
รายช่ือโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒ 
 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

1 สพป.กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 

2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 

3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 

4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 

5 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

6 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 

7 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดปรังกาสี 

8 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนบ้านพุพรหม 

9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 

10 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 

11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 

12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 

13 สพป.ขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 

14 สพป.ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 

15 สพป.ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 

16 สพป.ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 

17 สพป.จันทบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านตาเลียว 

18 สพป.จันทบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดท่าแคลง (ท่าแคลงวิทยาคาร) 

19 สพป.จันทบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดนาซา 

20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 

/๒๑. สพป.ชลบุร.ี.. 

 
 



-๒- 
 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

2๑ สพป.ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) 

2๒ สพป.ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านทางตรง 

23 สพป.ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 

24 สพป.ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 

25 สพป.ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา 

26 สพป.ชัยนาท โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) 

27 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 

28 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 

29 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 

30 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 

31 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 

32 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านชุมโค 

33 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านไชยราช 

34 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านดอนทราย 

35 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 

36 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 

37 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านนาแซะ 

38 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 

39 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านบางคอย 

40 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 

41 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 

/๔๒. สพป.ชุมพร... 



-๓- 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

42 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 

43 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านศาลาลอย 

44 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านสามเสียม 

45 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 

46 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

47 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านหินกบ 

48 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนมชนมาบอำมฤต 

49 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 

50 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 

51 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนวัดดอนรวบ 

52 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 

53 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนวัดบางลึก 

54 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนวัดบางแหวน 

55 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนวัดหัวกรูด 

56 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 

57 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนวัดหูรอ 

58 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 

59 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 

60 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรง) 

61 สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 

62 สพป.ชุมพร เขต 2 โรงเรียนวัดเชิงคีรี 

63 สพป.ชุมพร เขต 2 โรงเรียนวัดพะงุ้น 

/๖๔. สพป.เชียงใหม่... 



-๔- 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

64 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนท่าศาลา 

65 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 

66 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 

67 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 

68 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 

69 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 

70 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 

71 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 

72 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดเปาสามขา 

73 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดเสาหิน 

74 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 

75 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 

76 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านทรายมูล 

77 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง) 

78 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 

79 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านแสนตอ 

80 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 

81 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 

82 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดคีรีเขต 

83 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดจอมทอง 

84 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดช่างคำ 

85 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 

/๘๖. สพป.เชียงใหม่... 



-๕- 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

86 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดดอนชื่น 

87 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 

88 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดนันทาราม 

89 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดประชาเกษม 

90 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดวังขามป้อม 

91 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 

92 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 

93 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 

94 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดอุเม็ง 

95 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านกองลอย 

96 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านทุ่ง 

97 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านวังกอง 

98 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านหลวง 

99 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 

100 สพป.ตรัง เขต 1 โรงเรียนอนุบาลตรัง 

101 สพป.ตราด โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 

102 สพป.นครปฐม เขต 1 โรงเรียนวัดหนองกระพ้ี 

103 สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) 

104 สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) 

105 สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนวัดโพธิ ์

106 สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนวัดสาลวัน 

107 สพป.นครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 

/๑๐๘. สพป.นครพนม... 



-๖- 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

108 สพป.นครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 

109 สพป.นครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 

110 สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนชุมชนนางัว 

111 สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 

112 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนขนงพระใต้ 

113 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 

114 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 

115 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔ 

116 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 

117 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 

118 สพป.นครราชสีมา เขต 4  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 

119 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านเขาวง 

120 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 

121 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี  

122 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 

123 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 

124 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านวังกระสวย 

125 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านวังไทร 

126 สพป.นครราชสีมา เขต 4  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 

127 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านหนองจอก 

128 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านหนองตอ 

/๑๒๙. สพป.นครราชสีมา... 

 



-๗- 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

129 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 

13๐ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านหนองหมาก 

13๑ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านหินเพิง 

13๒ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) 

13๓ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 

13๔ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 

13๕ สพป.นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนพรพิทยาคม 

13๖ สพป.นครราชสีมา เขต 4  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 

13๗ สพป.นครราชสีมา เขต 5 โรงเรียนบ้านทองหลาง 

13๘ สพป.นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเพรางาย 

139 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 

140 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 

141 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 

142 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้านเสม็ด 

143 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 

144 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 

145 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 

146 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โรงเรียนวัดธัญญะผล 

147 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 

148 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนประตูชัย 

149 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนวัดไก่ 

150 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 

/๑๕๑. สพป.พระนครศรีอยุธยา... 



