
                                
รายช่ือโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๕๐ โรงเรียน  

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Online  และ Face to Face  
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ”    

เวลา ๒๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที 
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และ   

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 
โดยแบ่งเป็น  
 ๑.ปฐมนิเทศการอบรมพร้อมกันทุกคน วันที่  ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.                 
(เริ่มทดสอบระบบ และตรวจสอบรายชื่อ ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป) ให้ผู้เข้าอบรม Print ก าหนดการอบรม 
มาประกอบการปฐมนิเทศด้วย 
 ๒.อบรม Online (๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผน ๑ 
จ านวน ๓ ชั่วโมง /แผน ๒ จ านวน ๑ ชั่วโมง/แผน ๓ จ านวน ๑ ชั่วโมง/แผน ๔ จ านวน ๑ ชั่วโมง/แผน ๕ 
จ านวน ๑.๓๐ ชั่วโมง) 
 ๓.อบรม Face to face (๑๓ ชั่วโมง ๔๕ นาที) ระหว่างวันที่  ๔ - ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (จะมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการต่อไป) (แผน ๒ จ านวน ๔ 
ชั่วโมง /แผน ๓ จ านวน ๓.๔๕ ชั่วโมง /แผน ๔ จ านวน ๒ ชั่วโมง/ แผน ๖ จ านวน ๔ ชั่วโมง) 
 

ภาคสงฆ์ สังกัด โรงเรียน 

1 
 

สพป.กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 

สพป.นนทบุรี เขต 2 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 

สพป.นนทบุรี เขต 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

สพป.นนทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดล าโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ์) 

สพป.นนทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนพิบูลประชาบาล 

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนวัดแค 

สพม. เขต 1 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 

สพม. เขต 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
สพม. เขต 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 



ภาคสงฆ์ สังกัด โรงเรียน 

 
สพม. เขต 6 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

สพม. เขต 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม 
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สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนคอตันคลอง 27    

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนวัดจ าปา  

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนวัดโตนด(บุญชื่นอุปถัมภ์) 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนวัดบ้านม้า 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 

สพป.อ่างทอง โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 

สพป.อ่างทอง โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 

สพป.อ่างทอง โรงเรียนวัดนางช า (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 

สพป.อ่างทอง โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 

สพป.อ่างทอง โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 

สพป.อ่างทอง โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบ ารุง) 

สพป.อ่างทอง โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 

สพป.อ่างทอง  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบ ารุง) 

สพม. เขต 3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
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สพป.ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง "บุญมีประชานุเคราะห์" 

สพป.ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 

สพป.สิงห์บุรี โรงเรียนค่ายบางระจัน 

สพป.สิงห์บุรี โรงเรียนวัดพรหมสาคร 

สพป.สิงห์บุรี โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 

สพป.อุทัยธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านร่องตาที 

สพป.อุทัยธานี เขต 2 โรงเรียนวัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร) 

สพม. เขต 5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 



ภาคสงฆ์ สังกัด โรงเรียน 

สพม. เขต 5 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 

สพม. เขต 5 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 

4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านวังบาล 
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สพม. เขต 38 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 

สพม. เขต 38 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 

สพม. เขต 38 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 
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สพป.เชียงราย เขต 3 โรงเรียนบ้านสันธาตุ 

สพป.เชียงราย เขต 4 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 
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สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่แต 

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านน้ าแพร่ 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านแม่ขาน 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดเทพาราม 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 

สพม. เขต 34 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 
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สพป.สกลนคร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 



ภาคสงฆ์ สังกัด โรงเรียน 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านเดื่อ 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านม่วง 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านหนอง 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองผือวิทยาคม 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา  

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 

สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่   

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนบ้านนาเลิง 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนบ้านโนนตาล 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนบ้านโนนส าราญสมสนุก 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ าลัด 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองแตง 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองกุงค าไฮ 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองผ าโคกสวรรค์ 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 

สพป.อุดรธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 

สพม. เขต 21 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 



ภาคสงฆ์ สังกัด โรงเรียน 
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สพป.ขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 

สพป.ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 

สพป.ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 

สพป.ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 

สพป.มหาสารคาม เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 

สพม. เขต 27 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 
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สพป.นครพนม  เขต 2 โรงเรียนบ้านดอนแดง 

สพป.นครพนม  เขต 2 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 

สพป.ยโสธร เขต 1 โรงเรียนบ้านนาค าปักแฮด 

สพป.อุบลราชธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านขุมค าดงตาหวาน 

สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โรงเรียนบ้านค าก้อม 

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงเรียนบ้านบัวงาม 

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 

สพม. เขต 28 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
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สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 

สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านนากลาง 

สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนสันติวิทยา 

สพป.นครราชสีมา เขต 6 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้านปะค าส าโรง 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 

สพป.สุรินทร์ เขต 1 โรงเรียนบ้านสดอ 

สพป.สุรินทร์ เขต 1 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 

สพม. เขต 31 โรงเรียนพิมายด ารงวิทยาคม 



ภาคสงฆ์ สังกัด โรงเรียน 

สพม. เขต 32 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 

สพม. เขต 32  โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 

สพม. เขต 33 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 

สพม. เขต 33 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา 

สพม. เขต 33 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
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สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 

สพม. เขต 7 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 

13 
 

สพป.ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 

สพป.ตราด เขต 1 โรงเรียนบ้านจัดสรร 

สพป.ระยอง เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
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สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 

สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บ ารุงวิทย์) 

สพป.สมุทรสาคร  โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 

สพม. เขต 8  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

สพม. เขต 8  โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) 

สพม. เขต 9 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
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สพป.เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 

สพป.ราชบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 

สพป.ราชบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดบางกระ 

สพป.ราชบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 

สพป.ราชบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ค าวอนประชานุกูล) 

สพป.ราชบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดโบสถ ์(อินทรัฐราษฎร์บ ารุง) 

สพม. เขต 8  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

16 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โรงเรียนบ้านควนนิยม 
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สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โรงเรียนวัดสระแก้ว 

สพม. เขต 12 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 



ภาคสงฆ์ สังกัด โรงเรียน 

สพม. เขต 12 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 
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สพป.พัทลุง เขต 2 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 

สพป.ยะลา เขต 3 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ ๒๕๑๙) 

สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียนวัดชะแล้ 
 

 เนื่องจากการอบรมเป็นระบบปิด อนุญาตให้เฉพาะผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีรายชื่อเท่านั้น โดยมี
ขั้นตอนการลงทะเบียนปฐมนิเทศการอบรม และอบรมออนไลน์  ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ รวม ๒ ท่าน ส่งใบตอบรับการ 
เข้าร่วมปฐมนิเทศการอบรม และอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Form ภายในวันที่ ๗ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จะได้รับความรู้ ประสบการณ์และ
ได้รับวุฒิบัตร หากปฏิบัติตามเกณฑ์ครบถ้วน ครูผู้รับผิดชอบฯ จะน าไปประกอบการขอ
วิทยะฐานะ  

๓. รายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ การอบรมออนไลน์ ได้แก่ ก าหนดการ ชื่อผู้ใช้ (username) 
รหัสผ่าน (password) และวิธีการเข้าระบบออนไลน์ จะได้แจ้งผ่านอีเมล์ที่ท่านได้กรอกไว้
เบื้องต้นตาม Google Form 

๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พระมหากฤษดา  ขนฺตาภินนฺโท  โทร. 083 -305 - 2392 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


