


 
โครงการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 

ในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยมีเจตนารมณ์ที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้  
คู่คุณธรรม อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างยั่งยืน สามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ในด้านต่าง ๆ น าไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๘๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ และได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งคณะกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ สพฐ. ๒๑๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการอ านวยการ คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร 
คณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมการเรียนรู้/การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คณะอนุกรรมการด้านพัฒนา  
สื่อการเรียนรู้ คณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาครูผู้สอนและ 
พระสอนศีลธรรม และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการปฏิรูปการเรียน  
การสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

บัดนี้ คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนรู้/การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
ด้านพัฒนาสื่อการเรียนรู้  และด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ด าเนินการจัดท ากรอบคิดการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน และน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ พัฒนาค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระที่ ๑ ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือให้ครูผู้สอนพระพุทธศาสนาน าไปจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่ใช้สติสมาธิเป็นฐานในรูปแบบ Active Learning พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ ให้ตระหนักถึงการน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งการมีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

ดังนั้น เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิ เป็นฐาน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหน่วยการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และบรรลุเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาจึงเห็นควรก าหนดให้มีการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 

 



 

  

- ๒ - 

๒.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนพระพุทธศาสนา ให้

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ในรูปแบบ Active Learning 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ระยะเวลาและสถานที่การด าเนินงาน     
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

๔. วิธีการด าเนินงาน      
๔.๑ ชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจ 
๔.๒ แบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติ 
๔.๓ สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้และปฏิบัติ 

๕. ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวนประมาณ ๑,๗๙๐ คน ประกอบด้วย 
๕.๑ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขตพ้ืนที่ จ านวน ๒๒๕ คน 
๕.๒ ครูผู้สอนพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ จากโรงเรียน

ต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน จ านวน ๔๕๐ โรงเรียน ระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 
โรงเรียนนละ ๓ คน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑,๒๓๖ คน 

๕.๓ ครูพระสอนศีลธรรม จ านวน ๑๘๓ รูป 
๕.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผู้บริหารองค์กร อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ สื่อสารมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง 

ประมาณ ๖๐ คน 

๖. งบประมาณ    
จากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้จบ

การศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) งบด าเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อย ๑๓๘ ดังนี้ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                        
โทรศัพท ์๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๕ - ๖  โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ – ๕๗๘๐  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
 
 
 
 
 



ตารางการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  7 – 9  พฤษภาคม  2562    ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 

 
เวลา 

วัน 
07.30 –
08.45 น. 

09.00 –  
09.30 น. 

09.30 – 10.30 น. 10.45 – 12.00 น. 12.00 -
13.00 น. 

13.00-14.30 น. 14.45-17.00 น. 18.00 - 
18.30 น. 

19.00-21.00 น. 

6 พ.ค.
2562 

 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป 
- ลงทะเบียนห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม 
- ลงทะเบียนแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ สพฐ. 

ศึกษาเอกสารและเตรยีม
ประเด็นซักถามกับ

วิทยากร 

7 พ.ค.
2562 

ลง 
ทะเบียน 

รับ
เอกสาร 

พิธีเปิด
การ

ประชุม 

บรรยายพิเศษเรื่อง 
ปฏิรูปการเรียน 

การสอน
พระพุทธศาสนาใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กรอบคิดการเรียนรู้ที่มีสติและ
สมาธิเป็นฐาน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติ
และสมาธิเป็นฐาน 

การเช่ือมโยง 
สู่หลักสูตรแกนกลาง กิจกรรมไหว้พระสวดมนต ์

กิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการเรียนนรู้ที่มี
สติและสมาธิเป็นฐาน 

8 พ.ค.
2562 

กิจกรรม
ไหว้พระ
สวดมนต ์

การเรยีนรู้ที่มสีติและสมาธิเป็นฐาน 
จากแนวคิดสู่วิถีการปฏิบตั ิ

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติและ

สมาธิเป็นฐาน 
4 กลุ่ม คือ 

1. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
2. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (ต่อ) กิจกรรมฝึกสติและสมาธ ิ

9 พ.ค.
2562 

กิจกรรม
ไหว้พระ
สวดมนต ์

การวัดผลประเมินผลและ 
สื่อการเรียนรู ้

กิจกรรมเสริมหลักสตูร 

สะท้อนคิด 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
อภิปรายสรุป และ  

ปิดประชุม 

 

 
หมายเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. 
 2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
 3. พักรับประทานอาหารเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น. 
 4. ตารางการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 



ตารางการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  8 – 10  พฤษภาคม  2562    ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 

 
เวลา 

วัน 
07.30 –
08.45 น. 

09.00 –  
09.30 น. 

09.30 – 10.30 น. 10.45 – 12.00 น. 12.00 -
13.00 น. 

13.00-14.30 น. 14.45-17.00 น. 18.00 - 
18.30 น. 

19.00-21.00 น. 

7 พ.ค.
2562 

 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป 
- ลงทะเบียนห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม 
- ลงทะเบียนแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ สพฐ. 

ศึกษาเอกสารและเตรยีม
ประเด็นซักถามกับ

วิทยากร 

8 พ.ค.
2562 

ลง 
ทะเบียน 

รับ
เอกสาร 

พิธีเปิด
การ

ประชุม 

บรรยายพิเศษเรื่อง 
ปฏิรูปการเรียน 

การสอน
พระพุทธศาสนาใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กรอบคิดการเรียนรู้ที่มีสติและ
สมาธิเป็นฐาน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติ
และสมาธิเป็นฐาน 

การเช่ือมโยง 
สู่หลักสูตรแกนกลาง กิจกรรมไหว้พระสวดมนต ์

กิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการเรียนนรู้ที่มี
สติและสมาธิเป็นฐาน 

9 พ.ค.
2562 

กิจกรรม
ไหว้พระ
สวดมนต ์

การเรยีนรู้ที่มสีติและสมาธิเป็นฐาน 
จากแนวคิดสู่วิถีการปฏิบตั ิ

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติและ

สมาธิเป็นฐาน 
4 กลุ่ม คือ 

1. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
2. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
3. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
4. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (ต่อ) กิจกรรมฝึกสติและสมาธ ิ

