
 

                                               
 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

รืไอง  รายชืไอสถานศึกษากนน าละสถานศึกษาร่วมพัฒนา ของครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศกึษา แ ช่วย 3 
 

…………………………………………………………………………………………………………………  

   ตามทีไ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จัดท าครงการสงสริมครือขายนวัตกรรม
คุณภาพ แ ชวย ใ ตຌนบบพืไอสงสริมการสรຌางครือขายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา ดຌานการประกันคุณภาพ 

กับสถานศึกษาอืไน฿นสังกัด ดยมีสถานศึกษาตຌนบบรางวัล IQA AWARD ระดับยอดยีไยม ประจ าปการศึกษา 
2561 ู โ56โ  ละรับสมัครสถานศึกษาอืไนกษากนน าครือขายนวัตกรรมคุณภาพทีไสมัคร฿จปຓนสถานศึ  

ทีไอยูพืๅนทีไ฿กลຌคียงละเมจ ากัดขนาดปຓนสถานศึกษารวมพัฒนา฿นครือขาย อยางนຌอยครือขายละ ใ หง  
พืไอรวมขับคลืไอนการจัดระบบละกลเกการบริหารจัดการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

รวมพัฒนา฿หຌหมาะสมกับบริบทของตนอง ละมีประสิทธิภาพตามจตนารมณຏของกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 พืไอน าเปสูสถานศึกษาทีไมีคุณภาพละเดຌมาตรฐาน ทีไก าหนดเวຌ นัๅน 

 บัดนีๅ การรับสมัครสถานศึกษากนน าละสถานศึกษารวมพัฒนาพืไอสรຌางครือขายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา สรใจรียบรຌอยลຌว ดยมีรายชืไอสถานศึกษาทีไมีคุณสมบัติตามทีไก าหนดเวຌ ดังนีๅ 

ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

1 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษากรุงทพมหานคร  

รงรียนอนุบาลสามสน  
ิส านักงานสลากกินบงรัฐบาล
อุปถัมภຏี 

แ. รงรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 

โ. รงรียนวัดสมนัส 

ใ. รงรียนวัดชัยชนะสงคราม ิวัดตึกี 
2 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี ขต 1 

แ. รงรียนบຌาน฿หม ิจีนาภักดิ่วิทยาี แ. รงรียนบຌานหนองนๅ าขุน 

โ. รงรียนวัดชุกพีๅ 
ใ. รงรียนบຌานสระศรษฐ ี

ไ. รงรียนวัดล าส ารอง 
โ. รงรียนอนุบาลกาญจนบุรี แ. รงรียนบຌานหัวหิน 

โ. รงรียนวัดทามะขาม 

ใ. รงรียนบຌานหนองบัว 

ใ. รงรียนอนุบาลศรีสวัสด่ิ แ. รงรียนบຌานทุงนา 
โ. รงรียนบຌานทาสนุน 

ใ. รงรียนบຌานจຌาณร 

ไ. รงรียนบຌานบนขากงรียง 
5. รงรียนบຌานหมองกระทะ 

ใ ส านักงาน… 



- 2 - 
 

ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

ใ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี ขต 2 

แ. รงรียนอนุบาลวัดลูกก 

ประชาชนูทิศ 

แ. รงรียนวัดกระตายตຌน 

โ. รงรียนวัดหนองพันทຌาว  
ิพรประชาวิทยาคารี 
ใ. รงรียนดอนสามงามผิว  
หงสวีณะอุปถัมภຏ 

โ. รงรียนบຌานทามะกา แ. รงรียนวัดหຌวยตะคียน 

โ. รงรียนวัดขาสามสิบหาบ 

ใ. รงรียนบຌานหนองลาน 

ไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี ขต 3 

รงรียนวัด฿หมดงสัก แ. รงรียนบຌานทาทุงนา 

โ. รงรียนบຌานหนองจริญ 

ใ. รงรียนบຌานวังกระจะ 

5 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาก าพงพชร ขต 2 

รงรียนบຌานถนนนຌอย แ. รงรียนบຌานดงจริญ 

โ. รงรียนบຌานหนองเผ 
ใ. รงรียนบຌานคลองสุข฿จ 

6 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาขอนกน ขต 1 

แ. รงรียนบຌานทุม  
ิทุมประชานุคราะหຏี 

แ. รงรียนบຌานหนองหลุบ 

โ. รงรียนบຌานสาวะถี  
ิสาวัตถีราษฎรຏรังสฤษฎิ่ี  
ใ. รงรียนบຌานดง฿หญ 

โ. รงรียนอนุบาลขอนกน แ. รงรียนสนามบิน 

โ. รงรียนเทยรัฐวิทยา 84  

ิบຌานส าราญพีๅยฟานี 
ใ. รงรียนบຌานดอนบม 

็ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาขอนกน ขต 4 

รงรียนบຌานสกสีๅยวสนสุข   1. รงรียนบຌานค าครึไง 
2. รงรียนบຌานหนองวงคูปຆาชาติ 
3. รงรียนเทยรัฐวิทยา๏๐ ิบຌานกุดงຌงี 

8 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาขอนกน ขต 5 

รงรียนบຌานนนทอง แ. รงรียนบຌานฝางนຌอย 

โ. รงรียนบຌานหຌวยอรุณหินหินลาด 

ใ. รงรียนบຌานกุดคน 

9 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี ขต 2 

รงรียนบຌานประตง  
ิศูนยຏอนุบาลอ าภอสอยดาวี 

แ. รงรียนบຌานทับชຌาง 
โ. รงรียนบຌานทรัพยຏจริญ 

ใ. รงรียน ส.เทยสรีอุตสาหกรรม 2 

แเ ส านักงาน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

10 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาฉะชิงทรา ขต 1 

รงรียนวัดบางวัว ิสายสริมวิทยຏี แ. รงรียนวัดขาดิน 

โ. รงรียนวัดสองคลอง 
ใ. รงรียนวัดบางผึๅง 

แ1 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี ขต 1 

แ. รงรียนบຌานหຌวยกะปຂ แ. รงรียนบຌานหลมทน 

โ. รงรียนวอนนภาศัพทຏ 
ใ. รงรียนบຌานชากพุดซา 

โ. รงรียนบຌานหຌวยมะระ  
ิทวานุกูลวิทยาี 

แ. รงรียนบຌานหຌางสูง  
ิกตุวัตถาประชานุคราะหຏี 
โ. รงรียนบຌานหนองผักหนาม 

ใ. รงรียนบຌานหຌวยยาง  
ิสุภาพสามัคคีราษฎรຏี  
ไ. รงรียนชุมชนบຌานคลองพลู  
ิวิศิษฐຏวิทยาทานี 

