
   

 
 

ประกาศส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ตามประกาศส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง การสนับสนุนโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ
ก าหนดให้องค์กรหรือเครือข่ายที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนตามโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ ตามท่ีองค์กรหรือเครือข่าย
ต่าง ๆ เสนอเข้ามาแล้วเสร็จ โดยมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       

  (นายสุภกร บัวสาย) 
 ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

 

 
 
 



   

 
 

บัญชีรายช่ือโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
แนบท้ายประกาศส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
1. โครงการเดี่ยว  

1.1 โครงการมิตรข้างถนน มูลนิธิบ้านครูน้ า โครงการการศึกษาเพ่ือความเสมอภาคของเด็กชายขอบ บ้านเกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
1.2 โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับ

ผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ต.โป่งผา ต.โป่งงาน และต. เกาะช้าง อ าเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย 

1.3 มูลนิธิโกมลคีมทอง โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย ชุมชนแขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
(ชุมชนโรงหมู, ชุมชนบ้านมั่นคง, ชุมชนริมคลองวัดสะพาน, ชุมชน
แฟลต 23, ชุมชนแฟลต 24 และชุมชนแฟลต 25) 

1.4 มูลนิธิเครือข่ายเยาวชนลิตเติ้ลเบิร์ด โครงการการตัดสนิใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต: 
การพัฒนาทักษะชีวิตและการเข้าถึงทักษะอาชีพที่เหมาะสมของ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือมีความเสี่ยงออกนอก
ระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอว ี

ย่านถนนอุดมสุข เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

1.5 มูลนิธิบ้านครูน้ า โครงการสานฝันอาชีพเด็กชายแดน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
1.6 มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนา 

คนพิการ 
โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมี
งานท าของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย   

1.7 มูลนิธิสายเด็ก 1387 โครงการพัฒนาการเรียนรู้อาชีพและชีวิต ศูนย์เดอะฮับ  
สายเด็ก 

ย่านซอยนานา ถนนไมตรีจิตต์ บริเวณสถานีรถไฟหัวล าโพง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับ หน่วยงาน โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
1.8 มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล  

(ศูนย์เมอร์ซี่) 
โครงการการเรียนรู้สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาและมีความเสี่ยงออกนอกระบบการศึกษา 

ชุมชนแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
(ชุมชนคลองเตย 70 ไร,่ ชุมชนคลองเตย ล็อก 1-3 และชุมชน
คลองเตยล็อก 4-6) 

1.9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

ต าบลบ่อเกลือเหนือ ต าบลดงพญา ต าบลบ่อเกลือใต้ ต าบล 
ภูฟ้า ในอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (จ านวน 39 หมู่บ้าน) 

1.10 ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า โครงการต้นแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ของศูนย์การเรียน
ชนเผ่าในสถานการณ์โรคระบาด 

บ้านแม่ลานค า อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่, จ.แพร่ 

1.11 ศูนย์การเรียนบ้านนานา โครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
1.12 ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพประกอบการออนไลน์ ด้าน

อาหารและสมุนไพร 
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

1.13 สมาคมสยามอารยะ โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนเพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข 

ชุมชนในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 29 ชุมชน 
(คลองเก้าห้องดารีซีน, หมู่ 5 ทุ่งครุ, หมู่ 6 ทุ่งครุ, หลัง สน.ทุ่งครุ,  
ทุ่งครุพัฒนา, ชมทรัพย์, ประชาอุทิศ 68, คอลิดีน, ใต้สะพาน โซน 1,
อาคารสงเคราะห,์ ประชาอุทิศ 90, ดารุ้ลอิบาดะฮ์, ร่วมรัฐสามคัคี,
คลองรางจาก, อัตตักวา, บลูไลท์, สามัคคี, ศรีสมิต, หมู่ 3 บางมด, 
หมู่ 5 บางมด, หมู่ 2 บางมด, หลงัสวนธนบุรีรมย์, ร่วมใจพัฒนา,  
หลังวัดกลางนา, ประชาอุทิศ 43, นูรุ้ลฮดูา, มิตรไมตรี และมติมติร) 

1.14 องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทย 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 
ด้อยโอกาสในชุมชน ท้องถนนและไซต์ก่อสร้าง 

1. ย่านสุขุมวิท ทองหล่อ เอกมัย เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

2. ย่านซอยแสนสบาย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

2. โครงการเครือข่าย  
2.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กด้อยโอกาสสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ้ืนที่เทศบาล จ านวน 61 แห่ง 
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ล าดับ หน่วยงาน โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
2.2 มูลนิธิขวัญชุมชน โครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและการเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการ โดย

ครอบครัวและชุมชนพ้ืนที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ 
7 ต าบลในอ าภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  12 ต าบล 
ในอ าเภอรัตนบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.3 มูลนิธิบ้านดี ดารุ้ลคอยรฺ โครงการพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทย เพื่อความเสมอภาคและ
ความยั่งยืน 

ศูนย์การเรียนวิถีมุสลิมทั่วประเทศ ใน กทม. ยะลา นครนายก 
ฉะเชิงเทรา กระบี่ ระนอง บ้านเรียนอิสลาม โรงเรียนปอเนาะทั้งที่
อยู่สังกัดรัฐและไม่มีสังกัด โรงเรียนตาฎีกา 

2.4 มูลนิธิโลกทัศน์สโมสร โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต พ้ืนที่ ต.ห้วยเขย่ง ต.ปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี 
อุทัยธานี 

2.5 มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษา
ตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ 

- ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
- ต าบลบ้านเนิน อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ ์
- ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
- ต าบลเปือ อ าเภอเชยีงกลาง จงัหวัดน่าน 
- ต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
- ต าบลวังด้ง อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี 
- ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบรุี จังหวัดกาญจนบุร ี
- ต าบลท่าขาม แขวงบางขุนเทยีน กทม. 

2.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ โครงการตามหาน้องในซอกหลืบ : แสงส่องใจปลอดภัยจาก 
COVID-19 

อ าเภอเมือง/คอนสาร/ภักดีชุมพล/คอนสวรรค์/ 
หนองบัวแดง/เกษตรสมบูรณ์/บ้านแท่น/จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

2.7 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายครู พ่อแม่และบุคลากรทางวิชาชีพที่
ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ด้วยการวิจัยแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วมผสานกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  และจังหวัดนราธิวาส   
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ล าดับ หน่วยงาน โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
2.8 ศูนย์ประสานสิทธิการศึกษาบ้านเรียน

และศูนย์การเรียน  
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 

โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ
เพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท าส าหรับเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 5 พ้ืนที่ ได้แก่ บ้านปรานี 
จังหวัดนครปฐม  บ้านมุทิตา จงัหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 2 จงัหวัดราชบุรี ศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
เขต 8 จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 
ศูนย์การเรียนเครือข่ายการศึกษาทางเลือกในภูเก็ต สุราษฎรธ์านี 

2.9 ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพ้ืนที่  
ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับครู เด็ก และเยาวชนใน
ชุมชนแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย 

แคมป์คนงานใน อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

2.10 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนครราชสีมา 

โครงการ “ Young kids 6 part ” เทศบาลนครนครราชสีมา 

2.11 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ
ชายแดนใต้ 

โครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิตน าร่อง - ต.สะเอะ อ.กรงปีนัง จ.ยะลา 
- ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา 
- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
- บ้านลูกเหรียง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

