
แนวทางการดำเนินงาน 
สำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งบประมาณสนับสนุนแห่งละ 60,000 บาท  
 

 
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้  

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 ศูนย์ เมื่อวันที่  
22 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาหลักสูตรการพัฒนาการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรีให้กับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

1.1 ศูนย์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 ศูนย์ คือ 
1) ภาคเหนือ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ศูนย์การพัฒนา  

ณ โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) 
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

2.1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ศูนย์การพัฒนา  
ณ โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 

2.2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ศูนย์การพัฒนา ณ โรงเรียน
บ้านโนนสว่าง 

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1 ศูนย์การพัฒนา ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

4) ภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ศูนย์การพัฒนา  
ณ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 

1.2 ศูนย์ระดับโรงเรียน จำนวน 2 ศูนย์ คือ 
1) ภาคตะวันออก โรงเรียนวัดแสลง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  
2) ภาคกลาง โรงเรียนวัดด่านช้าง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ทั้งนี ้ เพื ่อให้การขับเคลื ่อนการดำเนินงานของศูนย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน และวิทยากรโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564  
เพื่อทำหน้าที่วางแผนการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับ
ปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำคู่มือพัฒนาการจัดประสบการณ์ฯ และจัดฝึกอบรม พร้อมทั้งติดตามประเมินผล  
การดำเนินงานและจัดทำรายงาน นั้น  
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ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

การดำเนินงานของศูนย์ จำนวนศูนย์ละ 60,000 บาท เพื่อดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์

ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับสถานศึกษา

ในเขตพ้ืนที่บริการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 

บริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด 

มอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายชื่อโรงเรียนที่ส่งมาพร้อมนี้  

ทั้งนี้ เพ่ือให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสามารถนำข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใช้
ประกอบการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในระยะต่อไป จึงขอให้ศูนย์จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
พัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ดังแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ และขอความกรุณาส่งไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 ทาง email: eceobec2565@gmail.com 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี  

บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดย  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
  
 
1. ชื่อหน่วยงาน       
 

2. ชื่อโครงการ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 

5. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 

6. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ    
 

8. สถานที่ดำเนินการ    
 

9. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 

10. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 

11. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 5) 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
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12. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ) 
 

13. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น                         บาท 
กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
จำนวนเงิน แหล่งงบประมาณ 

 
 
 
 
 

   

  
14. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 

15. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 

16. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 

17. ผู้รายงาน 
ตำแหน่ง 

      โทรศัพท์มือถือ 
โทรศัพท์ (ท่ีสำนักงาน) 

      โทรสาร 
e–mail:  

 

18. วันที่รายงาน ณ วันที่       
 
 

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

 
 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

ทาง e-mail: eceobec2565@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 
 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย โทร. 0 2288 5774 
 

mailto:eceobec2565@gmail.com


รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรีทั้งระบบ 

 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.)  

ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเข้าร่วม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  
ตามแนวคิดมอนเตสซอรีทั้งระบบ โดยมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 1,362 โรงเรียน  

ทั้งนี้ สบว. ได้ด าเนินการคัดเลือกและประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะที่ 1 
(ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ตาม
แนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. ระยะที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2564 และประกาศ เพ่ิมเติม วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2564) พร้อมทั้งด าเนินการอบรม หลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับ
ปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ในบริบท ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีแผนในการพัฒนาโรงเรียนที่เหลือให้ครบถ้วนทั้ง 1,362 โรงเรียนในระยะต่อไป  

จากการด าเนินงานของ สบว. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงจ าแนกโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 1,362 โรงเรียน เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็ง 
อย่างต่อเนื่อง จ านวน 170 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีครูผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับ
ปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Association Montessori International Personal Development: AMI) 
และครูที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 จ านวน 76 โรงเรียน  
เป็นโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มที่ 1 และได้รับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori)  
ในบริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว 

กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเข้าสู่แผนการพัฒนาในระยะต่อไป 
จ านวน 1,116 โรงเรียน  

รายละเอียดข้อมูลจ าแนกตามภูมภิาคได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

  



หนา้ 2 ว.150665 
 

 

 

 

1. ภาคเหนือ 

ศูนย์ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 1 

 ศูนย์การพัฒนา ณ โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 3 ว.150665 
 

1. ภาคเหนือ  ศูนย์ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
ศูนย์การพัฒนา ณ โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) จ านวน 147 โรงเรียน 

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็ง 
อย่างต่อเนื่อง จ านวน ๑๓ โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. เชียงราย เขต 1 ๑. ผาขวางวิทยา 
 ๒. อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) 
 ๓. บ้านน้ าลัด 
 ๔. บ้านปางขอน 
 ๕. บ้านดอน 
 ๖. บ้านปางลาว 
 ๗. อนุบาลฮ่องลี่ 

    (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 
 ๘. บ้านดอยฮาง 
๒. เชียงราย เขต 2 ๙. โป่งกลางน้ าประชาสรรค์ 
๓. เชียงใหม่ เขต 1 ๑๐. บ้านร้องข้ีเหล็ก 
๔. เชียงใหม่ เขต 6 ๑๑. ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 
๕. แพร่ เขต 1 ๑๒. อนุบาลแพร่ 
๖. สุโขทัย เขต 1 ๑๓. อนุบาลสุโขทัย 

 

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 จ านวน 13 โรงเรียน 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. เชียงราย เขต 1 1. แม่มอญวิทยา 
 2. บ้านเมืองชุม  
 3. บ้านเวียงเดิม 
 4. บ้านจะคือ 
๒. เชียงราย เขต 2 5. บ้านห้วยไคร้ 
3. เชียงราย เขต 3 6. บ้านเวียงพาน  
4. เชียงราย เขต 4 7. อนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 
5. เชียงใหม่ เขต 6 8. บ้านแม่หงานหลวง 
6. น่าน เขต 2 9. ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) 
7. พะเยา เขต 1 10. อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 
8. ล าปาง เขต 1 11. บ้านสบพลึง 
9. อุตรดิตถ์ เขต 1 12. บ้านน้ าอ่าง (ส านักงานสลากกินแบ่ง

สงเคราะห์ที ่163) 
10. สุโขทัย เขต 2 13. บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)  
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กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเข้าสู่แผนการพัฒนาในระยะต่อไป 
จ านวน 121 โรงเรียน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. เชียงราย เขต 1 1. บ้านริมลาว 
  2. อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 
  3. บ้านป่ายางมน 
  4. บ้านหนองบัวผาบ่ม 
  5. เวียงแก้ววิทยา 
  6. บ้านปางริมกรณ์ 
  7. บ้านป่าซางเหนือ 
  8. บ้านเวียงกือนา 
  9. บ้านห้วยชมภ ู
  10. บ้านสมานมิตร 
2. เชียงราย เขต 2  11. บ้านโป่ง 
  12. บ้านทุ่งม่าน 
  13. บ้านห้วยหมอเฒ่า 
  14. บ้านขุนสรวย 
  15. ชุมชนบ้านโป่ง 
  16. เจดีย์หลวงพิทยา 
  17. ดอยเวียงผาพิทยา 
  18. ชุมชนบ้านสันมะค่า  

19. บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) 
  20. อนุบาลเวียงป่าเป้า  

21. บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 
3. เชียงราย เขต 4 22. วัดพระเกิดคงคาราม 
  23. บ้านพญาพิภักดิ์  

24. อนุบาลตาดควัน 
  25. บ้านแผ่นดินทอง 
4. เชียงใหม่ เขต 1 26. วัดห้วยทราย 
  27. บ้านหนองโค้ง 
  28. บ้านท่าศาลา 
  29. วัดห้วยแก้ว 
5. เชียงใหม่ เขต 3 30. บ้านใหม่ 
  31. บ้านท่ามะแกง  

32. บ้านรินหลวง 
  33. บ้านหัวฝาย อ.ฝาง 
  34. บ้านอ่าย 
  35. ประพันธ์-อารีย์ หงส์สกุล (บ้านห้วยหลวง) 



หนา้ 5 ว.150665 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

5. เชียงใหม่ เขต 3 (ต่อ)  36. บ้านห้วยเฮี่ยน 
  37. วิรุณเทพ 
  38. ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 
  39. บ้านหัวฝาย อ.ไชยปราการ 
  40. บ้านสันปอธง 
  41. บ้านฮ่างต่ า 
  42. บ้านออน 
  43. ชุมชนบ้านสูนหลวง 
  44. บ้านม่วงปีอก 
6. เชียงใหม่ เขต 4 45. บ้านวังศร ี
7. เชียงใหม่ เขต 6 46. สามัคคีสันม่วง 
8. น่าน เขต 1 47. ศรีเวียงสาวิทยาคาร 
  48. บ้านห้วยแฮ้ว 
๙. พะเยา เขต 2 49. อนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 
  50. บ้างปางมดแดง 
  51. บ้านปางถ้ า  

52. บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 
1๐. แพร่ เขต 1 53. บ้านอ้อยวิทยาคาร 
  54. บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) 
  55. บ้านห้วยโรงนอก 
  56. ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 
  57. ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 
  58. ชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ) 
  59. วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกุล) 
 60. บ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) 
  61. รัฐราษฎร์บ ารุง 
  62. บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) 
1๑. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63. อนุบาลแม่สะเรียง 
  64. ชุมชนบ้านน้ าดิบ 
  65. ดอนชัยวิทยา 
  66. บ้านท่าสองแคว 
  67. บ้านแม่เตี๋ย 
  68. บ้านแม่แลบ 
  69. บ้านแม่โถ 
  70. บ้านดงใหม่ 
  71. บ้านแม่หลุย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1๒. ล าปาง เขต 1 72. วัดน้ าโท้ง 
  73. บ้านทุ่งฝาย-บ้านท่าโทก (เรียนรวม) 
 74. บ้านนาสัก 
1๓. ล าปาง เขต 2 75. ผาปังวิทยา 
  76. บ้านเหล่า 
  77. บ้านท่า 
  78. บ้านนาคต  
  79. ไหล่หินราษฎร์บ ารุง 
  80. บ้านดอนธรรม 
  81. ล้อมแรดวิทยา 
1๔. ล าปาง เขต 3 82. วังแก้ววิทยา 
  83. บ้านสันมะเกลือ 
  84. บ้านขาม 
  85. ผาช่อวิทยา 
1๕. ล าพูน เขต 1 86. บ้านป่าซาง 
  87. ต าบลริมปิง 
1๖. ล าพูน เขต 2 88. บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
  89. บ้านสันป่าสัก  
  90. บ้านโป่งแดง 
 91. บ้านแม่ลาน  
 92. บ้านผาลาด 
 93. บ้านปวง 
1๗. สุโขทัย เขต 1 94. บ้านป้อมประชานุกูล 
 95. บ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” 
 96. วัดเสาหิน 

97. บ้านวังขวัญ 
98. บ้านยางแหลม 
99. บ้านขุนนาวัง 

๑๘. สุโขทัย เขต 2 100. บ้านหนองหมื่นชัย 
  101. บ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) 
  102. บ้านดงไทยวิทยา 
  103. บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 
  104. บ้านสารจิตร 
๑๙. อุตรดิตถ์ เขต 1 105. บ้านวังถ้ า  
  106. นาอินวิทยาคม 
  107. บ้านซ่านสามัคค ี 
  108. ชุมชนบ้านโคน 
20. ตาก เขต 1 109. อนุบาลตาก 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

20. ตาก เขต 1 (ต่อ) 110. ตากสินราชานุสรณ์ 
 111. อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 
 112. ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 
 113. บ้านตากประถมวิทยา 
 114. อนุบาลรอดบ ารุง 
 115. บ้านน  าดิบ 
 116. น  าดิบพิทยาคม 
 117. อนุบาลบ้านท่าปุย  
 118. บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 
 119. ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ที่ 2 
 120. อนุบาลวังเจ้า 
 121. บ้านแม่สลิด 
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2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ศูนย์ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 

                                        ศูนย์การพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 9 ว.150665 
 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  

ศูนย์การพัฒนา ณ โรงเรยีนบ้านหนองขามสมบูรณ์ จ านวน 271 โรงเรียน 
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็ง 

อย่างต่อเนื่อง จ านวน 43 โรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 
โรงเรียน 

๑. กาฬสินธุ์ เขต 2 ๑. โคกเจริญวิทยา 
 ๒. ทุ่งคลองวิทยา 
๒. กาฬสินธุ์ เขต 3 ๓. บ้านหนองม่วง 
๓. ขอนแก่น เขต 1 ๔. ชุมชนบ้านฝาง 
 ๕. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 

๖. บ้านตลาดหนองแก 
 ๗. บ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 ๘. ไตรมิตรวิทยาคาร 
 ๙. บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
 ๑๐. บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 
 ๑๑. บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 
 ๑๒. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 
๔. ขอนแก่น เขต 2 ๑๓. บ้านเกิ้ง 
 ๑๔. ดอนหมู 
 ๑๕. บ้านป่าปอ 
 ๑๖. บ้านละว้า 
 ๑๗. บ้านวังหว้า 
 ๑๘. บ้านไผ่ประถมศึกษา 
 ๑๙. บ้านหนองขามสมบูรณ์ 
 ๒๐. บ้านภูเหล็ก 
๕. ขอนแก่น เขต 3 ๒๑. บ้านหนองแวงท่าวัด 
๖. ขอนแก่น เขต 4 ๒๒. บ้านวังชัย 
๗. ชัยภูมิ เขต 1 ๒๓. สุนทรวัฒนา 
๘. ชัยภูมิ เขต 2 ๒๔. ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 
๙. นครพนม เขต 1 ๒๕. สุนทรวิจิตร (บ ารุงวิทยา) 
๑๐. นครพนม เขต 2 ๒๖. บ้านนาคอย 
 ๒๗. บ้านค้อ 
๑1. มหาสารคาม เขต 1 ๒๘. อนุบาลมหาสารคาม 
๑2. มหาสารคาม เขต 2 ๒๙. บ้านเสือโก้ก 
๑3. เลย เขต 2 ๓๐. บ้านหนองปาดฟาน 
 ๓๑. บ้านทุ่งใหญ่ 
 ๓๒. บ้านนาแก 
 ๓๓. บ้านวังกกเดื่อ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

๑3. เลย เขต 2 (ต่อ) ๓๔. บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 
๑4. สกลนคร เขต 1 ๓๕. บ้านดงหลวง 
๑5. สกลนคร เขต 2 ๓๖. พังโคน (จ าปาสามัคคีวิทยา)  
 ๓๗. คางฮุงเจริญศิลป์ 
 ๓๘. อภัยด ารงธรรม 
16. สกลนคร เขต 3 ๓๙. บ้านนาดูนนาดี 
17. อุดรธานี เขต 1 ๔๐. บ้านโคกลาง 
 ๔๑. บ้านดอนเดื่อ 
 ๔๒. บ้านงอยเลิงทอง 
 ๔๓. บ้านอี่เลี่ยน 

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี   
            บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 จ านวน 12 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. ปอแดงวิทยา 
2. ขอนแก่น เขต 2 2. ประชาพัฒนาบ้านแฮด 
 3. บ้านหนองแปน 
 4. ชุมชนบ้านชนบท  
3. ขอนแก่น เขต 3 5. บ้านทรายทุ่งมน 
4. ชัยภูมิ เขต 1 6. บ้านหนองไฮโคกสง่า 
5. นครพนม เขต 1 7. ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านค าพ้ี) 
6. เลย เขต 2 8. บ้านนามูลตุ่น 
7. สกลนคร เขต 2 9. บ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ 126) 
8. หนองบัวล าภู เขต 1 10. ฝายหินประชารักษ์ 
9. มหาสารคาม เขต 1 11. บ้านหนองจิก 
10. อุดรธานี เขต 4 12. บ้านโชคเจริญ 
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กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี   
                บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเข้าสู่แผนการพัฒนาในระยะต่อไป   
               จ านวน 216 โรงเรียน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

๑. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. สายปัญญาสมาคม 
 2. ชุมชนบ้านป่าแดง 
 3. ยางอู้มวิทยาคาร 
 4. บ้านหนองชุมแสง 
 5. บ้านหนองเสือ 
 6. นาตาลวิทยาคม 
๒. กาฬสินธุ์ เขต 3 7. บ้านนากระเดา 
 8. ชุมชนหนองยางวิทยาคม 
 9. นาทันวิทยา 
 10. บ้านดินจี่ 
 11. บ้านนาบอน 
 12. บ้านโจดนาตาล 
 13. ชุมชนโพนพิทยาคม 
๓. ขอนแก่น เขต 1 14. หนองตูมหนองงูเหลือม 
 15. บ้านม่วงโป้ 
 16. บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
 17. บ้านโคกกว้าง 
 18. ห้วยหว้าวิทยาคม 
 19. บ้านหนองค้ากลางฮุง 
 20. บ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
 21. บ้านหนองปิง 
 22. หินกองวิทยา 
 23. โนนฆ้องวิทยาคาร 
4. ขอนแก่น เขต 2 24. บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 
 25. บ้านลาน 
 26. บ้านค าปากดาว 
 27. บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 
 28. บ้านศิลานาโพธิ์ 
 29. บ้านโนนข่า 
 30. บ้านโคกส าราญ 
5. ขอนแก่น เขต 3 31. ชุมชนวังหิน 
 32. บ้านโจดหนองแกหนองสิม 
 33. บ้านโนนชาดหนองช้างน้ า 
 34. บ้านหนองหญ้าขาว 
 35. บ้านดงเค็ง 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

6. ขอนแก่น เขต 4 36. บ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) 
 37. บ้านหนองแวง 
 38. บ้านค าจั่น (ปาสาสะตนุสรณ์) 
 39. บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 
 40. บ้านหินลาด 
 41. อุดมพัฒน์ฟินิคซ์อุปถัมภ์ 
 42. หนองเรือประชาศึกษา 
 43. ชุมชนน้ าอ้อม 
 44. บ้านห้วยยางสะอาด 
7. ขอนแก่น เขต 5 45. บ้านหว้า 
 46. ชุมชนบ้านวังเพ่ิม 
 47. หนองตาไก่ตลาดหนองแก 
 48. ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 
 49. โคกม่วงศึกษา 
 50. บ้านเขาวง 
 51. นาฝายวิทยา 
 52. บ้านกุดน้ าใส 
 53. บ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 
8. ชัยภูมิ เขต 1 54. สามพันตาราษฎร์อุทิศ 
 55. บ้านชีลองเหนือ 
 56. บ้านนางเม้ง 
 57. บ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 
 58. บ้านห้วยผักหนาม 
 59. บ้านซับปลากั้ง 
 60. บ้าน โนนแดง 
 61. บ้านแก้งยาว 
 62. สหประชาสรร 
๙. ชัยภูมิ เขต 2 63. บ้านโนนงิ้ว 
 64. บ้านดอนเค็ง 
 65. บ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) 
 66. บ้านโนนสาทร 
 67. บ้านโนนคูณ (อ.คอนสาร) 
 68. บ้านดอนดู่ 
 69. บ้านโนนคูณ (อ.บ้านแท่น) 
 70. ชุมชนบ้านหัน 
 71. บ้านโนนเพิ่ม 
 72. บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) 
๑๐. ชัยภูมิ เขต 3 73. บ้านตาล 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

