา* ม.4 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 ภาคเหนือ
8536 21820 โรงเรียนบ้านห้วยใต้* ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 ภาคเหนือ
8537 39715 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร* เลขที่ 326 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 ภาคเหนือ
8538 26226 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย* ม.3 บ้านเขาขี้ฝอย ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 ภาคเหนือ
8539 749 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ* ม.2 บ้านโคกหม้อ ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 ภาคเหนือ
8540 4081 โรงเรียนบ้านเขาน้อย* ม.10 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 ภาคเหนือ
8541 17710 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ* ม.13 บ้านสวนขวัญ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 ภาคเหนือ
8542 32290 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์* ม.8 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 ภาคเหนือ
8543 11154 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)* ม.10 บ้านเนินเคว่า ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 ภาคเหนือ
8544 19017 โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุ ม.5 บ้านหนองขุย ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 ภาคเหนือุ ุ

เคราะห์)*
ุ ุ ุ

8545 22516 โรงเรียนบ้านหัวดง* ม.3 บ้านหัวดง ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 ภาคเหนือ
8546 28463 โรงเรียนวัดวังสาริกา* ม.4 บ้านวังวัดสาริกา ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 ภาคเหนือ
8547 26124 โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม* ม.2 บ้านท่าเสาร์ ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 ภาคเหนือ
8548 11000 โรงเรียนบ้านน้ําพุ* ม.1 บ้านน้ําพุ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 ภาคเหนือ
8549 31128 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่* ม.1 บ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 ภาคเหนือ
8550 9394 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน* ม.2 บ้านทุ่งนาสวน ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 ภาคเหนือ
8551 22055 โรงเรียนบ้านห้วยพลู* ม.7 บ้านห้วยพลู ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 ภาคเหนือ
8552 22879 โรงเรียนบ้านหูช้าง* เลขที่ 457 ม.4 บ้านหูช้าง ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 ภาคเหนือ
8553 27203 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)* ม.1 บ้านบุญลือ ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8553 49556 โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง* ม.7 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8554 29301 โรงเรียนวัดหนองตางู* ม.2 ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8554 11158 โรงเรียนบ้านเนินซาก* ม.2 ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8555 49554 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า* ม.5 ต.หนองเต่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8555 31329 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า สาขาวัดวัง

ปลากด*
ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ

8555 49555 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า สาขาบ้านหนอง
น้ําข่น*

ม.6 ต.หนองเต่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
นาขุน*

8556 29915 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)* ม.3 บ้านท่ารากหวาย ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8557 6973 โรงเรียนบ้านดงยางใต้* ม.3 บ้านดงยางใต้ ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8558 8800 โรงเรียนบ้านท่าซุง* ม.1 บ้านหนองปลาหมัน ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8559 25844 โรงเรียนวัดตานาด* ม.4 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8560 11173 โรงเรียนบ้านเนินตูม* ม.2 บ้านเนินตูม ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8561 25321 โรงเรียนวัดจักษา* ม.8 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8562 32276 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม* เลขที่ 6 ม.2 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8563 29718 โรงเรียนวัดหาดทนง* ม.6 บ้านหาดทนง ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8564 39591 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม* เลขที่ 8 ถนนมณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ

8565 39593 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต* เลขที่ 717 ถนนศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือุ ุ ุ
8566 39592 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส* เลขที่ 197 ถนนท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8567 39594 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี* เลขที่ 18 ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ภาคเหนือ
8568 11034 โรงเรียนบ้านน้ํารอบ* ม.18 บ้านน้ํารอบ ต.น้ํารอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 ภาคเหนือ
8569 913 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน* ม.2 บ้านประดู่ยืน ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 ภาคเหนือ
8570 8649 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน* ม.1 บ้านทัพยายปอน ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 ภาคเหนือ
8571 20143 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด* เลขที่ 101/3 ม.7 บ้านหนองผักกาด ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 ภาคเหนือ
8572 22213 โรงเรียนบ้านห้วยโศก* ม.2 บ้านห้วยโศก ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 ภาคเหนือ
8573 24344 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2* ม.6 บ้านซับป่าพลู ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 ภาคเหนือ
8574 32326 โรงเรียนลานสักวิทยา* ม.1 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 ภาคเหนือ
8575 13348 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่* ม.4 บ้านปางไม้ไผ่ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 ภาคเหนือ
8576 17597 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์* ม.9 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 ภาคเหนือ
8576 49560 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะ

คลอง*
ม.5 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 ภาคเหนือ

8577 49561 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สาขาวัดหนองหลวง* ม.4 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 ภาคเหนือ

8577 20747 โรงเรียนบ้านหนองแว่น* ม.7 บ้านหนองแว่น ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 ภาคเหนือ
8578 19464 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน* ม.5 บ้านหนองตะเคียน ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 ภาคเหนือ
8579 25725 โ ี ั * 7 ้ ่ ส ่ ์ ั ี 61150 ื8579 25725 โรงเรยนวดดอนหวาย* ม.7 บานดอนหวาย ต.บอยาง อ.สวางอารมณ จ.อุทยธาน 61150 ภาคเหนอ
8580 19020 โรงเรียนบ้านหนองเข้* ม.12 บ้านหนองเข้ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 ภาคเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8581 25616 โรงเรียนวัดดอนกลอย* ม.5 บ้านดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 ภาคเหนือ
8581 29624 โรงเรียนวัดห้วยรอบ* เลขที่ 58 ม.2 บ้านห้วยรอบ ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 ภาคเหนือ
8582 18729 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม* ม.7 บ้านหนองกระทุ่ม ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 ภาคเหนือ
8583 1072 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง* ม.10 บ้านเกาะตาซ้ง ต.ท่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 ภาคเหนือ
8584 13612 โรงเรียนบ้านป่าเลา* ม.6 ต.ป่าเลา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 ภาคเหนือ
8585 16333 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก* ม.8 บ้านล่อมเสือโฮก ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 ภาคเหนือ
8586 2811 โรงเรียนบ้านกลาง* ม.4 บ้านกลาง ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 ภาคเหนือ
8587 17315 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง* ม.7 บ้านศรีสมบูรณ์ ต.หนองทันน้ํา อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8588 12685 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง* ม.2 บ้านบุ่งซวย ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8589 37988 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม* - ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
8590 7581 โรงเรียนบ้านด่าน* ม.1 ถ.บ้านด่าน ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8591 17177 โรงเรียนบ้านเวินบึก* ม.8 บ้านเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8592 6553 โรงเรียนบ้านซะซอม* ม.7 บ้านซะซอม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8593 20200 โรงเรียนบ้านหนองผือ* ม.4 บ้านหนองผือ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8594 20966 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่* ม.1 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8595 1405 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่* ม.1 บ้านห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8596 6829 โรงเรียนบ้านดงดิบ* บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8597 6842 โรงเรียนบ้านดงแถบ* บ้านดงแถบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8598 10355 โรงเรียนบ้านนาบัว* บ้านนาบัวใต้ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8599 12246 โรงเรียนบ้านบะไห* ม.7 บ้านบะไห ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8600 12290 โรงเรียนบ้านบัวเทียม* ม.9 บ้านบัวเทียม ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8601 10801 โรงเรียนบ้านนาอุดม* ม.7 บ้านโนนเค็ง ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8602 5136 โรงเรียนบ้านคําสําราญ* ม.8 บ้านคําสําราญ ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8603 37990 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา* เลขที่ 273 ม.1 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8604 19569 โรงเรียนบ้านหนองแต้* ม.5 บ้านหนองแต้ ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8605 23991 โรงเรียนพิชัยศึกษา* ม.3 บ้านไทยวัฒนา ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8606 10119 โรงเรียนบ้านนาเจริญ* ม.1 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8607 37992 โรงเรียนนาส่วงวิทยา* ต นาส่วง อ เดชอดม จ อบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8607 37992 โรงเรยนนาสวงวทยา* - ต.นาสวง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน 34160 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8608 20764 โรงเรียนบ้านหนองสนม* ม.13 บ้านหนองสนม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Page 330 of 334



ONE
SQ

A

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ
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ภาค