2.12 สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและ
จัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- เครือข่ายนักเรียนรู้รุ่นใหม่สาธารณศึกษา กรุงเทพมหานคร  
3 ชุมชน (ชุมชนแออัดใต้ทางด่วน เขตบางนา กรุงเทพฯ 
ชุมชนกระทุ่มเดียว เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ชุมชนทองสุข - 
สหกรณ์ทรัพย์มีสุข ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ )  
สงขลา  1 ชุมชน (ชุมชนบ้านพลี ต.บ้านวัดจันทร์ อ.สทิงพระ 
จ.สงขลา ) 
- สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ม่อนแสงดาว) 16 
ชุมชน ในจังหวัดเชียงราย  ใน อ.เมือง (ชุมชนต าบลเวียง /
ชุมชนต าบลรอบเวียง /ชุมชนต าบลแม่ยาว /ชุมชนต าบล
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ล าดับ หน่วยงาน โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
บ้านดู่ /ชุมชนกกโท้ง ชุมชนน้ าลัด /ชุมชนฝั่งหมิ่น/ชุมชนดอย
ทอง/ชุมชนดอยสะเก็น/ชุมชนริมกก/ชุมชนแควหวาย/ชุมชน
วังดิน)  
อ.เทิง (ชุมชนต าบลตับเต่า) อ.แม่สรวย (ชุมชนต าบลวาวี)  
อ. เวียงชัย (ชุมชนต าบลดอนศิลา) อ. แม่สาย (ชุมชนต าบล
เวียงพางค า)  
- บ้านเกื้อกูล เด็กพิการ ภายใต้มูลนิธิแบ่งปันชีวิต  ชุมชน
ต าบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 
- ศูนย์การเรียนแสงแห่งความหวัง  ชุมชนต าบลห้วยสัก  
อ.เมือง จ.เชียงราย   
- เครือข่ายบ้านเรียน 2 กลุ่ม/ชุมชนใน  16 จังหวัด  (ภาค
กลาง: กรุงเทพฯ /นนทบุรี/ปทุมธานี/สุพรรณบุรี/นครปฐม/
สมุทรปราการ/เพชรบุรี/สระบุรี/ชัยนาท /อุทัยธานี 
ภาคเหนือ: แม่ฮ่องสอน   ภาคอีสาน: ขอนแก่น /อุดรธานี/
บุรีรัมย์ ภาคใต้: สงขลา ภาคตะวันออก: ชลบุรี) 

2.13 สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ 
(POSBO) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่ายสมาคม
เพ่ือสันติภาพชายแดนใต้)  

ปัตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส  สงขลา  
(เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามุสลิม) 

2.14 สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี  โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : พื้นที่ภาคใต้ตอนบน (เครือข่ายเพ่ือน
เยาวชนใต้บน) 

ชุมพร (ต.ท่ายาง ต.หาดทรายรี ต.บางหมาก ต.บ้านนา  
อ.เมือง) ระนอง (อ.สุขส าราญ) กระบี่ (อ.เขาพนม  
อ.ปลายพระยา อ.อ่าวลึก) สุราษฎร์ธานี (อ.พระแสง  
อ.ชัยบุรี) นครศรีธรรมราช (ต.หัวไทร อ.หัวไทร อ.เชียรใหญ่) 
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ล าดับ หน่วยงาน โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
2.15 เครือข่ายงดเหล้า โครงการสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการ

ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของพ่ีเลี้ยง ครู และ
องค์กรท างานด้านเด็ก ในพ้ืนที่ภาคใต้ (เครือข่ายใต้บน) 

ชุมพร (อ.หลังสวน อ.สวี อ.ละแม) พังงา (อ.เมือง อ.คุระบุรี 
อ.บ้านนาเดิม) ภูเก็ต (อ.ถลาง) ระนอง (อ.ละอุ่น) กระบี่  
(อ.กระบี่น้อย) สุราษฎร์ธานี (อ.ท่าชนะ) นครศรีธรรมราช  
(อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.หัวไทร อ.สิชล อ.พรหมคีรี  
อ.ลานสกา อ.ฉวาง) 

2.16 สมาคมอาสาสร้างสุข โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : พื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (เครือข่าย
สมาคมอาสาสร้างสุข) 

ตรัง (อ.กันตรัง อ.หาดส าราญ อ.ห้วยยอด อ.ปะเหลียน  
อ.สิเกา อ.ย่านตาขาว อ.เมือง อ.ส าราญ อ.นาโยง อ.วังวิเศษ) 
พัทลุง (อ.เชาชัยสน อ.บางแก้ว อ.ป่าพยอม) สงขลา  
(อ.กระแสสินธุ์ อ.หาดใหญ่ อ.เมือง) พังงา (อ.ตะกั่วป่า) กระบี่ 
(อ.ล าทับ) สตูล (อ.ละงู) 
(ลูกหลานชาวประมงที่หลุดจากระบบการศึกษา/กลุ่มนาย
หนังตะลุง(ไม่ได้เรียน)/เด็กจากครอบครัวประชากรแฝงหรือ
แรงงานข้ามถ่ิน/ลูกหลานชาวนาที่ไม่ได้เรียนต่อในระดับ
มัธยมเนื่องจากครอบครัวยากจน 