๑๐. ชัยภูมิ เขต 3 (ต่อ) 74. บ้านขี้เหล็ก 
 75. ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 
 76. บ้านเกาะมะนาว 
 77. บ้านหนองแขม 
 78. จัตุรัสวิทยานุกูล 
 79. บ้านหนองกองแก้ว 
 80. บ้านโสกคร้อ 
 81. บ้านละหาร (อภิรักษ์วิทยา) 
 82. บ้านหนองขาม 
 83. บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ ารุง) 
๑๑. นครพนม เขต 1 84. บ้านโคกกลาง 
 85. บ้านวังตามัว 
12. นครพนม เขต 2 86. บ้านหนองบัว 
 87. ราษฎร์สามัคคี 
 88. อูนยางค า 
 89. บ้านค้อ (เพ่ิมเติมจากฐานข้อมูลไม่ได้กรอก) 
 90. บ้านน้อยทวย 
 91. บ้านโพนบก 
13. เลย เขต 1 92. บ้านยาง 
 93. ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 
 94. บ้านสูบ 
 95. ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 
 96. ชุมชนบ้านนาบอน 
14. เลย เขต 2 97. บ้านโนนสว่าง 
 98. เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 
 99. บ้านผาสามยอด 
 100. บ้านสวนปอ 
 101. โคกสง่า 
 102. บ้านหนองบัว 
 103. บ้านแก่งศรีภูมิ 
15. เลย เขต 3 104. บ้านโป่งชี 
 105. บ้านโคนผง 
16. มหาสารคาม เขต 1 106. บ้านหนองโจดสวนมอน 
 107. วัดนาดีวราราม 
 108. บ้านนาดีศรีสุข 
 109. ก าพ้ีเหล่ากาเจริญศิลป์ 
 110. บ้านหนองแวง 
17. มหาสารคาม เขต 2 111. กู่สันตรัตน์ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

17. มหาสารคาม เขต 2 (ต่อ) 112. บ้านโนน 
 113. บ้านเมืองเสือ 
 114. บ้านนาเลา 
 115. บ้านหนองบัวกุดอ้อ 
 116. บ้านโนนรัง 
 117. บ้านสระบาก 
 118. บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 
 119. บ้านป่าแดง 
 120. บ้านต าแย 
 121. ชุมชนบ้านส าโรง 
 122. บ้านหนองคูไชยหนองขาม 
 123. บ้านปลาขาว 
 124. บ้านหนองจานบุลาน 
 125. บ้านหัวหมู 
 126. บ้านดอนหมี 
 127. บ้านเขาค้อโคกกลาง 
 128. บ้านหนองเหล่า 
 129. บ้านโคกแปะ 
18. สกลนคร เขต 1 130. บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 
  131. โพนงามโคกวิทยาคาร 
  132. บ้านนาดี 
  133. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 
  134. บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 
  135. ธาตุนาเวงวิทยา 
19. สกลนคร เขต 2 136. บ้านทิดไทย 
 137. วัดสุทธิมงคล 
  138. บ้านดงบาก 
  139. บ้านสร้างฟาก 
  140. บ้านสว่าง 
  141. บ้านหนองหลักช้าง 
  142. บ้านดอนตาลโนนสูง 
  143. บ้านนางัว 
  144. บ้านบะฮี 
  145. บ้านนาทม 
  146. บ้านห้วยบุ่นนาทัน 
  147. บ้านถ่อน ต.พันนา 
  148. บ้านค้อโพนสวางยางชุม 
  149. บ้านสร้างแป้น 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

19. สกลนคร เขต 2 (ต่อ) 150. จงกลกิตติขจรวิทยา 
  151. บ้านสงเปลือย 
  152. บ้านตาลโกน 
  153. บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 
  154. ชุมชนบงเหนือ 
  155. บ้านกุดแสง (ธาราประชาบ ารุง) 
  156. บ้านโพนบกหนองผือ 
  157. บ้านขาม (ขามเขตวิทยาคาร) 
  158. บ้านโคกสวัสดี 
 159. บ้านตาล 
 160. หนองหลวงวิทยานุกูล 
  161. บ้านหนองแวงน้อย 
 162. บ้านบะทองนาหัวช้าง 
 163. บ้านดงสง่า 
 164. บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม 
 165. ชุมชนบ้านท่าศิลา 
 166. บ้านต้นผึ้ง 
 167. บ้านดงแสนตอ (ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 
 168. บ้านหนองดินด า 
 169. ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 
20. สกลนคร เขต 3 170. บ้านเซือม 
 171. บ้านนาบัว 
  172. บ้านนายอ 
  173. บ้านนาจาร 
  174. ชุมชนบ้านกลางนาโน 
  175. บ้านเหล่าผักใส่ 
  176. บ้านแก้ง 
  177. บ้านนาแต้ 
  178. ชุมชนบ้านห้วยหลัว 
  179. บ้านกุดจิก 
  180. ท่าศรีไคลวิทยาคม 
  181. บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 
  182. บ้านแสนสุขสามัคคี 
  183. บ้านโคกสว่าง 
21. หนองบัวล าภู เขต 1 184. บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด 
 185. บ้านโคกลาง 
  186. ชุมชนบ้านกุดดู่ 
  187. โนนสังวิทยาสรรค์ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

22. หนองบัวล าภู เขต 2 188. บ้านสนามชัย 
  189. บ้านโนนเมือง 
  190. บ้านวิจิตรพัฒนา 
  191. บ้านไทยนิยม 
  192. หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
  193. บ้านอุดมสรีวิไลวิทยา 
  194. บ้านกุดดินจี่ 
  195. บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
  196. บ้านโนนส าราญ 
 197. บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 
  198. โนนอุดมศึกษา 
 199. บ้านนาสี 
  200. บ้านป่าแดงงาม 
  201. บางชุม 
  202. บ้านซ าเสี้ยว  
23. อุดรธานี เขต 1 203. บ้านนามั่ง 
  204. บ้านหนองบุนาหล่ า 
  205. บ้านจั่นศรีวิไล 
  206. บ้านผาสิงห์ 
  207. บ้านหนองบ่อ 
 208. บ้านถิ่นสุขาวิทยา 
  209. บ้านหนองแซงสร้อย 
  210. ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 
24. อุดรธานี เขต 4 211. บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 
  212. บ้านล าภู 
  213. บ้านนาเก็น 
  214. บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 
  215. กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 
  216. บ้านนาหลวง 
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3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ศูนย์ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