8609 23662 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา* ม.7 บ้านดอนชี ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8610 11796 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง* ม.3 บ้านโนนสว่าง ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8611 20943 โรงเรียนบ้านหนองแสง* ม.7 บ้านหนองแสง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8612 5126 โรงเรียนบ้านคําสมิง* ม.11 บ้านคําสมิง ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8613 12214 โรงเรียนบ้านบ่อหิน* ม.5 บ้านบ่อหิน ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8614 8064 โรงเรียนบ้านตากแดด* ม.4 ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8615 38011 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม* - ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8616 22047 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย* ม.2 บ้านห้วยฝ้าย ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8617 21773 โรงเรียนบ้านห้วยดู่* ม.3 บ้านห้วยดู่ ต.คําหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8618 23585 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง* ม.5 บ้านไฮหย่อง ต.คําหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ ุ
8619 38015 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา* ม.5 ถ.สมเด็จ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8620 3498 โรงเรียนบ้านแก่งกบ* ม.9 บ้านแก่งกบ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8621 10730 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน* ม.3 บ้านนาห้วยแคน ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8622 9984 โรงเรียนบ้านนาคาย* ม.1 บ้านนาคาย ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8623 6672 โรงเรียนบ้านซํางู* ม.5 บ้านซํางู ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8624 19581 โรงเรียนบ้านหนองถาวร* ม.2 บ้านหนองถาวร ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8625 11352 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข* ม.6 บ้านแสนสุข ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8626 11551 โรงเรียนบ้านโนนบก* ม.5 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8627 38017 โรงเรียนดงสว่างวิทยา* - ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8628 18591 โรงเรียนบ้านโสกแสง* ม.1 บ้านโสกแสง ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8629 14747 โรงเรียนบ้านโพนแพง* ม.5 บ้านโพนแพง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8630 37977 โรงเรียนพะลานวิทยาคม* - ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8631 3545 โรงเรียนบ้านแก้งยาง* ม.6 บ้านแก้งยาง ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8632 30095 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา (บ้านโคก