12 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาชมุพร ขต 1 

แ. รงรียนชุมชนมาบอ ามฤต แ. รงรียนบຌานปากคลอง 
โ. รงรียนชุมชนบຌานทะลทรัพยຏ 
ใ. รงรียนบຌานถๅ าธง 
ไ. รงรียนบຌานพรุตะคียน 

โ. รงรียนอนุบาลชุมพร แ. รงรียนเทยรัฐวิทยา 78  

ิวัดสามัคคีชัยี 
โ. รงรียนวัดชิงกระ 

ใ. รงรียนบຌานหัวถนน 

13 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาชียงราย ขต 2 

แ. รงรียนบຌานปຆาจัไน แ. รงรียนบຌานปຆาสัก 

โ. รงรียนบຌานลังกา 
โ. รงรียนอนุบาลวียงปຆาปງา แ. รงรียนชุมชนบຌานกู  

ิปຆาปງาประชานุคราะหຏี 
โ. รงรียนทุงหຌาราษฎรຏสามัคคีวิทยา 

ใ. รงรียนดอยวียงผาพิทยา 

แ4 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาชียงราย ขต 3 

รงรียนบຌานปຆาหมือด แ. รงรียนบຌานสันทราย ิ ราษฎรຏสามัคคี  ี
โ. รงรียนบຌานปຆาฝูหนองอຌอูสันทรายมูล 

ใ. รงรียนชุมชนบຌานเมຌลุงขน มิตรภาพทีไ 169 

ไ. รงรียนบຌานปຆายาง 

15 ส านักงาน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

แ5 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาชียงราย ขต 4 

แ. รงรียนบຌานหลวง  แ. รงรียนบຌานตองมวงชุม 

โ. รงรียนบຌานบุญรือง 
ใ. รงรียนบຌานครึไง 

โ. รงรียนวียงทิง ิทิงท านุประชาี แ. รงรียนบຌานปลຌองสຌาน 

โ. รงรียนบຌานงิๅว฿หม 
ใ. รงรียนสันทรายงามวิทยา 

ใ. รงรียนอนุบาลชียงของ แ. รงรียนบຌานดอนมหาวัน 

โ. รงรียนบຌานกี็ยง 
ใ. รงรียนบຌานตຌนปลຌองดนมือง 

แ6 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาชียง฿หม ขต 1 

รงรียนอนุบาลชียง฿หม แ. รงรียนวัดสาหิน 

โ. รงรียนสังวาลยຏวิทยา 

ใ. รงรียนจຌาพอหลวงอุปถัมภຏ 1 

แ7 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาชียง฿หม ขต 2 

รงรียนบຌานนๅ าริน แ. รงรียนบຌานหนองปลามัน 

โ. รงรียนบຌานทุงปຆง 
ใ. รงรียนบຌานตຌนผึๅง 

แ8 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาชียง฿หม ขต 3 

รงรียนบຌานมทะลบ แ. รงรียนบຌานหຌวยตຌนตอง 
โ. รงรียนบຌานมขิ 
ใ. รงรียนบຌานหัวฝาย 

แ9 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาชียง฿หม ขต 5 

รงรียนชุมชนบຌานอมกຎอย แ. รงรียนบຌานตุงติง 
โ. รงรียนบຌานทุงจ าริง 
ใ. รงรียนบຌานผาปูน 

20 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

รงรียนอนุบาลวัดคลอง฿หญ แ. รงรียนบຌานคลองมะขาม 

โ. รงรียนบຌานหาดลใก 

ใ. รงรียนวัดหຌวงสม 

21 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาตาก ขต 2 

แ. รงรียนบຌานมละมา แ. รงรียนบຌานหຌวยปลาหลด 

โ. รงรียนบຌานธงชัย 

ใ. รงรียนเทยรัฐวิทยา 61 ิ บຌานหຌวยยะอุ  ี
โ. รงรียนบຌานมระมาดราษฎรຏบ ารุง 
 

แ. รงรียนกลาหมราชสนา 
โ. รงรียนบຌานพะละ 

ใ. รงรียน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

ใ. รงรียนบຌานมระมาดนຌอย 

โ2 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 

แ. รงรียนบຌานคลอง 1 แ. รงรียนบຌานคลอง฿หญ 
โ. รงรียนชุมชนวัดอ าภาศิริวงศຏ  
มิตรภาพทีไ 162 

ใ. รงรียนบຌานชวดบัว 

โ. รงรียนวัดปากคลองพระอาจารยຏ แ. รงรียนวัดอรุณรังษ ี

โ. รงรียนวัดสุนทรพิชิตตาราม 

ใ. รงรียนบຌานตย฿หญ 
โ3 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม ขต 1 

แ. รงรียนบຌานอຌอกระทิง แ. รงรียนบຌานหนองขาม 

โ. รงรียนวัดปลักเมຌลาย 

ใ. รงรียนบຌานหຌวยขวาง 
โ. รงรียนอนุบาลนครปฐม 1. รงรียนบຌานทุงนຌอย 

2. รงรียนบຌานหนองหิน 

3. รงรียนบຌานล าพยา 
โไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม ขต 2 

