
ล ำดบั จังหวดั ล ำดบั จังหวดั
A1 จงัหวดัขอนแก่น A32 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
A2 จงัหวดัภูเก็ต A33 จงัหวดันครพนม
A3 จงัหวดัยโสธร A34 จงัหวดัยะลา
A4 จงัหวดัหนองบวัล าภู A35 จงัหวดัอุดรธานี
A5 จงัหวดัก าแพงเพชร A36 จงัหวดันครสวรรค์
A6 จงัหวดัชลบุรี A37 จงัหวดัมุกดาหาร
A7 จงัหวดัสระบุรี A38 จงัหวดัระนอง
A8 จงัหวดัจนัทบุรี A39 จงัหวดัล าปาง
A9 จงัหวดัฉะเชิงเทรา A40 จงัหวดัสตูล
A10 จงัหวดัเชียงใหม่ A41 จงัหวดัสมุทรสาคร
A11 จงัหวดัพงังา A42 จงัหวดัตรัง
A12 จงัหวดัอุบลราชธานี A43 จงัหวดัอ่างทอง
A13 จงัหวดันราธิวาส A44 จงัหวดัชยันาท
A14 จงัหวดัปราจีนบุรี A45 จงัหวดับุรีรัมย์
A15 จงัหวดัพิษณุโลก A46 จงัหวดัพทัลุง
A16 จงัหวดัเพชรบูรณ์ A47 จงัหวดัพะเยา
A17 จงัหวดัร้อยเอ็ด A48 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
A18 จงัหวดัราชบุรี A49 จงัหวดัสกลนคร
A19 จงัหวดัสมุทรปราการ A50 จงัหวดัสุพรรณบุรี
A20 จงัหวดัสระแกว้ A51 จงัหวดัศรีสะเกษ
A21 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี A52 จงัหวดัชยัภูมิ
A22 จงัหวดัสุรินทร์ A53 จงัหวดัชุมพร
A23 จงัหวดัอ านาจเจริญ A54 จงัหวดัตาก
A24 จงัหวดัเชียงราย A55 จงัหวดันครปฐม
A25 จงัหวดัเพชรบุรี A56 จงัหวดับึงกาฬ
A26 จงัหวดัระยอง A57 จงัหวดัปทุมธานี
A27 จงัหวดัสุโขทยั A58 จงัหวดัปัตตานี
A28 จงัหวดัอุตรดิตถ์ A59 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
A29 จงัหวดันครราชสีมา A60 จงัหวดัพิจิตร
A30 จงัหวดันนทบุรี A61 จงัหวดัล าพนู
A31 จงัหวดัหนองคาย A62 จงัหวดัเลย

A63 จงัหวดัสงขลา
A64 จงัหวดัสิงห์บุรี

ประเภท จังหวดั ประจ ำปี 2562 สีฟ้ำสด



ล ำดับ ช่ือ จังหวดั
B1 ชุมชนศรีดอนชยั จ.เชียงราย
B2 ชุมชนบา้นลิพอนเขาลา้น จ.ภูเกต็
B3 ชุมชนต าบลวดัแกว้ จ.ราชบุรี
B4 ชุมชนต าบลบา้นหมอ้ จ.ลพบุรี
B5 ชุมชนบา้นกดุเต่า จ.หนองบวัล าภู
B6 ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง จ.พงังา
B7 ชุมชนบา้นหนองแก จ.หนองบวัล าภู
B8 ชุมชนบา้นหนองตะไก้ จ.นครราชสีมา
B9 ชุมชนบา้นดงกลาง จ.ขอนแก่น