สะอาด)*
ม.12 บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ําขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8633 37979 โรงเรียนน้ําขุ่นวิทยา* บ้านรุ่ง ต.ตาเกา อ.น้ําขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8634 6696 โรงเรียนบ้านซําสะกวยน้อย* ม.8 บ้านซําสะกวยน้อย ต.น้ําขุ่น อ.น้ําขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8635 3353 โรงเรียนบ้านเก่าขาม* ม 1 บ้านเก่าขาม ต เก่าขาม อ น้ํายืน จ อบลราชธานี 34260 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8635 3353 โรงเรยนบานเกาขาม* ม.1 บานเกาขาม ต.เกาขาม อ.นายน จ.อุบลราชธาน 34260 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8636 4955 โรงเรียนบ้านคํากลาง* ม.4 บ้านคํากลาง ต.เก่าขาม อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 34260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8637 3526 โรงเรียนบ้านแก้งโตน* ม.3 บ้านแก้งโตน ต.แก้งโตน อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 34260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8638 38020 โรงเรียนน้ํายืนวิทยา* ม.2 บ้านโนนสูง ถ.วิสูตรโยธาภิบาล ต.สีวิเชียร อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี 34260 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8639 21842 โรงเรียนบ้านห้วยทราย* ม.4 บ้านห้วยทราย ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8640 38022 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร* เลขที่ 237 ม.9 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8641 3517 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ* ม.5 บ้านแก่งเจริญ ต.กุดชมพู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8642 3163 โรงเรียนบ้านกุดชมภู* ม.11 บ้านกุดชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8643 5109 โรงเรียนบ้านคําเม็กห้วยไผ่* ม.2 บ้านคําเม็ก ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8644 11621 โรงเรียนบ้านโนนม่วง* เลขที่ 8 บ้านโนนม่วง ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8645 15726 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี* ม.1 บ้านยอดดอนชี ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8646 9728 โรงเรียนบ้านไทรงาม* ม.7 บ้านไทรงาม ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือู ุ
8647 10120 โรงเรียนบ้านนาเจริญ* ม.16 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8648 10192 โรงเรียนบ้านนาดี* ม.5 บ้านนาดี ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8649 6367 โรงเรียนบ้านชาด* ม.1 บ้านชาด ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8650 38024 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม* เลขที่ 110 ม.12 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8651 7759 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์* ม.1 บ้านโดมประดิษฐ์ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8652 7279 โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ* ม.5 บ้านดอนโค่ ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8653 4246 โรงเรียนบ้านแขมใต้* ม.6 บ้านแขมใต้ ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8654 4248 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ* ม.7 บ้านแขมเหนือ ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8655 23378 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย* ม.1 บ้านอ่างหินน้อย ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8656 39716 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)* เทศบาล ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8657 8450 โรงเรียนบ้านถิ่นสําราญ* ม.13 บ้านภิ่นสําราญ ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8658 16704 โรงเรียนบ้านวังแคน* ม.7 บ้านวังแคน ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8659 11310 โรงเรียนบ้านโนนข่า* ม.2 บ้านโนนข่าโนนยาง ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8660 9917 โรงเรียนบ้านนาแก* ม.1 บ้านนาแก ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8661 3500 โรงเรียนบ้านแก่งกอก* ม.10 บ้านแก่งกอก ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8662 11887 โรงเรียนบ้านโนนสุข* ม.15 บ้านโนนสุข ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8663 13992 โรงเรียนบ้านผักหย่า* ม.1 บ้านผักหย่า ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8664 7194 โรงเรียนบ้านดอนงัว* ม 7 บ้านดอนงัว ต หนองบัวฮี อ พิบลมังสาหาร จ อบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8664 7194 โรงเรยนบานดอนงว* ม.7 บานดอนงว ต.หนองบวฮ อ.พบูลมงสาหาร จ.อุบลราชธาน 34110 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
8665 7671 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง* ม.6 บ้านดูกอึ่ง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8666 20820 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง* ม.12 บ้านหนองสองห้อง ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8667 11799 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง* ม.8 บ้านสว่างพัฒนา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8668 38027 โรงเรียนอ่างศิลา* - ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8669 38005 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม* ม.1 บ้านปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8670 17681 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง* ม.13 บ้านสร้างมิ่ง ต.อํานวยปัญญา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8671 9995 โรงเรียนบ้านนาคํา* ม.4 บ้านนาคํา ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8672 39794 โรงเรียนประชาสามัคคี* ม.7 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8673 37994 โรงเรียนนารีนุกูล* เลขที่ 102 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8674 37997 โรงเรียนปทุมพิทยาคม* เลขที่ 279 ม.3 บ้านห่องแห่ ถนนสมเด็จ ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8675 19230 โรงเรียนบ้านหนองจํานัก* ม.8 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
8676 38033 โรงเรียนวารินชําราบ* - ต.คําน้ําแซบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8677 17391 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์)* ม.9 ต.คูเมือง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8678 12707 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย* ม.18 บ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8679 22739 โรงเรียนบ้านหาดสวนยา* ม.4 บ้านหาดสวนสุข ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8680 38032 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ* - ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8681 38035 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา* เลขที่ 155 ม.9 บ้านท่าเมืองใหม่ ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8682 5152 โรงเรียนบ้านคําไหล* ม.1 บ้านคําไหล ต.คําไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8683 19325 โรงเรียนบ้านหนองเชือก* ม.15 ต.คําไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8684 16237 โรงเรียนบ้านไร่* ม.4 บ้านไร่ ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8685 22781 โรงเรียนบ้านหินโงม* ม.9 บ้านหินโงม ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8686 11288 โรงเรียนบ้านโนนกุง* ม.6 ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8687 17297 โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่* ถ.ช่อชงโค ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8688 38036 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร* ม.7 ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8689 5040 โรงเรียนบ้านคําบง* ม.8 บ้านคําบง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8690 17422 โรงเรียนบ้านสงยาง* ม.1 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8691 18341 โรงเรียนบ้านสิม* ม.4 บ้านสิม ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8692 38037 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก* เลขที่ 76 ม 8 ต หนามแท่ง อ ศรีเมืองใหม่ จ อบลราชธานี 34250 ภาคต วันออกเฉียงเหนือ8692 38037 โรงเรยนหนามแทงพทยาคม รชมงคลาภเษก* เลขท 76 ม.8 ต.หนามแทง อ.ศรเมองใหม จ.อุบลราชธาน 34250 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ปีงบประมาณ 2555  จํานวน 8,705 แห่ง (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)
หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาจํานวน 1,541 แห่งที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที่ (Area-based) ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัส
ไปรษณีย์

ภาค

8693 12697 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง* ม.1 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8694 37980 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์* - ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8695 9918 โรงเรียนบ้านนาแก* ม.6 บ้านนาแก ต.หนองไฮ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี 34360 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8696 10837 โรงเรียนบ้านน้ําเกลี้ยง* ม.2 ต.หนองไฮ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี 34360 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8697 5501 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง* ม.2 บ้านโคกเที่ยง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8698 18410 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี* ม.15 บ้านคํานกหอ ต.คําเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8699 22387 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ* ม.6 บ้านห้วยไฮ ต.คําเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8700 20452 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก* ม.1 บ้านหนองเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8701 38042 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์* ม.13 ต.นิคมลําโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8702 11277 โรงเรียนบ้านโนนก่อ* ม.2 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือุ
8703 14346 โรงเรียนบ้านพลาญชัย* ม.10 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8704 22961 โรงเรียนบ้านเหล่าคํา* ม.5 บ้านเหล่าคํา ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8705 7676 โรงเรียนบ้านดูน* ม.4 บ้านดูน ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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