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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

ปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แห่ง (หากรวมโรงเรียนสาขาและโรงเรียนเรียนร่วม 92 แห่ง  รวมประเมินทั้งสิ้น 5,122 แห่ง)  (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที ่(Area-based) ในปี 2555 และสถานศึกษาขอรับประเมินป ี2555 ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

 หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด
รหัส

ไปรษณีย์
ภาค

2133 B25433 โรงเรียนวัดชนาธิการาม* ม.6 บ้านบางบ้า ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้

2134 B29889 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส* ม.7 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้

2135 B00132 โรงเรียนเกาะเคี่ยม* ม.5 บ้านเกาะเคี่ยม ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้

2136 B02797 โรงเรียนบ้านกลาง* ม.6 บ้านกลาง ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้

2137 B04010 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า* ม.3 บ้านเขาเฒ่า ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้

2138 B12377 โรงเรียนบ้านบางเตย* ม.2 บ้านบางเตย ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้

2139 B26864 โรงเรียนวัดบางเสียด* ม.4 บ้านบางเสียด ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้

2140 B27922 โรงเรียนวัดมงคลสถิต* ม.3 บ้านในโตน ต.ป่ากอ อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้

2141 B28858 โรงเรียนวัดสองแพรก* ม.2 บ้านสองแพรก ต.สองแพรก อ.เมือง จ.พังงา 82000 ภาคใต้

2142 B14216 โรงเรียนบ้านพน* ม.1 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 ภาคใต้

2143 B30406 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์* ม.5 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 ภาคใต้

2144 B07790 โรงเรียนบ้านต้นประดู่* ม.4 บ้านต้นประดู่ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 ภาคใต้

2145 B16863 โรงเรียนบ้านวังปริง* ม.2 บ้านวังปริง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 ภาคใต้

2146 B25084 โรงเรียนวัดควนขี้แรด* ม.7 บ้านควนขี้แรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 ภาคใต้

2147 B37122 โรงเรียนเขาชัยสน* เลขที ่520 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 ภาคใต้

2148 B27848 โรงเรียนวัดโพธิยาราม* ม.4 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 ภาคใต้

2149 B25884 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)* ม.6 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 ภาคใต้

2150 B29764 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน* ม.1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 ภาคใต้

2151 B23096 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)* ม.6 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 ภาคใต้

2152 B04765 โรงเรียนบ้านควนพลี* ม.3 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้

2153 B04727 โรงเรียนบ้านควนดินแดง* ม.7 บ้านควนดินแดง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้

2154 B37131 โรงเรียนควนขนุน* - ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้

2155 B24884 โรงเรียนวัดเขาทอง* ม.1 บ้านปากคลอง ต.บูรพา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้

2156 B29088 โรงเรียนวัดสุนทราวาส* ม.9 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้

2157 B25982 โรงเรียนวัดทะเลน้อย* ม.2 บ้านทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้

2158 B04678 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่* ม.1 บ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 ภาคใต้

2159 B08798 โรงเรียนบ้านท่าเชียด* ม.10 บ้านท่าเชียด ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 ภาคใต้

2160 B37138 โรงเรียนประชาบํารุง* ม.9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 ภาคใต้

2161 B15966 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร* ม.4 บ้านร่มโพธิ์ไทร ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 ภาคใต้

โ ี ั โ ิ ้ ั โ ้ ั ใ ้2162 B25886 โรงเรียนวัดโตนด (เชนวิทยา)* ม.7 บ้านวัดโตนด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 ภาคใต้

2163 B26487 โรงเรียนวัดนาปะขอ* ม.4 บ้านนาปะขอ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 ภาคใต้
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รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

ปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แห่ง (หากรวมโรงเรียนสาขาและโรงเรียนเรียนร่วม 92 แห่ง  รวมประเมินทั้งสิ้น 5,122 แห่ง)  (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม

** หมายถึง สถานศึกษาที่จะได้รับประเมินตามนโยบายประเมินเชิงพื้นที ่(Area-based) ในปี 2555 และสถานศึกษาขอรับประเมินป ี2555 ทั้งนี้ การจะได้รับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขึ้นกับงบประมาณที่ สมศ. จะได้รับจากสํานักงบประมาณ

 หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด
รหัส

ไปรษณีย์
ภาค

2164 B03459 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ* ม.8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2165 B06279 โรงเรียนบ้านช่องฟืน* ม.2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2166 B37142 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก* ม.6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2167 B05496 โรงเรียนบ้านโคกทราย* ม.5 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2168 B37141 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร* เลขที่ 345 ม.11 บ้านหัวควน ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2169 B26332 โรงเรียนวัดไทรพอน* ม.9 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2170 B29665 โรงเรียนวัดหัวควน* ม.3 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2171 B14568 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)* ม.4 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2172 B31159 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน* ม.1 บ้านปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2173 B37140 โรงเรียนควนพระสาครินทร์* เลขที ่406 ม.2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2174 B23087 โรงเรียนบ้านแหลม* ม.8 บ้านแหลมไก่ผู้ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2175 B25095 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์* ม.5 บ้านควนนางพิมพ์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2176 B27583 โรงเรียนวัดฝาละมี* ม.1 บ้านฝาละมี ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2177 B08582 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง* ม.9 บ้านทะเลเหมียง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 ภาคใต้