รงรียนวัดชิงลน ินคร฿จราษฎรຏี 1. รงรียนคลองทางหลวง  
2. รงรียนวัดพุทธธรรมรังษ ี

3. รงรียนบุณยศรีสวัสด่ิ 

โ5 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม ขต 1 

แ. รงรียนบຌานฝัດงดง  
ิพระทพวรมุนีอุปถัมภຏี 

แ. รงรียนบຌานตຌอง ิศรีบัวบานวิทยาคารี  

โ. รงรียนบຌานดอนขຌาวหลาม 

ใ. รงรียนบຌานปรงหนองปง฿หมจ าปา 
โ. รงรียนอนุบาลนากผดุงราชกิจจริญ แ. รงรียนบຌานนาคู 

โ. รงรียนบຌานขนนาง 
ใ. รงรียนบຌานนาปຆงคอง   

โ6 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  
ขต 1 

แ. รงรียนเตรคามสามัคค ี แ. รงรียนบຌานดอนผวา 

โ. รงรียนบຌานกรียมนนส ารง 
ใ. รงรียนบຌานหนองพลอง 

โ. รงรียนวัดบຌานหนองบัวศาลา แ. รงรียนบຌานหนองจ าปา 

โ. รงรียนบຌานหนองจง 
ใ. รงรียนบຌานส ารง  
ิคุรรุัฐประชาสรรคຏี  

ใ. รงรียน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

ใ. รงรียนอนุบาลตลาดค แ. รงรียนบຌานดงพลอง  
ิส านักงานกินบงรัฐบาลี 
โ. รงรียนบຌานซาด 

ใ. รงรียนบຌานเพล 

ไ. รงรียนสนานุคราะหຏ แ. รงรียนบຌานหนองเผลຌอม 

โ. รงรียนบຌานหนองพลวง 
ใ. รงรียนสามัคครีถเฟ 

โ็ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  
ขต 3 

รงรียนเผสีสุก แ. รงรียนบຌานหัน ิคุรุราษฎรຏอุทิศี 
โ. รงรียนบຌานหนองตาด 

ใ. รงรียนบຌานวังหิน 

โ่ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  
ขต 4 

รงรียนถนนมิตรภาพ แ. รงรียนจซี.คราชอนุสรณຏ 1 

โ. รงรียนบຌานซับศรีจันทรຏ 
ใ. รงรียนทีไยงธรรมวิทยา 

โ้ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
ขต 3 

แ. รงรียนหัวเทร ิรือนประชาบาลี แ. รงรียนบຌานหนຌาศาล 

โ. รงรียนบຌานหัวเทร 

ใ. รงรียนวัดบอพง 
ไ. รงรียนวัดควนชะลิก 

โ. รงรียนวัดสามัคยาราม แ. รงรียนบຌานหຌวยหาร 

โ. รงรียนบຌานพุดหง 
ใ. รงรียนวัดพระอานนทຏ 
ไ. รงรียนวัดธาราวง 
5. รงรียนบຌานกลอง 

ใ. รงรียนบຌานชะอวด แ. รงรียนวัดทาสมใด 

โ. รงรียนชุมชนควนดินดง  
มิตรภาพทีไ 173 

ใ. รงรียนวัดปากควน 

ไ. รงรียนบຌานบางตะลุมพอ แ. รงรียนชุมชนพิบูลสงคราม 

โ. รงรียนวัดบางดຌวน 

ใ. รงรียนบຌานน าทรัพยຏ 
ใเ รงรียนอนุบาลนครสวรรคຏ แ. รงรียนวัดกลางดด 

ส านักงาน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรคຏ ขต 1 

โ. รงรียนชุมชนวัดกาะหงษຏ  
ินิรธธรรมรังสรรคຏี 
ใ. รงรียนบຌานกระจังงาม 

3แ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรคຏ ขต 2 

แ. รงรียนบຌานปางสุด แ. รงรียนบຌานยุบ฿หญ 
โ. รงรียนอนุบาลมวงกຏ  
ิบຌานมฤคทายวันี 
ใ. รงรียนบຌานหินดาด 

โ. รงรียนบຌานเรเทรทองพระยาลับล 

 

แ. รงรียนบຌานวังนๅ าขาว 

โ. รงรียนบຌานทุงรวงทอง 
ใ. รงรียนบຌานลานตะบก 

ใโ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรคຏ ขต 3 

รงรียนบຌานตะฆคาย แ. รงรียนวัดสายล าพงหนือ 

โ. รงรียนวัดสายล าพงกลาง 
ใ. รงรียนบຌานนินประดู ิ คุรุราษฎรຏวิทยาี  

ใใ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี ขต 1 

รงรียนอนุบาลนนทบุรี แ. รงรียนวัดฉลิมพระกียรติ 

โ. รงรียนวัดทางหลวงพธิ่ทอง 
ใ. รงรียนวัดสมรกฏิ ิ อยูพูนราษฎรຏบ ารุง  ี

ใไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมยຏ ขต 1 

รงรียนอนุบาลบุรีรัมยຏ แ. รงรียนบຌานหนองปรือ 

โ. รงรียนบຌานกลันทาวิทยา 

ใ. รงรียนบຌานทຌองรือ 

ไ. รงรียนบຌานพระครูนຌอย 

5. รงรียนบຌานกลางพชร ิสุขวิทยาี 
6. รงรียนวัดบຌานสมใด 

็. รงรียนวัดบຌานถลุงหลใก 

่. รงรียนบຌานนนศิลา 
้. รงรียนบຌานหนองผักวน 

แเ. รงรียนบຌานพะเล 

แแ. รงรียนบຌานส ารงพรหมอนุสรณຏ 
ใ5 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

ประถมศึกษาบรุีรัมยຏ ขต 4 

รงรียนบຌานหนองมวง แ. รงรียนบຌานคกกอง 
โ. รงรียนบຌานหัวชຌาง 
ใ. รงรียนบຌานดงยายภา 

36 ส านักงาน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

ใ6 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ขต 1 

แ. รงรียนประตูชัย แ. รงรียนวัดกุฎีลาย 

โ. รงรียนวัดเผสมนรินทรຏ 
ใ. รงรียนวัดเกตีๅย 

โ. รงรียนอนุบาลพระนครศรอียุธยา แ. รงรียนปฐมวิทยาคาร 

โ. รงรียนวัดพระงาม  
ิอรรถกฤษณຏประชารัฐี 
ใ. รงรียนวัดอินกัลยา 

ใ็ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาพะยา ขต 1 

1. รงรียนอนุบาลพะยา แ. รงรียนอนุบาลดอกค า฿ตຌ  
ิชุมชนสันชຌางหินี 
โ. รงรียนอนุบาลม฿จ ิบຌานศรีถຌอยี 
ใ. รงรียนอนุบาลภูกามยาว 

