
  หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  บัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา   
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานศึกษา  จํานวน  ๙๖๔  แหง  โดยสถานศึกษาดังกลาวอยูในสังกัดหนวยงาน  ดังนี้   

๑. สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  ๕๐  แหง 

๒. สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด  จํานวน  ๘๗๗  แหง   

๓. สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จํานวน  ๓๗  แหง   

ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมชาย  วงศสวัสด์ิ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม
กรุงเทพมหานคร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

1 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองสาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสาน
2 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจอมทอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจอมทอง
3 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิ่งชัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตตลิ่งชัน
4 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตธนบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี
5 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกอกนอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกนอย
6 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนเขตบางกอกใหญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ
7 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางขุนเทียน
8 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางพลัด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางพลัด
9 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางแค ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค
10 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตภาษีเจริญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
11 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎรบูรณะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฎรบูรณะ
12 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนเขตหนองแขม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองแขม
13 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตทวีวัฒนา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทวีวัฒนา
14 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตทุงครุ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุงครุ
15 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางบอน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน
16 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดินแดง   ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดินแดง
17 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต
18 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางซื่อ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางซื่อ
19 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางรัก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก
20 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตปทุมวัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน
21 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตปอมปราบศัตรูพาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปอมปราบศัตรูพาย
22 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพญาไท ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท
23 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระนคร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร
24 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราชเทวี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราชเทวี
25 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสัมพันธวงศ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสัมพันธวงศ
26 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสาธร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสาธร
27 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองเตย    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองเตย
28 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจตุจักร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจตุจักร
29 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกะป ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะป
30 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางคอแหลม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางคอแหลม
31 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตประเวศ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

หนาที่ 1



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

32 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง
33 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตยานนาวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา
34 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตลาดพราว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพราว
35 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา
36 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสวนหลวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
37 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหวยขวาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหวยขวาง
38 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวังทองหลาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง
39 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางนา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางนา
40 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดอนเมือง    ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดอนเมือง
41 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางเขน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางเขน
42 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบึงกุม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบึงกุม
43 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตมีนบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตมีนบุรี
44 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตลาดกระบัง ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดกระบัง
45 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองจอก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองจอก
46 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองสามวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสามวา
47 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคันนายาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคันนายาว
48 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสะพานสูง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสะพานสูง
49 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสายไหม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสายไหม
50 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหลักสี่ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหลักสี่

จังหวัดกระบี่ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่
51 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองกระบี่ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองกระบี่
52 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปลายพระยา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปลายพระยา
53 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลําทับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลําทับ
54 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออาวลึก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออาวลึก
55 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะลันตา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะลันตา
56 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาพนม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาพนม
57 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองทอม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองทอม
58 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเหนือคลอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเหนือคลอง

จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี
59 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองกาญจบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองกาญจนบุรี
60 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทองผาภูมิ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทองผาภูมิ
61 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทามะกา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา

หนาที่ 2



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

62 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทามวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามวง
63 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบอพลอย
64 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนมทวน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพนมทวน
65 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสวัสดิ์ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีสวัสดิ์
66 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสังขละบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสังขละบุรี
67 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองปรือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองปรือ
68 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหวยกระเจา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหวยกระเจา
69 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดานมะขามเตี้ย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดานมะขามเตี้ย
70 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเลาขวัญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเลาขวัญ
71 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไทรโยค ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไทรโยค

จังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ
72 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองกาฬสินธุ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองกาฬสินธุ
73 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาวง
74 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกมลาไสย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกมลาไสย
75 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุฉินารายณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกุฉินารายณ
76 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคํามวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคํามวง
77 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาคันโท ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาคันโท
78 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนามน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนามน
79 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอยางตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอยางตลาด
80 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรองคํา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอรองคํา
81 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสมเดจ็ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสมเด็จ
82 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสหัสขันธ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสหัสขันธ
83 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองกุงศรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองกุงศรี
84 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหวยผ้ึง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหวยผ้ึง
85 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหวยเม็ก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหวยเม็ก
86 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามชัย 

87 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนจาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนจาน
88 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาคู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาคู
89 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอฆองชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอฆองชัย

จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกําแพงเพชร
90 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองกําแพงเพชร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองกําแพงเพชร
91 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลานกระบือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลานกระบือ
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ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

92 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทรายทองวัฒนา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทรายทองวัฒนา
93 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขาณุวรลักษบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอขาณุวรลักษบุรี
94 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองขลุง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองขลุง
95 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองลาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองลาน
96 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปางศิลาทอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปางศิลาทอง
97 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอพรานกระตาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพรานกระตาย
98 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไทรงาม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไทรงาม
99 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบึงสามัคคี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบึงสามัคคี 

100 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโกสัมพีนคร  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโกสัมพีนคร  

จังหวัดขอนแกน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแกน
101 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองขอนแกน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองขอนแกน
102 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแวงนอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแวงนอย
103 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแวงใหญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแวงใหญ
104 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกระนวน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระนวน
105 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชนบท ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชนบท
106 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชุมแพ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชุมแพ
107 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอน้ําพอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอน้ําพอง
108 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานฝาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานฝาง
109 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานไผ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานไผ
110 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพระยืน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระยืน
111 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพล
112 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูผามาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูผามาน
113 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอภูเวียง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูเวียง
114 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมัญจาคีรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมัญจาคีรี
115 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสีชมพู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสีชมพู
116 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองสองหอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองสองหอง
117 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองเรือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองเรือ
118 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออุบลรตัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออุบลรัตน
119 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาสวนกวาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาสวนกวาง
120 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเปอยนอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเปอยนอย
121 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโคกโพธิ์ไชย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโคกโพธิ์ไชย 