-๘- 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

151 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนวัดสฎางค์ 

152 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 

153 สพป.พังงา โรงเรียนวัดประชาธิการาม 

154 สพป.เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 

155 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านรังย้อย 

156 สพป.แพร่ เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อสามัคคี) 

157 สพป.แพร่ เขต 2 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 

158 สพป.มหาสารคาม เขต 2 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 

159 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ้ี 

160 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 

161 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 

162 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 

163 สพป.แม่อ่องสอน เขต 1 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 

164 สพป.ระยอง เขต 1 โรงเรียนบ้านคลองทราย 

165 สพป.ระยอง เขต 2 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 

166 สพป.ราชบุรี เขต 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) 

167 สพป.ราชบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 

168 สพป.ราชบุรี เขต 1 
โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ 

169 สพป.ราชบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดสันติการาม 

170 สพป.ราชบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(จันทร์ประชานุเคราะห์) 

171 สพป.ราชบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 

/๑๗๒. สพป.ราชบุร.ี.. 



-๙- 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

172 สพป.ราชบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมใยประประชาสามัคคี) 

173 สพป.ราชบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 

174 สพป.ราชบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) 

175 สพป.ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 

176 สพป.เลย เขต 1 โรงเรียนบ้านปากยาง 

177 สพป.เลย เขต 1 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 

178 สพป.เลย เขต 3 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 

179 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 

180 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 

181 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 

182 สพป.สตูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) 

183 สพป.สตูล  โรงเรียนนิคมซอย 10 

184 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 

185 สพป.สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 

186 สพป.สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) 

187 สพป.สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) 

188 สพป.สมุทรสงคราม โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 

189 สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 

190 สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) 

191 สพป.สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

192 สพป.สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนวัดหนองติม 

193 สพป.สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนอนุบรรพต 

/๑๙๔. สพป.สิงห์บุรี... 



-๑๐- 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

194 สพป.สิงห์บุรี โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 

195 สพป.สิงห์บุรี โรงเรียนวัดคีม 

196 สพป.สิงห์บุรี โรงเรียนวัดตะโกรวม 

197 สพป.สิงห์บุรี โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอ่ียมโหมดอนุสรณ์) 

198 สพป.สิงห์บุรี โรงเรียนวัดสิงห ์

199 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านหัววัง 

200 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 

201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดบ้านสระ 

202 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านคลองนา มิตรภาพที่ 201 

203 สพป.สุรินทร์ เขต 1 โรงเรียนบ้านปอยเดิน (อินทรศึกษา) 

204 สพป.สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 

205 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 

206 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 

207 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านโคกคอน 

208 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 

209 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านนาคลอง 

210 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านนาโคก 

211 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 

212 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 

213 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 

214 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 

/๒๑๕. สพป.หนองคาย... 

 



-๑๑- 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

215 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 

216 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 

217 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 

218 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

219 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 

220 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 

221 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา 

222 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) 

223 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 

224 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 

225 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านกุดจิก 

226 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านโคกกุง 

227 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 

228 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านดงบาก 

229 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด 

230 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านทรายมูล 

231 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 

232 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 

233 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านวังไฮ 

234 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 

235 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 

/๒๓6. สพป.หนองบัวลำภู... 

 



-๑๒- 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

236 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 

237 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองตานา 

238 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 

239 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 

240 สพป.หนองคาย เขต 1 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 

241 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 

242 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 

243 สพป.อ่างทอง โรงเรียนวัดทางพระ 

244 สพป.อ่างทอง โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) 

245 สพป.อุดรธานี เขต 4 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 

246 สพป.อุทัยธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านวังผาลาด 

247 สพป.อุทัยธานี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 

248 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 

249 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 

250 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

251 สพม.กำแพงเพชร  โรงเรียนพิไกรวิทยา 

252 สพม.ตรัง กระบี่ โรงเรียนกันตังพิทยากร 

253 สพม.บุรีรัมย์ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 

254 สพม.บุรีรัมย์ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 

255 สพม.บุรีรัมย์ โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 

256 สพม.บุรีรัมย์ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 

257 สพม.บุรีรัมย์ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 

/๒๕8.สพม.แพร่... 



-๑๓- 

ที ่ สังกัด โรงเรียน 

258 สพม.แพร่ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 

259 สพม.แพร่  โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 

260 สพม.แพร่ โรงเรียนเมืองแพร่ 

261 สพม.ร้อยเอ็ด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด 

262 สพม.ร้อยเอ็ด โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 

263 สพม.ร้อยเอ็ด โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 
264 สพม.ราชบุรี โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
265 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
266 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณ"ี 
267 สพม.สุพรรณบุรี  โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
268 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
269 สพม.สุรินทร์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
270 สพม.สุรินทร์ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
271 สพม.สุรินทร์ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
272 สพม.หนองคาย โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 
273 สพม.หนองคาย โรงเรียนพานพร้าว 
274 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 
275 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โรงเรียนสหธาตุศึกษา 

 

หมายเหตุ : ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น เข้าประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม 2564 เวลา 1๓.๐0 น. เป็นต้นไป โดยใช้รหัสห้องประชุม 6766961123 
หรือลิงค์ https://zoom.us/j/6766961123 

 
 