2.17 มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม  โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่: ภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุง ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) 

พัทลุง (ทุกอ าเภอ) ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (อ.แว้ง อ.สุคิริน 
อ.สุไหงปาดี อ.สุไหงโกลก) 

2.18 มูลนิธิชุมชนไท  โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย
ชุมชนไท) 

ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต และ
นครศรีธรรมราช (เด็กไทยพลัดถิ่น/เด็กชาติพันธุ์ชาวเล/เด็ก
เปราะบางในพ้ืนที่ภัยพิบัติ) 

2.19 สมาคมวิถีชนบท โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : เครือข่ายเยาวชนภาคกลาง 9 
จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว และบางกะปิ) นนทบุรี  
(อ.บางบวัทอง) ปทุมธานี (อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแก้ว อ.เมือง  
อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี) อยธุยา (อ.พระนครศรีอยุธยา  
อ.บางไทร อ.ลาดบวัหลวง อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางซ้าย อ.บางบาล 
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ล าดับ หน่วยงาน โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
อ.บางปะหัน) สุพรรณบุรี (อ.ด่านช้าง อ.เดิมบางนางบวช  
อ.หนองหญ้าไซ) สระบุรี (อ.เมือง อ.แก่งคอย อ.เสาไห้  
อ.วิหารแดง) ลพบุรี (อ.พัฒนานิคม) สิงห์บุรี (อ.อินทร์บุรี  
อ.เมือง อ.บางระจัน) อุทัยธานี (อ.เมือง อ.บ้านไร่ อ.ทัพทัน 
อ.หนองฉาง) 

2.20 มูลนิธิรวมน้ าใจ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคกลาง (พ้ืนที่คลองเตย) 

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย) 
(ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนหัวโค้ง ชุมชนน้องใหม่ ชุมชนล๊อค  
1-2-3 ชุมชนล๊อค 4-5-6 ชมุชน 70 ไร่ ชุมชนวัดคลองเตย
ใน 1 ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนริมคลองสามัคคี ชุมชนริม
คลองวัดสะพาน) 

2.21 โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหาร
ไอเชฟ  

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กผู้ต้องโทษใน
เรือนจ า/ทัณฑสถาน) 

เรือนจ า/ทัณฑสถาน 20 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรี อ่างทอง 
สุพรรณบุรี นนทบุรี  

2.22 บริษัท วิสดอมแลนด์ จ ากัด โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเยาวชนที่ประกอบ
อาชีพแรงงานอุตสาหกรรม) 

กรุงเทพมหานคร (นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี)  
สมุทรสาคร สมุทรปราการ อยุธยา และสระบุรี 
(เยาวชนที่ประกอบอาชีพแรงงานอุตสาหกรรม) 

2.23 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน  

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกโซน2 (ชลบุรี จันทบรุี 
ตราด สระแก้ว) 

ชลบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว 
(เด็กพิการ/ ลูกหลานแรงงาน /เด็กที่ไม่เข้าเรียน/เด็ก
ครอบครัวข้ามรุ่น/ เด็กครอบครัวแหว่งกลาง/เด็กไร้สัญชาติ/
เด็กท่ีท้องไม่พร้อมและออกจากโรงเรียน) 

2.24 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย กรีน ไลท์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ :ภาคตะวันออก (จังหวัดปราจีนบุรี) 

ปราจีนบุรี (เยาวชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี  
สวนอุตสาหกรรม304 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคม
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ) 
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2.25 กลุ่มรักษ์เขาชะเมา โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกโซน1 (ระยอง ปราจีน 
นครนายก ฉะเชิงเทรา) 

ระยอง นครนายก ฉะเชิงเทราปราจีนบุรี (เด็กพิการ/ 
ลูกหลานแรงงาน /เด็กที่ไม่เข้าเรียน/เด็กครอบครัวข้ามรุ่น/ 
เด็กครอบครัวแหว่งกลาง/เด็กไร้สัญชาติ) 

2.26 สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิ
ปัญญา 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(อุบลราชธานี) 

อุบลราชธานี (อ.นาตาล อ.บุณฑริก อ.เดชอุดม อ.เมือง  
อ.ม่วงสามสิบ อ.ส าโรง อ.สว่างวีระวงศ์ อ.พิบูลมังสาหาร) 

2.27 มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ 
(ส านักงานภาคอีสาน) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ) 

ขอนแก่น (เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของศาลเยาวชน
จังหวัดขอนแก่น)  
ชัยภูมิ (เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลสถานพินิจเด็กและ
เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ) 

2.28 ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ  โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม) 

นครพนม (อ.เมือง อ.บ้านแพง อ.นาทม อ.ศรีสงคราม  
อ.นาหว้า อ.โพนสวรรค์ อ.ท่าอุเทน อ.ธาตุพนม อ.นาแก  
อ.ปลาปาก อ.วังยาว อ.เรณูนคร) 

2.29 บริษัท เอส ไอ แอล ซี จ ากัด โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 
จังหวัด 

อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์  สกลนคร นครพนม (เด็กและเยาวชนใน
ศูนย์และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี) 

2.30 สมาคมไทบ้าน โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เครือข่าย
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์)  

ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์  
(เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา/เด็กและเยาวชนที่ถูก
คุมประพฤติ) 

2.31 มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัด
บุรีรัมย์) 

บุรีรัมย์ (เด็กนอกระบบจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
บุรีรัมย์/ เด็กนอกระบบจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
จังหวัดบุรีรัมย์) 
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ล าดับ หน่วยงาน โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
2.32 สมาคมป่าชุมชนอีสาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคอีสาน (สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
นครราชสีมา) 

สุรินทร์ (อ.เมือง อ.กาบเชิง อ.พนมดงรัก อ.ปราสาท  
อ.ศรีขรภูมิ) บุรีรัมย์ (อ.เมือง อ.สตึก อ.ล าปลายมาศ  
อ.กระสัง อ.โนนดินแดง) นครราชสีมา (อ.เมือง อ.ครบุรี  
อ.จักราช อ.ห้วยแถลง อ.ล าทะเมนชัย) 

2.33 สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่ม
น้ าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือเด็กเยาวชนข่ายเชิงพ้ืนที่: ภาคอีสานตอนบนจังหวัด
หนองคาย 

หนองคาย (อ.เมือง อ.ท่าบ่อ อ.โพนพิสัย อ.สังคม อ.สระใคร 
อ.ศรีเชียงใหม่) 

2.34 ศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน  โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคอีสานตอนบน (จังหวัดบึงกาฬ)  

บึงกาฬ (อ.เมือง อ.ศรีวิไล อ.ปากคาด อ.โซ่พิศัย อ.พรเจริญ)  

2.35 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกัด ข้าวโฮยเกลือ
สตูดิโอ วิสากิจเพื่อสังคม 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคอีสานตอนล่าง 

อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร 
(เยาวชนวัยแรงงาน) 

2.36 มูลนิธิปุณเญสิเพื่อการพัฒนาจิต โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ :ภาคอีสาน (จังหวัดเลยและสกลนคร)  

เลย (อ.เมือง อ.นาด้วง อ.ท่าลี่ อ.ภูกระดึง อ.นาห้ว อ.ปากชม 
อ.ด่านซ้าย อ.เชียงคาน อ.วังสะพุง อ.ภูเรือ อ.ภูหลวง  
อ.เอราวัณ อ.หนองหิน) สกลนคร (อ.สว่างแดนดิน  
อ.กุสุมาลย์) 

2.37 มูลนิธิไทมอญเพ่ือการพัฒนา โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
เชิงพ้ืนที่: ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี สมุทรสาคร 
ประจวบคีรีขันธ์) 

กาญจนบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ 
(เด็กชาติพันธุ์ที่อยู่นอกระบบการศึกษา) 