10 พ.ค.
2562 

กิจกรรม
ไหว้พระ
สวดมนต ์

การวัดผลประเมินผลและ 
สื่อการเรียนรู ้

กิจกรรมเสริมหลักสตูร 

สะท้อนคิด 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
อภิปรายสรุป และ  

ปิดประชุม 

 

 
หมายเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. 
 2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
 3. พักรับประทานอาหารเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น. 
 4. ตารางการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 



โครงการประชมุฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการปฏิรปูการเรียนการสอนพระพทุธศาสนา 
ในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรูท่ี้มีสติและสมาธิเป็นฐาน  

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

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์  และครูจากโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน เขตละ 2 
โรงเรยีน โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา (ขยายโอกาส) โรงเรยีนละ 3 คน และระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนละ 2 คน จากทุกเขตพืน้ที่
การศกึษาโดยแบ่งการประชุมเป็น 2 รุน่ ดงันี้ 

รุ่นท่ี 1 ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก ระหว่างวนัที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 
ชลพฤกษ์รสีอรท์ จงัหวดันครนายก ประกอบดว้ย สพป. 92 เขต สพม. 21 เขต รวมผูเ้ขา้ประชุม 900 คน 
ภาคเหนือ  

สพป. เขต สพป. เขต สพป. เขต 
1. ก าแพงเพชร  1 และ 2 7. พะเยา 1 และ 2 12. แมฮ่่องสอน 1 และ 2 
2. เชยีงราย 1 ,2, 3 และ 4 8. พจิติร 1 และ 2 13. ล าปาง 1 ,2 และ 3 
3. เชยีงใหม ่ 1, 2, 3, 4, 5, และ  6 9. พษิณุโลก 1, 2 และ 3 14. ล าพนู 1 และ 2 
4. ตาก 1 และ 2 10. เพชรบรูณ์ 1, 2 และ 3 15. สโุขทยั 1 และ 2 
5. น่าน 1 และ 2 11. แพร ่ 1 และ 2 16. อุตรดติถ ์ 1 และ 2 
6. นครสวรรค ์ 1, 2 และ 3     
และ  สพม. เขต 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  รวม 9 เขต 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก  

สพป. เขต สพป. เขต สพป. เขต 
1. กรุงเทพมหานคร 1 10. สมทุรปราการ 1 และ 2 19. ชลบุร ี 1, 2 และ 3 
2. กาญจนบุร ี 1, 2, 3 และ 4 11. สมทุรสงคราม 1 20. ฉะเชงิเทรา 1 และ 2 
3. ชยันาท 1 12. สมทุรสาคร 1 21. ตราด 1 
4. นครนายก 1 13. สระบุร ี 1 และ 2 22. ระยอง 1 และ 2 
5. นครปฐม  1 และ 2 14. สงิหบ์ุร ี 1 23. สระแกว้ 1 และ 2 
6. นนทบุร ี 1 และ 2 15. อ่างทอง 1 24. ปราจนีบุร ี 1 และ 2 
7. ปทมุธาน ี 1 และ 2 16. อุทยัธาน ี 1 และ 2 25. เพชรบุร ี 1 และ 2 
8. พระนครศรอียธุยา 1 และ 2 17. สพุรรณบุร ี 1, 2 และ 3 26. ราชบุร ี 1 และ 2 
9. ลพบุร ี 1 และ 2 18. จนัทบุร ี 1 และ 2 27. ประจวบครีขีนัธ ์ 1 และ 2 
และ  สพม. เขต 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18  รวม 12 เขต 

 
รุ่นท่ี  2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม 

องิธารรสีอรท์ จงัหวดันครนายก ประกอบดว้ย สพป. 91 เขต สพม. 21 เขต รวมผูเ้ขา้ประชุม 890 คน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

สพป. เขต สพป. เขต สพป. เขต 
1. กาฬสนิธุ ์ 1, 2 และ 3 8. สกลนคร 1, 2 และ 3 15. บุรรีมัย ์ 1, 2, 3 และ 4 
2. ขอนแก่น 1, 2, 3, 4 และ 5 9. หนองคาย 1 และ 2 16. ยโสธร 1 และ 2 
3. นครพนม 1 และ 2 10. บงึกาฬ 1 17. ศรสีะเกษ 1, 2, 3 และ 4 
4. มหาสารคาม 1, 2 และ 3 11. หนองบวัล าภ ู 1 และ 2 18. สรุนิทร ์ 1, 2 และ 3 
5. มุกดาหาร 1 12. อุดรธาน ี 1, 2, 3 และ 4 19. อ านาจเจรญิ 1 
6. รอ้ยเอด็ 1, 2 และ 3 13. ชยัภมู ิ 1, 2 และ 3 20. อุบลราชธานี 1, 2, 3, 4 และ 5 
7. เลย 1, 2 และ 3 14. นครราชสมีา 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7   
และ  สพม. เขต 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33   รวม 15 เขต 
ภาคใต้  

สพป. เขต สพป. เขต สพป. เขต 
1. กระบี ่ 1 6. ปตัตานี 1, 2 และ 3 12. ระนอง 1 
2. ชมุพร 1 และ 2 7. พงังา 1 13. สงขลา 1, 2 และ 3 
3. ตรงั 1 และ 2 8. พทัลุง 1 และ 2 14. สตูล 1 
4. นครศรธีรรมราช 1, 2, 3 และ 4 10. ภูเกต็ 1 15. สรุาษฎรธ์าน ี 1, 2 และ 3 
5. นราธวิาส 1, 2 และ 3 11. ยะลา 1, 2 และ 3   
      
และ  สพม. เขต 11, 12, 13, 14, 15, 16  รวม 6 เขต 



1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

2 กระบ่ี โรงเรียนอนุบาลกระบ่ี เมืองกระบ่ี กระบ่ี

2 กระบ่ี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เหนือคลอง กระบ่ี

3 กาญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านวังลาน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 กาญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดหนองเสือ ท่าม่วง กาญจนบุรี

4 กาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ท่ามะกา กาญจนบุรี

4 กาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดเบญพาด พนมทวน กาญจนบุรี

5 กาญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดปรังกาสี ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

