ลำดับ
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31

จังหวัด
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดยโสธร
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดพังงา
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดนราธิ วาส
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดร้ อยเอ็ด
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุ รินทร์
จังหวัดอานาจเจริ ญ
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสุ โขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดนครราชสี มา
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดหนองคาย

ประเภท จังหวัด ประจำปี 2562 สี ฟ้ำสด
ลำดับ
จังหวัด
A32
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
A33
จังหวัดนครพนม
A34
จังหวัดยะลา
A35
จังหวัดอุดรธานี
A36
จังหวัดนครสวรรค์
A37
จังหวัดมุกดาหาร
A38
จังหวัดระนอง
A39
จังหวัดลาปาง
A40
จังหวัดสตูล
A41
จังหวัดสมุทรสาคร
A42
จังหวัดตรัง
A43
จังหวัดอ่างทอง
A44
จังหวัดชัยนาท
A45
จังหวัดบุรีรัมย์
A46
จังหวัดพัทลุง
A47
จังหวัดพะเยา
A48
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
A49
จังหวัดสกลนคร
A50
จังหวัดสุ พรรณบุรี
A51
จังหวัดศรี สะเกษ
A52
จังหวัดชัยภูมิ
A53
จังหวัดชุมพร
A54
จังหวัดตาก
A55
จังหวัดนครปฐม
A56
จังหวัดบึงกาฬ
A57
จังหวัดปทุมธานี
A58
จังหวัดปั ตตานี
A59
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
A60
จังหวัดพิจิตร
A61
จังหวัดลาพูน
A62
จังหวัดเลย
A63
จังหวัดสงขลา
A64
จังหวัดสิ งห์บุรี

ลำดับ
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35

ประเภท ชุ มชนภูมภิ ำค ประจำปี 2562 สี เขียวสด
ชื่อ
ชุมชนศรี ดอนชัย
ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน
ชุมชนตาบลวัดแก้ว
ชุมชนตาบลบ้านหม้อ
ชุมชนบ้านกุดเต่า
ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง
ชุมชนบ้านหนองแก
ชุมชนบ้านหนองตะไก้
ชุมชนบ้านดงกลาง
ชุมชนบ้านแคนน้อย
ชุมชนตาบลคลองท่อมใต้
ชุมชนบ้านไผ่งาม
ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย
ชุมชนเยาวชนคนดีศรี เกษตรพัฒนา
ชุมชนบ้านสว่าง
ชุมชนผดุงมาตร
ชุมชนบ้านนายม
ชุมชนบ้านบาโงยซิ แน
ชุมชนบ้านหนองไทร
ชุมชนบ้านนาสมดี
ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ย
ชุมชนบ้านโคกล่ามองค์การบริ หารส่วนตาบลนากอก
ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิ งเทรา
ชุมชนบ้านโคกแตรก
ชุมชนเจาะไอร้อง
ชุมชนหัวกุญแจ
ชุมชนเทศบาลตาบลบ้านนาปรื อ
ชุมชนตาบลแม่ระกา
ชุมชนบ้านหนองดู่
ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย
ชุมชนโคกเลาะ
ชุมชนเปื อยหัวดง
ชุมชนตาบลคลองพน
ชุมชนบ้านท่าไม้แดง
ชุมชนเทศบาลตาบลโป่ งน้ าร้อน

จังหวัด
จ.เชี ยงราย
จ.ภูเก็ต
จ.ราชบุรี
จ.ลพบุรี
จ.หนองบัวลาภู
จ.พังงา
จ.หนองบัวลาภู
จ.นครราชสี มา
จ.ขอนแก่น
จ.ยโสธร
จ.กระบี่
จ.สระแก้ว
จ.กาแพงเพชร
จ.สมุทรสาคร
จ.ขอนแก่น
จ.นราธิวาส
จ.เพชรบูรณ์
จ.ยะลา
จ.ชลบุรี
จ.นครพนม
จ.สุ โขทัย
จ.หนองบัวลาภู
จ.ฉะเชิ งเทรา
จ.ตรัง
จ.นราธิวาส
จ.นราธิวาส
จ.ปราจีนบุรี
จ.พิษณุ โลก
จ.ร้อยเอ็ด
จ.สุ พรรณบุรี
จ.อานาจเจริ ญ
จ.อานาจเจริ ญ
จ.กระบี่
จ.กาแพงเพชร
จ.จันทบุรี