2. รงรียนเทยรัฐวิทยา ไ6  
ิดอกค า฿ตຌี 

1. รงรียนบຌานบุญรือง  
ิอินทะวงศานุคราะหຏี 
2. รงรียนบຌานนินสมบูรณຏ 
3. รงรียนบຌานหຌวยกຌว 

3. รงรียนอนุบาลมืองพะยา 
บຌานทกหวาก 

1. รงรียนบຌานจ าปຆาหวาย 

2. รงรียนบຌานดาวรือง  
ิธนาคารกรงุทพ 17ี 
3. รงรียนบຌานมกา 
ไ. รงรียนบຌานหຌวยคียน 

ใ่ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง ขต 2 

รงรียนบຌานกาะทองสม แ. รงรียนวัดหัวขาชัยสน 

โ. รงรียนอนุบาลขาชัยสน 

ใ. รงรียนวัดทาควาย 

ใ้ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุลก ขต 1 

แ. รงรียนอนุบาลพิษณุลก แ. รงรียนวัดจุฬามณี 
โ. รงรียนบຌานกราง ิพระขาวชัยสิทธิ่ี 
ใ. รงรียนวัดบຌาน฿หม 
ไ. รงรียนบຌานหนองกุลา 

โ. รงรียนวัดอรัญญิก แ. รงรียนวัดสมอข  
ิพิณพลราษฎรຏบ ารุงี 
โ. รงรียนวัดนินมะคึก 

ใ. รงรียนวัดบึงพระ ิ หรียญ จัไน อนุสรณຏ  ี

ใ. รงรียน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

ใ. รงรียนจาการบุญ แ. รงรียนบຌานปຆงหมຌอขຌาว 

โ. รงรียนบຌานรຌองยุຌงขຌาว 

ใ. รงรียนวัดยางอน ิประชานุคราะหຏี 
ไเ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุลก ขต 3 

แ. รงรียนวัดคลองมะกลือ แ. รงรียนวัดซิงหวาย 

โ. รงรียนบຌานบึงวิทยา 

ใ. รงรียนวัดวังวน 

โ. รงรียนชุมชน 17 บຌานนาตาดี แ. รงรียนบຌานกงทุง 
โ. รงรียนสหภาพรงงานการเฟฟງา 
นครหลวง 
ใ. รงรียนบຌานปຆารวก 

4แ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาภูกใต 

รงรียนบຌานปຆาครองชีพ แ. รงรียนบຌานกะตะ 

โ. รงรียนวัดกใตฮ 
ใ. รงรียนบຌานคออน 

ไโ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  
ขต 1 

แ. รงรียนชุมชนบຌานลาดวิทยาคม แ. รงรียนบຌานหนองหวຌาหนองคนดอนบาก 

โ. รงรียนบຌานนๅ าทียงดอนอิจันทรຏ 
ใ. รงรียนบຌานอิตืๅอดอนหวายขมิๅน 

โ. รงรียนอนุบาลมหาสารคาม แ. รงรียนบຌานหนองคู 
โ. รงรียนบຌานทาตูมดอนรือ 

ใ. รงรียนบຌานทาสองคอน 

ไใ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  
ขต 3 

รงรียนบຌานชคชัย แ. รงรียนบຌานคุยพธิ่ 
โ. รงรียนบຌานเพศาล ิลีๅลอยอุทิศี 
ใ. รงรียนหนองหอยนๅ าจຌอยครุุราษฎรຏรังสรรคຏ 
ไ. รงรียนครือขายศูนยຏรียนรวม 

นนพนปอ 

ไไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษามฮองสอน ขต 1 

รงรียนอนุบาลมฮองสอน แ. รงรียนบຌานรักเทย 

โ. รงรียนบຌานมอูคอ 

ใ. รงรียนบຌานเมຌสะปຆ 
ไ5 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

ประถมศึกษายสธร ขต 1 

แ. รงรียนอนุบาลลุมพุก ิวันครู 2503  ี แ. รงรียนบຌานนนหนองฝก 

โ. รงรียนบຌานคกกลาง  
ิวรนาถประชาสรรคຏี 

ใ. รงรียน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

ใ. รงรียนบຌานหลงปງน 

โ. รงรียนอนุบาลยสธร แ. รงรียนชุมชนบຌานหนองคู  
ิอินทรຏประชาคารี 
โ. รงรียนบຌานขืไองค า 
ใ. รงรียนบຌานขุมงิน 

ไ6 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษารຌอยอใด ขต 1 

รงรียนบຌานมะอึ แ. รงรียนบຌานเกปຆา 
โ. รงรียนบຌานหัวนน 

ใ. รงรียนบຌานขวຌาง฿หญ 
ไ็ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต 1 

แ. รงรียนบຌานสมานมิตร แ. รงรียนวัดตาขัน 

โ. รงรียนวัดปลวกกตุ 

ใ. รงรียนวัดชຌางชนศิริราษฎรຏบ ารุง 
โ. รงรียนวัดละหารเร แ. รงรียนบຌานยายจัไน 

โ. รงรียนวัดหนองตะบก 

ใ. รงรียนวัดตากวน 

ใ. รงรียนวัดนินพระ แ. รงรียนนิคมสรຌางตนอง 
จังหวัดระยอง 13 

โ. รงรียนบຌานหนองระก า 
ใ. รงรียนบຌานบึงตาตຌา 

ไ่ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี ขต 1 

รงรียนอนุบาลลพบุรี แ. รงรียนวัดขอย฿ตຌ 
โ. รงรียนวัดขอยกลาง 
ใ. รงรียนวัดหลวงทຌายตลาด 