5 กาญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน ไทรโยค กาญจนบุรี

6 กาญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี

6 กาญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนบ้านยางสูง บ่อพลอย กาญจนบุรี

7 กาฬสินธ์ุ เขต 1 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย เมืองกาฬสินธ์ิ กาฬสินธ์ุ

7 กาฬสินธ์ุ เขต 1 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา เมืองกาฬสินธ์ิ กาฬสินธ์ุ

8 กาฬสินธ์ุ เขต 2 โรงเรียนดงบังวิทยา ยางตลาด กาฬสินธ์ุ

8 กาฬสินธ์ุ เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ

9 กาฬสินธ์ุ  เขต 3 โรงเรียนบ้านนาคู นาคู กาฬสินธ์ุ

9 กาฬสินธ์ุ  เขต 3 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน นามน กาฬสินธ์ุ

10 ก าแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

10 ก าแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนบ้านวังชะโอน พรานกระต่าย ก าแพงเพชร

11 ก าแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร

11 ก าแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) บึงสามัคคี ก าแพงเพชร

12 ขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น

12 ขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

13 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้านละว้า บ้านไผ่ ขอนแก่น

13 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ เปือยน้อย ขอนแก่น

14 ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอต้ัง หนองสองห้อง ขอนแก่น

14 ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น

15 ขอนแก่น เขต 4 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ น้ าพอง ขอนแก่น

15 ขอนแก่น เขต 4 โรงเรียนบ้านหนองโก กระนวน ขอนแก่น

16 ขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนบ้านหว้า หนองเรือ ขอนแก่น

16 ขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
 ภูวียง ขอนแก่น

17 จันทบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) เมืองจันทบุรี จันทบุรี

17 จันทบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดพลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี

18 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี

18 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ขลุง จันทบุรี

เขตพ้ืนท่ี ช่ือโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด

รายช่ือโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ท่ีมีสติและสมาธิเป็นฐาน สังกัด สพป.

รายช่ือโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ท่ีมีสติและสมาธิเป็นฐาน สังกัด สพม.



เขตพ้ืนท่ี ช่ือโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด

19 ฉะเชิงเทรา เขต 1 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

19 ฉะเชิงเทรา เขต 1 โรงเรียนวัดเท่ียงพิมลมุข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

20 ฉะเชิงเทรา เขต 2 โรงเรียนตลาดบางบ่อ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

20 ฉะเชิงเทรา เขต 2 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

21 ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองชาก บ้านบึง ชลบุรี

21 ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เมืองชลบุรี ชลบุรี

22 ชลบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดบ้านเก่า พานทอง ชลบุรี

22 ชลบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านเกาะโพธ์ิ (วันครู๒๕๐๐) เกาะจันทร์ ชลบุรี

23 ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี

23 ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉ่ิงนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชาศรีราชา ชลบุรี

24 ชัยนาท

24 ชัยนาท

25 ชัยภูมิ เขต 1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา เมืองชัยภมิ ชัยภูมิ

25 ชัยภูมิ เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

26 ชัยภูมิ เขต 2 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่น ชัยภูมิ

26 ชัยภูมิ เขต 2 โรงเรียนบ้านเป้า (ส าราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

27 ชัยภูมิ เขต 3 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส ชัยภูมิ

27 ชัยภูมิ เขต 3 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต ชัยภูมิ

28 ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านทรายขาว ท่าแซะ ชุมพร

28 ชุมพร เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าแซะ ชุมพร

29 ชุมพร เขต 2 โรงเรียวัดปิยะวัฒนาราม ละแม ชุมพร

29 ชุมพร เขต 2 โรงเรียนชุมชนวัดหาดส าราญ หลังสวน ชุมพร

30 เชียงราย เขต 1 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) เมืองเชียงราย เชียงราย

30 เชียงราย เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย เมืองเชียงราย เชียงราย

31 เชียงราย เขต 2 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา แม่สรวย เชียงราย

31 เชียงราย เขต 2 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธ์ิ) แม่สรวย เชียงราย

32 เชียงราย เขต 3 โรงเรียนชุมชนป่าคาแม่เงินสามัคคี เชียงแสน เชียงราย

32 เชียงราย เขต 3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย

33 เชียงราย เขต 4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท านุประชา) เทิง เชียงราย

33 เชียงราย เขต 4 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เทิง เชียงราย

34 เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

34 เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวันสันกลางเหนือ สันก าแพง เชียงใหม่

35 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่

35 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่

36 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่

36 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองข้ีนกยาง แม่อาย เชียงใหม่

37 เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านน้ าแพร่ หางดง เชียงใหม่

37 เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์) แม่วาง เชียงใหม่
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38 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ อมก๋อย เชียงใหม่

38 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ฮอด เขียงใหม่

39 เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่

39 เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่

40 ตรัง เขต 1 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง

40 ตรัง เขต 1 โรงเรียนวัดไทรงาม เมืองตรัง ตรัง

41 ตรัง เขต 2 โรงเรียนบ้านคลองมวน รัษฎา ตรัง

41 ตรัง เขต 2 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สิเกา ตรัง

42 ตราด โรงเรียนคลองขวาง เมืองตราด ตราด

42 ตราด โรงเรียนบ้านคลองพร้าว เกาะช้าง ตราด

43 ตาก เขต 1 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม เมืองตาก ตาก

43 ตาก เขต 1 โรงเรียนบ้านห้วยพลู บ้านตาก ตาก

44 ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว ท่าสองยาง ตาก

44 ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพท่ี ๒๖ แม่สอด ตาก

45 นครนายก โรงเรียนวัดดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก

45 นครนายก โรงเรียนชุมชนวัดเช่ียวโอสถ องครักษ์ นครนายก

46 นครปฐม เขต 1 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม

46 นครปฐม เขต 1 โรงเรียนวัดสามง่าม ดอนตูม นครปฐม

47 นครปฐม เขต 2 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม นครชัยศรี นครปฐม

47 นครปฐม  เขต  2 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม

48 นครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านฝ่ังแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ธาตุพนม นครพนม

48 นครพนม เขต 1 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นาแก นครพนม

49 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้านโพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม

49 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้านโพนก่อ ท่าอุเทน นครพนม

50 นครราชสีมา เขต 1 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) โนนสูง นครราชสีมา

50 นครราชสีมา เขต 1 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา

51 นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

51 นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านแสนสุข ห้วยแถลง นครราชสีมา

52 นครราชสีมา เขต 3 โรงเรียนบ้านสันติสุข เสิงสาง นครราชสีมา

52 นครราชสีมา เขต 3 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วังน้ าเขียว นครราชสีมา

53 นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีค้ิว นครราชสีมา

53 นครราชสีมา เขต 4 โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) ปากช่อง นครราชสีมา

54 นครราชสีมา เขต 5 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ขามทะเลสอ นครราชสีมา

54 นครราชสีมา เขต 5 โรงเรียนบ้านนารายณ์ โนนไทย นครราชสีมา

55 นครราชสีมา เขต 6 โรงเรียนวันครู 2502 คง นครราชสีมา

55 นครราชสีมา เขต 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน บัวใหญ่ นครราชสีมา

56 นครราชสีมา เขต 7 โรงเรียนวัดจันทนาราม ล าทะเมนชัย นครราชสีมา

56 นครราชสีมา เขต 7 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
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57 นครศรีธรรมราช เขต 1 โรงเรียนวัดพระพรหม พระพรหม นครศรีธรรมราช

57 นครศรีธรรมราช เขต 1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

58 นครศรีธรรมราช เขต 2

58 นครศรีธรรมราช เขต 2

59 นครศรีธรรมราช เขต  3 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

59 นครศรีธรรมราช เขต  3 โรงเรียนบ้านปากเชียร เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

60 นครศรีธรรมราช เขต 4 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาตร สิชล นครศรีธรรมราช

60 นครศรีธรรมราช เขต 4 โรงเรียนวัดขรัวช่วย สิชล นครศรีธรรมราช

61 นครสวรรค์ เขต 1 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร พยุหะคีรี นครสวรรค์

61 นครสวรรค์ เขต 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) พยุหะคีรี นครสวรรค์

62 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์

62 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ แม่เปิน นครสวรรค์

63 นครสวรรค์ เขต 3 โรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์) หนองบัว นครสวรรค์

63 นครสวรรค์ เขต 3 โรงเรียนบ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ) ท่าตะโก นครสวรรค์

64 นนทบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) บางกรวย นนทบุรี

64 นนทบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

65 นนทบุรี เขต 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธ์ิทองบน) ปากเกร็ด นนทบุรี

65 นนทบุรี เขต 2 โรงเรียนคลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี

66 นราธิวาส เขต 1 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

66 นราธิวาส เขต 1 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) รือเสาะ นราธิวาส

67 นราธิวาส เขต 2 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

68 นราธิวาส เขต 3 โรงเรียนอนุบาลระแงะ ระแงะ นราธิวาส

68 นราธิวาส เขต 3 โรงเรียนวัดร่อน ระแงะ นราธิวาส

69 น่าน เขต 1 โรงเรียนราชานุบาล เมืองน่าน น่าน

69 น่าน เขต 1 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่าน น่าน

70 น่าน เขต 2 โรงเรียนบ้านสบมาง บ่อเกลือ น่าน

70 น่าน เขต 2 โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปัว น่าน

71 บุรีรัมย์ เขต 1 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม บ้านด่าน บุรีรัมย์

71 บุรีรัมย์ เขต 1 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

72 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ กระสัง บุรีรัมย์

72 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้านโคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์

73 บุรีรัมย์ เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย์

73 บุรีรัมย์ เขต 3 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์

74 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนอนุบาลสตึก สตึก บุรีรัมย์

74 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์

75 บึงกาฬ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา51 (บ้านโคกกว้าง) บุ่งคล้า บึงกาฬ

75 บึงกาฬ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ปากคาด บึงกาฬ
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76 ปทุมธานี เขต 1 โรงเรียนวัดเทียนถวาย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

76 ปทุมธานี เขต 1 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหลวง ปทุมธานี

77 ปทุมธานี เขต 2 โรงเรียนวัดสุวรรณ ล าลูกกา ปทุมธานี

77 ปทุมธานี เขต 2 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ธัญบุรี ปทุมธานี

78 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โรงเรียนบางสะพาน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

78 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านคลองลอย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

79 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

79 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

80 ปราจีนบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี

80 ปราจีนบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

81 ปราจีนบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

81 ปราจีนบุรี เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธ์ิ นาดี ปราจีนบุรี

82 ปัตตานี เขต 1

82 ปัตตานี เขต 1

83 ปัตตานี เขต 2

83 ปัตตานี เขต 2

84 ปัตตานี เขต 3

84 ปัตตานี เขต 3

85 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนวัดล าพระยา (แช่มช้อยวิทยา) วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

85 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนวัดบางเด่ือ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

86 พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์ )บางบาล พระนครศรีอยุธยา

86 พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" เสนา พระนครศรีอยุธยา

87 พะเยา เขต 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกค าใต้) ดอกค าใต้ พะเยา

87 พะเยา เขต 1 โรงเรียนบ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา

88 พะเยา เขต 2 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) ภูซาง พะเยา

88 พะเยา เขต 2 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง เชียงค า พะเยา

89 พังงา โรงเรียนวัดนิโครธาราม ทับปุด พังงา

89 พังงา โรงเรียนคุระบุรี คุระบุรี พังงา

90 พัทลุง เขต 1 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง

90 พัทลุง เขต 1 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม พัทลุง

91 พัทลุง เขต 2 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว พัทลุง

91 พัทลุง เขต 2 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน พัทลุง

92 พิจิตร เขต 1 โรงเรียนวัดดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร

92 พิจิตร เขต 1 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร

93 พิจิตร เขต 2 โรงเรียนวัดวังหว้า ตะพานหิน พิจิตร

93 พิจิตร เขต 2 โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) บางมูลนาก พิจิตร

94 พิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนบ้านปลักแรด บางระก า พิษณุโลก

94 พิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนวัดมหาวนาราม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก



เขตพ้ืนท่ี ช่ือโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด

95 พิษณุโลก เขต 2

95 พิษณุโลก เขต 2

96 พิษณุโลก เขต 3 โรงเรียนวัดหินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก

96 พิษณุโลก เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก

97 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

97 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี

98 เพชรบุรีเขต 2 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ท่ายาง เพชรบุรี

98 เพชรบุรีเขต 2 โรงเรียนวัดหนองแก บ้านลาด เพชรบุรี

99 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

99 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก ชนแดน เพชรบูรณ์

100 เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์

100 เพชรบูรณ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านวังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์

101 เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านวังไผ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

101 เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านเนินถาวร ศรีเทพ เพชรบูรณ์

102 แพร่ เขต 1 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เมืองแพร่ แพร่

102 แพร่ เขต 1 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง แพร่

103 แพร่ เขต 2 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เด่นชัย แพร่

103 แพร่ เขต 2 โรงเรียนบ้านน้ าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ลอง แพร่

104 ภูเก็ต โรงเรียนบ้านป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต

104 ภูเก็ต โรงเรียนบ้านกู้กู เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

105 มหาสารคาม เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

105 มหาสารคาม เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม

106 มหาสารคาม เขต 2

106 มหาสารคาม เขต 2

107 มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองแสง กุดรัง มหาสารคาม

107 มหาสารคาม เขต 3 โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม

108 มุกดาหาร โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ์ นิคมค าสร้อย มุกดาหาร

108 มุกดาหาร โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ดอนตาล มุกดาหาร

109 แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

109 แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ้ี ปาย แม่ฮ่องสอน

110 แม่ฮ่องสอน เขต 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

110 แม่ฮ่องสอน เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

111 ยโสธร เขต 1 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ค้อวัง ยโสธร

111 ยโสธร เขต 1 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร

112 ยโสธร เขต 2 โรงเรียนบ้านเตาไห ป่าต้ิว ยโสธร

112 ยโสธร เขต 2 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง เลิงนกทา ยโสธร

113 ยะลา เขต 1 โรงเรียนอนุบาลยะลา เมืองยะลา ยะลา

113 ยะลา เขต 1 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เมืองยะลา ยะลา
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114 ยะลาเขต 2 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง บันนังสตา ยะลา

114 ยะลาเขต 2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 บันนังสตา ยะลา

115 ยะลา เขต 3 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ธารโต ยะลา

115 ยะลา เขต 3 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ เบตง ยะลา

116 ร้อยเอ็ด เขต 1 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

116 ร้อยเอ็ด เขต 1 โรงเรียนหนองแวงหนองหัวคน จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด

117 ร้อยเอ็ด เขต 2 โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา) สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

117 ร้อยเอ็ด เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้านผ า เมืองสรวง ร้อยเอ็ด

118 ร้อยเอ็ด เขต 3 โรงเรียนบ้านค าพอุง (ประชาราษฎร์บ ารุง) โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด

118 ร้อยเอ็ด เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เมยวดี ร้อยเอ็ด

119 ระนอง โรงเรียนบ้านราชกรูด เมืองระนอง ระนอง

119 ระนอง โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว กระบุรี ระนอง

120 ระยอง เขต 1 โรงเรียนวัดเนินพระ เมืองระยอง ระยอง

120 ระยอง เขต 1 โรงเรียนวัดพลา บ้านฉาง ระยอง

121 ระยอง เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง

121 ระยอง เขต 2 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก แกลง ระยอง

122 ราชบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

122 ราชบุรี เขต 1 โรงเรียนพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) เมืองราชบุรี ราชบุรี

123 ราชบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดจันทาราม บ้านโป่ง ราชบุรี

123 ราชบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลบางแพ บางแพ ราชบุรี

124 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์ิ) เมืองลพบุรี ลพบุรี

124 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านเกร่ินกฐิน บ้านหม่ี ลพบุรี

125 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น พัฒนานิคม ลพบุรี

125 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี

126 ล าปาง เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองล าปาง ล าปาง

126 ล าปาง เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันก าแพง ห้างฉัตร ล าปาง

127 ล าปาง เขต 2 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สบปราบ ล าปาง

127 ล าปาง เขต 2 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ล าปาง

128 ล าปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง

128 ล าปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ วังเหนือ ล าปาง

129 ล าพูน  เขต 1 โรงเรียนวัดเหมืองง่า เมืองล าพูน ล าพูน

129 ล าพูน  เขต 1 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก แม่ทา ล าพูน

130 ล าพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ล้ี ล าพูน

130 ล าพูน เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ล้ี ล าพูน

131 เลย เขต 1 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย เลย

131 เลย เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชม เลย

132 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้านวังแท่น วังสะพุง เลย

132 เลย เขต 2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 ผาขาว เลย
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133 เลย เขต 3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย

133 เลย เขต 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ ภูเรือ เลย

134 ศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี วังหิน ศรีสะเกษ

134 ศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บ ารุง) กันทรารมย์ ศรีสะเกษ

135 ศรีสะเกษ เขต 2 โรงเรียนบ้านตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ

135 ศรีสะเกษ เขต 2 โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ราษีไศล ศรีสะเกษ

136 ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ

136 ศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

137 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

137 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

138 สกลนคร  เขต  1 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพท่ี 211 กุสุมาลย์ สกลนคร

138 สกลนคร  เขต  1 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ ภูพาน สกลนคร

139 สกลนคร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร

139 สกลนคร เขต 2 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สว่างแดนดิน สกลนคร

140 สกลนคร เขต 3 โรงเรียนบ้านถ้ าเต่า อากาศอ านวย สกลนคร

140 สกลนคร เขต 3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม ค าตากล้า สกลนคร

141 สงขลา เขต 1 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน เมืองสงขลา สงขลา

141 สงขลา เขต 1 โรงเรียนวัดบ่อแดง สทิงพระ สงขลา

142 สงขลา เขต 2 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง บางกล่ า สงขลา

142 สงขลา เขต 2 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม หาดใหญ่ สงขลา

143 สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สะบ้าย้อย สงขลา

143 สงขลา เขต 3 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด จะนะ สงขลา

