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ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยหม่อมหลวงปนัดดำ  ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำร  เป็นประธำน 
จ ำนวน ๘๔ แห่ง 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
ภำคเหนือ 

1 โรงเรียนบ้ำนเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
2 โรงเรียนบ้ำนแม่นำจร สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เชียงใหม่ 
3 โรงเรียนลำซำลโชติรวีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรรค์ 
4 โรงเรียนบ้ำนห้วยฟอง สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
5 โรงเรียนวัดหนองนำดงกวำง สพป.พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
6 โรงเรียนวัดดงโคกขำม สพป.พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
7 โรงเรียนบ้ำนเหล่ำ (รัฐรำษฎร์บ ำรุง) สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ 
8 โรงเรียนนำยำงวทิยำ สพป.ล ำปำง เขต 2 ล ำปำง 
9 โรงเรียนบ้ำนแม่เทิน สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 

10 โรงเรียนบ้ำนสนัหีบ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
11 โรงเรียนบ้ำนทำ่สัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
12 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 13 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 
13 โรงเรียนท่ำปลำอนุสรณ ์2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 
14 โรงเรียนบ้ำนน  ำหมัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 
15 โรงเรียนบ้ำนบ่อเบี ย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ 
16 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิเษก สพม. เขต 36 เชียงรำย 
17 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคม สพม. เขต 36 เชียงรำย 
18 โรงเรียนฝำยกวำงวิทยำคม สพม. เขต 36 เชียงรำย 
19 โรงเรียนพบพระวทิยำคม สพม. เขต 38 ตำก 
20 โรงเรียนคีรีมำศพิทยำคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 
21 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย 

   /22. โรงเรียน... 



ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
22 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยำคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 
23 โรงเรียนบ้ำนโคกวิทยำคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 
24 โรงเรียนเมืองรำดวิทยำคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 
25 โรงเรียนคลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 ก ำแพงเพชร 
26 โรงเรียนเทพศำลำประชำสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 
27 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำวทิยำ สพม. เขต 42 อุทัยธำนี 
28 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เชียงใหม่ 
29 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญำนุกูล ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ พิษณุโลก 
30 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 57 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เพชรบูรณ์ 
31 โรงเรียนเทศบำลท่ำอิฐ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น อุตรดิตถ์ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
32 โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วงคุรุรำษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
33 โรงเรียนบ้ำนดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
34 โรงเรียนบ้ำนกระถินหนองเครือชุด สพป.นครรำชสีมำ เขต 1 นครรำชสีมำ 
35 โรงเรียนอนุบำลมณีรำษฎร์คณำลัย สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
36 โรงเรียนวัดบ้ำนเมืองโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
37 โรงเรียนบ้ำนโคกเขำพัฒนำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
38 โรงเรียนบ้ำนสะอำด (สะอำดวิทยำคำร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
39 โรงเรียนบ้ำนทุ่งเทิง สพป.เลย เขต 3 เลย 
40 โรงเรียนบ้ำนส ำโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีสะเกษ 
41 โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
42 โรงเรียนไตรคำมวิทยำ สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
43 โรงเรียนอนุบำลลืออ ำนำจ (ชุมชนเปือยหัวดง) สพป.อ ำนำจเจริญ อ ำนำจเจริญ 
44 โรงเรียนบ้ำนหนองเม็กห้วยทรำย สพป.อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 
45 โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำดศรีบูรพำ สพป.อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 
46 โรงเรียนบ้ำนแขมเจริญ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 5 อุบลรำชธำนี 
47 โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำตำด ำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 นครรำชสีมำ 
48 โรงเรียนพิกุลทอง สพป.นครรำชสีมำ เขต 7 นครรำชสีมำ 
49 โรงเรียนสันติวิทยำสรรพ์ สพม.เขต 19 เลย 
50 โรงเรียนเลยพิทยำคม สพม.เขต 19 เลย 
51 โรงเรียนหนองบัวพิทยำคำร สพม.เขต 19 หนองบัวล ำภู 

   /52. โรงเรียน... 



ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
52 โรงเรียนค ำเตบอุปถัมภ์ สพม.เขต 22 นครพนม 
53 โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ สพม.เขต 23 สกลนคร 
54 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยำ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 
55 โรงเรียนหนองน  ำใสพิทยำคม สพม.เขต 31 นครรำชสีมำ 
56 โรงเรียนโนนเจริญพิทยำคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 
57 โรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
58 วิทยำลัยอำชีวขอนแก่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำ 
ขอนแก่น 

ภำคกลำง 
59 โรงเรียนบ้ำนกุยแหย่ สพป.กำญจนบุรี เขต 3 กำญจนบุรี 
60 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ (อยู่พูนรำษฎร์บ ำรุง) สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
61 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
62 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงำม สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
63 โรงเรียนวัดพระธำตุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  สุพรรณบุรี 
64 โรงเรียนวัดด่ำนช้ำง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
65 โรงเรียนอนุบำลด่ำนช้ำง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
66 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม.เขต 5 สิงห์บุรี 
67 วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำ 
ชัยนำท 

68 โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ชลบุร ี
69 โรงเรียนเทศบำล 5 (พหลโยธินรำมินทรภักดี) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น รำชบุรี 
70 โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชำสำมัคคี) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น สระบุรี 

ภำคใต ้
71 โรงเรียนบ้ำนเขำกอบ สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง 
72 โรงเรียนบ้ำนคลองเสำเหนือ สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 2 นครศรีธรรมรำช 
73 โรงเรียนบ้ำนปำกเชียร สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3 นครศรีธรรมรำช 
74 โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองโคกโพธิ์มิตรภำพที่ 148 สพป.ปัตตำนี เขต 2 ปัตตำนี 
75 โรงเรียนวัดเขำทอง (ชนปำกคลอง) สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
76 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง 
77 โรงเรียนบ้ำนส ำนัก สพป.ระนอง ระนอง 
78 โรงเรียนวัดเขำพระนิ่ม สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 สุรำษฎร์ธำนี 
79 โรงเรียนหัวไทรบ ำรุงรำษฎร์ สพม.เขต 12 นครศรีธรรมรำช 

   /80. โรงเรียน... 



ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
80 โรงเรียนปลำยพระยำวิทยำคม สพม.เขต 13 กระบี่ 
81 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนำพิทยำคม สพม.เขต 14 พังงำ 
82 กศน.อ ำเภอบำงแก้ว กศน.จังหวัดพัทลุง พัทลุง 
83 กศน.อ ำเภอศรีบรรพต กศน.จังหวัดพัทลุง พัทลุง 
84 โรงเรียนเทศบำล 4 (ธนวิถี) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ยะลำ 

 