ลำดับ
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52

ประเภท ชุ มชนภูมภิ ำค ประจำปี 2562 สี เขียวสด
ชื่อ
ชุมชนตาบลหนองปลาไหล
ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน
ชุมชนตาบลคลองห้า
ชุมชนบ้านบางหลุด
ชุมชนตาบลในเมืองพิจิตร
ชุมชนประดู่งาม
ชุมชนบ้านนานกเขียน
ชุมชนบ้านโนนสว่าง
ชุมชนบ้านราชกรู ด
ชุมชนบ้านขี้เหล็ก
ชุมชนบางจากพระประแดง
ชุมชนตาบลท่าเสา
ชุมชนบ้านหนองโขลง
ชุมชนสระแก้ว
ชุมชนตาบลจาปาหล่อ
ชุมชนบ้านห้วยแห้ง
ชุมชนนาป่ าแซง

จังหวัด
จ.ชลบุรี
จ.บึงกาฬ
จ.ปทุมธานี
จ.พังงา
จ.พิจิตร
จ.เพชรบูรณ์
จ.มหาสารคาม
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ระนอง
จ.ศรี สะเกษ
จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรสาคร
จ.สิ งห์บุรี
จ.หนองคาย
จ.อ่างทอง
จ.อุทยั ธานี
จ.อานาจเจริ ญ

ลำดับ
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24

ประเภท สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี 2562 สี ชมพูบำนเย็น
ชื่อ
จังหวัด
โรงเรี ยนราชโบริ กานุเคราะห์
จ.ราชบุรี
โรงเรี ยนศรี บุญเรื องวิทยาคาร
จ.หนองบัวลาภู
โรงเรี ยนปทุมวิไล
จ.ปทุมธานี
โรงเรี ยนธีรกานท์บา้ นโฮ่ง
จ.ลาพูน
โรงเรี ยนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
จ.เพชรบุรี
โรงเรี ยนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทกั ษ์)
จ.จันทบุรี
โรงเรี ยนทุ่งโพธิ์ วิทยา
จ.พังงา
โรงเรี ยนสกลนครพัฒนศึกษา
จ.สกลนคร
โรงเรี ยนคาแสนวิทยาสรรค์
จ.หนองบัวลาภู
โรงเรี ยนอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์
โรงเรี ยนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จ.ชลบุรี
โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม
จ.ปทุมธานี
โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ พิทยา
จ.สุ ราษฎร์ ธานี
โรงเรี ยนหนองฉางวิทยา
จ.อุทยั ธานี
โรงเรี ยนขามแก่นนคร
จ.ขอนแก่น
โรงเรี ยนนราสิ กขาลัย
จ.นราธิวาส
โรงเรี ยนปทุมพิทยาคม
จ.อุบลราชธานี
โรงเรี ยนศรี ราชา
จ.ชลบุรี
โรงเรี ยนหนองบัว
จ.นครสวรรค์
โรงเรี ยนท่าเกษมพิทยา
จ.สระแก้ว
โรงเรี ยนวัดยายร่ ม (วัฒนราษฎร์ รังสรรค์)

กรุ งเทพมหานคร

โรงเรี ยนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรี ยนบ้านสวน (จัน่ อนุสรณ์)
โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต

จ.ฉะเชิ งเทรา
จ.ชลบุรี
จ.ภูเก็ต

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35

โรงเรี ยนมัธยมศรี สาเภาลูน
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร
โรงเรี ยนดรุ ณศาสน์วิทยา
โรงเรี ยนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
โรงเรี ยนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ดรุ ณี
โรงเรี ยนมัธยมวัดดอนตูม
โรงเรี ยนเถินวิทยา
โรงเรี ยนกาฬสิ นธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรี ยนเรื องวิทย์พิทยาคม
โรงเรี ยนกัลยาณวัตร