                                       ศูนย์การพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
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3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ศูนย์การพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จ านวน 70 โรงเรียน  

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  
           จ านวน 42 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

บึงกาฬ 1. บ้านห้วยเซือมเหนือ 
 2. ชุมชนบ้านโคกอุดม 
 3. ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 
 4. ชุมชนสมสนุก 
 5. นาสะแบง 
 6. บ้านกุดสิม 
 7. บ้านค าภู 
 8. บ้านซ าบอน 
 9. บ้านดอนปอ 
 10. บ้านท่าเชียงเครือ 
 11. บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 
 12. บ้านนาต้อง 
 13. บ้านนาทราย 
 14. บ้านโนนวังเยี่ยม 
 15. บ้านบ่อพนา 
 16. บ้านโป่งเปือย 
 17. บ้านวังยาว 
 18. บ้านหนองผักแว่น 
 19. บ้านหนองหัวช้าง 
 20. บ้านห้วยทราย 
 21. เลิดสิน 
 22. อนุบาลปากคาด 
 23. อนุบาลพรเจริญ 
 24. อนุบาลศรีวิไล 
 25. บ้านก าแพงเพชร 
 26. โคกก่องมิตรภาพที่ 86 
 27. ชุมชนบ้านตูม 
 28. โนนสาสวรรค ์
 29. บ้านคลองเค็ม 
 30. บ้านดอนเสียด 
 31. บ้านดอนหญ้านาง 
 32. บ้านท่าค ารวม 
 33. บ้านท่าโพธิ์ 
 34. บ้านนาค านาใน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

บึงกาฬ (ต่อ) 35. บ้านโนนยางค า 
 36. บ้านปรารถนาดี 
 37. บ้านศิริพัฒน์ 
 38. บ้านแสงอรุณ 
 39. บ้านหาดแฮ่ 
 40. บ้านเหล่าหนองยาง 
 41. ประสานมิตรวิทยา 
 42. สังวาลย์วิทย์ 1 

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี   
            บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 จ านวน 4 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

บึงกาฬ 1. บ้านชมภูทอง 
2. บ้านหนองโดดอนเสียด 

 3. บ้านห้วยลึก 
 4. บ้านนาแสง 
  

กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี   
                บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเข้าสู่แผนการพัฒนาในระยะต่อไป 
                 จ านวน 24 โรงเรียน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

บึงกาฬ 1. แก่งอาฮง 
 2. ท่าไร่วิทยา 
 3. ธเนตรวิทยา 
 4. บ้านขามเปี้ย 
 5. บ้านโคกสว่าง 
 6. บ้านโคกสะอาด 
 7. บ้านดาลบังบด 
 8. บ้านสายทอง 
 9. บ้านท่าสะอาด 
 10. บ้านทุ่งทรายจก 
 11. บ้านนาค า 
 12. บ้านนาสวรรค์ 
 13. บ้านนาเหว่อโนนอุดม 
 14. บ้านโนนสว่าง 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

บึงกาฬ (ต่อ) 15. บ้านไร่สุขสันต์ 
 16. บ้านสร้างค า 
 17. บ้านแสนส าราญ 
 18. บ้านหนองจันทร์ 
 19. บ้านหนองพันทา 
 20. บ้านห้วยเซือมใต้ 
 21. บ้านหัวแฮต 
 22. อนุบาลบุ่งคล้า 
 23. บ้านต้องโคกกระแซ 

24. บ้านขามเปี้ย 
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4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ศูนย์ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา:ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

                                ศูนย์การพัฒนา ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 
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๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 
ศูนย์การพัฒนา ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคมจ านวน 32๙ โรงเรียน 

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็ง 
อย่างต่อเนื่อง จ านวน 46 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

๑. นครราชสีมา เขต 1 ๑. บ้านยองแยง 
 ๒. วัดสระแก้ว 
๒. นครราชสีมา เขต 2 ๓. อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 
๓. มุกดาหาร ๔. บ้านสามขัว 
๔. ยโสธร เขต 2 ๕. บ้านคุ้ม 
 ๖. ทรายมูลประชาราษฎร์  
๕. ร้อยเอ็ด เขต 2 ๗. บ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา)  
 ๘. เมืองสุวรรณภูมิ 
 ๙. อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 
 ๑๐. ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร)  
 ๑๑. บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 
๖. ศรีสะเกษ เขต 1 ๑๒. บ้านหนองหวาย 
 ๑๓. บ้านค้อยางปอ (อสพป.35)  
๗. ศรีสะเกษ เขต 3 ๑๔. อนุบาลสรีประชานุกูล 
 ๑๕. บ้านโคกสูง 
 ๑๖. บ้านส าโรงพลัน 
๘. ศรีสะเกษ เขต 4 ๑๗. อนุบาลเบญจลักษณ์ 
 ๑๘. บ้านส าโรงเกียรติ 
 ๑๙. บ้านกระแชงใหญ่ 
 ๒๐. บ้านโนนสูง 
 ๒๑. บ้านขุนหาญ 
 ๒๒. บ้านหนองหว้า 
 ๒๓. บ้านสว่าง 
 ๒๔. บ้านปุน 
 ๒๕. มหาราช 2 (ภูค า)  
 ๒๖. บ้านหนองคับคา 
 ๒๗. บ้านหนองใหญ่-ตาไทย 
 ๒๘. บ้านสร้างเม็ก 
๙. สุรินทร์ เขต 1 ๒๙. พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 
 ๓๐. บ้านขามศึกษาคาร 
 ๓๑. บ้านเมืองลีง 
 ๓๒. อนุบาลจอมพระ 
 ๓๓. บ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์)  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

๙. สุรินทร์ เขต 1 (ต่อ) ๓๔. บ้านตร าดม 
๑๐. สุรินทร์ เขต 3 ๓๕. บ้านเกษตรถาวร 
๑๑. อ านาจเจริญ ๓๖. บ้านเจริญสามัคคี 
 ๓๗. บ้านสามัคคีพัฒนา 
๑๒. อุบลราชธานี เขต 1 ๓๘. อุบลวิทยาคม 
 ๓๙. บ้านปะอาว 
 
 
 

๔๐. มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) 

 ๔๑. บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 
 ๔๒. บ้านนามึน 
 ๔๓. เขื่องใน (เจริญราษฎร์)  
๑๓. อุบลราชธานี เขต 4 ๔๔. บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)  
 ๔๕. บ้านบาก 
 ๔๖. อนุบาลสว่างวีระวงศ์ 

