
http://nispa.nccd.go.th

การรายงานผลการดําเนินงานดานยาเสพติดในสถานศึกษา ป 2564

เขาสูระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 

(Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)
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ระบบรายงานดานยาเสพติดในสถานศึกษาป 2564

ระบบ NISPA ระบบ CATAS

ผลการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรฯ
ผลการคนหา คัดกรอง

ดูแลชวยเหลือ

- ระบุจํานวน เสี่ยง เสพ คา

- ระบุตัวตน เสพ คา (รหัส ปชช.)

- การดูแล ชวยเหลือ ฯลฯ

- ขอมูลความลับ 

username/password

เฉพาะโรงเรียน

- กิจกรรมปองกัน เฝาระวัง 

ฯลฯ
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ลาํดบัการนําเสนอ

1. เป้าหมายตามยทุธศาสตรฯ์ ปี 2564

2. แนวทางการรายงานผลการดาํเนินงาน

3. ขัน้ตอนรายงานผลการดาํเนินงาน

4. วิธีการกรอกข้อมลูพืน้ฐานสถานศึกษา

5. วิธีการกรอกข้อมลูกิจกรรมด้านยาเสพติดของสถานศึกษา

6. วิธีการเรียกดรูายงานผลการดาํเนินงาน

7. เกณฑเ์ชิงคณุภาพด้านการป้องกนัและแก้ปัญหายาเสพติด                               

ในสถานศึกษาประจาํปี 2564

8. ข้อควรคาํนึง

9. คาํถามท่ีพบบ่อย

10. สถานท่ีติดต่อหากมีปัญหา
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1. เป้าหมายตามยทุธศาสตรปี์ 2564
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ศธ. มท. อว. กทม. วธ. กก. รวม

สพฐ. สช. สอศ.

30,816 3,323 910

21,162 217 750 15 28 57,22135,049

สถานศึกษา 5 กระทรวง

สถานศึกษา+ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น 57,221 แหง แบงเปนประเภท

- สถานศึกษา 37,287 แหง

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 19,934 แหง

“สถานศึกษาทุกแหงท่ีตองดําเนินงานปองกันยาเสพติด”
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เกณฑเ์ชิงคณุภาพต่อเน่ือง

ป้องกนัและเฝ้าระวงัสรา้งภมิูค ุม้กนัยาเสพติด

โรงเรยีนฯ
- รร.ขยายโอกาส

- รร.มธัยมศึกษา

- รร.อาชีวศึกษา

- สถาบนัอดุมศึกษา

นร. ป.1 - ป.6
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2. แนวทางรายงานผลการดาํเนินงาน

ด้านยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2564
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1) กระทรวงศึกษาธกิาร : 

- ศึกษาธิการจังหวัด : รายงานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเอกชน

ในสังกัด และกํากับติดตามการรายงานผลภาพรวม

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน             

ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน                  

ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน ในสังกัด

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน : รายงานผลการ

ปฏิบัติงานสถานศึกษาในสังกัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

2) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม : รายงานผล

การปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยในสังกัด
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3) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา : มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ รายงาน

ผลงานปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัด

4) กระทรวงวัฒนธรรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษาในสังกัด

5) กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเขต รายงานผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 

6) กระทรวงมหาดไทย : กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รายงานผลการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด   



2. ขัน้ตอนการรายงานผลการดาํเนินงาน

เข้าระบบรายงาน ศอ.ปส.

1. เข้าเวบ็ไซต ์http://nispa.nccd.go.th

2. ใส่ username/password

3. เข้าระบบรายงานผลการดาํเนินงาน ศอ.ปส.

1) เข้าการบนัทึกข้อมลู “สาํหรบัสถานศึกษา”

2) เลือกอาํเภอ/เขต

3) กรอก/ปรบัปรงุข้อมลู

- ข้อมลูพืน้ฐาน

- กิจกรรม

4. เรียกดรูายงานผลการดาํเนินงาน

หา้มเปลี่ยน
username/password

http://nispa.nccd.go.th/
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http://nispa.nccd.go.th

เข้าสู่ระบบ

http://nispa.nccd.go.th/
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Click ท่ีนี่
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Click ที่นี่
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Click ท่ีนี่
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Click เลือก อําเภอ



กรณีสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 

จะใหเลือกท้ัง จังหวัด และ อําเภอ
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จะปรากฏรายช่ือโรงเรียน                                   

ท่ีมีการบันทึกขอมูลไว



กรณีสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 

จะปรากฏรายช่ือโรงเรียน และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีการบันทึกขอมูลไว
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4. วิธีการกรอกข้อมลูพืน้ฐานโรงเรียน
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... กรณไีม่ปรากฏรายช่ือโรงเรียน ...
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ต้องตรวจสอบ

รายช่ือโรงเรียนก่อน

ตามทีป่รากฏ 

ถ้าพบว่า ไม่มีรายช่ือ

ให้ Click ทีน่ี่

เพ่ือเพิม่รายช่ือ

สถานศึกษา
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พมิพ์ช่ือโรงเรียนลงในช่องแล้ว 

Click ทีค้่นหา
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Click ทีน่ี่ เพ่ือ

เพิม่รายช่ือโรงเรียน
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ถ้ามีช่ือใน

ฐานข้อมูลจะ

ปรากฏช่ือใน

ระบบ                   

แต่ถ้าไม่มีรายช่ือ

ในฐานข้อมูล 

ระบบจะให้เรา

เพิม่เตมิข้อมูล

โรงเรียนได้ใหม่

ทั้งหมด 

ดาํเนินการคย์ี

ข้อมูลให้ครบ 

แล้วบันทึกข้อมูล
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... กรณปีรากฏรายช่ือโรงเรียนแล้ว ...
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ในกรณปีรากฏรายช่ือโรงเรียนแล้ว 

ให้กรอกข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา

ได้เลย Click ทีน่ี่ ....
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กรอกข้อมูล

พืน้ฐาน                   

ให้ครบ โดย

เฉพาะที่เป็น

สัญลกัษณ์ * 
เพราะฐานข้อมูล

นีจ้ะเช่ือมโยงกบั

การรายงาน

กจิกรรม               

ในหน้าต่อไป                    

ถ้ากรอกไม่ครบ                

เราจะกรอก

ตวัเลขในช่อง

รายงานกจิกรรม

ไม่ได้
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ห้วงภาคเรียน

ทีจ่ะต้อง

รายงาน คือ 

ภาคเรียนที่

2/2563
และ ภาคเรียน

ที ่1/2564



32

ระบุพกิดั

สถานศึกษา  โดย 

Click ที่ 

ค้นหาพกิดั
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พมิพ์ช่ือโรงเรียน แล้ว

Click ที ่                 

ค้นหาพกิดั
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จะปรากฏพกิดัของโรงเรียน
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สามารถซูมขยายภาพได้ 

เพ่ือตรวจสอบพกิดัว่า

ถูกต้องหรือไม่ แล้ว 

Click ทีต่กลง พกิดัจะ

ไปปรากฏทีข้่อมูลพืน้ฐาน
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5. วิธีการกรอกกิจกรรมด้านยาเสพติด
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Click ทีร่ายช่ือ

โรงเรียนเพ่ือทาํการ

กรอกข้อมูล

กจิกรรม
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จะปรากฏหน้าการกรอก

กจิกรรมด้านยาเสพติด

ทั้งหมด
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Click ตรวจสอบผลงานสะสมก่อนทุกคร้ัง

ถ้ามีการคย์ีข้อมูลไปแล้วระบบจะแจ้งวนัที่เราเคยคย์ีข้อมูล
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ควรตรวจสอบผลงานสะสมก่อนทุกคร้ัง เพราะข้อมูลทีเ่ราจะคย์ีคร้ังน้ี คอื ข้อมูลเฉพาะส่วนเพิม่เข้ามา

ซ่ึงระบบจะนับรวมข้อมูลทีเ่ราคย์ีมาทั้งหมดในผลงานสะสมนี้
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43

... การกรอกข้อมูลรายช่ือ ...

ตาํรวจประสานงานโรงเรียน

ครูแกนนํา

วทิยากรป้องกนัยาเสพตดิ
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การบันทกึรายช่ือตํารวจประสานงานประจําโรงเรียน 

Click ทีบ่ันทกึช่ือ
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จะปรากฏหน้านีใ้ห้กรอกข้อมูล  ช่ือ-สกลุ  สถานีตํารวจทีสั่งกดั 
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เลือกคาํนําหน้า
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เลือกสถานีตํารวจทีสั่งกดั
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เลือกคาํนําหน้า   พมิพ์ช่ือ-สกลุ   เลือกสถานีตํารวจทีสั่งกดั              

แล้ว Click บันทกึ
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รายช่ือจะปรากฏตามนี้

จํานวนจะปรากฏตามนี้
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การบันทกึรายช่ือครูแกนนํา Click ที ่บันทกึช่ือ 
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จะปรากฏหน้ากรอกข้อมูล ช่ือ-สกลุ
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พมิพ์  ช่ือ-สกลุ แล้ว Click ที ่บันทกึ
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รายช่ือจะปรากฏตามนี้

จํานวนจะปรากฏตามนี้
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การบันทกึรายช่ือวทิยากรเพ่ือการป้องกนัยาเสพติดฯ 

Click ที ่บันทกึวทิยากร
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จะปรากฏหน้ากรอกข้อมูล ช่ือ-สกลุ ประเภทวทิยากร ระดับช้ันทีเ่ข้าสอน
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เลือกคาํนําหน้า
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พมิพ์ช่ือ – สกลุ เลือกประเภทวทิยากร
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Click เลือกระดับช้ันทีเ่ข้าสอน (เลือกได้มากกว่า 1 ช้ัน)  แล้ว บันทกึ

รายช่ือจะปรากฏตามนี้

จํานวนจะปรากฏตามนี้
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กรอกขอมูล

กิจกรรม ให 

click ที่รายชื่อ 

สถานศึกษา

กรอกขอมูล

พ้ืนฐาน ให 

click ที่ทาย

รายชื่อ

สถานศึกษา
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6. การเรียกดรูายงานผลการดาํเนินงาน
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คูมือ แบบฟอรมรายงาน และ

นิยามศัพทจะวางขอมูลไวใน

ระบบ สามารถดาวนโหลดได
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7. เกณฑก์ารพิจารณาคณุภาพดาํเนินงานการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                    

ปี 2564

หมายเหตุ : เกณฑ์เชิงคุณภาพอาจมกีารเปลีย่นแปลง
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เกณฑก์ารพจิารณาคุณภาพการสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิ                                 

ในนักเรียนชั้น ป.1 ถงึ ป.6

หมายเหตุ : เกณฑ์เชิงคุณภาพอาจมกีารเปลีย่นแปลง



การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในนักเรียนช้ัน ป.1 ถึง ป.6 หมายถึง การสร้าง

เสริมทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติดในนักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 โดยเลือกใช้รูปแบบ

กจิกรรม อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

รูปแบบที ่1 การจัดให้มวีิทยากรสอนทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกนัยาเสพติด

ในโรงเรียน ที่ต้องทําการสอนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยให้มีเน้ือหาหลักของการ

สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและจํานวนช่ัวโมงการสอนใกล้เคียงกัน อาทิเช่น ครูผู้สอนใน

โรงเรียน ครูพระสอนศีลธรรมเพ่ือการป้องกันยาเสพติด ครูสอนศาสนา ครูตํารวจ 

D.A.R.E. ครูตาํรวจ ครูแกนนํา หรือวทิยากรอ่ืนๆ 



รูปแบบที ่2 การจัดให้มีกจิกรรมเสริมสร้างทักษะชีวติเพ่ือการป้องกนัยาเสพติดที่

หลากหลายอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยสถานศึกษาต้องจัดกจิกรรมอย่างน้อย 5 กจิกรรม 

เช่น

1. มีการจัดกจิกรรมนักเรียนแกนนํา

2. มีการจัดกจิกรรมศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

3. มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือนปรึกษาเพ่ือน (Youth Counselor) 

4. มีการจัดกจิกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน/องค์กรวชิาชีพ/องค์การ

นักศึกษา/เครือข่ายต่างๆ 

5. กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือ

6. กจิกรรมจิตอาสา/บําเพญ็สาธารณะประโยชน์

7. กจิกรรมให้ความรู้เกีย่วกบัยาเสพติดหรือการป้องกนัยาเสพติด

8.  กจิกรรมฝึกอาชีพ

9. กจิกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เช่น กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ เช่น Computer/Internet ค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น