ไ. รงรียนวัดดงนຌอย 

5. รงรียนวัดตองปุ 
6. รงรียนพลรมอนุสรณຏ มิตรภาพทีไ 50 

ไ้ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง ขต 1 

แ. รงรียนอนุบาลหຌางฉัตร แ. รงรียนชุมชนบຌานมฮาว 

โ. รงรียนบຌานปันงຌาว 

ใ. รงรียนบຌานทุงหก 

โ. รงรียนอนุบาลล าปาง  
ิขลางคຏรัตนຏอนุสรณຏี 

แ. รงรียนวัดศรีปรีดานุคราะหຏ 
โ. รงรียนอนุบาลมืองล าปาง ิธงชัยี 
ใ. รงรียนบຌานศรีหมวดกลຌา 

5เ ส านักงาน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

5เ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง ขต 3 

รงรียนบຌานมสุขวังหนือ แ. รงรียนทุงฮัๅววิทยา 
โ. รงรียนบຌานปงถๅ า 
ใ. รงรียนบຌานวังมน 

5แ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน ขต 2 

แ. รงรียนบຌานหຌวยหละ แ. รงรียนบຌานปຆาพลู 
โ. รงรียนบຌานหຌวยทง 
ใ. รงรียนบຌานหຌวยพง 

โ. รงรียนบຌานมวงสามป แ. รงรียนบຌานฮอมตຌอ 

โ. รงรียนบຌานหຌวยหญຌาเซ 

ใ. รงรียนชุมชนบຌานปຆาเผ 
ใ. รงรียนบຌานหลายาว แ. รงรียนบຌานดอยดน 

โ. รงรียนเทยรัฐวิทยา 48 ิบຌานทุงปຆงี 
ใ. รงรียนวัดบຌานวียงหนองลอง 

5โ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะกษ ขต 1 

รงรียนอนุบาลศรีสะกษ แ. รงรียนอนุบาลยางชุมนຌอย  
ิหนวยคุรุราษฎรຏรังสรรคຏี 
โ. รงรียนบຌานลือเชยนนศรี 
เคลรองนๅ าค า 

ใ. รงรียนบຌานบก 

5ใ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร ขต 1 

รงรียนอนุบาลสกลนคร แ. รงรียนบຌานบัวคุรุราษฎรຏสามัคค ี

โ. รงรียนประชาสุขสันต่ิ 

ใ. รงรียนบຌานกลางนาดืไอ 

5ไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา ขต 1 

รงรียนบຌานระนต ิธัญจริญี แ. รงรียนวัดปากตระ 

โ. รงรียนวัดหัวคใด  
ิกຌวคุรุประชานุสรณຏี  
ใ. รงรียนวัดพังยาง 

55 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา ขต 2 

รงรียนวัดบางทีง แ. รงรียนบຌานกาะ฿หญ 
โ. รงรียนบຌานตຌนสຌาน 

ใ. รงรียนบຌานดินลาน ิรียงอุทิศี 
56 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา ขต 3 

รงรียนเทยรัฐวิทยา 80  

ิวังปริงพใชรเพศาลี 
แ. รงรียนชุมชนบຌานปาดัง 
โ. รงรียนบอกดวิจิตรวิทยา 

ใ. รงรียนบຌานทาขอย 

5็ ส านักงาน… 
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5็ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ขต 2 

แ. รงรียนอนุบาลชุมชนบางบอ  
ิศุภพิพฒันຏรังสรรคຏี 

แ. รงรียนชุมชนวัดบຌานระกาศ 

โ. รงรียนวัดบางบอ 

ใ. รงรียนบຌานทຌองคุຌง 
โ. รงรียนอนุบาลคหะ ิ10 ป สปช.ี  
 

แ. รงรียนวัดบางฉลงนอก 

โ. รงรียนคลองบางกຌว  
ิภิรมยຏประชาราษฎรຏี  
ใ. รงรียนคลองกันยา 

ใ. รงรียนวัดปรใงราษฎรຏบ ารงุ  
ิศรีวรพินิจวิทยาคารี 

แ. รงรียนตลาดปากคลองจຌา 
โ. รงรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐຏ 
ใ. รงรียนวัดคอลาด 

ไ. รงรียนคลองบางนๅ าจืด แ. รงรียนวัดหัวคูຌ 
โ. รงรียนวัดจรขຌ฿หญ 
ใ. รงรียนวัดสาธงกลาง 

5. รงรียนวัดลาดหวาย แ. รงรียนวัดปานประสิทธาราม 

โ. รงรียนฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 

ใ. รงรียนสุหราบางกะสี 
5่ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

แ. รงรียนอนุบาลสมุทรสาคร แ. รงรียนทีปังกรวิทยาพัฒนຏ  
ิวัดสุนทรสถิตี ฿นพระราชูปถัมภຏฯ 

โ. รงรียนบຌานบางปຂຕง 
ใ. รงรียนบຌานยกกระบัตร 

โ. รงรียนวัดธรรมจดียຏศรีพิพัฒนຏ แ. รงรียนเทยรัฐวิทยา 9 ิวัด฿หมราษฎรຏนุกูลี  

โ. รงรียนวัดกระจมทอง 
ใ. รงรียนบຌานรางสายบัว 

5้ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี ขต 2 

แ. รงรียนหินกอง ิพิบูลอนุสรณຏี แ. รงรียนบຌานหนองผักบุຌง 
โ. รงรียนบຌานหนองจิก  
ิบริษัทขຌาวเทยจ ากัดสงคราะหຏ 1ี 
ใ. รงรียนวัดขอนชะงก  
ิขียววิมลราษฎรຏอุปถัมภຏี  

โ. รงรียนวัดสองคอนกลาง แ. รงรียนวัดตาปูน 

โ. รงรียนวัดทาสีพธิ่หนือ 

ใ. รงรียนวัดบຌานธาตุ ิสนิทเชยวิทยาคารี  

ใ. รงรียน… 
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ใ. รงรียนบຌานบางกง แ. รงรียนวัดขากຌวมุขดาราม 

