เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ใหโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเปนสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการในสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ค วามประสงค จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสํ า หรั บ บุ ค คล
ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไม มีผูดูแลหรือด อยโอกาส ที่อยูใ นสภาวะยากลําบาก ใหมีสิท ธิ
และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการ
ปญหาดังกลาวมีไมเพียงพอและครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแตละแหง
จะต อ งจั ด การศึ ก ษาโดยให บ ริ ก ารหลายเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หากให โ รงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห
มีก ารบริ หารจั ดการในเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาจะทํา ให ไม สามารถบริ ก ารดา นการศึก ษาสงเคราะห ไ ด
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แ กไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกําหนดใหโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้
และโรงเรียนที่จะจัดตั้งขึ้นใหมโดยมีวัตถุประสงคใ นลักษณะเดียวกันเปน สถานศึกษาที่มีการบริหาร
และการจัดการในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ใหโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเปนสถานศึกษาทีม่ ีการบริหารและการจัดการในสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๒๓.
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โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจันทบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหชัยนาท
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสกลนคร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนราธิวาส
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบูรณ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนาน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพทั ลุง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหขอนแกน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหอํานาจเจริญ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเลย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตราด
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๙
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๐

อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย
อําเภอเขาคิชฌกูฎ
จังหวัดจันทบุรี
อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท
อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดรอยเอ็ด
อําเภอเมือง
จังหวัดตาก
อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย
อําเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร
อําเภอแวง
จังหวัดนราธิวาส
อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ
อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน
อําเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง
อําเภอบานแฮด
จังหวัดขอนแกน
อําเภอเมือง
จังหวัดแมฮองสอน
อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี
อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ
อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
อําเภอบอไร
จังหวัดตราด
อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอทาแซะ
จังหวัดชุมพร
/๒๗.โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๑
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โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๙
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๙
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๐
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๓

-๒อําเภอแมลานอย
อําเภอปาย
อําเภอนครไทย
อําเภอจุน
อําเภอรองกวาง
อําเภอปาซาง
อําเภอโพนพิสัย
อําเภอคําเขื่อนแกว
อําเภอเมือง
อําเภอแมอาย
อําเภอแมแจม
อําเภอเมือง
อําเภอหนองมวง
อําเภอปางมะผา
อําเภอตะกั่วปา
อําเภอกะทู
อําเภอเขาพนม
อําเภอเมือง
อําเภอระแงะ
อําเภอเมือง
อําเภอรามัน
อําเภอเมือง
อําเภอนาทวี

จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร
จังหวัดลําพูน
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดยโสธร
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
จังหวัดระนอง
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี
จังหวัดยะลา
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา

