
 

 
 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง  ผลการคัดเลือก “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 2) 

---------------------------------------------- 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า (สคล.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย (มจร.) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  ด าเนินโครงการ  
“โรงเรียนไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 2) นั้น 
 บัดนี้ การคัดเลือกรางวัล “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีที่ 2) ได้ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล จ านวน 159 แห่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
1. ประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ จ านวน 16 แห่ง  2. ประเภทเกียรติบัตร จ านวน 143 แห่ง โดยเรียงล าดับ 
ตามตัวอักษร ดังนี้ 

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีท่ี 2) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน 
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองขุย 
2 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองขาม 
3 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านปากคลองลาน 
4 สพป.ชัยนาท วัดหนองจิก 
5 สพป.ชุมพร เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 
6 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว 
7 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านปะแดลางา 
8 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดโบสถ์ 
9 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านกันจุ 

10 สพป.สงขลา เขต 3 ชุมชนบ้านปาดัง 
11 สพป.สมุทรสาคร วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บ ารุง) 
12 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านห้วยโป ้
13 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 
14 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปทุมวิทยากร 
15 สพม. เขต 2 สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
16 สพม. เขต 11 เขาพนมแบกศึกษา 

รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีท่ี 2) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน 
1 สพป.กรุงเทพมหานคร บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านจันอุย 
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" 

 

 

/ 3 สพป.กาญจนบุรี... 



 

-2- 

รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีท่ี 2) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านหนองสองตอน 
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองโพธิ์ 
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านอูล่อง 
7 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านเสาหงส์ 
8 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองตาก้าย 
9 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองปรือ 

10 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านหนองหวาย 
11 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 บ้านสามขา 
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไตรมิตรวิทยาคาร 
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านวังแคน 
14 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านอ่างตะแบก 
15 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดวรพรตสังฆาวาส 
16 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านทางตรง 
17 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านอ าเภอ 
18 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) 
19 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโนนโจด 
20 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโนนเพิ่ม 
21 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านโปร่ง 
22 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านม่วง 
23 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านหนองตากล้า 
24 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านห้วยไห 
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ม่วงราษฎร์สามัคคี 
26 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านควนตะวันออก 
27 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านดวด 
28 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านในกริม 
29 สพป.เชียงราย เขต 3 พญาไพรไตรมิตร 
30 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วัดสันมะฮกฟ้า 
31 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  บ้านแม่คะ 
32 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านหนองศรีจันทร์ 
33 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควนสระแก้ว 
34 สพป.ตราด วัดสะพานหิน 
35 สพป.นครนายก บ้านปากคลอง 17 
36 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) 
37 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านบึงทับช้าง 

 
 

/ 38 สพป.นครราชสีมา... 
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รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีท่ี 2) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน 
38 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง (รัฐประชาสรรค์) 
39 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านนิคมวังหิน 
40 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 
41 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บ้านหาดสูง 
42 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านเขาแม่กระทู้ 
43 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านคลองน้ าโจน 
44 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านปางสวรรค์ 
45 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดเฉลิมพระเกียรติ 
46 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านกาโดะ 
47 สพป.นราธิวาส เขต 3 บ้านท านบ 
48 สพป.น่าน เขต 1 บ้านนาก้า 
49 สพป.น่าน เขต 2 ต ารวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

รถไฟมักกะสัน 
50 สพป.น่าน เขต 2 บ้านป่าหัด 
51 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านโชคกราด 
52 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านตะเคียน 
53 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านปราสาท 
54 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านหนองบอน 
55 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางโพธิ์เหนือ 
56 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ้านคอกช้าง 
57 สพป.ปัตตานี เขต 1 ชุมชนบ้านยูโย 
58 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านคลองช้าง 
59 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านทุ่งโพธิ์ 
60 สพป.ปัตตานี เขต 2 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 
61 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านคลองช้าง (มายอ) 
62 สพป.ปัตตานี เขต 2 บ้านสะก า (ธันวาศิลป์) 
63 สพป.พังงา บ้านในวัง 
64 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เกษตรสุขราษฎร์บ ารุง 
65 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาไก่เขี่ย 
66 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้านหัวนา 
67 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านสักหลง 
68 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านน้ าโค้ง (นนทราษฎร์รัฐบ ารุง) 
69 สพป.ภูเก็ต  บ้านพรุจ าปา 
70 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 

 
 

/ 71 สพป.แม่ฮ่องสอน... 
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รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีท่ี 2) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน 
71 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านแม่ต้อบเหนือ 
72 สพป.ยะลา เขต 1 บ้านพอแม็ง 
73 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านบันนังดามา 
74 สพป.ยะลา เขต 2 บ้านวังส าราญ 
75 สพป.ราชบุรี เขต 1 ชุมชนวัดคูบัว 
76 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านท่ามะขาม 
77 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านวังปลา 
78 สพป.ราชบุรี เขต 1 วัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บ ารุง) 
79 สพป.ราชบุรี เขต 2 วัดหุบมะกล่ า 
80 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดเทพอ าไพ 
81 สพป.ล าปาง เขต 3 แจ้คอนวิทยา 
82 สพป.ล าพูน เขต 1 วัดเหมืองง่า (ญาณมงคลศึกษากร) 
83 สพป.เลย เขต 1 บ้านเพียซ าพุวิทยา  
84 สพป.สกลนคร เขต 1 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 
85 สพป.สกลนคร เขต 1 หนองผือเทพนิมิต 
86 สพป.สงขลา เขต 2 บ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2) 
87 สพป.สงขลา เขต 2 วัดท่าข้าม 
88 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านเกาะทาก 
89 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านควนหรัน 
90 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านโคกตก 
91 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านนาม่วง 
92 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัดคู่สร้าง 
93 สพป.สมุทรสาคร บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 
94 สพป.สมุทรสาคร วัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษฎร์บ ารุง) 
95 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านนาสระลอย 
96 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บ้านหนองจิก 
97 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดปากดงท่าศาล 
98 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดวังจิก 
99 สพป.สุรินทร์ เขต 2 บ้านบัวโคก 

100 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านจารย์ 
101 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านท านบ 
102 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านโนนทอง 
103 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 บ้านนาไร่ 
104 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านขมิ้นบ่อโคลน 
105 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านท่าบ่อยาง 
 

/ 106 สพป.อุตรดิตถ์... 
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รางวัลเกียรติบัตร “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 (ปีท่ี 2) 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน 
106 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านปางวุ้น 
107 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 
108 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านห้วยยาง 
109 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 
110 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 
111 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 บ้านหนองขุ่น 
112 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านไฮตาก 
113 สพม. เขต 1 ชิโนรสวิทยาลัย 
114 สพม. เขต 1 ปัญญาวรคุณ 
115 สพม. เขต 1 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
116 สพม. เขต 2 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 
117 สพม. เขต 2 บางกะปิ 
118 สพม. เขต 2 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
119 สพม. เขต 2 ราชด าริ 
120 สพม. เขต 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
121 สพม. เขต 7 คลองน้ าใสวิทยาคาร 
122 สพม. เขต 8 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 
123 สพม. เขต 8 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
124 สพม. เขต 9 ศาลาตึกวิทยา 
125 สพม. เขต 10 ป่าเด็งวิทยา 
126 สพม. เขต 12 คีรีราษฎร์พัฒนา 
127 สพม. เขต 12 ทุ่งสังพิทยาคม 
128 สพม. เขต 12 โศภณคณากรณ์ 
129 สพม. เขต 18 ทุ่งเหียงพิทยาคม 
130 สพม. เขต 18 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 
131 สพม. เขต 19 บ้านขามพิทยาคม 
132 สพม. เขต 22 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 
133 สพม. เขต 24 แก้วเสด็จพิทยาคม 
134 สพม. เขต 25 กุดขอนแก่นวิทยาคม 
135 สพม. เขต 30 คอนสารวิทยาคม 
136 สพม. เขต 30 ปู่ด้วงศึกษาลัย 
137 สพม. เขต 30 สามหมอวิทยา 
138 สพม. เขต 33 บัวเชดวิทยา 
139 สพม. เขต 35 แม่ทะประชาสามัคคี 
 
 

/ 140 สพม. เขต 36... 
 