2.38 สมาคมสหภาคีเพ่ือผู้บริโภค จังหวัด
นครปฐม 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
เชิงพ้ืนที่: ภาคตะวันตก: 4 จังหวัด (นครปฐม ราชบุรี 
สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม) 

นครปฐม (อ.เมือง อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.บางเลน  
อ.ดอนตูม อ.ก าแพงแสน) ราชบุรี (อ.บ้านคา อ.ปากท่อ  
อ.สวนผึ้ง) สุพรรณบุรี (อ.หนองหญ้าไซ อ.สามชุก  
อ.บางปลาม้า อ.อู่ทอง อ.ศรีประจันต์ อ.สามชุก อ.สองพ่ีน้อง) 
สมุทรสงคราม (อ.เมือง อ.บางคณฑี อ.อัมพวา) 
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ล าดับ หน่วยงาน โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
2.39 มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคตะวันตกเขตตะนาวศรี  
ราชบุรี เพชรบุรี (เด็กพิการ/ ลูกหลานแรงงาน /เด็กที่ไม่เข้า
เรียน/เด็กไร้สัญชาติ) 

2.40 ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (จังหวัดตาก ล าปาง น่าน) 

ตาก (อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด  
อ.สามเงา) ล าปาง (อ.เมือง อ.งาว อ.แจ้ห่ม อ.เถิน อ.แม่เมาะ 
อ.สบปราบ อ.ปาน อ.แม่ทะ) น่าน (อ.เมือง อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง 
อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา) 
(เด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ พฤติกรรมและการปรับตัวเข้ากับสังคม) 

2.41 มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (จังหวัดตาก) 

ตาก (อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง  
อ.อุ้มผาง) 

2.42 มูลนิธิรักษ์เด็ก โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ
เชียงใหม่)  

แม่ฮ่องสอน (อ.ปางมะผ้า) 
เชียงใหม่ (ศูนย์เด็กเล็กวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ  
ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง/ต.หนองหาร ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย) 
(เด็กปฐมวัยและเยาวชนนอกระบบการศึกษาชายขอบ/ 
ชาติพันธุ์) 

2.43 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง) 

เชียงใหม่ (ต.ท่าศาลา อ.เมือง/ต.หนองหาร อ.สันทราย) 
ล าพูน (อ.เมือง อ.บ้านธิ) ล าปาง (อ.เมือง)  
(เด็กแรงงาน เด็กก าพร้า เด็กแก๊งค์) 

2.44 สมาคมแม่น้ าเพ่ือชีวิต โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ 
เชียงราย พะเยา แพร่ ) 

เชียงใหม่ (ต.อมก๋อย ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย/ต.สันทราย  
อ.สันทราย/ต.สันนาเม็ง อ.ดอยสะเก็ด/อ.เมือง) เชียงราย  
(อ.เถิง/อ.ขุนตาล/อ.เชียงของ) พะเยา (อ.ภูกามยาว  
อ.เชียงม่วน) แพร่ (อ.สอง) 



- ๑๑ - 
 

 
  

ล าดับ หน่วยงาน โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
2.45 มูลนิธิกระจกเงา โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่: ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดเชียงราย) 

เชียงราย (ต.รอบเวียง ต.แม่ยาว ต.ห้วยชมภ ูอ.เมือง/ 
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง/อ.แม่สาย)  
เชียงใหม่ (ต.แม่สาว ต. ท่าตอน อ.แม่อาย/ต.เวียง ต.แม่งอน 
ต.แม่สูน ต.สันทราย ต.แม่คะ ต.แม่ข่า ต.โป่งน้ าร้อน อ.ฝาง/
ต.ศรีดงเย็น ต.แม่ทะลบ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ) 

2.46 มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ 4 จังหวัด (ล าพูน 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก)  

ล าพูน (อ.แม่ทา อ.บ้านโฮ่ง อ.ทุ่งหัวช้าง) เชียงราย  
(อ.เวียงป่าเป้า) แม่ฮ่องสอน (อ.ขุนยวม อ.ปาย อ.เมือง) และ
ตาก (อ.ท่าสองยาง)  
(เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาชาวปกาเกอะญอ) 

2.47 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่่ (อ.เมือง/ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน/ต.ป่าเมี่ยง  
อ.ดอยสะเก็ด/ต.แม่แรม ต.สะลวง อ.แม่ริม/ต.ป่าแป๋  
ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง/ต.ปิงโค้ง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว/ 
ต.บ่อแก้ว ต.สะเมิงใต้ ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง/ต.แม่แดด  
ต.แจ่มหลวง ต.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา /ต.ท่าผา  
ต.แม่นาจร ต.ปางหินฝน ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม/ต.ดอยแก้ว  
ต.บานหลวง อ.จอมทอง/ต.แม่วิน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง/ 
ต.นาเกียน ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย) 
(เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาชาวปกาเกอะญอ) 

2.48 มูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ าแม่ค า โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือตอนบน (อ.เวียงแหง  
จ.เชียงใหม่) 

เชียงใหม่ (ต.เมืองแหง ต.ยางเปียง ต.แสนไห ต.เปียงหลวง  
อ.เวียงแหง) 

2.49 สหกรณ์การเกษตรลุ่มน้ าแม่ค า จ ากัด โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ 
เชียงราย) 

เชียงราย (ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน/ต.แม่สลองนอก/ต.เทอดไทย  
อ.แม่ฟ้าหลวง/อ.แม่สรวย) เชียงใหม่ (อ.แม่ริม) 
(เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดและเข้าสู่กระบวน 
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ล าดับ หน่วยงาน โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
การยุติธรรมที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่/เด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงราย) 

2.50 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและ
วัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศ
ไทย (ศ.ว.ท./IMPECT) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (กลุ่มเด็กและเยาวชนชน
เผ่าพื้นเมือง ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่) 

เชียงราย (ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน/ต.สันกลาง อ.พาน) 
เชียงใหม่ (ต.ท่าตอน ต.แม่สาว อ.แม่อาย/หมู่บ้านห้วยหมาก
เลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง/ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว/ต.แม่วิน  
อ.แม่วาง) 
(เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาชนเผ่าพ้ืนเมือง) 

2.51 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 
(พชภ.) 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (พ้ืนที่ต้นน้ าและพ้ืนที่ชาย
ขอบ จ.เชียงราย) 

เชียงราย (หมู่บ้านธาตุ หมู่บ้านป่าคาสุขใจ หมู่บ้านอาแบ 
หมู่บ้านแม่เต๋อ หมู่บ้านแม่จันหลวง หมู่บ้านป่าคาสามัคคี 
หมู่บ้านสันติคีรี หมู่บ้านพนาสวรรค ์ต.แม่สลองนอก  
อ.แม่ฟ้าหลวง/ต.รอบเวียง ต.ริมกก ต.ดอยฮาง ต.บ้านดู ่อ.เมือง) 

2.52 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
สตรี  

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ 3 อ าเภอ  
อ.เมือง อ.ฝางและอ.เวียงแหง) 

เชียงใหม่ (ต.ช้างเผือก ต.สุเทพ ต.ป่าแดด ต.หนองหอย  
ต.ท่าศาลา ต.หนองป่าครั่ง ต.ฟ้าฮ่าม ต.ป่าตัน ต.สันผีเสื้อ  
ต.ช้างคลาน อ.เมือง/ต.เวียง ต.ม่อนปิ่น ต.แม่งอน ต.ท่ากว้าง 
ต.แม่คะ ต.โป่งน้ าร้อน อ.ฝาง/ต.เมืองแหง ต.เปียงหลวง  
ต.แสนไห อ.เวียงแหง) (ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ) 

2.53 มูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
โดยเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ : ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดพะเยา
และล าปาง) 

พะเยา (อ.เมือง อ.ดอกค าใต้ อ.จุน อ.ปง) ล าปาง (อ.เมือง  
อ.แจ้ห่ม อ.เสริมงาม อ.วังเหนือ) 
(เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจ/เด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/เด็กและเยาวชนออกจากการศึกษากลางคันที่มี
อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปหรือจบ ม.3 แล้วไม่ศึกษาต่ออาจจะก าลัง
ประกอบอาชีพหรือว่างงาน) 

 