B10 ชุมชนบา้นแคนนอ้ย จ.ยโสธร
B11 ชุมชนต าบลคลองท่อมใต้ จ.กระบ่ี
B12 ชุมชนบา้นไผง่าม จ.สระแกว้
B13 ชุมชนบา้นทุ่งมหาชยั จ.ก าแพงเพชร
B14 ชุมชนเยาวชนคนดีศรีเกษตรพฒันา จ.สมุทรสาคร
B15 ชุมชนบา้นสวา่ง จ.ขอนแก่น
B16 ชุมชนผดุงมาตร จ.นราธิวาส
B17 ชุมชนบา้นนายม จ.เพชรบูรณ์
B18 ชุมชนบา้นบาโงยซิแน จ.ยะลา
B19 ชุมชนบา้นหนองไทร จ.ชลบุรี
B20 ชุมชนบา้นนาสมดี จ.นครพนม
B21 ชุมชนบา้นดอยไก่เข่ีย จ.สุโขทยั
B22 ชุมชนบา้นโคกล่ามองคก์ารบริหารส่วนต าบลนากอก จ.หนองบวัล าภู
B23 ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
B24 ชุมชนบา้นโคกแตรก จ.ตรัง
B25 ชุมชนเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
B26 ชุมชนหวักญุแจ จ.นราธิวาส
B27 ชุมชนเทศบาลต าบลบา้นนาปรือ จ.ปราจีนบุรี
B28 ชุมชนต าบลแม่ระกา จ.พิษณุโลก
B29 ชุมชนบา้นหนองดู่ จ.ร้อยเอด็
B30 ชุมชนบา้นบางแม่หมา้ย จ.สุพรรณบุรี
B31 ชุมชนโคกเลาะ จ.อ านาจเจริญ
B32 ชุมชนเปือยหวัดง จ.อ านาจเจริญ
B33 ชุมชนต าบลคลองพน จ.กระบ่ี
B34 ชุมชนบา้นท่าไมแ้ดง จ.ก าแพงเพชร
B35 ชุมชนเทศบาลต าบลโป่งน ้าร้อน จ.จนัทบุรี

ประเภท  ชุมชนภูมภิำค ประจ ำปี 2562 สีเขียวสด



ล ำดับ ช่ือ จังหวดั

ประเภท  ชุมชนภูมภิำค ประจ ำปี 2562 สีเขียวสด

B36 ชุมชนต าบลหนองปลาไหล จ.ชลบุรี
B37 ชุมชนบา้นปากคาดมวลชน จ.บึงกาฬ
B38 ชุมชนต าบลคลองหา้ จ.ปทุมธานี
B39 ชุมชนบา้นบางหลุด จ.พงังา
B40 ชุมชนต าบลในเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
B41 ชุมชนประดู่งาม จ.เพชรบูรณ์
B42 ชุมชนบา้นนานกเขียน จ.มหาสารคาม
B43 ชุมชนบา้นโนนสวา่ง จ.ร้อยเอด็
B44 ชุมชนบา้นราชกรูด จ.ระนอง
B45 ชุมชนบา้นข้ีเหลก็ จ.ศรีสะเกษ
B46 ชุมชนบางจากพระประแดง จ.สมุทรปราการ
B47 ชุมชนต าบลท่าเสา จ.สมุทรสาคร
B48 ชุมชนบา้นหนองโขลง จ.สิงห์บุรี
B49 ชุมชนสระแกว้ จ.หนองคาย
B50 ชุมชนต าบลจ าปาหล่อ จ.อ่างทอง
B51 ชุมชนบา้นหว้ยแหง้ จ.อุทยัธานี
B52 ชุมชนนาป่าแซง จ.อ านาจเจริญ



ล ำดับ ช่ือ จังหวดั
C1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
C2 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบวัล าภู
C3 โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
C4 โรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง จ.ล าพนู
C5 โรงเรียนวดัจนัทราวาส (ศขุประสารราษฎร์) จ.เพชรบุรี 
C6 โรงเรียนลาซาลจนัทบุรี (มารดาพิทกัษ)์ จ.จนัทบุรี
C7 โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยา จ.พงังา
C8 โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา จ.สกลนคร
C9 โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู

C10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
C11 โรงเรียนเซนตป์อลคอนแวนต์ จ.ชลบุรี
C12 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
C13 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
C14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทยัธานี
C15 โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น
C16 โรงเรียนนราสิกขาลยั จ.นราธิวาส
C17 โรงเรียนปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี
C18 โรงเรียนศรีราชา  จ.ชลบุรี
C19 โรงเรียนหนองบวั จ.นครสวรรค์
C20 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแกว้
C21 โรงเรียนวดัยายร่ม (วฒันราษฎร์รังสรรค)์ กรุงเทพมหานคร

C22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา
C23 โรงเรียนบา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) จ.ชลบุรี
C24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเกต็ จ.ภูเกต็

ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
C25 โรงเรียนมธัยมศรีส าเภาลูน จ.สุรินทร์
C26 โรงเรียนกนัตงัพิทยากร จ.ตรัง
C27 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี
C28 โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” จ.สมุทรสาคร
C29 โรงเรียนมธัยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานี
C30 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี จ.อุตรดิตถ์
C31 โรงเรียนมธัยมวดัดอนตูม จ.ราชบุรี
C32 โรงเรียนเถินวิทยา จ.ล าปาง
C33 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
C34 โรงเรียนเรืองวิทยพิ์ทยาคม จ.ก าแพงเพชร
C35 โรงเรียนกลัยาณวตัร จ.ขอนแก่น

ประเภท สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี 2562 สีชมพูบำนเย็น



ล ำดับ ช่ือ จังหวดั
ประเภท สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี 2562 สีชมพูบำนเย็น

C36 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จ.นราธิวาส
C37 โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร
C38 โรงเรียนพนัดอนวิทยา จ.อุดรธานี
C39 โรงเรียนเกาะจนัทร์พิทยาคาร จ.ชลบุรี
C40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี จ.นนทบุรี
C41 โรงเรียนนราธิวาส จ.นราธิวาส
C42 โรงเรียนหว้ยราชพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
C43 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
C44 โรงเรียนวงัโป่งศึกษา จ.เพชรบูรณ์
C45 โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร จ.มุกดาหาร
C46 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒันา” จ.สตูล
C47 โรงเรียนบางแม่หมา้ยรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ จ.สุพรรณบุรี
C48 โรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย
C49 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู
C50 โรงเรียนราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร
C51 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กระบ่ี จ.กระบ่ี
C52 โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกลู จ.กระบ่ี
C53 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
C54 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จ.ก าแพงเพชร
C55 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
C56 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น
C57 โรงเรียนช าป่างามวิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา
C58 โรงเรียนสนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา
C59 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม จ.ชลบุรี
C60 โรงเรียนบา้นบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จ.ชลบุรี
C61 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชยันาท
C62 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชยันาท
C63 โรงเรียนชยัภูมิภกัดีชุมพล จ.ชยัภูมิ
C64 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชยัภูมิ
C65 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชยัภูมิ
C66 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง
C67 โรงเรียนธาตุพนม จ.นครพนม
C68 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม
C69 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จ.นครราชสีมา
C70 โรงเรียนผดุงมาตร จ.นราธิวาส
C71 โรงเรียนบา้นบูเกะตาโมง มิตรภาพท่ี 128 จ.นราธิวาส



ล ำดับ ช่ือ จังหวดั
ประเภท สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี 2562 สีชมพูบำนเย็น

C72 โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
C73 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์(มธัยมวดัหตัถสารเกษตร)ในพระราชูปถมัภ ์ จ.ปทุมธานี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

C74 โรงเรียนสตรีพทัลุง จ.พทัลุง
C75 โรงเรียนสรรเพชญอฎัฐมาพิทยาคม จ.พิจิตร
C76 โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ์ จ.แม่ฮ่องสอน
C77 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จ.ยะลา
C78 โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยั จ.ร้อยเอด็
C79 โรงเรียนบา้นสองแพรก จ.ระนอง
C80 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จ.ระยอง
C81 โรงเรียนล าปางกลัยาณี จ.ล าปาง
C82 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จ.ล าพนู
C83 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา
C84 โรงเรียนวงัสมบูรณ์วิทยาคม จ.สระแกว้
C85 โรงเรียนอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
C86 โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
C87 โรงเรียนเชียงเพง็วิทยา จ.อุดรธานี
C88 โรงเรียนพทุธมงคลวิทยา จ.อุทยัธานี
C89 โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
C90 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จ.อ านาจเจริญ

""



ล ำดับ ช่ือ จังหวดั
D1 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย จ.เชียงราย
D2 มหาวิทยาลยัเจา้พระยา จ.นครสวรรค์
D3 วิทยาลยัอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จ.ยะลา
D4 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
D5 วิทยาลยัเทคนิคพงังา จ.พงังา
D6 วิทยาลยัเทคนิคยโสธร จ.ยโสธร
D7 วิทยาลยัเทคนิคอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
D8 วิทยาลยัเทคนิคชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ
D9 วิทยาลยัเทคนิคอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ

D10 มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
D11 วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี
D12 มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง จ.ล าปาง
D13 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
D14 วิทยาลยัเทคนิคจนัทบุรี จ.จนัทบุรี
D15 วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง
D16 วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี เทค) จ.ชลบุรี
D17 วิทยาลยัอาชีวศึกษาศรีราชา จ.ชลบุรี
D18 มหาวิทยาลยัพะเยา จ.พะเยา
D19 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทยั จ.สุโขทยั
D20 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี จ.อุดรธานี
D21 วิทยาลยัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
D22 วิทยาลยัเทคนิคหวัตะพาน จ.อ านาจเจริญ
D23 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกวรรณ จ.อ านาจเจริญ
D24 วิทยาลยัอาชีวศึกษาภกัดีพาณิชยการและเทคโนโลยี จ.ก าแพงเพชร
D25 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จ.ชลบุรี
D26 วิทยาลยัเทคโนโลยชียัภูมิบริหารธุรกิจ จ.ชยัภูมิ
D27 วิทยาลยันาฏศิลปพทัลุง จ.พทัลุง
D28 วิทยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
D29 มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ.ยะลา
D30 วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
D31 วิทยาลยัเทคนิคสระแกว้ จ.สระแกว้
D32 วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ จ.สระบุรี
D33 วิทยาลยัการอาชีพศรีสัชนาลยั จ.สุโขทยั
D34 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
D35 วิทยาลยัเทคโนโลยอีาเซียน จ.หนองคาย

ประเภท สถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ประจ ำปี 2562 สีม่วงแก่



ล ำดับ ช่ือ จังหวดั
E1 บริษทั แป้งมนัเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จ ากดั จ.นครราชสีมา
E2 บริษทั ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ.ระยอง
E3 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินคา้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
E4 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินคา้ CDC1 บางบวัทอง จ.นนทบุรี
E5 บริษทั พี.เจ. 37 พาราวูด้ จ  ากดั จ.ยะลา
E6 ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินคา้สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
E7 บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ  ากดั จ.นครปฐม
E8 บริษทั สหเรือง จ  ากดั จ.มุกดาหาร
E9 บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) จ.ยโสธร

E10 บริษทั พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
E11 บริษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากดั จ.ชลบุรี
E12 บริษทั ศูนยบ์ริการเหล็กสยาม จ ากดั (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
E13 บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัทส์ จ  ากดั จ.ฉะเชิงเทรา
E14 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินคา้ DC เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
E15 บริษทั ฟจิูคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ.ปราจีนบุรี

E16 บริษทั บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ากดั จ.ราชบุรี
E17 บริษทั น ้าตาลและออ้ยตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) จ.สระแกว้
E18 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) สาขาตรัง จ.ตรัง
E19 บริษทั เอ็นไวรอนเมน็ทพ์ลัพ ์แอนด์ เปเปอร์ จ  ากดั จ.นครสวรรค์
E20 บริษทั ศรีพงษก์รุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั จ.อุตรดิตถ์
E21 ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนยก์ระจายสินคา้สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
E22 บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) จ.ชยันาท
E23 บริษทั ผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล จ ากดั (มหาชน) จ.ตรัง
E24 บริษทั นนัยางการ์เมน้ท ์จ  ากดั จ.นครสวรรค์
E25 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินคา้ DC มหาชยั จ.สมุทรสาคร
E26 บริษทั นนัยางการ์เมน้ท ์จ  ากดั สาขาพิจิตร จ.พิจิตร
E27 บริษทั ไทยเพ่ิมพลูโฮมช็อป จ ากดั จ.ร้อยเอด็
E28 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) สาขาก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร

E29 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี
E30 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินคา้ CDC ภูเก็ต จ.ภูเกต็
E31 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินคา้ CDC หาดใหญ่ จ.สงขลา
E32 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) RDC ชลบุรี จ.ชลบุรี
E33 บริษทั วาลโบร (ประเทศไทย) จ ากดั จ.ชลบุรี
E34 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุง้ทะเลภาคตะวนัออก จ.ตราด
E35 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ประเภท สถำนประกอบกำร ประจ ำปี 2562สีเหลือง(สีเสีหลือง



ล ำดับ ช่ือ จังหวดั

ประเภท สถำนประกอบกำร ประจ ำปี 2562สีเหลือง(สีเสีหลือง

E36 UNIVERSITY OF PHAYAO DORMITORY จ.พะเยา
E37 บริษทั มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั จ.ระนอง
E38 บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) จ.ระยอง
E39 บริษทั นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จ  ากดั จ.ล าปาง
E40 บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) ศูนยก์ระจายสินคา้ RDC ล าพนู จ.ล าพนู
E41 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
E42 บริษทั โรบินสนั จ  ากดั (มหาชน) สาขาสกลนคร จ.สกลนคร
E43 บริษทั นิสซุย (ประเทศไทย) จ ากดั จ.สงขลา
E44 บริษทั อีซูซุ มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ.สมุทรปราการ
E45 องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทยั
E46 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) สาขาหนองคาย จ.หนองคาย

 



ล ำดับ ช่ือ เขต
F1 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัปทุมธานี จ.ปทุมธานี
F2 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
F3 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี
F4 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบา้นปรานี จ.นครปฐม
F5 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครพนม จ.นครพนม
F6 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันราธิวาส จ.นราธิวาส
F7 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา
F8 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
F9 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดักาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

F10 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัชลบุรี จ.ชลบุรี
F11 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นบึง จ.ชลบุรี
F12 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัเชียงราย จ.เชียงราย
F13 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จ.เชียงใหม่
F14 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัตรัง จ.ตรัง
F15 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบา้นอุเบกขา จ.นครปฐม
F16 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จ.นครราชสีมา
F17 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จ.นครสวรรค์
F18 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดับุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
F19 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็
F20 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง
F21 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จ.ลพบุรี
F22 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จ.สงขลา
F23 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสระบุรี จ.สระบุรี
F24 สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
F25 ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จ.อุบลราชธานี

ประเภท  สถำนพินิจ ประจ ำปี 2562สีเทำBRONCE



ล ำดับ ช่ือ จังหวดั
G1 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร
G2 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ
G3 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
G4 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัตรำด จ.ตรำด
G5 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัตำก จ.ตำก
G6 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดันครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช
G7 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดับึงกำฬ จ.บึงกำฬ
G8 ศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภำพผูติ้ดยำเสพติด ลำดหลุมแกว้ จ.ปทุมธำนี
G9 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

G10 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
G11 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัภูเกต็ จ.ภูเกต็
G12 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
G13 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัสงขลำ จ.สงขลำ
G14 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
G15 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัอุดรธำนี จ.อุดรธำนี
G16 ส ำนกังำนคุมประพฤติจงัหวดัอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี

ประเภท  คุมประพฤติ ประจ ำปี 2562น ำ้ตำล



ล ำดับ ช่ือ เขต
H1 เรือนจ ำกลำงฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ
H2 เรือนจ ำกลำงพทัลุง จ.พทัลุง
H3 เรือนจ ำจงัหวดัสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
H4 ทณัฑสถำนหญิงกลำง กรุงเทพมหำนคร
H5 เรือนจ ำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร
H6 เรือนจ ำกลำงก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร
H7 เรือนจ ำกลำงขอนแก่น จ.ขอนแก่น
H8 เรือนจ ำพิเศษพทัยำ จ.ชลบุรี
H9 เรือนจ ำจงัหวดัชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ
H10 ทณัฑสถำนหญิงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
H11 เรือนจ ำกลำงนครปฐม จ.นครปฐม
H12 เรือนจ ำกลำงนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช
H13 เรือนจ ำจงัหวดันรำธิวำส จ.นรำธิวำส
H14 เรือนจ ำจงัหวดับึงกำฬ จ.บึงกำฬ
H15 เรือนจ ำจงัหวดับุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
H16 เรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง จ.บุรีรัมย์
H17 ทณัฑสถำนวยัหนุ่มกลำง จ.ปทุมธำนี
H18 เรือนจ ำกลำงพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
H19 เรือนจ ำจงัหวดัเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
H20 เรือนจ ำจงัหวดัภูเกต็ จ.ภูเกต็
H21 เรือนจ ำกลำงยะลำ จ.ยะลำ
H22 เรือนจ ำจงัหวดัร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็
H23 เรือนจ ำกลำงระยอง จ.ระยอง
H24 เรือนจ ำกลำงรำชบุรี จ.รำชบุรี
H25 เรือนจ ำกลำงลพบุรี จ.ลพบุรี
H26 ทณัฑสถำนหญิงสงขลำ จ.สงขลำ
H27 เรือนจ ำจงัหวดัสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร
H28 เรือนจ ำจงัหวดัสระบุรี จ.สระบุรี
H29 เรือนจ ำอ ำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทยั
H30 เรือนจ ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี จ.สุรำษฎร์ธำนี
H31 เรือนจ ำกลำงอุดรธำนี จ.อุดรธำนี
32 เรือนจ ำจงัหวดัอุทยัธำนี จ.อุทยัธำนี
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ล ำดับ ช่ือ เขต
J1 ชุมชนสุวรรณประสิทธ์ิ 2 เขตบึงกุ่ม
J2 ชุมชนอลักุบ๊รอ เขตสวนหลวง
J3 ชุมชนแกว้สวสัด์ิ-ใจบุญ เขตมีนบุรี
J4 ชุมชนแผน่ดินทองวดัล ำพะอง เขตหนองจอก
J5 ชุมชนโสณมยัอร่ำมดวง เขตยำนนำวำ
J6 ชุมชนมัน่คง 133 เขตบำงบอน
J7 ชุมชนหมู่บำ้นรุ่งสวำ่งวิลเลจ เขตบำงเขน
J8 ชุมชนหมู่บำ้นสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม
J9 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ

J10 ชุมชนหมู่บำ้นเพ่ิมสุข เขตลำดกระบงั
J11 ชุมชนสำมแยกคลองหลอแหล เขตสะพำนสูง
J12 ชุมชนเฟ่ืองฟ้ำวิลเลจ เขตคลองสำมวำ
J13 ชุมชนทดัชำวิลล่ำ เขตดอนเมือง
J14 ชุมชนวดัประดิษฐำรำม เขตธนบุรี
J15 ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 2 เขตบำงขนุเทียน
J16 ชุมชนวดัเลียบ เขตบำงซ่ือ
J17 ชุมชนนิติบุคคล อำคำรชุดเคหะบำงนำ2 เขตบำงนำ
J18 ชุมชนคลองบำงพรำนพฒันำ เขตบำงบอน
J19 ชุมชนบุญมำก เขตรำษฎร์บูรณะ
J20 ชุมชนแจงร้อน เขตรำษฎร์บูรณะ
J21 ชุมชนวดัสงัฆรำชำ เขตลำดกระบงั
J22 ชุมชนหลงัวดัปำกบ่อ เขตสวนหลวง
J23 ชุมชนบำ้นมำ้เกำะล่ำง เขตสะพำนสูง
J24 ชุมชนทรัพยเ์จริญ เขตหนองจอก
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