144 สตูล โรงเรียนอนุบาลสตูล เมืองสตูล สตูล

144 สตูล โรงเรียนบ้านนางแก้ว ละงู สตูล

145 สมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ

145 สมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนวัดบางฝ้าย พระประแดง สมุทรปราการ

146 สมุทรปราการ เขต 2 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง บางเสาธง สมุทรปราการ

146 สมุทรปราการ เขต 2 โรงเรียนวัดเสาธงนอก บางเสาธง สมุทรปราการ

147 สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 

147 สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดดอนมะโนรา  บางคนที สมุทรสงคราม 

148 สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

148 สมุทรสาคร โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

149 สระแก้ว เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วังน้ าเย็น สระแก้ว

149 สระแก้ว เขต 1 โรงเรียนบ้านคลองผักขม เมืองสระแก้ว สระแก้ว

150 สระแก้ว เขต 2

150 สระแก้ว เขต 2

151 สระบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ พระพุทธบาท สระบุรี

151 สระบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย เมืองสระบุรี สระบุรี
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152 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก มวกเหล็ก สระบุรี

152 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลอุปถัมภ์) หนองแค สระบุรี

153 สิงห์บุรี โรงเรียน
วัดโบสถ์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี

153 สิงห์บุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี

154 สุโขทัย  เขต 1 โรงเรียนวัดหางตลาด กงไกรลาศ สุโขทัย

154 สุโขทัย  เขต 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

155 สุโขทัยเขต 2 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร สุโขทัย

155 สุโขทัยเขต 2 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

156 สุพรรณบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดสวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

156 สุพรรณบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดลาดตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

157 สุพรรณบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดไผ่ขาด สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี

157 สุพรรณบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดบ้านกรวด ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

158 สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

158 สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้านพุน้ าร้อน ด่านช้าง สุพรรณบุรี

159 สุราษฎร์ธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

159 สุราษฎร์ธานี เขต 1 โรงเรียนวัดสมหวัง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

160 สุราษฎร์ธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ไชยา สุราษฎร์ธานี

160 สุราษฎร์ธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง พุนพิน สุราษฎร์ธานี

161 สุราษฎร์ธานี เขต 3 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

161 สุราษฎร์ธานี เขต 3 โรงเรียนบ้านควนสูง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

162 สุรินทร์ เขต 1 โรงเรียนบ้านสดอ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์

162 สุรินทร์ เขต 1 โรงเรียนเมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

163 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์ สุรินทร์

163 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์

164 สุรินทร์ เขต 3  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สังขะ สุรินทร์

164 สุรินทร์ เขต 3  โรงเรียนบ้านเสกกอง ปราสาท สุรินทร์

165 หนองคาย เขต 1 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ท่าบ่อ หนองคาย

165 หนองคาย เขต 1 โรงเรียนอนุบาลสังคม สังคม หนองคาย

166 หนองคาย เขต 2 โรงเรียนบ้านแบง เฝ้าไร่ หนองคาย

166 หนองคาย เขต 2 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ รัตนวาปี หนองคาย

167 หนองบัวล าภู เขต 1

167 หนองบัวล าภู เขต 1

168 หนองบัวล าภู เขต 2 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู

168 หนองบัวล าภู เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดงวิทยา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู

169 อ่างทอง โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) ป่าโมก อ่างทอง

169 อ่างทอง โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง แสวงหา อ่างทอง

170 อ านาจเจริญ โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

170 อ านาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลลืออ านาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) ลืออ านาจ อ านาจเจริญ



เขตพ้ืนท่ี ช่ือโรงเรียน อ าเภอ จังหวัด

171 อุดรธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านค ากล้ิง เมืองอุดรธานี อุดรธานี

171 อุดรธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม หนองวัวซอ อุดรธานี

172 อุดรธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านเชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี

172 อุดรธานี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี

173 อุดรธานี เขต 3 โรงเรียนบ้านศาลา หนองหาน อุดรธานี

173 อุดรธานี เขต 3 โรงเรียนบ้านดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี

174 อุดรธานี เขต 4 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ อุดรธานี

174 อุดรธานี เขต 4 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี

175 อุตรดิตถ์ เขต 1 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

175 อุตรดิตถ์ เขต 1 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

176 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยคอม น้ าปาด อุตรดิตถ์

176 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์

177 อุทัยธานี เขต 1 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ทัพทัน อุทัยธานี

177 อุทัยธานี เขต 1 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สว่างอารณ์ อุทัยธานี

178 อุทัยธานี เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี

178 อุทัยธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจ้ียม ลานสัก อุทัยธานี

179 อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนเมืองอุบล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

179 อุบลราชธานี เขต 1 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ดอนมดแดง อุบลราชธานี

180 อุบลราชธานีเขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี

180 อุบลราชธานีเขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยยาง เขมราฐ อุบลราชธานี

181 อุบลราชธานี เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

181 อุบลราชธานี เขต 3 โรงเรียนบ้านค าก้อม สิรินธร อุบลราชธานี

182 อุบลราชธานี เขต 4 โรงเรียนบ้านโนนโหนน วารินช าราบ อุบลราชธานี

182 อุบลราชธานี เขต 4 โรงเรียนบ้านโนนบอน (ค าหล้าประชานุเคราะห์) วารินช าราบ อุบลราชธานี

183 อุบลราชธานี เขต 5 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี

183 อุบลราชธานี เขต 5 โรงเรียนบ้านหนองสนม เดชอุดม อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน 2562



ที่ จังหวัด รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
1 สพป. พระนครศรีอยุธยา

เขต 1 P1400 2000400230 7,000                 ผู้เข้าประชุมคือ
เขต 2 P1400 2000400232 7,000                 ศึกษานิเทศก์ 1 คน

2 สพป. นนทบุรี ครู ป.1  ป.4  และ ม.1 
เขต 1 P1200 2000400206 5,600                 จากโรงเรียนต้นแบบ
เขต 2 P1200 2000400208 5,600                 2 โรง ๆ ละ 3 คน 