122 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนศิลา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนศิลา 

หนาที่ 4



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

123 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานแฮด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแฮด 

124 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองนาคํา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองนาคํา 
125 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอซําสูง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอซําสูง 

126 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงเกา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงเกา
จังหวัดจันทบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบรีุ

127 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองจันทบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองจันทบุรี
128 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขลุง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอขลุง
129 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาใหม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาใหม
130 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนายายอาม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนายายอาม
131 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมะขาม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมะขาม
132 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสอยดาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสอยดาว
133 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโปงน้ํารอน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโปงน้ํารอน
134 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแกงหางแมว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแกงหางแมว
135 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแหลมสิงห ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแหลมสิงห
136 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาคิชฌกูฏ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
137 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
138 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาตะเกียบ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาตะเกียบ
139 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางคลา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางคลา
140 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางน้ําเปรี้ยว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
141 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางปะกง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางปะกง
142 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานโพธิ์ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานโพธิ์
143 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนมสารคาม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพนมสารคาม
144 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอราชสาสน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอราชสาสน
145 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสนามชัยเขต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสนามชัยเขต
146 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแปลงยาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแปลงยาว
147 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองเขื่อน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองเขื่อน 

จังหวัดชลบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดชลบุรี
148 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชลบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองชลบุรี
149 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอทอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบอทอง
150 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานบึง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานบึง
151 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนัสนิคม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพนัสนิคม

หนาที่ 5



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

152 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพานทอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพานทอง
153 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีราชา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีราชา
154 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสัตหีบ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสัตหีบ
155 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองใหญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองใหญ
156 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะสีชัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะสีชัง
157 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางละมงุ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางละมุง
158 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะจันทร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะจันทร

จังหวัดชัยนาท สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท
159 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชัยนาท ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองชัยนาท
160 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมโนรมย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมโนรมย
161 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวัดสิงห ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวัดสิงห
162 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสรรคบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสรรคบุรี
163 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสรรพยา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสรรพยา
164 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหันคา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหันคา
165 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองมะโมง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองมะโมง 

166 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเนินขาม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ

167 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชัยภูมิ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองชัยภูมิ
168 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคอนสาร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคอนสาร
169 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจัตุรัส ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจัตุรัส
170 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบําเหน็จณรงค ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบําเหน็จณรงค
171 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานเขวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานเขวา
172 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานแทน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแทน
173 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภักดีชุมพล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภักดีชุมพล
174 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูเขียว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูเขียว
175 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองบัวระเหว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองบัวระเหว
176 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองบัวแดง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองบัวแดง
177 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกษตรสมบูรณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกษตรสมบูรณ
178 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเทพสถิต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเทพสถิต
179 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเนินสงา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเนินสงา
180 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคอนสวรรค ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคอนสวรรค

หนาที่ 6



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

181 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแกงครอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแกงครอ
182 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอซับใหญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอซับใหญ

จังหวัดชุมพร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
183 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองชุมพร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองชุมพร
184 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาแซะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาแซะ
185 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอปะทิว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะทิว
186 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพะโตะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพะโตะ
187 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอละแม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอละแม
188 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสวี
189 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหลังสวน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหลังสวน
190 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงตะโก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงตะโก

จังหวัดเชียงราย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
191 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองเชียงราย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองเชียงราย
192 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมสาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสาย
193 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขุนตาล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอขุนตาล
194 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปาแดด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาแดด
195 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพญาเม็งราย ศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพญาเม็งราย
196 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพาน
197 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงของ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงของ
198 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงแสน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงแสน
199 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเทิง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเทิง
200 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมสรวย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย
201 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงชัย
202 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงปาเปา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงปาเปา
203 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงแกน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงแกน
204 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมจัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมจัน
205 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมฟาหลวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมฟาหลวง
206 ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมลาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว
207 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอยหลวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยหลวง 

208 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงเชียงรุง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงเชียงรุง 
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ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
209 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองเชียงใหม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองเชียงใหม
210 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไชยปราการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไชยปราการ
211 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจอมทอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจอมทอง
212 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอยสะเก็ด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยสะเก็ด
213 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอยเตา ศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยเตา
214 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอฝาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอฝาง
215 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพราว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพราว
216 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสะเมิง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสะเมิง
217 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสันกําแพง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง
218 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสันทราย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันทราย
219 ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสันปาตอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันปาตอง
220 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสารภี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสารภี
221 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหางดง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหางดง
222 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออมกอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออมกอย
223 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอฮอด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอฮอด
224 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงดาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอเชียงดาว
225 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมแตง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมแตง
226 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงแหง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงแหง
227 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมริม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมริม
228 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมวาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมวาง
229 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมอาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมอาย
230 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมแจม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมแจม
231 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอยหลอ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอยหลอ  

232 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมออน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมออน 

จังหวัดตรัง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
233 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองตรัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองตรัง
234 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกนัตัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกันตัง
235 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาโยง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาโยง
236 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปะเหลียน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะเหลียน
237 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอยานตาขาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอยานตาขาว
238 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรัษฎา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอรัษฎา
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ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

239 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังวิเศษ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังวิเศษ
240 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสิเกา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสิเกา
241 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหวยยอด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหวยยอด
242 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหาดสําราญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหาดสําราญ

จังหวัดตราด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด
243 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองตราด ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองตราด
244 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแหลมงอบ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแหลมงอบ
245 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองใหญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองใหญ
246 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอไร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบอไร
247 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาสมิง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาสมิง
248 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะกูด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะกูด
249 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะชาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะชาง 

จังหวัดตาก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
250 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองตาก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองตาก
251 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาสองยาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาสองยาง
252 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานตาก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานตาก
253 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพบพระ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพบพระ
254 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามเงา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามเงา
255 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออุมผาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออุมผาง
256 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมสอด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสอด
257 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมระมาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมระมาด
258 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังเจา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังเจา 

จังหวัดนครนายก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก
259 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครนายก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนครนายก
260 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากพลี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากพลี
261 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอองครักษ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ
262 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานนา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานนา

จังหวัดนครปฐม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม
263 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนครปฐม
264 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนตูม
265 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนครชัยศรี
266 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางเลน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอบางเลน
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ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

267 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพุทธมลฑล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพุทธมลฑล
268 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามพราน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามพราน
269 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกําแพงแสน

จังหวัดนครพนม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
270 ศูนยบริการการศึกษานอกโรเงรียนอําเภอเมืองนครพนม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนครพนม
271 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอธาตุพนม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอธาตุพนม
272 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาทม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทม
273 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาหวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาหวา
274 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาแก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาแก
275 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานแพง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแพง
276 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปลาปาก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปลาปาก
277 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสงคราม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอศรีสงคราม
278 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาอุเทน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาอุเทน
279 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเรณูนคร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเรณูนคร
280 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพนสวรรค ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพนสวรรค
281 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังยาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังยาง

จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
282 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครราชสีมาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนครราชสีมา
283 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
284 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขามทะเลสอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอขามทะเลสอ
285 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขามสะแกแสง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอขามสะแกแสง
286 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคง
287 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอครบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอครบุรี
288 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจักราช ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจักราช
289 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชุมพวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชุมพวง
290 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดานขุนทด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดานขุนทด
291 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบัวใหญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบัวใหญ
292 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานเหลื่อม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานเหลื่อม
293 ศูนยบริการการศกึษานอกโรงเรียนอําเภอประทาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอประทาย
294 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปกธงชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปกธงชัย
295 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากชอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากชอง
296 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพิมาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิมาย

หนาที่ 10



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม
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และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

297 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนแดง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนแดง
298 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังน้ําเขียว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังน้ําเขียว
299 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสีคิ้ว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสีคิ้ว
300 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสูงเนิน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสูงเนิน
301 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองบุญมาก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองบุญมาก
302 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหวยแถลง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหวยแถลง
303 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนไทย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย
304 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโชคชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโชคชัย
305 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนสูง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนสูง
306 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเสิงสาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเสิงสาง
307 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแกงสนามนาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแกงสนามนาง
308 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลําทะเมนชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลําทะเมนชัย
309 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเทพารักษ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเทพารักษ 
310 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพระทองคํา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอพระทองคํา
311 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองยาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยาง 

312 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสีดา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสีดา
313 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบัวลาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบัวลาย

จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
314 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
315 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขนอม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอขนอม
316 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจุฬาภรณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจุฬาภรณ
317 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอฉวาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอฉวาง
318 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชะอวด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชะอวด
319 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอถ้ําพรรณรา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอถ้ําพรรณรา
320 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงสง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงสง
321 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงใหญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงใหญ
322 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาศาลา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาศาลา
323 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาบอน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาบอน
324 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางขัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางขัน
325 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากพนัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากพนัง
326 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพรหมคีรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพรหมคีรี
327 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพระพรหม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระพรหม

หนาที่ 11



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

328 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพิปูน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิปูน
329 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรอนพิบูลย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอรอนพิบูลย
330 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลานสกา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลานสกา
331 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสิชล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสิชล
332 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหัวไทร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหัวไทร
333 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
334 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียรใหญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียรใหญ
335 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอชางกลาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชางกลาง
336 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนบพิตํา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนบพิตํา 

จังหวัดนครสวรรค สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค
337 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครสวรรค ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนครสวรรค
338 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตากฟา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตากฟา
339 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตาคลี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตาคลี
340 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาตะโก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาตะโก
341 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบรรพตพิสัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบรรพตพิสัย
342 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพยุหะคีรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพยุหะคีรี
343 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลาดยาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลาดยาว
344 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองบัว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองบัว
345 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาเลี้ยว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาเลี้ยว
346 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชุมแสง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชุมแสง
347 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมวงก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมวงก
348 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไพศาลี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไพศาลี
349 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโกรกพระ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโกรกพระ
350 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมเปน  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมเปน  

351 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชุมตาบง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชุมตาบง
จังหวัดนนทบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี

352 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนนทบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนนทบุรี
353 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางบัวทอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางบัวทอง
354 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางใหญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางใหญ
355 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากเกร็ด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากเกร็ด
356 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางกรวย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางกรวย
357 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไทรนอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอไทรนอย

หนาที่ 12



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส
358 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนราธิวาส ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนราธิวาส
359 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจะแนะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจะแนะ
360 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตากใบ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตากใบ
361 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบาเจาะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบาเจาะ
362 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอยี่งอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอยี่งอ
363 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอระแงะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอระแงะ
364 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรือเสาะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอรือเสาะ
365 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุคิริน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุคิริน
366 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุไหงปาดี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุไหงปาดี
367 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุไหงโกลก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุไหงโกลก
368 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเจาะไอรอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเจาะไอรอง
369 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสาคร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีสาคร
370 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแวง

จังหวัดนาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนาน
371 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองนาน
372 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาวังผา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอทาวังผา
373 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนานอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนานอย
374 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาหม่ืน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาหม่ืน
375 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอเกลือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบอเกลือ
376 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานหลวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานหลวง
377 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปว
378 ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสองแคว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสองแคว
379 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสันติสุข ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันติสุข
380 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
381 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงกลาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงกลาง
382 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงชาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงชาง
383 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงสา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงสา
384 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมจริม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมจริม
385 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูเพียง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูเพียง

หนาที่ 13



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย
386 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองบุรีรัมย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองบุรีรัมย
387 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกระสัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระสัง
388 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคูเมือง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคูเมือง
389 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชํานิ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชํานิ
390 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนางรอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนางรอง
391 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาโพธิ์ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาโพธิ์
392 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานกรวด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานกรวด
393 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานใหมไชยพจนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานใหมไชยพจน
394 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอประโคนชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอประโคนชัย
395 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปะคํา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา
396 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพลับพลาชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพลับพลาชัย
397 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพุทไธสง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพุทไธสง
398 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอละหานทราย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอละหานทราย
399 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลําปลายมาศ ศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลําปลายมาศ
400 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสตึก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสตึก
401 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองกี่ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองกี่
402 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองหงส ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองหงส
403 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหวยราช ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหวยราช
404 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
405 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนสุวรรณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนสุวรรณ
406 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนดินแดง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนดินแดง
407 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานดาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานดาน 

408 ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแคนดง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแคนดง
จังหวัดปทุมธานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี

409 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองปทุมธานี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองปทุมธานี
410 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอธัญบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอธัญบุรี
411 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลาดหลุมแกว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลาดหลุมแกว
412 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลําลูกกา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลําลูกกา
413 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามโคก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามโคก
414 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองเสือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองเสือ
415 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองหลวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองหลวง

หนาที่ 14



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ
416 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
417 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุยบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกุยบุรี
418 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทับสะแก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทับสะแก
419 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางสะพาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางสะพาน
420 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางสะพานนอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางสะพานนอย
421 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปราณบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปราณบุรี
422 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอหัวหิน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหัวหิน
423 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามรอยยอด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามรอยยอด 

จังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี
424 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองปราจีนบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองปราจีนบุรี
425 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาดี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาดี
426 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานสราง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานสราง
427 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอประจันตคาม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอประจันตคาม
428 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีมหาโพธิ์ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีมหาโพธิ์
429 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีมโหสถ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีมโหสถ
430 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกบินทรบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกบินทรบุรี

จังหวัดปตตานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปตตานี
431 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองปตตานี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองปตตานี
432 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปะนาเระ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะนาเระ
433 ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมายอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมายอ
434 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอยะรัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอยะรัง
435 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอยะหริ่ง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอยะหริ่ง
436 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสายบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสายบุรี
437 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองจิก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองจิก
438 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงยางแดง ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงยางแดง
439 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกะพอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกะพอ
440 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโคกโพธิ์ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโคกโพธิ์
441 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไมแกน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไมแกน
442 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมลาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาน

หนาที่ 15



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
443 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพระนครศรีอยุธยา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระนครศรีอยุธยา
444 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครหลวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนครหลวง
445 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางซาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางซาย
446 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางบาล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางบาล
447 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางปะหัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางปะหัน
448 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางปะอิน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางปะอิน
449 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางไทร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอบางไทร
450 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานแพรก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแพรก
451 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอผักไห ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผักไห
452 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาเรือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาเรือ
453 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภาชี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภาชี
454 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมหาราช ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมหาราช
455 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอลาดบัวหลวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลาดบัวหลวง
456 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังนอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังนอย
457 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออุทัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออุทัย
458 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเสนา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเสนา

จังหวัดพะเยา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
459 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองพะเยา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา
460 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจุน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจุน
461 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอกคําใต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอกคําใต
462 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปง
463 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงคํา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงคํา
464 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงมวน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงมวน
465 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมใจ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมใจ
466 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูซาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูซาง
467 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภกูามยาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูกามยาว

จังหวัดพังงา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา
468 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองพังงา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพังงา
469 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคุระบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคุระบุรี
470 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตะกั่วทุง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตะกั่วทุง
471 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตะกั่วปา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตะกั่วปา

หนาที่ 16



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

472 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทับปุด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทับปุด
473 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทายเหมือง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทายเหมือง
474 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะยาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะยาว
475 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกะปง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกะปง

จังหวัดพัทลุง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง
476 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองพัทลงุ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพัทลุง
477 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกงหรา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกงหรา
478 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนขนุน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนขนุน
479 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตะโหมด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตะโหมด
480 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางแกว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางแกว
481 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากพะยูน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากพะยูน
482 ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปาบอน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาบอน
483 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปาพะยอม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาพะยอม
484 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีบรรพต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีบรรพต
485 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาชัยสน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชัยสน
486 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีนครินทร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีนครินทร 

จังหวัดพิจิตร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร
487 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองพิจิตร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพิจิตร
488 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพทะเล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพทะเล
489 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพธิ์ประทับชาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ประทับชาง
490 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตะพานหิน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตะพานหิน
491 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทับคลอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทับคลอ
492 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางมูลนาก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางมูลนาก
493 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังทรายพูน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังทรายพูน
494 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามงาม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามงาม
495 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดงเจริญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดงเจริญ
496 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบึงนาราง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบึงนาราง
497 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสากเหล็ก  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสากเหล็ก  