 
กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอ

รี บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 จ านวน ๘ โรงเรียน 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. บุรีรัมย์ เขต 1 ๑. บ้านกระโดนกะลันทา 
2. บุรีรัมย์ เขต 3 ๒. อนุบาลหนองหงส์ 
3. ยโสธร เขต 1 ๓. บ้านนาสะไมย์ 
4. ยโสธร เขต 2 ๔. อนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) 
5. ศรีสะเกษ เขต 2 ๕. อนุบาลอุทุมพรพิสัย 
๖. อุบลราชธานี เขต 1 ๖. บ้านสว่างหนองเสือ 
๗. อุบลราชธานี เขต 2 ๗. ตระการพืชผล 
๘. อุบลราชธานี เขต 3 ๘. นิคมสร้างตนเอง 2 
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กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี  
            บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเข้าสู่แผนการพัฒนาในระยะต่อไป 
            จ านวน 2๗๕ โรงเรียน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. นครราชสีมา เขต 1  ๑. บ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 
  ๒. เมืองนครราชสีมา 
  ๓. บ้านภูเขาลาด 
  ๔. บ้านหนองเป็ดน้ า (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 
2. นครราชสีมา เขต 2 ๕. บ้านห้วยปอ 
  ๖. ลุงถ่อนราฎร์อุทิศ 
  ๗. บ้านหนองพลอง 
 ๘. บ้านหินดาด 
  ๙. ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 
  ๑๐. บ้านกรูด 
  ๑๑. บ้านหนองตะไก้ 
  ๑๒. บ้านห้วยแคน 
  ๑๓. บ้านแสนสุข 
 ๑๔. บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 
  ๑๕. บ้านหนองขาม 
  ๑๖. วัดหนองพลวง 
  ๑๗. บ้านบิง 
3. นครราชสีมา เขต 3 ๑๘. ครบุรีวิทยา 
  ๑๙. บ้านเจ้าพ่อเสือ 
  ๒๐. สะแกราชวิทยาคม 
  ๒๑. ท้าวสุรนารี (2521) 
  ๒๒. บ้านประชาสันต์ 
  ๒๓. บ้านครบุรีครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 
  ๒๔. สกัดนาควิทยา 
4. นครราชสีมา เขต 4 ๒๕. บ้านทะเล (เสมาประชาสรรค์) 
  ๒๖. บ้านกุดน้อย 
  ๒๗. บ้านคลองเสือ 
  ๒๘. บ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี) 
  ๒๙. บ้านหนองหญ้าขาว 
  ๓๐. บ้านหนองม่วง 
  ๓๑. วัดกลางดง 
  ๓๒. บ้านใหม่ส าโรง 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

5. นครราชสีมา เขต 5 ๓๓. บ้านพันดุง 
  ๓๔. อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 
  ๓๕. บ้านสระข้ีตุ่น 
  ๓๖. บ้านโนนหวาย 
  ๓๗. บ้านเมืองตะโก 
  ๓๘. ด่านขุนทด 
  ๓๙. บ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 
  ๔๐. บ้านห้วยจรเข ้
  ๔๑. กุดตาด า (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 
  ๔๒. บ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 
6. บุรีรัมย์ เขต 1 ๔๓. วัดหนองสองห้อง 
 ๔๔. บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 
 ๔๕. บ้านเมืองยาง "เอ่ียมโอภาสประชานุกูล" 
  ๔๖. เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 
  ๔๗. บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 
  ๔๘. บ้านหนองมะค่าแต้ 
  ๔๙. วัดโกรกประดู่ 
  ๕๐. บ้านฝ้าย 
 ๕๑. บ้านห้วยศาลา 
  ๕๒. วัดบ้านหนองปลาไหล 
  ๕๓. วัดบ้านถลุงเหล็ก 
7. บุรีรัมย์ เขต 2 ๕๔. บ้านบุญช่วย 
  ๕๕. บ้านประดู่ 
  ๕๖. วัดธรรมถาวร  
  ๕๗. วัดบ้านตะโกตาพิ 
  ๕๘. วัดบ้านจันดุม (คุรุธรงราษฎร์อนุสรณ์) 
  ๕๙. บ้านศรีภูมิสามัคคี 
  ๖๐. บ้านไม้แดง 
  ๖๑. กองทัพบกอุปถัมภ์ 
  ๖๒. บ้านดวน 
  ๖๓. เพียงหลวงฯ 2 
  ๖๔. บ้านตะเคียน 
  ๖๕. บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 
  ๖๖. บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 
  ๖๗. บ้านเมืองไผ่ 
  ๖๘. บ้านเขาดินเหนือ 
8. บุรีรัมย์ เขต 3 ๖๙. อนุบาลหนองกี่ 
  ๗๐. บ้านผไทรวมผล 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

๙. มุกดาหาร ๗๑. บ้านหนองน  าเต้า 
 ๗๒. บ้านโคมขามเลียน 
 ๗๓. ชุมชนบ้านม่วงไข่ 
 ๗๔. บ้านย้อมพัฒนา 
 ๗๕. บ้านดงมอน 
 ๗๖. บ้านนาแพงโคกน  าสร้าง 
 ๗๗. บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 
 ๗๘. บ้านค านางโอก 
 ๗๙. บ้านน  าเที่ยงวันครู 2501 
 ๘๐. บ้านชะโนด 2 
 ๘๑. บ้านร่มเกล้า 