3 สพป. ปทุมธานี รวมผู้เข้าประชุม
เขต 1 P1300 2000400218 5,600                 เขตละ 7 คน
เขต 2 P1300 2000400220 5,600                 

4 สพป. สระบุรี
เขต 1 P1900 2000400296 8,400                 
เขต 2 P1900 2000400298 8,400                 

5 สพป. ลพบุรี
เขต 1 P1600 2000400276 8,400                 
เขต 2 P1600 2000400278 8,400                 

6 สพป. ชัยนาท
เขต 1 P1800 2000400140 10,500               

7 สพป. สิงห์บุรี
เขต 1 P1700 2000400165 8,400                 

8 สพป. อ่างทอง
เขต 1 P1500 2000400167 7,700                 

9 สพป. ฉะเชิงเทรา
เขต 1 P2400 2000400181 7,700                 
เขต 2 P2400 2000400183 7,700                 

10 สพป. ชลบุรี
เขต 1 P2000 2000400324 8,400                 
เขต 2 P2000 2000400326 8,400                 
เขต 3 P2000 2000400328 8,400                 

11 สพป. ระยอง
เขต 1 P2100 2000400268 9,800                 
เขต 2 P2100 2000400270 9,800                 

รำยละเอียดประกอบกำรโอนเปลีย่นแปลงกำรจดัสรรงบประมำณรำยจำ่ย 
แผนงำน พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสรำ้งศักยภำพคน  ผลผลิต ผู้จบกำรศึกษำภำคบงัคับ

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรบัโรงเรยีนปกติ       งบด ำเนินงำน  ปงีบประมำณ 2562
โครงกำร พัฒนำและส่งเสรมิกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน



ที่ จังหวัด รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
12 สพป. จันทบุรี

เขต 1 P2200 2000400177 9,800                 
เขต 2 P2200 2000400179 9,800                 

13 สพป. ตราด
เขต 1 P2300 2000400142 11,200               

14 สพป. ปราจีนบุรี
เขต 1 P2500 2000400146 8,400                 
เขต 2 P2500 2000400507 8,400                 

15 สพป. นครนายก
เขต 1 P2600 2000400144 4,200                 

16 สพป. สมุทรปราการ
เขต 1 P1100 2000400288 5,600                 
เขต 2 P1100 2000400290 5,600                 

17 สพป. สระแก้ว
เขต 1 P2700 2000400292 9,800                 
เขต 2 P2700 2000400294 9,800                 

18 สพป. นครราชสีมา
เขต 1 P3000 2000400480 11,900               
เขต 2 P3000 2000400483 11,900               
เขต 3 P3000 2000400485 11,900               
เขต 4 P3000 2000400487 11,900               
เขต 5 P3000 2000400490 11,900               
เขต 6 P3000 2000400492 11,900               
เขต 7 P3000 2000400495 11,900               

19 สพป. บุรีรัมย์
เขต 1 P3100 2000400421 28,000               
เขต 2 P3100 2000400423 28,000               
เขต 3 P3100 2000400425 28,000               
เขต 4 P3100 2000400427 28,000               

20 สพป. สุรินทร์
เขต 1 P3200 2000400391 28,000               
เขต 2 P3200 2000400393 28,000               
เขต 3 P3200 2000400395 28,000               

21 สพป. ศรีสะเกษ
เขต 1 P3300 2000400429 28,000               
เขต 2 P3300 2000400431 28,000               



ที่ จังหวัด รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
เขต 3 P3300 2000400433 28,000               
เขต 4 P3300 2000400435 28,000               

22 สพป. อุบลราชธานี
เขต 1 P3400 2000400470 28,000               
เขต 2 P3400 2000400472 28,000               
เขต 3 P3400 2000400474 28,000               
เขต 4 P3400 2000400476 28,000               
เขต 5 P3400 2000400478 28,000               

23 สพป. ชัยภูมิ
เขต 1 P3600 2000400330 14,000               
เขต 2 P3600 2000400332 14,000               
เขต 3 P3600 2000400335 14,000               

24 สพป. ยโสธร
เขต 1 P3500 2000400259 28,000               
เขต 2 P3500 2000400261 28,000               

25 สพป. อ านาจเจริญ
เขต 1 P3700 2000400169 28,000               

26 สพป. อุดรธานี
เขต 1 P4100 2000400437 28,000               
เขต 2 P4100 2000400439 28,000               
เขต 3 P4100 2000400441 28,000               
เขต 4 P4100 2000400443 28,000               

27 สพป. ขอนแก่น
เขต 1 P4000 2000400445 28,000               
เขต 2 P4000 2000400447 28,000               
เขต 3 P4000 2000400449 28,000               
เขต 4 P4000 2000400452 28,000               
เขต 5 P4000 2000400454 28,000               

28 สพป. มหาสารคาม
เขต 1 P4400 2000400250 28,000               
เขต 2 P4400 2000400252 28,000               
เขต 3 P4400 2000400511 28,000               

29 สพป. ร้อยเอ็ด
เขต 1 P4500 2000400355 28,000               
เขต 2 P4500 2000400357 28,000               
เขต 3 P4500 2000400359 28,000               



ที่ จังหวัด รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
30 สพป. กาฬสินธุ์

เขต 1 P4600 2000400318 28,000               
เขต 2 P4600 2000400320 28,000               
เขต 3 P4600 2000400322 28,000               

31 สพป. นครพนม
เขต 1 P4800 2000400202 28,000               
เขต 2 P4800 2000400204 28,000               

32 สพป. สกลนคร
เขต 1 P4700 2000400367 28,000               
เขต 2 P4700 2000400369 28,000               
เขต 3 P4700 2000400371 28,000               

33 สพป. หนองคาย
เขต 1 P4300 2000400397 28,000               
เขต 2 P4300 2000400399 28,000               

34 สพป.บึงกาฬ
เขต 1 P3800 2000400797 28,000               

35 สพป. เลย
เขต 1 P4200 2000400284 28,000               
เขต 2 P4200 2000400286 28,000               
เขต 3 P4200 2000400513 28,000               

36 สพป. มุกดาหาร
เขต 1 P4900 2000400155 28,000               

37 สพป. หนองบัวล าภู
เขต 1 P3900 2000400304 28,000               
เขต 2 P3900 2000400306 28,000               