โ. รงรียนวัดขานຌอยจอมสวรรคຏ 
ใ. รงรียนวัดศรีสัจจาวาส 

6เ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสิงหຏบุร ี

แ. รงรียนอนุบาลสิงหຏบุรี แ. รงรียนอนุบาลอินทรຏบุรี 
โ. รงรียนวัดฆสิทธาราม 

ใ. รงรียนวัดถอนสมอ 

โ. รงรียนวัดบสถຏ แ. รงรียนวัดประศุก 

โ. รงรียนวัดหนองสุม 

ใ. รงรียนบຌานคูมือง 
ใ. รงรียนอนุบาลพรหมบุรี  
ิวัดกุฎีทองี 

แ. รงรียนวัดคปูน 

โ. รงรียนวัดประสาท 

ใ. รงรียนวัดตลาดพธิ่ 
6แ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสุขทัย ขต 2 

แ. รงรียนบຌานทาชุม  
ิประชาอุทิศวิทยาคารี 

แ. รงรียนบຌานหนองหมืไนชัย 

โ. รงรียนบຌานธารนๅ าทิพยຏ 
ใ. รงรียนบຌานวังธาร 

โ. รงรียนบຌาน฿หมพธิ่งาม แ. รงรียนบຌานขาทอง 
โ. รงรียนบຌานเผตะลอม 

ใ. รงรียนบຌานหนองรังสิต 

6โ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสพุรรณบุรี ขต 1 

รงรียนวัดศาลาทาทราย แ. รงรียนวัดล าบัว 

6ใ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสพุรรณบุรี ขต 2 

รงรียนวัดทพพิทักษຏ แ. รงรียนวัดบຌานกรวด 

โ. รงรียนบຌานหนองพธิ่ 
ใ. รงรียนบຌานขาชานหมาก 

6ไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสพุรรณบุรี ขต 3 

รงรียนอนุบาลดานชຌาง แ. รงรียนวัดวังคัน 

โ. รงรียนวัดทับผึๅงนຌอย 

ใ. รงรียนเทยรัฐวิทยา 20 

65 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎรຏธานี  
ขต 1 

รงรียนบຌานดินดงสามัคคี แ. รงรียนบຌานดอนสาธง 
โ. รงรียนวัดนอก 

ใ. รงรียนวัดชลคราม 

 

66 ส านักงาน… 
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66 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาสรุินทรຏ ขต 3 

 

รงรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร แ. รงรียนบຌานบุอันนง 
โ. รงรียนบຌานพนม 

ใ. รงรียนบຌานหนองขีๅหลใก 
6็ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย ขต 1 

 

แ. รงรียนอนุบาลหนองคาย แ. รงรียนบຌานหนองดิไน 

โ. รงรียนบຌานคุยนางขาว 

ใ. รงรียนบຌานคกมงงา 
โ. รงรียนบຌานนาคก  แ. รงรียนบຌานหนอง 

โ. รงรียนบຌานทพประทับ 

ใ. รงรียนบຌานปากสม 

6่ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู  
ขต 2 

 

แ. รงรียนบຌานกกคຌอกกพธิ่ แ. รงรียนบຌานอุดมศรีวิเลวิทยา 
โ. รงรียนบຌานปຆาดงงาม 

ใ. รงรียนบຌานฝัດงดง 
โ. รงรียนบຌานตางคน แ. รงรียนนนปอดงวิทยา 

โ. รงรียนบຌานคกนกสาริกา 
ใ. รงรียนบຌานนามง 

6้ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 

แ. รงรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 
ิวิทยาคมี 

แ. รงรียนวัดทาตลาด 

โ. รงรียนวัดทาขลง มิตรภาพทีไ 135 

ใ. รงรียนชุมชนวัดทาอิฐ 

โ. รงรียนวัดนางลว แ. รงรียนวัดบຌานปຆา 

โ. รงรียนวัดกຌวกระจาง 
ใ. รงรียนวัดสีบัวทอง 

็เ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถຏ ขต 1 

รงรียนบຌาน฿นมือง แ. รงรียนบຌานหัวคาย 

โ. รงรียนบຌานหนຌาพระธาตุ 

ใ. รงรียนบຌานรงหมຌอ มิตรภาพทีไ 75 

7แ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี ขต 2 

แ. รงรียนบຌานนนตูม แ. รงรียนบຌานดานฮัง 
โ. รงรียนบຌานหนองตาพชรจริญ 

ใ. รงรียนบຌานลุมพุก 

แ. รงรียนอนุบาลบຌานหนือขมราฐ แ. รงรียนบຌานนามือง 
โ. รงรียนบຌานเทรยຌอย 

ใ. รงรียนบຌานนาสนามนาหวຌากษม 

็โ ส านักงาน… 
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็โ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี ขต ใ 

 

รงรียนชุมชนบຌานระว แ. รงรียนบຌานวังพอก 

โ. รงรียนบຌานนาก 

ใ. รงรียนบຌานนาจาน 

็ใ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี ขต ไ 

แ. รงรียนบຌานส ารง ิ คุรุประชาสามัคคี  ี
 

แ. รงรียนบຌานผ า 
โ. รงรียนบຌานผับลຌง 
ใ. รงรียนบຌานหนองสองหຌอง 

โ. รงรียนบຌานสระสมิง แ. รงรียนบຌานหนองบัวดนกษม 

โ. รงรียนบຌานนนยาง 
ใ. รงรียนบຌานบาก 

็ไ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 1 

แ. รงรียนมัธยมวัดนายรง แ. รงรียนฤทธิณรงคຏรอน 

โ. รงรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

ใ. รงรียนวัดบวรมงคล 

โ. รงรียนสตรีวิทยา แ. รงรียนวัดบวรนิวศ 

โ. รงรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริยຏ 
ใ. รงรียนวัดนຌอยนพคุณ 

ใ. รงรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

แ. รงรียนทีปังกรวิทยาพัฒนຏ ิทวีวัฒนาี  
฿นพระราชูปถัมภຏฯ 

โ. รงรียนมหรรณพาราม 

ใ. รงรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม 

ไ. รงรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แ. รงรียนสวนอนันตຏ 
โ. รงรียนมัธยมวัดบญจมบพิตร 