๑๐. ยโสธร เขต 1 ๘๒. บ้านบ่อบึงโพนจาน 
  ๘๓. บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์วิชาคม) 
  ๘๔. ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 
  ๘๕. บ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 
  ๘๖. บ้านเชือก 
1๑. ยโสธร เขต 2 ๘๗. บ้านโนนหาด 
  ๘๘. บ้านดงมะไฟ 
  ๘๙. บ้านห้วยยาง 
 ๙๐. ชุมชนบ้านก าแมด 
 ๙๑. บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 
  ๙๒. บ้านสามแยกภูกอย 
  ๙๓. บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 
  ๙๔. บ้านนาเรียง 
  ๙๕. บ้านม่วงกาชัง 
  ๙๖. บ้านหนองนกเขียน 
  ๙๗. บ้านหนองแคน 
  ๙๘. บ้านเหล่าเมย 
  ๙๙. บ้านหินสิ่ว 
  ๑๐๐. บ้านพอกโนนหนองผือค าไผ่ใต้ 
  ๑๐๑. บ้านโนนประทาย 
  ๑๐๒. บ้านโคกเจริญ 
  ๑๐๓. บ้านหนองบอน 
1๒. ร้อยเอ็ด เขต 1 ๑๐๔. หนองคูโคกขุมดิน 
  ๑๐๕. บ้านหนองแวง 
 ๑๐๖. บ้านเหล่าใหญ่สมานราษฎร์ศรัทธาลัย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1๓. ร้อยเอ็ด เขต 2 ๑๐๗. บ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 
  ๑๐๘. บ้านเหล่าฮก 
  ๑๐๙. บ้านหนองบั่ววิทยา 
  ๑๑๐. บ้านแคน (วันครู 2503) 
  ๑๑๑. บ้านหนองแวง 
  ๑๑๒. คุรุราษฎร์สามัคคี 
  ๑๑๓. ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 
  ๑๑๔. ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทภิบาล) 
1๔. ศรีสะเกษ เขต 1 ๑๑๕. บ้านเปือย 
 ๑๑๖. บ้านหนองไฮ 
 ๑๑๗. บ้านหมัด (คุรุรัฐสงเคราะห์) 
1๕. ศรีสะเกษ เขต 2 ๑๑๘. บ้านค้อก าแพง 
 ๑๑๙. อนุบาลเมืองจันทร์ (บ้านปลาซิว) 
 ๑๒๐. บ้านพลับฝางผักหม 
 ๑๒๑. บ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์สึกษา) 
1๖. ศรีสะเกษ เขต 3 ๑๒๒. วัดเขียน  
 ๑๒๓. บ้านยางชุมภูมิต ารวจ 
 ๑๒๔. บ้านสะเดาน้อย 
 ๑๒๕. บ้านสวาย-สนวน 
 ๑๒๖. บ้านนาจ าปาวง 
 ๑๒๗. บ้านอังกูล 
 ๑๒๘. บ้านปราสาท 
1๗. สุรินทร์ เขต 1 ๑๒๙. ราชวิถี (ประสาทราษฎร์บ ารุง) 
 ๑๓๐. บ้านระกา 
 ๑๓๑. บ้านโคกเพชร 
 ๑๓๒. บ้านโคกโอก 
 ๑๓๓. บ้านนาเสือก 
 ๑๓๔. บ้านปอยเดิน (อินทร์ศึกษา) 
 ๑๓๕. บ้านส าโรงนาดี 
 ๑๓๖. บ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา) 
 ๑๓๗. บ้านกันโจรง 
 ๑๓๘. บ้านจบก 
 ๑๓๙. บ้านจารย์ 
 ๑๔๐. บ้านสวายไตรภูมิ 
 ๑๔๑. บึงวิทยาคาร 
 ๑๔๒. บ้านอู่โลก 
 ๑๔๓. บ้านละหุ่งหนองกก 
 ๑๔๔. บ้านคอโค 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1๘. สุรินทร์ เขต 2 ๑๔๕. บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 
 ๑๔๖. บ้านอาจญา 
 ๑๔๗. บ้านโคกสูง 
 ๑๔๘. ชุมชนบ้านซาด 
19. สุรินทร์ เขต 3 ๑๔๙. บ้านโพธิ์ทอง 
 ๑๕๐. บ้านศาลา 
 ๑๕๑. บ้านจารย์ 
 ๑๕๒. ปราสาท 
 ๑๕๓. บ้านเสรียง 
 ๑๕๔. อัมรินทราวารี 
 ๑๕๕. บ้านตาเสาะ 
 ๑๕๖. บ้านโคกจ าเริญ 
 ๑๕๗. บ้านสวาท 
 ๑๕๘. บ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบ ารุง) 
 ๑๕๙. บ้านล าดวล (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 
 ๑๖๐. ประชาสามัคคี 
 ๑๖๑. รัฐประชาสามัคคี 
 ๑๖๒. บ้านสกล 
 ๑๖๓. บ้านโคกสมอง 
 ๑๖๔. บ้านอังกอล 
 ๑๖๕. อนุบาลศรีณรงค์ 
 ๑๖๖. อนุบาลปราสาทศึกษา 
๒๐. อุบลราชธานี เขต 1 ๑๖๗. ปทุมวิทยากร 
 ๑๖๘. เมืองอุบล 
 ๑๖๙. บ้านนาดูน 
 ๑๗๐. บ้านยางลุ่ม 
 ๑๗๑. ชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 
 ๑๗๒. บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 
 ๑๗๓. บ้านข่าโคม 
 ๑๗๔. บ้านขามใหญ่ 
 ๑๗๕. บ้านด้ามพร้า 
 ๑๗๖. ประชาสามัคคี 
 ๑๗๗. บ้านหัวค า 
 ๑๗๘. ปากห้วยวังนอง 
 ๑๗๙. บ้านดินด าค าไฮ (หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 
 ๑๘๐. บ้านแสงน้อย 
 ๑๘๑. บ้านกุดกะเสียน 
 ๑๘๒. บ้านแดงหม้อ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

๒๐. อุบลราชธานี เขต 1 (ต่อ) ๑๘๓. บ้านาผาย 
 ๑๘๔. บ้านหนองเหล่า 
 ๑๘๕. บ้านหวาง 
 ๑๘๖. บ้านท่าศาลา 
 ๑๘๗. บ้านหนองโนหนองคูณ 
 ๑๘๘. บ้านหนองฮีหนองแคน 
 ๑๘๙. บ้านดอนแดง 
 ๑๙๐. บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 
 ๑๙๑. บ้านหนองฮาง 
 ๑๙๒. บ้านนาไร่ใหญ่ 
 ๑๙๓. บ้านเหล่าบาก 
 ๑๙๔. บ้านดอนประทาย 
 ๑๙๕. บ้านนาเลิง 
 ๑๙๖. บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 
 ๑๙๗. บ้านผือ 
 ๑๙๘. โนนรังใหญ่ 
 ๑๙๙. บ้านหนองมะทอ 
 ๒๐๐. บ้านไผ่ใหญ่ 
 ๒๐๑. บ้านแสงไผ่ 
 ๒๐๒. บ้านสร้างมิ่ง 
 ๒๐๓. บ้านผาสุกหนองซองแมว 
 ๒๐๔. บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 
 ๒๐๕. บ้านโพนแพง 
 ๒๐๖. นาดีทุ่งเจริญ 
 ๒๐๗. ชุมชนโพนเมืองวิทยา 
 ๒๐๘. ดอนกลางทุ่งค าแต้ 
 ๒๐๙. ดอนมดแดงดงบัง 
 ๒๑๐. บ้านยางกระเดา 
 ๒๑๑. บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 
2๑. อุบลราชธานี เขต 2 ๒๑๒. อนุบาลบานเหนือเขมราฐ 
 ๒๑๓. เขมราฐ 
 ๒๑๔. บ้านนาแวง 
 ๒๑๕. บ้านบึงหอม 
 ๒๑๖. บ้านนาพิน 
 ๒๑๗. บ้านโพนเมือง 
 ๒๑๘. บ้านชุมชนบ้านข้าวปุ้น 
 ๒๑๙. บ้านบกหนองทันน้ า 
 ๒๒๐. บ้านค าแม่มุ่ย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