จ.สุ รินทร์
จ.ตรัง
จ.ปั ตตานี
จ.สมุทรสาคร
จ.อุดรธานี
จ.อุตรดิตถ์
จ.ราชบุรี
จ.ลาปาง
จ.กาฬสิ นธุ์
จ.กาแพงเพชร
จ.ขอนแก่น

ลำดับ
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70
C71

ประเภท สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี 2562 สี ชมพูบำนเย็น
ชื่อ
จังหวัด
โรงเรี ยนสวนพระยาวิทยา
จ.นราธิวาส
โรงเรี ยนเลิงนกทา
จ.ยโสธร
โรงเรี ยนพันดอนวิทยา
จ.อุดรธานี
โรงเรี ยนเกาะจันทร์พิทยาคาร
จ.ชลบุรี
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
จ.นนทบุรี
โรงเรี ยนนราธิวาส
จ.นราธิวาส
โรงเรี ยนห้วยราชพิทยาคม
จ.บุรีรัมย์
โรงเรี ยนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
โรงเรี ยนวังโป่ งศึกษา
จ.เพชรบูรณ์
โรงเรี ยนคาชะอีวิทยาคาร
จ.มุกดาหาร
โรงเรี ยนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”
จ.สตูล
โรงเรี ยนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
จ.สุ พรรณบุรี
โรงเรี ยนท่าบ่อ
จ.หนองคาย
โรงเรี ยนสุ วรรณคูหาพิทยาสรรค์
จ.หนองบัวลาภู
โรงเรี ยนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
กรุ งเทพมหานคร
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
จ.กระบี่
โรงเรี ยนอามาตย์พานิชนุกลู
จ.กระบี่
โรงเรี ยนสมเด็จพิทยาคม
จ.กาฬสิ นธุ์
โรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยา
จ.กาแพงเพชร
โรงเรี ยนศรี กระนวนวิทยาคม
จ.ขอนแก่น
โรงเรี ยนหนองโนประชาสรรค์
จ.ขอนแก่น
โรงเรี ยนชาป่ างามวิทยาคม
จ.ฉะเชิ งเทรา
โรงเรี ยนสนามชัยเขต
จ.ฉะเชิ งเทรา
โรงเรี ยนทุ่งเหียงพิทยาคม
จ.ชลบุรี
โรงเรี ยนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
จ.ชลบุรี
โรงเรี ยนคุรุประชาสรรค์
จ.ชัยนาท
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 46
จ.ชัยนาท
โรงเรี ยนชัยภูมิภกั ดีชุมพล
จ.ชัยภูมิ
โรงเรี ยนเพชรวิทยาคาร
จ.ชัยภูมิ
โรงเรี ยนเมืองพญาแลวิทยา
จ.ชัยภูมิ
โรงเรี ยนวิเชี ยรมาตุ
จ.ตรัง
โรงเรี ยนธาตุพนม
จ.นครพนม
โรงเรี ยนนครพนมวิทยาคม
จ.นครพนม
โรงเรี ยนหนองบุญมากพิทยาคม
จ.นครราชสี มา
โรงเรี ยนผดุงมาตร
จ.นราธิวาส
โรงเรี ยนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128
จ.นราธิวาส

ประเภท สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี 2562 สี ชมพูบำนเย็น
ลำดับ
ชื่อ
จังหวัด
C72
โรงเรี ยนประโคนชัยพิทยาคม
จ.บุรีรัมย์
โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์
C73
จ.ปทุมธานี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิ ราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

C74
C75
C76
C77
C78
C79
C80
C81
C82
C83
C84
C85
C86
C87
C88
C89
C90

โรงเรี ยนสตรี พทั ลุง
โรงเรี ยนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม
โรงเรี ยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
โรงเรี ยนคณะราษฎรบารุ ง
โรงเรี ยนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรี ยนบ้านสองแพรก
โรงเรี ยนปลวกแดงพิทยาคม
โรงเรี ยนลาปางกัลยาณี
โรงเรี ยนแม่ตืนวิทยา
โรงเรี ยนนาทวีวิทยาคม
โรงเรี ยนวังสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรี ยนอินทร์บุรี
โรงเรี ยนอู่ทอง
โรงเรี ยนเชียงเพ็งวิทยา
โรงเรี ยนพุทธมงคลวิทยา
โรงเรี ยนองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรี ยนชานุมานวิทยาคม