498 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวชิรบารมี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก

499 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองพิษณุโลก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพิษณุโลก
500 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครไทย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนครไทย

หนาที่ 17



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

501 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางกระทุม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางกระทุม
502 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางระกํา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางระกํา
503 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพรหมพิราม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพรหมพิราม
504 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังทอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังทอง
505 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวัดโบสถ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวัดโบสถ
506 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเนินมะปราง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเนินมะปราง
507 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชาติตระการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชาติตระการ

จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี
508 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองเพชรบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองเพชรบุรี
509 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทายาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทายาง
510 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอบานลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานลาด
511 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานแหลม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแหลม
512 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองหญาปลอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองหญาปลอง
513 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขายอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขายอย
514 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชะอํา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชะอํา
515 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแกงกระจาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอแกงกระจาน

จังหวัดเพชรบูรณ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ
516 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองเพชรบูรณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองเพชรบูรณ
517 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอน้ําหนาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอน้ําหนาว
518 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบึงสามพัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบึงสามพัน
519 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังโปง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังโปง
520 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวิเชียรบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวิเชียรบุรี
521 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีเทพ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีเทพ
522 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองไผ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองไผ
523 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหลมสัก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหลมสัก
524 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหลมเกา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหลมเกา
525 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาคอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาคอ
526 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชนแดน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชนแดน

จังหวัดแพร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร
527 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองแพร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแพร
528 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลอง
529 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังชิ้น ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังชิ้น

หนาที่ 18



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

530 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสอง
531 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสูงเมน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสูงเมน
532 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองมวงไข ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองมวงไข
533 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเดนชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเดนชัย
534 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรองกวาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอรองกวาง

จังหวัดภูเก็ต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต
535 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองภูเก็ต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองภูเก็ต
536 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอถลาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอถลาง
537 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกะทู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกะทู

จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
538 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองมหาสารคามศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองมหาสารคาม
539 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกันทรวิชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกันทรวิชัย
540 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาดูน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาดูน
541 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาเชือก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาเชือก
542 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบรบือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบรบือ
543 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
544 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอยางสีสุราช ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอยางสีสุราช
545 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวาปปทุม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวาปปทุม
546 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงยืน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงยืน
547 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโกสุมพิสัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโกสุมพิสัย
548 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอแกดํา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแกดํา
549 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุดรัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกุดรัง 

550 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชื่นชม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชื่นชม
จังหวัดแมฮองสอน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแมฮองสอน

551 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองแมฮองสอน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองแมฮองสอน
552 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปางมะผา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปางมะผา
553 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาย
554 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสบเมย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสบเมย
555 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขุนยวม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอขุนยวม
556 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมลานอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลานอย
557 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมสะเรียง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสะเรียง

หนาที่ 19



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
558 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองมุกดาหาร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองมุกดาหาร
559 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดงหลวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดงหลวง
560 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนตาล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนตาล
561 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนิคมคําสรอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนิคมคําสรอย
562 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองสูง ศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองสูง
563 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหวานใหญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหวานใหญ
564 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคําชะอี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคําชะอี

จังหวัดยะลา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
565 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองยะลา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยะลา
566 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกาบัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกาบัง
567 ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอธารโต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอธารโต
568 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบันนังสตา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบันนังสตา
569 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอยะหา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอยะหา
570 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรามัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอรามัน
571 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเบตง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเบตง
572 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกรงปนัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอกรงปนัง

จังหวัดยโสธร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
573 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองยโสธร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองยโสธร
574 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคําเขื่อนแกว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคําเขื่อนแกว
575 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคอวัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคอวัง
576 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทรายมูล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทรายมูล
577 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปาต้ิว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาต้ิว
578 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมหาชนะไชย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมหาชนะไชย
579 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุดชุม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกุดชุม
580 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเลิงนกทา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเลิงนกทา
581 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไทยเจริญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไทยเจริญ

จังหวัดระนอง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง
582 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองระนอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระนอง
583 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกระบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระบุรี
584 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกะเปอร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกะเปอร

หนาที่ 20



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

585 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอละอุน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอละอุน
586 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุขสําราญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุขสําราญ

จังหวัดระยอง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง
587 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองระยอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระยอง
588 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานคาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานคาย
589 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานฉาง ศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานฉาง
590 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปลวกแดง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปลวกแดง
591 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังจันทร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังจันทร
592 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแกลง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแกลง
593 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนิคมพัฒนา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนิคมพัฒนา 
594 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาชะเมา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาชะเมา 

จังหวัดราชบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี
595 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองราชบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองราชบุรี
596 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดําเนินสะดวก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดําเนินสะดวก
597 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางแพ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางแพ
598 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานโปง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานโปง
599 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากทอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากทอ
600 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวัดเพลง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวัดเพลง
601 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวนผึ้ง ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสวนผึ้ง
602 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจอมบึง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจอมบึง
603 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพธาราม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธาราม
604 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานคา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานคา

จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด
605 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองรอยเอ็ด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองรอยเอ็ด
606 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอจังหาร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจังหาร
607 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจัตุรพักตรพิมาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจัตุรพักตรพิมาน
608 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอธวัชบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอธวัชบุรี
609 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปทุมรัตน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปทุมรัตน
610 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนมไพร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพนมไพร
611 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสมเด็จ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีสมเด็จ
612 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุวรรณภูมิ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุวรรณภูมิ
613 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองพอก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองพอก

หนาที่ 21



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

614 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพนทราย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพนทราย
615 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออาจสามารถ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออาจสามารถ
616 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกษตรวิสัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกษตรวิสัย
617 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมยวดี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมยวดี
618 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพนทอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพนทอง
619 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสรวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอเมืองสรวง
620 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเสลภูมิ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเสลภูมิ
621 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพธิ์ชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ชัย
622 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองฮี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองฮี 
623 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงขวัญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงขวัญ 

624 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงเขาหลวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอทุงเขาหลวง
จังหวัดลพบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

625 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองลพบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองลพบุรี
626 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาวุง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาวุง
627 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาหลวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาหลวง
628 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานหม่ี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานหม่ี
629 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพัฒนานิคม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพัฒนานิคม
630 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลําสนธิ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลําสนธิ
631 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสระโบสถ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสระโบสถ
632 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองมวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองมวง
633 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชัยบาดาล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชัยบาดาล
634 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโคกสําโรง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโคกสําโรง
635 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโคกเจริญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโคกเจริญ

จังหวัดลําปาง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง
636 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองลําปาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองลําปาง
637 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังเหนือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังเหนือ
638 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสบปราบ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสบปราบ
639 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหางฉัตร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหางฉัตร
640 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะคา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา
641 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเถิน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเถิน
642 ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภองาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภองาว
643 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองปาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองปาน

หนาที่ 22



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

644 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเสริมงาม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเสริมงาม
645 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแจหม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแจหม
646 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมทะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทะ
647 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมพริก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมพริก
648 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมเมาะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมเมาะ

จังหวัดลําพูน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
649 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองลําพูน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองลําพูน
650 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงหัวชาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหัวชาง
651 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานธิ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานธิ
652 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานโฮง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานโฮง
653 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปาซาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาซาง
654 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลี้ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้
655 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมทา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา
656 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงหนองลอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงหนองลอง 

จังหวัดเลย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย
657 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองเลย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองเลย
658 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาลี่ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาลี่
659 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาดวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาดวง
660 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาแหว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาแหว
661 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากชม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากชม
662 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอผาขาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว
663 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูกระดึง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูกระดึง
664 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูหลวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูหลวง
665 ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูเรือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูเรือ
666 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังสะพุง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังสะพุง
667 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงคาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเชียงคาน
668 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดานซาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดานซาย
669 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเอราวัณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเอราวัณ 

670 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองหิน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองหิน
จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ

671 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองศรีสะเกษ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองศรีสะเกษ
672 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกันทรลักษ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกันทรลักษ

หนาที่ 23



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

673 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกันทรารมย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกันทรารมย
674 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขุขันธ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอขุขันธ
675 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขุนหาญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอขุนหาญ
676 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอน้ําเกลี้ยง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอน้ําเกลี้ยง
677 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบึงบูรพ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบึงบูรพ
678 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปรางคกู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปรางคกู
679 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพยุห ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพยุห
680 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูสิงห ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูสิงห
681 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอยางชุมนอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอยางชุมนอย
682 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอราษีไศล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอราษีไศล
683 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังหิน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังหิน
684 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีรัตนะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีรัตนะ
685 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหวยทับทัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหวยทับทัน
686 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออุทุมพรพิสัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออุทุมพรพิสัย
687 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเบญจลักษ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเบญจลักษ
688 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไพรบึง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไพรบึง
689 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองจันทร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองจันทร
690 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนคูณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนคูณ
691 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

692 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศิลาลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศิลาลาด
จังหวัดสกลนคร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร

693 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสกลนคร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสกลนคร
694 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกสุุมาลย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกุสุมาลย
695 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคําตากลา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคําตากลา
696 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนิคมน้ําอูน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนิคมน้ําอูน
697 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานมวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานมวง
698 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพรรณานิคม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพรรณานิคม
699 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพังโคน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพังโคน
700 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูพาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูพาน
701 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวานรนิวาส ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวานรนิวาส
702 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอวาริชภูมิ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวาริชภูมิ
703 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวางแดนดิน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสวางแดนดิน

หนาที่ 24



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

704 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสองดาว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสองดาว
705 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออากาศอํานวย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออากาศอํานวย
706 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเจริญศิลป ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเจริญศิลป
707 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเตางอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเตางอย
708 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุดบาก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกุดบาก
709 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอโคกศรีสุพรรณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโคกศรีสุพรรณ
710 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพนนาแกว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพนนาแกว

จังหวัดสงขลา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
711 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสงขลา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสงขลา
712 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกระแสสินธุ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระแสสินธุ
713 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองหอยโขง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองหอยโขง
714 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนเนียง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนเนียง
715 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจะนะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจะนะ
716 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาทวี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี
717 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาหมอม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาหมอม
718 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางกล่ํา ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางกล่ํา
719 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอระโนด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอระโนด
720 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรัตภูมิ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอรัตภูมิ
721 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสะบายอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสะบายอย
722 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสะเดา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสะเดา
723 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสิงหนคร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสิงหนคร
724 ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหาดใหญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหาดใหญ
725 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเทพา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเทพา
726 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสทิงพระ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสทิงพระ

จังหวัดสตูล สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
727 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสตูล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสตูล
728 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนกาหลง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอควนกาหลง
729 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนโดน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนโดน
730 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงหวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา
731 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาแพ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาแพ
732 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอละงู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอละงู
733 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมะนัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมะนัง 