38 สพป. เชียงใหม่
เขต 1 P5000 2000400456 28,000               
เขต 2 P5000 2000400458 28,000               
เขต 3 P5000 2000400460 28,000               
เขต 4 P5000 2000400466 28,000               
เขต 5 P5000 2000400468 28,000               
เขต 6 P5000 2000400505 28,000               

39 สพป. แม่ฮ่องสอน
เขต 1 P5800 2000400254 28,000               
เขต 2 P5800 2000400256 28,000               



ที่ จังหวัด รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
40 สพป. ล าพูน

เขต 1 P5100 2000400280 28,000               
เขต 2 P5100 2000400282 28,000               

41 สพป. ล าปาง
เขต 1 P5200 2000400361 28,000               
เขต 2 P5200 2000400363 28,000               
เขต 3 P5200 2000400365 28,000               

42 สพป. แพร่
เขต 1 P5400 2000400246 28,000               
เขต 2 P5400 2000400248 28,000               

43 สพป. น่าน
เขต 1 P5500 2000400214 28,000               
เขต 2 P5500 2000400216 28,000               

44 สพป. เชียงราย
เขต 1 P5700 2000400403 28,000               
เขต 2 P5700 2000400405 28,000               
เขต 3 P5700 2000400407 28,000               
เขต 4 P5700 2000400409 28,000               

45 สพป. อุตรดิตถ์
เขต 1 P5300 2000400308 19,600               
เขต 2 P5300 2000400310 19,600               

46 สพป. พะเยา
เขต 1 P5600 2000400234 28,000               
เขต 2 P5600 2000400236 28,000               

47 สพป. พิษณุโลก
เขต 1 P6500 2000400343 28,000               
เขต 2 P6500 2000400345 28,000               
เขต 3 P6500 2000400347 28,000               

48 สพป. สุโขทัย
เขต 1 P6400 2000400300 28,000               
เขต 2 P6400 2000400302 28,000               

49 สพป. ตาก
เขต 1 P6300 2000400193 28,000               
เขต 2 P6300 2000400195 28,000               

50 สพป. ก าแพงเพชร
เขต 1 P6200 2000400173 15,400               



ที่ จังหวัด รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
เขต 2 P6200 2000400175 15,400               

51 สพป. อุทัยธานี
เขต 1 P6100 2000400171 11,200               
เขต 2 P6100 2000400515 11,200               

52 สพป. นครสวรรค์
เขต 1 P6000 2000400337 11,200               
เขต 2 P6000 2000400339 11,200               
เขต 3 P6000 2000400341 11,200               

53 สพป. พิจิตร
เขต 1 P6600 2000400238 14,000               
เขต 2 P6600 2000400240 14,000               

54 สพป. เพชรบูรณ์
เขต 1 P6700 2000400349 16,100               
เขต 2 P6700 2000400351 16,100               
เขต 3 P6700 2000400353 16,100               

55 สพป. นครปฐม
เขต 1 P7300 2000400198 7,000                 
เขต 2 P7300 2000400200 7,000                 

56 สพป. สุพรรณบุรี
เขต 1 P7200 2000400379 8,400                 
เขต 2 P7200 2000400381 8,400                 
เขต 3 P7200 2000400383 8,400                 

57 สพป. กาญจนบุรี
เขต 1 P7100 2000400312 9,800                 
เขต 2 P7100 2000400314 9,800                 
เขต 3 P7100 2000400316 9,800                 
เขต 4 P7100 2000400503 9,800                 

58 สพป. ราชบุรี
เขต 1 P7000 2000400272 9,800                 
เขต 2 P7000 2000400274 9,800                 

59 สพป. เพชรบุรี
เขต 1 P7600 2000400242 9,800                 
เขต 2 P7600 2000400244 9,800                 

60 สพป. ประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 P7700 2000400222 14,000               
เขต 2 P7700 2000400224 14,000               



ที่ จังหวัด รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
61 สพป. สมุทรสงคราม

เขต 1 P7500 2000400163 7,700                 
62 สพป. สมุทรสาคร

เขต 1 P7400 2000400161 7,000                 
63 สพป. ภูเก็ต 

เขต 1 P8300 2000400153 28,000               
64 สพป. กระบี่

เขต 1 P8100 2000400138 28,000               
65 สพป. นครศรีธรรมราช

เขต 1 P8000 2000400411 28,000               
เขต 2 P8000 2000400413 28,000               
เขต 3 P8000 2000400417 28,000               
เขต 4 P8000 2000400419 28,000               

66 สพป. สุราษฎร์ธานี
เขต 1 P8400 2000400385 28,000               
เขต 2 P8400 2000400387 28,000               
เขต 3 P8400 2000400389 28,000               

67 สพป. ชุมพร
เขต 1 P8600 2000400185 18,900               
เขต 2 P8600 2000400187 18,900               

68 สพป. ระนอง
เขต 1 P8500 2000400157 28,000               

69 สพป. พังงา
เขต 1 P8200 2000400148 28,000               

70 สพป. สงขลา
เขต 1 P9000 2000400373 28,000               
เขต 2 P9000 2000400375 28,000               
เขต 3 P9000 2000400377 28,000               

71 สพป. พัทลุง
เขต 1 P9300 2000400151 28,000               
เขต 2 P9300 2000400509 28,000               

72 สพป. ตรัง
เขต 1 P9200 2000400189 28,000               
เขต 2 P9200 2000400191 28,000               

73 สพป. สตูล
เขต 1 P9100 2000400159 28,000               



ที่ จังหวัด รหัสพ้ืนที่ รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
74 สพป. ยะลา

เขต 1 P9500 2000400263 28,000               
เขต 2 P9500 2000400266 28,000               
เขต 3 P9500 2000400497 28,000               

75 สพป. นราธิวาส
เขต 1 P9600 2000400210 28,000               
เขต 2 P9600 2000400212 28,000               
เขต 3 P9600 2000400499 28,000               

76 สพป. ปัตตานี
เขต 1 P9400 2000400226 28,000               
เขต 2 P9400 2000400228 28,000               
เขต 3 P9400 2000400498 28,000               

77 สพป. กรุงเทพมหานคร
เขต 1 P1000 2000400132 5,600                 

รวม 3,822,700           