จ.พัทลุง
จ.พิจิตร
จ.แม่ฮ่องสอน
จ.ยะลา
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ระนอง
จ.ระยอง
จ.ลาปาง
จ.ลาพูน
จ.สงขลา
จ.สระแก้ว
จ.สิ งห์บุรี
จ.สุ พรรณบุรี
จ.อุดรธานี
จ.อุทยั ธานี
จ.อุตรดิตถ์
จ.อานาจเจริ ญ

""

ประเภท สถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ประจำปี 2562 สี ม่วงแก่
ลำดับ
ชื่อ
จังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย
จ.เชี ยงราย
D1
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
จ.นครสวรรค์
D2
วิทยาลัยอาชี วศึกษาผดุงประชายะลา
จ.ยะลา
D3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
จ.สุ ราษฎร์ ธานี
D4
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
จ.พังงา
D5
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
จ.ยโสธร
D6
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์
D7
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
D8
วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริ ญ
จ.อานาจเจริ ญ
D9
มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
จ.กาฬสิ นธุ์
D10
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จ.ราชบุรี
D11
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
จ.ลาปาง
D12
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
D13
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จ.จันทบุรี
D14
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธร
จ.ตรัง
D15
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี เทค)
D16
จ.ชลบุรี
วิทยาลัยอาชี วศึกษาศรี ราชา
จ.ชลบุรี
D17
มหาวิทยาลัยพะเยา
จ.พะเยา
D18
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ โขทัย
D19
จ.สุ โขทัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จ.อุดรธานี
D20
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
D21
จ.อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
จ.อานาจเจริ ญ
D22
วิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกวรรณ
จ.อานาจเจริ ญ
D23
วิทยาลัยอาชี วศึกษาภักดีพาณิ ชยการและเทคโนโลยี จ.กาแพงเพชร
D24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
D25
จ.ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีชยั ภูมิบริ หารธุรกิจ
D26
จ.ชัยภูมิ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
D27
จ.พัทลุง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
D28
จ.พิษณุ โลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
D29
จ.ยะลา
วิทยาลัยเทคนิ คศรี สะเกษ
D30
จ.ศรี สะเกษ
วิทยาลัยเทคนิ คสระแก้ว
D31
จ.สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิ คท่าหลวงซิ เมนต์ไทยอนุสรณ์
D32
จ.สระบุรี
วิทยาลัยการอาชีพศรี สัชนาลัย
D33
จ.สุ โขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ พรรณบุรี
D34
จ.สุ พรรณบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซี ยน
D35
จ.หนองคาย

ลำดับ
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35

ประเภท สถำนประกอบกำร ประจำปี 2562สี เหลือง(สี เสี หลือง
ชื่อ
จังหวัด
บริ ษทั แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด
จ.นครราชสี มา
บริ ษทั ซูมิโตโม อีเล็คตริ ก ไวริ่ ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
จ.ระยอง
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.ขอนแก่น
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
บริ ษทั พี.เจ. 37 พาราวูด้ จากัด
จ.ยะลา
ชมรม TO BE NUMBER ONE บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสิ นค้าสุราษฎร์ ธานี จ.สุ ราษฎร์ ธานี
บริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
จ.นครปฐม
บริ ษทั สหเรื อง จากัด
จ.มุกดาหาร
บริ ษทั ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จ.ยโสธร
บริ ษทั พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
บริ ษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด
จ.ชลบุรี
บริ ษทั ศูนย์บริ การเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
จ.สมุทรปราการ
บริ ษทั ควอลิต้ ี คอฟฟี่ โปรดักท์ส จากัด
จ.ฉะเชิ งเทรา
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่
จ.เชี ยงใหม่
บริ ษทั ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จากัด

จ.ปราจีนบุรี

บริ ษทั ไทยเพิม่ พูลโฮมช็อป จากัด

จ.ราชบุรี
จ.สระแก้ว
จ.ตรัง
จ.นครสวรรค์
จ.อุตรดิตถ์
กรุ งเทพมหานคร
จ.ชัยนาท
จ.ตรัง
จ.นครสวรรค์
จ.สมุทรสาคร
จ.พิจิตร
จ.ร้อยเอ็ด

บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขากาแพงเพชร

จ.กาแพงเพชร

บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี

จ.ปั ตตานี
จ.ภูเก็ต
จ.สงขลา
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ตราด
จ.บุรีรัมย์

บริ ษทั น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาตรัง
บริ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จากัด
บริ ษทั ศรี พงษ์กรุ๊ ป มาร์เก็ตติ้ง จากัด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
บริ ษทั ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั นันยางการ์เม้นท์ จากัด
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย
บริ ษทั นันยางการ์เม้นท์ จากัด สาขาพิจิตร

บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) RDC ชลบุรี
บริ ษทั วาลโบร (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุง้ ทะเลภาคตะวันออก

บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์

ลำดับ
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46

ประเภท สถำนประกอบกำร ประจำปี 2562สี เหลือง(สี เสี หลือง
ชื่อ
จังหวัด
UNIVERSITY OF PHAYAO DORMITORY
จ.พะเยา
บริ ษทั มินเนอรัล รี ซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
จ.ระนอง
บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
จ.ระยอง
บริ ษทั นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จากัด
จ.ลาปาง
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลาพูน
จ.ลาพูน
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาศรี สะเกษ
จ.ศรี สะเกษ
บริ ษทั โรบินสัน จากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร
จ.สกลนคร
บริ ษทั นิสซุย (ประเทศไทย) จากัด
จ.สงขลา
บริ ษทั อีซูซุ มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
จ.สมุทรปราการ
องค์การส่งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง
จ.สุ โขทัย
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย
จ.หนองคาย

ลำดับ
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25

ประเภท สถำนพินิจ ประจำปี 2562สี เทำBRONCE
ชื่อ
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิ วาส
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรี อยุธยา
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชี ยงราย
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5

เขต
จ.ปทุมธานี
จ.พิษณุ โลก
จ.สุ ราษฎร์ธานี
จ.นครปฐม
จ.นครพนม
จ.นราธิวาส
จ.พระนครศรี อยุธยา

จ.สุ พรรณบุรี
จ.กาญจนบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.เชี ยงราย
จ.เชี ยงใหม่
จ.ตรัง
จ.นครปฐม
จ.นครราชสี มา
จ.นครสวรรค์
จ.บุรีรัมย์
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ระยอง
จ.ลพบุรี
จ.สงขลา
จ.สระบุรี
จ.สุ ราษฎร์ธานี
จ.อุบลราชธานี

ลำดับ
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16

ประเภท คุมประพฤติ ประจำปี 2562นำ้ ตำล
ชื่อ
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดกำแพงเพชร
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดชัยภูมิ
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดเชี ยงใหม่
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดตรำด
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดตำก
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดนครศรี ธรรมรำช
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดบึงกำฬ
ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภำพผูต้ ิดยำเสพติด ลำดหลุมแก้ว
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดเพชรบุรี
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดเพชรบูรณ์
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดภูเก็ต
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดศรี สะเกษ
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดสงขลำ
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดสุ พรรณบุรี
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดอุดรธำนี
สำนักงำนคุมประพฤติจงั หวัดอุบลรำชธำนี

จังหวัด
จ.กำแพงเพชร
จ.ชัยภูมิ
จ.เชี ยงใหม่
จ.ตรำด
จ.ตำก
จ.นครศรี ธรรมรำช
จ.บึงกำฬ
จ.ปทุมธำนี
จ.เพชรบุรี
จ.เพชรบูรณ์
จ.ภูเก็ต
จ.ศรี สะเกษ
จ.สงขลำ
จ.สุ พรรณบุรี
จ.อุดรธำนี
จ.อุบลรำชธำนี