2178 B25217 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน* ม.3 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้

2179 B27672 โรงเรียนวัดพรุพ้อ* ม.1 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้

2180 B27469 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ํา (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)* ม.7 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้

2181 B10930 โรงเรียนบ้านน้ําตก* ม.1 บ้านน้ําตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้

2182 B26072 โรงเรียนวัดท่าดินแดง* ม.4 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้

2183 B22902 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว* ม.1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้

2184 B24155 โรงเรียนมิตรมวลชน 1* ม.6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 ภาคใต้

2185 B18637 โรงเรียนบ้านไสเลียบ* ม.5 บ้านไสเลียบ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้

2186 B23141 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)* ม.7 บ้านประชาสามัคคื ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้

2187 B08440 โรงเรียนบ้านถ้ําลา* ม.9 บ้านถ้ําลา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้

2188 B09319 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล* ม.3 บ้านทุงชุมพล ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้

2189 B22207 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร* ม.7 บ้านห้วยเกษร ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 ภาคใต้

2190 B25214 โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอํานวย)* ม.9 บ้านป่ายสง ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2191 B08992 โรงเรียนบ้านท่ามิหรํา* บ้านท่ามิหรํา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2192 B37126 โรงเรียนพัทลุง* - ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

โ ี ี ี่ ์ ์ ื ั ใ ้2193 B34629 โรงเรียนอนุบาลเรวดี* เลขที 422/4 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2194 B37125 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี* ม.8 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้
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ปีงบประมาณ 2555 (ช่วงที่ 2) จํานวน 5,030 แห่ง (หากรวมโรงเรียนสาขาและโรงเรียนเรียนร่วม 92 แห่ง  รวมประเมินทั้งสิ้น 5,122 แห่ง)  (เรียงลําดับตามชื่อจังหวัดและอําเภอ)

หมายเหตุ * หมายถึง สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (มาตรา 49) รวมทั้งกรณีที่ต้องได้รับการประเมินพร้อมกับโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนเรียนร่วม
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 หมายถึง โรงเรียนสาขาหรือโรงเรียนเรียนร่วม

ลําดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด
รหัส

ไปรษณีย์
ภาค

2195 B27434 โรงเรียนวัดปากสระ* ม.10 บ้านปากสระ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2196 B37128 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต* ม.12 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2197 B29707 โรงเรียนวัดหัวหมอน* ม.2 บ้านหัวหมอน ต.ท่าแคนาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2198 B34625 โรงเรียนเรวดีพัทลุง* เลขที ่12/9 ม.3 ถ.ราเมศวร์ ซ.29 ต.ท่ามิหรํา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2199 B37124 โรงเรียนประภัสสรรังสิต* - ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2200 B25253 โรงเรียนวัดโคกแย้ม* ม.2 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2201 B10770 โรงเรียนบ้านนาโหนด* ม.10 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2202 B12902 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา)* ม.8 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2203 B08304 โรงเรียนบ้านเตาปูน* ม.3 บ้านเตาปูน ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2204 B27420 โรงเรียนวัดปากประ* ม.8 บ้านปากประ ต.ลําปํา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2205 B04729 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)* ม.7 บ้านควนดินสอ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2206 B23366 โรงเรียนบ้านอ่างทอง* ม.3 บ้านอ่างทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2207 B40128 โรงเรียนบ้านโหละหนุน* ม.4 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 ภาคใต้

2208 B16650 โรงเรียนบ้านวังกะทะ* ม.6 บ้านวังกะทะ ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 ภาคเหนือ

2209 B30425 โรงเรียนสํานักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)* ม.1 บ้านสํานักขุนเณร ต.สํานักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 ภาคเหนือ

2210 B30833 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา* ม.1 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 ภาคเหนือ

2211 B31647 โรงเรียนเทศบาล 4* ม.19 ถ.พระเกตุ - อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ

2212 B31731 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร* เลขที ่44 เทศบาล 1 - อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ

2213 B31675 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม* เลขที่ 690 ม.8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ

2214 B31577 โรงเรียนเทศบาล 2* ถ.สนามกีฬา ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ

2215 B25008 โรงเรียนวัดคลองข่อย* ม.3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ

2216 B37161 โรงเรียนวังสําโรงวังหว้า* เลขที่ 180 ม.3 ต.วังสําโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ

2217 B27456 โรงเรียนวัดป่าแดง* ม.6 ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ

2218 B39702 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (หนองพะยอม)* - ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ

2219 B27857 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย* ม.4 บ้านโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ภาคเหนือ

2220 B02086 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก)* ม.2 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ

2221 B25769 โรงเรียนวัดใดวน* ม.5 บ้านใดวน ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ

2222 B28897 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์* ม.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ

2223 B04068 โรงเรียนบ้านเขานกยูง* ม.8 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ

โ ี ั ้ ั ้ ิ ิ ื2224 B24883 โรงเรียนวัดเขาทราย* ม.10 บ้านเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ

2225 B28482 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง* ม.11 บ้านวังหินเพลิง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 ภาคเหนือ
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