ใ. รงรียนวิมุตยารามพิทยากร 

็5 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 3 

แ. รงรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี 

แ. รงรียนบญจมราชานุสรณຏ 
โ. รงรียนทารือ นิตยานุกูล 

ใ. รงรียนเทรนຌอย 

โ. รงรียนรัตนาธิบศรຏ แ. รงรียนศรีบุณยานนทຏ 
โ. รงรียนบางเทรวิทยา 

็6 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 5 

รงรียนหันคาพิทยาคม แ. รงรียนหันคาราษฎรຏรังสฤษด่ิ 

โ. รงรียนหຌวยกรดวิทยา 
ใ. รงรียนสรรพยาวิทยา 

็็ ส านักงาน… 
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7็ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต ้ 

แ. รงรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. รงรียนบรรหารจม฿สวิทยา 1 

2. รงรียนตลิไงชัน 

3. รงรียนวังหวຌาราษฎรຏสามคัคี 
โ. รงรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุร ี

1. รงรียนบางลนวิทยา 
2. รงรียนคงทองวิทยา 

3. รงรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย นครปฐม 

ใ. รงรียนบรรหารจม฿สวิทยา ๖ 1. รงรียนสรวงสุทธาวิทยา 

2. รงรียนทุงฝกพิทยาคม 

3. รงรียนหนองวัลยຏปรียงวิทยา 

ไ. รงรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. รงรียนพระปฐมวิทยาลัย ๎  
หลวงพองินอนุสรณຏ 
2. รงรียนราชินีบูรณะ 

3. รงรียนบัวปากทาวิทยา 
5. รงรียนภัทรญาณวิทยา 1. รงรียนหลมบัววิทยา 

2. รงรียนพิไมวิทยา 
3. รงรียนศาลาตึกวิทยา 

6. รงรียนสงวนหญิง 1. รงรียนศรีประจันตຏ มธีประมุข 

2. รงรียนดอนคาวิทยา 

3. รงรียนสระยายสมวิทยา 

็. รงรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. รงรียนก าพงสนวิทยา 

2. รงรียนวัดเรขิงวิทยา 

3. รงรียนพิไมวิทยา 
7่ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

มัธยมศึกษา ขต 14 

รงรียนพิชัยรัตนาคาร 1. รงรียนสตรีระนอง 
2. รงรียนกะปอรຏวิทยา 

3. รงรียนสุขส าราญราษฎรຏรงัสรรคຏ 
็้ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

มัธยมศึกษา ขต 16 

แ. รงรียนหาด฿หญวิทยาลัย แ. รงรียนรัตนพลวิทยา 

โ. รงรียนบางกลไ าวิทยา รัชมังคลาภิษก 

ใ. รงรียนคูตาวิทยา 

โ. รงรียนสตูลวิทยา แ. รงรียนควนดนวิทยา 

โ. รงรียน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

โ. รงรียนปาลຏมพัฒนวิทยຏ 
ใ. รงรียนสาครพิทยาคาร 

ใ. รงรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

 

แ. รงรียนสทิงพระวิทยา 

โ. รงรียนสงขลาวิทยาคม 

ใ. รงรียนระนดวิทยา 

่เ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 17 

แ. รงรียนหนองบอนวิทยาคม แ. รงรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิษก 

โ. รงรียนประณีตวิทยาคม 

ใ. รงรียนคีรีศรีสาครวิทยา 
โ. รงรียนบญจมราชูทิศ  
จังหวัดจันทบุรี 

แ. รงรียนนายายอามพิทยาคม 

โ. รงรียนตกพรมวิทยาคาร 

ใ. รงรียนคลองพลูวิทยา 

8แ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 20 

รงรียนอุดรธานีพิทยาคม แ. รงรียนธาตุพนทองวิทยาคม 

โ. รงรียนชียงพังพัฒนวิช 

ใ. รงรียนอุดรพัฒนศึกษา 
8โ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

มัธยมศึกษา ขต 21 

รงรียนปทุมทพวิทยาคาร 1. รงรียนบึงกาฬ 

2. รงรียนทาบอ 

3. รงรียนชุมพลพนพิสัย 

8ใ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 23 

แ. รงรียนตรียมอุดมศึกษา  
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

แ. รงรียนคกสีวิทยาสรรคຏ 
โ. รงรียนหนองหลวงศึกษา 
ใ. รงรียนบงหนือวิทยาคม 

โ. รงรียนชຌางมิไงพิทยานุกูล แ. รงรียนนิคมนๅ าอูนจริญวิทยา 

โ. รงรียนวาริชวิทยา 
ใ. รงรียนทพสวัสด่ิวิทยา 

8ไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 25 

 

1. รงรียนคกนางามพิทยาสรรพຏ แ. รงรียนมัธยมพนพใก 

โ. รงรียนหลา฿หญนาขาวิทยาคม 

ใ. รงรียนค าคนวิทยาคม 

2. รงรียนกัลยาณวัตร 1. รงรียนขอนกนพัฒนศึกษา 
2. รงรียนประชารัฐวิทยาสริม 

3. รงรียนทพศิรินทรຏ ขอนกน 

่5 ส านักงาน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

่5 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 28 

แ. รงรียนบญจประชาสรรคຏ แ. รงรียนคลีกลิๅงพัฒนาทร 

โ. รงรียนเผงามพิทยาคม 

ใ. รงรียนวรคุณอุปถัมภຏ 
โ. รงรียนยสธรพิทยาคม แ. รงรียนศรีฐานกระจายศึกษา 

โ. รงรียนตระกูลประทืองวิทยาคม 

ใ. รงรียนดงมะเฟพิทยาคม 

่6 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 29 

แ. รงรียนปทุมราชวงศา แ. รงรียนลือวิทยาคม 

โ. รงรียนนาวังวิทยา 

ใ. รงรียนอ านาจจริญพิทยาคม 

โ. รงรียนหຌวยขะยุงวิทยา แ. รงรียนคกสวางคุຌมวิทยานุสรณຏ 
โ. รงรียนสวางวีระวงศຏ 
ใ. รงรียนเผ฿หญศึกษา 