ลำดับ
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
32

ประเภท รำชทัณฑ์ ประจำปี 2562สี ฟ้ำแก่
ชื่อ
เรื อนจำกลำงฉะเชิงเทรำ
เรื อนจำกลำงพัทลุง
เรื อนจำจังหวัดสิ งห์บุรี
ทัณฑสถำนหญิงกลำง
เรื อนจำพิเศษมีนบุรี
เรื อนจำกลำงกำแพงเพชร
เรื อนจำกลำงขอนแก่น
เรื อนจำพิเศษพัทยำ
เรื อนจำจังหวัดชัยภูมิ
ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่
เรื อนจำกลำงนครปฐม
เรื อนจำกลำงนครศรี ธรรมรำช
เรื อนจำจังหวัดนรำธิวำส
เรื อนจำจังหวัดบึงกำฬ
เรื อนจำจังหวัดบุรีรัมย์
เรื อนจำอำเภอนำงรอง
ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง
เรื อนจำกลำงพิษณุ โลก
เรื อนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื อนจำจังหวัดภูเก็ต
เรื อนจำกลำงยะลำ
เรื อนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื อนจำกลำงระยอง
เรื อนจำกลำงรำชบุรี
เรื อนจำกลำงลพบุรี
ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ
เรื อนจำจังหวัดสมุทรสำคร
เรื อนจำจังหวัดสระบุรี
เรื อนจำอำเภอสวรรคโลก
เรื อนจำกลำงสุรำษฎร์ ธำนี
เรื อนจำกลำงอุดรธำนี
เรื อนจำจังหวัดอุทยั ธำนี

เขต
จ.ฉะเชิ งเทรำ
จ.พัทลุง
จ.สิ งห์บุรี
กรุ งเทพมหำนคร
กรุ งเทพมหำนคร
จ.กำแพงเพชร
จ.ขอนแก่น
จ.ชลบุรี
จ.ชัยภูมิ
จ.เชี ยงใหม่
จ.นครปฐม
จ.นครศรี ธรรมรำช
จ.นรำธิวำส
จ.บึงกำฬ
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.ปทุมธำนี
จ.พิษณุ โลก
จ.เพชรบูรณ์
จ.ภูเก็ต
จ.ยะลำ
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ระยอง
จ.รำชบุรี
จ.ลพบุรี
จ.สงขลำ
จ.สมุทรสำคร
จ.สระบุรี
จ.สุ โขทัย
จ.สุ รำษฎร์ ธำนี
จ.อุดรธำนี
จ.อุทยั ธำนี

ลำดับ
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24

ประเภท ชุ มชนกรุงเทพมหำนคร ประจำปี 2562สี แดง
ชื่อ
เขต
ชุมชนสุ วรรณประสิ ทธิ์ 2
เขตบึงกุ่ม
ชุมชนอัลกุบ๊ รอ
เขตสวนหลวง
ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ
เขตมีนบุรี
ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง
เขตหนองจอก
ชุมชนโสณมัยอร่ ำมดวง
เขตยำนนำวำ
ชุมชนมัน่ คง 133
เขตบำงบอน
ชุมชนหมู่บำ้ นรุ่ งสว่ำงวิลเลจ
เขตบำงเขน
ชุมชนหมู่บำ้ นสุ วรรณนิ เวศน์
เขตบึงกุ่ม
ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่
เขตประเวศ
ชุมชนหมู่บำ้ นเพิ่มสุข
เขตลำดกระบัง
ชุมชนสำมแยกคลองหลอแหล
เขตสะพำนสู ง
ชุมชนเฟื่ องฟ้ำวิลเลจ
เขตคลองสำมวำ
ชุมชนทัดชำวิลล่ำ
เขตดอนเมือง
ชุมชนวัดประดิษฐำรำม
เขตธนบุรี
ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่ วน 5 โซน 2
เขตบำงขุนเทียน
ชุมชนวัดเลียบ
เขตบำงซื่ อ
ชุมชนนิติบุคคล อำคำรชุดเคหะบำงนำ2
เขตบำงนำ
ชุมชนคลองบำงพรำนพัฒนำ
เขตบำงบอน
ชุมชนบุญมำก
เขตรำษฎร์บูรณะ
ชุมชนแจงร้อน
เขตรำษฎร์บูรณะ
ชุมชนวัดสังฆรำชำ
เขตลำดกระบัง
ชุมชนหลังวัดปำกบ่อ
เขตสวนหลวง
ชุมชนบ้ำนม้ำเกำะล่ำง
เขตสะพำนสู ง
ชุมชนทรัพย์เจริ ญ
เขตหนองจอก