10. กจิกรรรมกฬีาและนันทนาการ เช่น กจิกรรมส่งเสริมวฒันธรรม ศิลปะ ดนตรี 

ฯลฯ

11. กจิกรรมอ่ืนๆ 
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เกณฑก์ารพจิารณาคุณภาพการจัดกจิกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา ระดับชั้น ป.1-ม.3 (ขยายโอกาส), ม.1-ม.6, 

อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา

หมายเหตุ : เกณฑ์เชิงคุณภาพอาจมกีารเปลีย่นแปลง



สถานศึกษามีการจดักิจกรรมป้องกนั/เฝ้าระวงัยาเสพติดอย่างน้อย 6 กจิกรรม จากทั้งหมด 25 กจิกรรม โดยใน 6 กจิกรรมน้ัน จะต้องเป็น

กจิกรรมสําคญัตามยุทธศาสตร์ฯ อย่างน้อย 4 กจิกรรม จากชุดกิจกรรม ดงัน้ี

1. มีการสํารวจ ค้นหา นักเรียนกลุ่มเส่ียง เสพ/ติด และกลุ่มค้า

2. มีการให้คําปรึกษา

3. มีการจัดค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรมสําหรับนักเรียน/นักศึกษา ทีอ่ยู่ในกลุ่มเส่ียง

4. มีการจัดค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรมสําหรับนักเรียน/นักศึกษา ทีอ่ยู่ในกลุ่มเสพ 

5. มีการทาํจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน (เฉพาะกลุ่มเสพ)

6. มีการส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติด เข้ารับการบําบัดรักษาทีอ่ื่น 

7. มีการสํารวจพืน้ทีเ่ส่ียง/ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาในระยะ 500 เมตร

8. มีการตรวจเยีย่ม/ตรวจตราพืน้ทีเ่ส่ียงรอบๆ สถานศึกษาในระยะ 500 เมตร

9. มีกจิกรรมเพ่ือการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดร่วมกบัผู้ประกอบการหอพกั/ร้านเกม ฯลฯ รอบสถานศึกษา

10. มีการจัดเจ้าหน้าทีต่ํารวจประสานงานโรงเรียน

11. มีวทิยากรเพ่ือการป้องกนัยาเสพติดเข้าสอนนักเรียนในโรงเรียน

12. มีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ต้านยาเสพติดในโรงเรียน

13. มีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทีผ่่านการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และปฏิบัติหน้าทีป้่องกนั/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

14. มีการจัดกจิกรรมศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

15. มีการจัดกจิกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน/องค์กรวชิาชีพ/องค์การนักศึกษา/เครือข่ายต่างๆ

16. มีกจิกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรมตามหลกัศาสนาทีต่นนับถือ

17. มีกจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์สาธารณะ/จิตอาสา

18. มีกจิกรรมการให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด/การป้องกนัยาเสพติด

19. มีการจัดกจิกรรมช่วงเวลาหลงัเลกิเรียน*

20. มีนักเรียน/นักศึกษาแกนนําต่อต้านยาเสพติด 

21. มีนักศึกษาวชิาทหารทีท่าํกจิกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

22. มีครูแกนนําทีรั่บผดิชอบงานด้านยาเสพติด

23. มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษาและชุมชน

24. มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือนปรึกษาเพ่ือน (Youth Counselor)

25. มีการจัดกจิกรรมในช่วงปิดภาคเรียน**
หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1-19 เป็นกิจกรรมสําคัญตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ (รวม 19 กิจกรรม)  /   ลําดับท่ี 20-25 เป็นกิจกรรมท่ัวไป (รวม 6 กิจกรรม)

กจิกรรมหลงัเรียน* หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัให้นกัเรียนในช่วงเวลาหลงัเลิก

เรียน ตามความสนใจของนกัเรียน โดยมีการดูแลอยา่งต่อเน่ือง ก่อนนกัเรียน

กลบับา้น

กจิกรรมปิดภาคเรียน** หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัให้นกัเรียนในช่วงปิดภาค

เรียน ทั้งในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2563-2564



8. ข้อควรคาํนึง



1. ก่อนกรอกตวัเลขในช่องกิจกรรมทกุครัง้ ขอให้ตรวจสอบ

ผลงานสะสมก่อน เน่ืองจากเราจะกรอกเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิม

เข้ามา ถ้ากรอกจาํนวนซํา้ซ้อนระบบจะนับรวมกลายเป็น

ตวัเลขท่ีมากเกินความเป็นจริง



2. การตรวจสอบข้อมลูจากแบบรายงานเป็นเร่ืองสาํคญั
(จากผลงานสะสม หรือ หน้า Report) ทัง้น้ี เราจะได้ทราบ

สถานะข้อมลู หากมีข้อแก้ไขสามารถเข้าไปแก้ไขตวัเลข                  

ในระบบได้ โดยต้องย้อนไปแก้ไข ณ วนัท่ีกรอก



3. ข้อมลูบางตวัสามารถกรอกได้ในครัง้เดียว เช่น                           

- รายช่ือตาํรวจประสานงานโรงเรียน

- รายช่ือครแูกนนํา  

- รายช่ือวิทยากรท่ีเข้าสอนในโรงเรียน 

- จาํนวนนักเรียนแกนนํา  

- จาํนวนเครือข่ายผูป้กครองฯ      

- จาํนวนศนูยเ์พ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 

- จาํนวนกลุ่ม Youth Counselor



9. คาํถามท่ีพบบอ่ย ?



1. ทาํไมถึงไม่สามารถคียข้์อมลูจาํนวนตวัเลขต่างๆ               

ลงในช่องการรายงานกิจกรรมได้ ?

ทุกครัง้ก่อนท่ีจะคียต์วัเลขลงในช่องกิจกรรมต่างๆ ส่ิงแรกท่ี

ควรทาํ คือ ตรวจสอบข้อมลูพืน้ฐานก่อนทุกครัง้ โดยเฉพาะ

ช่องท่ีมี  *  ต้องกรอกจาํนวนตวัเลขให้ครบ ถ้าเรากรอก

จาํนวนตวัเลขข้อมลูพืน้ฐานไม่ครบ จะไม่สามารถกรอก

จาํนวนตวัเลขในช่องท่ีทาํกิจรรมได้ เน่ืองจากฐานข้อมลูมี

ความเช่ือมโยงกนั เช่น เราจะกรอกจาํนวนนักเรียนชัน้                   

ป.1 – ป.6 ท่ีได้รบัการสรา้งภมิูคุ้มกนัฯ ไม่ได้ถ้าเราไม่กรอก

จาํนวนข้อมลูพืน้ฐานก่อน



2. ทาํไมการสร้างภมิูฯ นักเรียน ป.1-ป.6 ถึงไม่ผา่นเกณฑ ์            

ทัง้ท่ีทาํกิจกรรมครบแล้ว ?

สาเหตท่ีุผลการสร้างภมิูคุ้มกนั ป.1-ป.6 ไม่ผา่นเกณฑ ์เน่ืองจาก ...

1. มีการทาํกิจกรรมท่ีผา่นเกณฑส์ร้างภมิูฯ แต่ไม่กรอกจาํนวนนักเรียน             

ท่ีได้รบัการสร้างภมิูฯ

2. มีการกรอกจาํนวนนักเรียนท่ีได้รบัการสร้างภมิูฯ แต่ทาํกิจกรรม                    

ยงัไม่ผา่นเกณฑ์



4. จาํเป็นต้องกรอกข้อมลูทกุวนัหรือไม่ ?

ไม่จาํเป็น : เราจะกรอกข้อมลูกต่็อเม่ือ

- มีการทาํกิจรรม

- มีข้อมลูรายงานผลการดาํเนินงาน

- สามารถนําข้อมลูเข้าระบบได้ทุกวนั (เปิด 24 ช.ม. จนถึง ก.ย. 2564)

- ข้อมลูสามารถกรอกย้อนหลงัได้ ตัง้แต่ ตลุาคม 2563 เป็นต้นมา
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การรายงานผลการดาํเนินงานด้านยาเสพติด               

ในสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ NISPA

สามารถรายงานผลย้อนหลงัได้ นับตัง้แต่วนัท่ี

1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
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ปญหาดานเทคนิค กรุณาติดตอ :
ศูนยเทคโนโลยีสารเทศ สํานักงาน ป.ป.ส.

โทร : 0-2247-0901-19 ตอ 25010, 25014

ปญหาดานเนื้อหาวิชาการ กรุณาติดตอ :
สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

สํานักงาน ป.ป.ส.

โทร :  0-2247-0901-19 ตอ 25017

ติดตอไดที่ …
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