ใ. รงรียนนนกุงวิทยาคม แ. รงรียนขุมค าวิทยาคาร 

โ. รงรียนกษมสีมาวิทยาคาร 

ใ. รงรียนตาลสุมพัฒนา 
ไ. รงรียนอือด฿หญพิทยา 

่็ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 30 

แ. รงรียนคอนสวรรคຏ แ. รงรียนนนสะอาดวิทยา 
โ. รงรียนปูຆดຌวงศึกษาลัย 

ใ. รงรียนสามหมอวิทยา 
โ. รงรียนชัยภูมิภักดีชุมพล แ. รงรียนบຌานขวຌาวิทยายน 

โ. รงรียนมืองพญาลวิทยา 
ใ. รงรียนชีลองวิทยา 

ใ. รงรียนคอนสารวิทยาคม แ. รงรียนหนองคอนเทยวิทยาคม 

โ. รงรียนพระธาตุหนองสามหมืไน 

ใ. รงรียนนนคูณวิทยาคาร รชัมังคลาภิษก 

่่ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 31 

แ. รงรียนราชสีมาวิทยาลัย แ. รงรียนธารปราสาทพชรวทิยา 

โ. รงรียนหนองกราดวัฒนา 

ใ. รงรียนหนองบัวละครวิทยา 
โ. รงรียนบุญวัฒนา แ. รงรียนบุญวัฒนา 2 

โ. รงรียน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

โ. รงรียนสมดใจพระธีรญาณมุนี 
ใ. รงรียนจระขຌหินสังฆกิจวิทยา 

ใ. รงรียนปากชอง แ. รงรียนมัธยมวชิราลงกรวราราม 

โ. รงรียนหนองนๅ า฿สพิทยาคม 

ใ. รงรียนจักราชวิทยา 
ไ. รงรียนสุรนารีวิทยา แ. รงรียนหຌวยถลงพิทยาคม 

โ. รงรียนสุรนารีวิทยา 2 

ใ. รงรียนกลใดลิๅนวิทยา 

่้ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 33 

รงรียนสิรินธร  แ. รงรียนศรรีามประชาสรรคຏ 
โ. รงรียนพญารามวิทยา 
ใ. รงรียนนาดีวิทยา 

้เ 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 35 

แ. รงรียนนๅ าดิบวิทยาคม แ. รงรียนปຆาซาง 
โ. รงรียนธีรกานทຏบຌานฮง 
ใ. รงรียนมตืนวิทยา 

โ. รงรียนถินวิทยา แ. รงรียนสริมงามวิทยาคม 

โ. รงรียนกาะคาวิทยาคม 

ใ. รงรียนวียงมอกวิทยา 

ใ. รงรียนบุญวาทยຏวิทยาลัย แ. รงรียนมืองมายวิทยา 
โ. รงรียนสบจางวิทยา 

ใ. รงรียนประชาราชวิทยา 
ไ. รงรียนกิไวลมวิทยา 

ไ. รงรียนมพริกวิทยา แ. รงรียนทุงกวຎาววิทยาคม 

โ. รงรียนมทะวิทยา 

ใ. รงรียนหຌางฉัตรวิทยา 
5. รงรียนจักรค าคณาทร แ. รงรียนสวนบุญญปถัมภຏ 

โ. รงรียนวียงจดียຏวิทยา 

ใ. รงรียนปຆาตาลบຌานธิพิทยา 
9แ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

มัธยมศึกษา ขต 36 

รงรียนด ารงราษฎรຏสงคราะหຏ แ. รงรียนทิงวิทยาคม 

โ. รงรียนมจันวิทยาคม 

ใ. รงรียน… 
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ล าดับ สังกัด สถานศึกษากนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

ใ. รงรียนหຌวยสักวิทยาคม 

9โ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 37 

รงรียนมวงเขพิทยาคม แ. รงรียนหนองมวงเขวิทยาคาร 

โ. รงรียนบຌานหนองนๅ ารัด  
ิพรหมาประชาสงคราะหຏี  
ใ. รงรียนบຌานทุงคຌว ิ คันธวงศຏวิทยาคาร  ี

9ใ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 38 

รงรียนตากพิทยาคม แ. รงรียนถนอมราษฎรຏบ ารุง 
โ. รงรียนวังประจบวิทยาคม 

ใ. รงรียนทุงฟງาวิทยาคม 

9ไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต 39 

รงรียนอุตรดิตถຏ แ. รงรียนสนตอวิทยา 

โ. รงรียนบຌานคกวิทยาคม 

ใ. รงรียนทาปลาประชาอุทิศ 

ไ. รงรียนนๅ าปาดชนูปถัมภຏ 
95 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

มัธยมศึกษา ขต 42 

แ. รงรียนนครสวรรคຏ แ. รงรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

โ. รงรียนเพศาลีพิทยา 
ใ. รงรียนบຌานกงชัชวลิตวิทยา 
ไ. รงรียนหนองกรดพิทยาคม 

โ. รงรียนอุทัยวิทยาคม แ. รงรียนสวางอารมณຏวิทยาคม 

โ. รงรียนหนองขาหยางวิทยา 

ใ. รงรียนทัพทันอนุสรณຏ 
96 ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ แ. ศูนยຏการศึกษาพิศษ  

ประจ าจังหวัดสุรินทรຏ 
แ. ศูนยຏการศึกษาพิศษ ประจ าจังหวัด
พชรบูรณຏ 
โ. ศูนยຏการศึกษาพิศษ ประจ าจังหวัด
บุรีรัมยຏ 
ใ. ศูนยຏการศึกษาพิศษ ประจ าจังหวัด
ชัยภูมิ 

โ. รงรียนสมดใจพระปຂยมหาราชรมณียขต แ. รงรียนราชประชานุคราะหຏ 45  

จังหวัดกาญจนบุรี 
โ. รงรียนฟງา฿สวิทยา 

ใ. รงรียนสตศึกษากาญจนบุรี 
ใ. ศูนยຏการศึกษาพิศษสวนกลาง แ. ศูนยຏการศึกษาพิศษ  

ประจ าจังหวัดนนทบุรี 

โ. ศูนยຏการศึกษา… 




