
ร่างรายช่ือโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 7 
ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจ าปี 2559 

ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน  2559 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ที ่ สังกัด โรงเรียน 

1 สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองลาน 
2 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 
3 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 
4 สพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนมิตรภาพ 20 
5 สพป.จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านป่าวิไลย 
6 สพป.ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านอ าเภอ 
7 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 
8 สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 
9 สพป.ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

10 สพป.เชียงราย เขต 3 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
11 สพป.เชียงราย เขต 3 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 
12 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนชลประทานผาแตก(ปัญญาพลอุปถัมภ์) 
13 สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดศรีล้อม 
14 สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 
15 สพป.ตราด โรงเรียนคลองขวาง 
16 สพป.ตราด โรงเรียนบ้านเนินตะบก 
17 สพป.นครปฐม เขต 1 โรงเรียนบ้านดอนซาก 
18 สพป.นครปฐม เขต 1 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 
19 สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 
20 สพป.นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบ้านวังตามัว 
21 สพป.นครพนม เขต ๑ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บ ารุงวิทยา) 
22 สพป.นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไช 
23 สพป.นครพนม เขต ๒ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 
24 สพป.นครราชสีมา เขต 1 โรงเรียนบ้านระกาย 
25 สพป.นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ 
26 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนบ้านบางกระบือ 
27 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 โรงเรียนบ้านขอนหาด 
28 สพป.นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55(วัดโบสถ์ดอนพรหม) 
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ที ่ สังกัด โรงเรียน 
29 สพป.นนทบุรี เขต 2 โรงเรียนคลองเกลือ 
30 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ 
31 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านโชคกราด 
32 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านดอนยาว 
33 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 
34 สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 
35 สพป.พระนครศรีอยุธา เขต 1 โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 
36 สพป.พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดโงกน้ า 
37 สพป.พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 
38 สพป.พิจิตร เขต ๒ โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 
39 สพป.พิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
40 สพป.พิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนวัดวังเป็ด 
41 สพป.พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดสระโคล่ 
42 สพป.พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดกรับพวง 
43 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 
44 สพป.แพร่ เขต 2 โรงเรียนบ้านน้ าแรม (รัฐราษฎรอนุเคราะห์) 
45 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 
46 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
47 สพป.ยโสธร เขต 1 โรงเรียนบ้านยางน้อย 
48 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โรงเรียนบ้านโนนแท่น 
49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 
50 สพป.ระยอง เขต 1 โรงเรียนวัดเนินพระ 
51 สพป.ล าปาง เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 
52 สพป.ล าปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 
53 สพป.ล าพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 
54 สพป.ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 
55 สพป.สกลนคร เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนทรายค า 
56 สพป.สกลนคร เขต 2 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 
57 สพป.สกลนคร เขต ๒ โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 
58 สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 
59 สพป.สระแก้ว เขต ๑ โรงเรียนวังไผ่ 
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60 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้านพุน้ าร้อน 
61 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โรงเรียนวัดสมหวัง 
62 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 
63 สพป.สุรินทร์ เขต ๓ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 
64 สพป.อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบ้านนาแค 
65 สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ 
66 สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
67 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) 
68 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนเมืองอุบล 
70 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 
71 สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 
72 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านเกษม 
73 สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบ้านแกง้เหนือ 
74 สพม. เขต 1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
75 สพม. เขต 3 โรงเรียนบางบัวทอง 
76 สพม. เขต 5 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
77 สพม. เขต ๕ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 
78 สพม. เขต ๕ โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 
79 สพม. เขต 6 โรงเรียนดัดดรุณี 
80 สพม. เขต 7 โรงเรียนอรัญประเทศ 
81 สพม. เขต ๘ โรงเรียนเนกขัมวิทยา 
82 สพม. เขต 9 โรงเรียนดอนคาวิทยา 
83 สพม. เขต 9 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
84 สพม. เขต 9 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
85 สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 
86 สพม. เขต 20 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 
87 สพม. เขต 2๑ โรงเรียนถ่อนวิทยา 
88 สพม. เขต 22 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 
89 สพม. เขต 22 โรงเรียนปลาปากวิทยา 
90 สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
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91 สพม. เขต 25 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 
92 สพม. เขต 26 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 
93 สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด 
94 สพม. เขต 28 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
95 สพม. เขต 29 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 
96 สพม. เขต 32 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 
97 สพม. เขต 32 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
98 สพม. เขต 34 โรงเรียนสันติสุข 
99 สพม. เขต 36 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

100 สพม. เขต 41 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
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                                                       โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ารุ่นท่ี 7 
      O สพป.............................. 
      O สพม.............................. 

แบบตอบรับ 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  

รุ่นที่ 7 ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน  2559 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

---------------------------------------- 

ชื่อโรงเรียน.....................................................................ถนน..................................................................... .........
ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด……………………………… 
รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์........................................... โทรสาร........................... .......................... 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วม ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................................(ร่วมประชุมด้วยตนเอง) 
อายุ.............ป ีโทรศัพท์........................................E-mail……………………………………………………………………………… 
 
2. ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชื่อ นาย/นาง/นางสาว............................................................. 

อายุ.............ป ีโทรศัพท์........................................E-mail……………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ 
1. การแต่งกาย : ชั่วโมงการอบรมแต่งกายสุภาพ เน้นเสื้อสีขาวปฏิบัติธรรม ผู้หญิงสวมใส่กางเกงได้ 

  พิธีมอบโล่รางวัลทุกคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพผ้าไทย 
2. ทุกโรงเรียนเตรียมเอกสารน าเสนอกิจกรรมวิถีพุทธที่เด่นของโรงเรียน จ านวน 2 กิจกรรม ในกระดาษ 

A4 (หน้า/หลัง) จ านวน 1 แผน่ โดยแสดงให้เห็นวิธีด าเนินการ (How to)  และผลการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจน น ามาจ านวน 200 ชุด (มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเล็กน้อย) 

3. การเดินทาง : ขอให้เดินทางโดยประหยัด ทางภาคพ้ืนดิน หรือกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน  
ขอให้เป็น Low cost พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (Receipt – โดยเฉพาะกรณีซ้ือผ่าน Agency)  
พร้อมตั๋วที่ระบุวันเวลาเดินทาง และ Boarding pass เพ่ือการเบิก 

4. ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามก าหนดการและต้องมีเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะผ่าน
การประชุมและได้รับโล่รางวัล 

5. โปรดเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ที่จะรับทุน จ านวน 2 ฉบับ และส าเนาสมุดบัญชีเงิน
อุดหนุนของโรงเรียน จ านวน 1 ฉบับ 

6. หากมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  
พระณรงค์เดช อธิมุตฺโม  โทร. 081 446 5095      
พระยิ่งใหญ่ สุปญฺโญ  โทร 092 721 1353 
สนก.สพฐ. โทร 02 288 5889 , 02 288 5890  

7. กรุณาส่งใบตอบรับมาที่ โทรสารหมายเลข 02 288 5879  
หรือ E-mail : moral.group@hotmail.com  ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559  
และกรุณาโทรมายืนยันการส่งใบตอบรับ โทรศัพท์ 02 288 5889 หรือ 02 288 5890  

8. เมื่อส่งใบตอบรับแล้ว สพฐ. จะมีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการต่อไป 
********************************* 
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