หนาที่ 25



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
734 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสมุทรปราการ
735 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางบอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางบอ
736 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางพลี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางพลี
737 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพระประแดง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระประแดง
738 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพระสมุทรเจดีย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระสมุทรเจดีย
739 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางเสาธง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม
740 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสมุทรสงคราม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
741 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออัมพวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออัมพวา
742 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางคนที ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร
743 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสมุทรสาคร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสมุทรสาคร
744 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานแพว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานแพว
745 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกระทุมแบน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระทุมแบน

จังหวัดสระบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี
746 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสระบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสระบุรี
747 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานหมอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานหมอ
748 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพระพุทธบาท ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระพุทธบาท
749 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมวกเหล็ก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอมวกเหล็ก
750 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังมวง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังมวง
751 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวิหารแดง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวิหารแดง
752 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองแค ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองแค
753 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองแซง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองแซง
754 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองโดน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองโดน
755 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
756 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนพุด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนพุด
757 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเสาไห ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเสาไห
758 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแกงคอย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแกงคอย

จังหวัดสระแกว สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแกว
759 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสระแกว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสระแกว
760 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองหาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคลองหาด

หนาที่ 26



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

761 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตาพระยา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตาพระยา
762 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังน้ําเย็น ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังน้ําเย็น
763 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวัฒนานคร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวัฒนานคร
764 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออรัญประเทศ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออรัญประเทศ
765 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาฉกรรจ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขาฉกรรจ
766 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโคกสูง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโคกสูง 

767 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังสมบูรณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังสมบูรณ
จังหวัดสิงหบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงหบุรี

768 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสิงหบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสิงหบุรี
769 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาชาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาชาง
770 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางระจัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางระจัน
771 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพรหมบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอพรหมบุรี
772 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออินทรบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออินทรบุรี
773 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคายบางระจัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคายบางระจัน

จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
774 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุพรรณบุรี
775 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดานชาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดานชาง
776 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางปลามา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางปลามา
777 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีประจันต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีประจันต
778 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสองพ่ีนอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสองพ่ีนอง
779 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามชุก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามชุก
780 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองหญาไซ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองหญาไซ
781 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออูทอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออูทอง
782 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเดิมบางนางบวช ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเดิมบางนางบวช
783 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนเจดยี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนเจดีย

จังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎรธานี
784 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสุราษฎรธานีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี
785 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคีรีรัฐนิคม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคีรีรัฐนิคม
786 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชัยบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชัยบุรี
787 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนสัก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนสัก
788 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาฉาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาฉาง
789 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนอําเภอทาชนะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาชนะ

หนาที่ 27



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

790 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานตาขุน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานตาขุน
791 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานนาสาร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานนาสาร
792 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานนาเดิม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานนาเดิม
793 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพนม
794 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพระแสง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระแสง
795 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพุนพิน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพุนพิน
796 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกาญจนดิษฐ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกาญจนดิษฐ
797 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะพะงัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะพะงัน
798 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะสมุย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะสมุย
799 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเคียนชา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเคียนชา
800 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไชยา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไชยา
801 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงสระ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงสระ
802 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวิภาวดี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวิภาวดี 

จังหวัดสุรินทร สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร
803 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสุรินทร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุรินทร
804 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสําโรงทาบ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสําโรงทาบ
805 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสังขะ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสังขะ
806 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกาบเชิง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกาบเชิง
807 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจอมพระ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจอมพระ
808 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชุมพลบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชุมพลบุรี
809 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาตูม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาตูม
810 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบัวเชด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบัวเชด
811 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปราสาท ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปราสาท
812 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรัตนบุรี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอรัตนบุรี
813 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลําดวน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลําดวน
814 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศีขรภูมิ ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศีขรภูมิ
815 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสนม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสนม
816 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีณรงค ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีณรงค 
817 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขวาสินรินทร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขวาสินรินทร 
818 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนมดงรัก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพนมดงรัก 

819 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนนารายณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอโนนนารายณ

หนาที่ 28



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
820 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองสุโขทัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุโขทัย
821 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคีรีมาศ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอคีรีมาศ
822 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงเสลี่ยม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงเสลี่ยม
823 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานดานลานหอยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานดานลานหอย
824 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีนคร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีนคร
825 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสัชนาลัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีสัชนาลัย
826 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสําโรง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีสําโรง
827 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวรรคโลก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสวรรคโลก
828 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกงไกรลาศ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอกงไกรลาศ

จังหวัดหนองคาย สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
829 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองหนองคาย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองหนองคาย
830 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาบอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาบอ
831 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบึงกาฬ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบึงกาฬ
832 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบึงโขงหลง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบึงโขงหลง
833 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบุงคลา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบุงคลา
834 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากคาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากคาด
835 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพรเจริญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพรเจริญ
836 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโซพิสัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโซพิสัย
837 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีวิไล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีวิไล
838 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีเชียงใหม ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีเชียงใหม
839 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสังคม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสังคม
840 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเซกา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเซกา
841 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพนพิสัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพนพิสัย
842 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสระใคร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสระใคร 

843 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเฝาไร  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเฝาไร  
844 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรัตนวาป ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอรัตนวาป 
845 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพธิ์ตาก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ตาก

จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลําภู
846 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองหนองบัวลําภู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
847 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาวัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาวัง
848 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีบุญเรือง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีบุญเรือง

หนาที่ 29



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

849 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุวรรณคูหา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุวรรณคูหา
850 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนากลาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนากลาง
851 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนสัง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนสัง

จังหวัดอางทอง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอางทอง
852 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองอางทอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอางทอง
853 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวิเศษชัยชาญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวิเศษชัยชาญ
854 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามโก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสามโก
855 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปาโมก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาโมก
856 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแสวงหา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแสวงหา
857 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพธิ์ทอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ทอง
858 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไชโย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไชโย

จังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอํานาจเจริญ
859 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองอํานาจเจริญ ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอํานาจเจริญ
860 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปทุมราชวงศา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปทุมราชวงศา
861 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพนา
862 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลืออํานาจ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลืออํานาจ
863 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหัวตะพาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหัวตะพาน
864 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชานุมาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชานุมาน
865 ศนูยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเสนางคนิคม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเสนางคนิคม

จังหวัดอุดรธานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
866 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองอุดรธานี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอุดรธานี
867 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุดจับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกุดจับ
868 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุมภวาป ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกุมภวาป
869 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงฝน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงฝน
870 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนายูง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนายูง
871 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอน้ําโสม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอน้ําโสม
872 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานดุง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานดุง
873 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานผือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานผือ
874 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพิบูลยรักษ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ
875 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังสามหมอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวังสามหมอ
876 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีธาตุ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอศรีธาตุ
877 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสรางคอม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสรางคอม

หนาที่ 30



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

878 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองวัวซอ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองวัวซอ
879 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองหาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองหาน
880 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองแสง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองแสง
881 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเพ็ญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเพ็ญ
882 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไชยวาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอไชยวาน
883 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนสะอาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนสะอาด
884 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกูแกว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกูแกว 

885 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอประจักษศิลปาคมศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอประจักษศิลปาคม
จังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ

886 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองอุตรดิตถ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอุตรดิตถ
887 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทองแสนขัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทองแสนขัน
888 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาปลา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาปลา
889 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอน้ําปาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอน้ําปาด
890 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานโคก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานโคก
891 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพิชัย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิชัย
892 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอฟากทา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอฟากทา
893 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลับแล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลับแล
894 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตรอน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตรอน

จังหวัดอุทัยธานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
895 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองอุทัยธานี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอุทัยธานี
896 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานไร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานไร
897 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลานสัก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลานสัก
898 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวางอารมณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสวางอารมณ
899 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองขาหยาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองขาหยาง
900 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองฉาง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหนองฉาง
901 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหวยคต ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหวยคต
902 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทัพทัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทัพทัน

จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
903 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองอุบลราชธานี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอุบลราชธานี
904 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโขงเจียม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโขงเจียม
905 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพธิ์ไทร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ไทร
906 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุดขาวปุน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกุดขาวปุน

หนาที่ 31



ที่ รายชื่อสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือหนวยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี   10   มีนาคม  พ.ศ. 2551
และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร

บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

907 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนมดแดง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอดอนมดแดง
908 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตระการพืชผล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตระการพืชผล
909 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตาลสุม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตาลสุม
910 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงศรีอุดม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงศรีอุดม
911 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาจะหลวย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาจะหลวย
912 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอน้ํายืน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอน้ํายืน
913 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบุณฑริก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบุณฑริก
914 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพิบูลมังสาหาร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลมังสาหาร
915 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมวงสามสิบ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมวงสามสิบ
916 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวารินชําราบ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวารินชําราบ
917 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีเมืองใหม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอศรีเมืองใหม
918 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสําโรง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสําโรง
919 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสิรินธร ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสิรินธร
920 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขมราฐ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขมราฐ
921 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขื่องใน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเขื่องใน
922 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเดชอุดม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเดชอุดม
923 ศูนยบรกิารการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเหลาเสือโกก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเหลาเสือโกก
924 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอน้ําขุน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอน้ําขุน 

925 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวางวีระวงศ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสวางวีระวงศ 
926 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาตาล ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาตาล 

927 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาเยีย  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาเยีย  

หมายเหตุ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงในสถานศึกษาปจจุบัน เปนผูดํารงตําแหนงในสถานศึกษาใหม

หนาที่ 32



ที่ รายช่ือสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือสถานศึกษาใหม
928 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก  (วิทยาลัยในวัง) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก  (วิทยาลัยในวัง)

929 ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร- ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร-

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
930 ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย 

931 ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดชุมพร ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร 

932 ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดปตตานี ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปตตานี 
933 ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแกว  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแกว  

934 ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ  
935 ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
936 ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร
937 ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆทรงพระคุณ” ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆทรงพระคุณ” 

938 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษากาญจนบุรี
939 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดขอนแกน ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน
940 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดตรัง ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาตรัง
941 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษานครราชสีมา 
942 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช 

943 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดนครสวรรค ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษานครสวรรค 
944 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
945 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดยะลา ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษายะลา
946 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดลําปาง ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาลําปาง 

947 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร 

948 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดสระแกว ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาสระแกว 

949 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี
950 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต
951 ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาประจําจังหวัดรอยเอ็ด ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอยเอ็ด
952 ศูนยสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนกลุมเปาหมายพิเศษ ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย-

สําหรับคนไทยในตางประเทศ
953 สถาบันการศึกษาทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล
954 สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร
955 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร  2 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 1 

956 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร  3 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 2 

957 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร  4 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 3 

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่   10  มีนาคม   พ.ศ. 2551
บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนาที่ 33



ที่ รายช่ือสถานศึกษาปจจุบัน รายช่ือสถานศึกษาใหม

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่   10  มีนาคม   พ.ศ. 2551
บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

958 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง
959 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก
960 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย-

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
961 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคใต สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต
962 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
963 ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
964 อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

หมายเหตุ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงในสถานศึกษาปจจุบัน เปนผูดํารงตําแหนงในสถานศึกษาใหม
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