2๑. อุบลราชธานี เขต 2 (ต่อ) ๒๒๑. บ้านโคกก่องวังนอง 
 ๒๒๒. บ้านดอนเย็นใต้ 
 ๒๒๓. เสาวนิตบ้านวังแข 
 ๒๒๔. บ้านพอก 
 ๒๒๕. บ้านไหล่ทุ่ง 
 ๒๒๖. บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 
 ๒๒๗. บ้านสงยาง 
 ๒๒๘. บ้านโพธิ์ไทร 
 ๒๒๙. บ้านเอ็นอ้า 
 ๒๓๐. บ้านพะลาน 
 ๒๓๑. ชุมชนบ้านเจียด 
 ๒๓๒. บ้านหนองผือ 
 ๒๓๓. บ้านดอนงัว 
 ๒๓๔. บ้านฟ้าห่วน 
 ๒๓๕. บ้านบุ่งวิทยา 
 ๒๓๖. บ้านไทรงาม 
 ๒๓๗. บ้านหนองนกทา 
 ๒๓๘. บ้านค าไหล 
 ๒๓๙. บ้านค าข่า 
 ๒๔๐. บ้านนาตาลใต้ 
 ๒๔๑. บ้านพังเคน 
 ๒๔๒. บ้านโนนตูม 
 ๒๔๓. บ้านนาหินโหง่นนาดง 
 ๒๔๔. บ้านกะเตียด 
 ๒๔๕. บ้านพะไล 
 ๒๔๖. บ้านเสาธงใหญ่ 
 ๒๔๗. บ้านดงตาหวัง 
2๒. อุบลราชธานี เขต 3 ๒๔๘. บ้านค าหมาไนร่องเข 
 ๒๔๙. บ้านเหล่าค า 
 ๒๕๐. บ้านหนองเชือก 
 ๒๕๑. บ้านหนองผือ 
 ๒๕๒. บ้านจิกเทิง (วินัยสารประชานุกูล) 
 ๒๕๓. บ้านโนนหนองบัว 
 ๒๕๔. บ้านหนองไฮ (เมฆวิทยา) 
 ๒๕๕. บ้านนาชุม 
 ๒๕๖. บ้านบะไห 
 ๒๕๗. บ้านฟ้าห่วน 
 ๒๕๘. บ้านหนองเทา 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

2๒. อุบลราชธานี เขต 3 (ต่อ) ๒๕๙. บ้านหนองผือโปร่งค า 
 ๒๖๐. บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 
 ๒๖๑. บ้านดอนชาต 
 ๒๖๒. บ้านค าหมากอ่อน 
 ๒๖๓. บ้านผึ้งโดม 
 ๒๖๔. บ้านขี้เหล็ก 
 ๒๖๕. บ้านดอนยู 
 ๒๖๖. บ้านหนองหิน 
23. อ านาจเจริญ ๒๖๗. อนุบาลอ านาจเจริญ 
 ๒๖๘. อนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี) 
 ๒๖๙. ชุมชนไร่สีสุก 
 ๒๗๐. ปลาค้าวหนองน  าเที่ยง 
 ๒๗๑. เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 
 ๒๗๒. บ้านทวีผล 
 ๒๗๓. บ้านหนองแมงดา 
 ๒๗๔. บ้านสว่างใต ้
 ๒๗๕. บ้านหัวตะพาน 
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5. ภาคใต้ 

ศูนย์ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา:ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

                                   ศูนยก์ารพัฒนา ณ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 
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     ๕. ภาคใต ้ศูนย์ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
             ศูนย์การพัฒนา ณ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม  จ านวน 261 โรงเรียน 

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็ง 
อย่างต่อเนื่อง จ านวน 14 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

๑. กระบี่ ๑. โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 
๒. ชุมพร เขต 2 ๒. โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 
๓. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ๓. โรงเรียนบ้านดอนใจดี 
 ๔. โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 
 ๕. โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
 ๖. โรงเรียนบ้านวังน้ าเขียว 
 ๗. โรงเรียนบ้านช้างเผือก 
๔. พังงา ๘. โรงเรียนบ้านปากพู่ 
 ๙. โรงเรียนบ้านบางแก้ว 
 ๑๐. โรงเรียนบ้านบ่อแสน 
 ๑๑. โรงเรียนวัดนิโครธาราม 
๕. ระนอง ๑๒. โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 
๖. สตูล ๑๓. โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 
๗. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ๑๔. โรงเรียนวัดวิเวการาม 

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตส
ซอรี บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 จ านวน 16 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. วัดดอนยาง 
2. ชุมพร เขต 2 2. ชุมชนบ้านเขาหลาง 
 3. บ้านพังเหา 
 4. วัดแหลมปอ 
 5. บ้านแหลมยางนา 
 6. ชุมชนวัดหาดส าราญ 
 7. บ้านเขาแงน 
 8. บ้านดอนแค 
3. ภูเก็ต 9. บ้านลิพอน 
4. ตรัง เขต 1 10. วัดควนสีนวล 
5. ตรัง เขต 2 11. บ้านวังล า 
6. พัทลุง เขต 1 12. วัดร่มเมือง 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

7. ยะลา เขต 1 13. บ้านโฉลง 
8. ปัตตานี เขต 3 14. บ้านช่องแมว 
9. นราธวาส เขต 2 15. นิคมพัฒนา 10 
10. นครศรีธรรมราช เขต 1 16. วัดนารีประดิษฐ์ 

กลุ่มที ่3 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเข้าสู่แผนการพัฒนาในระยะต่อไป 
จ านวน 231 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. กระบี่  1. บ้านเกาะจ า 
  2. บ้านไร่ใหญ่ 
  3. บ้านเขาฝาก 
  4. บ้านคลองประสงค์ 
  5. บ้านคลองพระยา 
  6. บ้านคลองปิ้ง 
  7. บ้านพระแอะ 
  8. บ้านมะม่วงเอน 
  9. บ้านคลองนิน 
  10. บ้านทุ่งสูง 
  11. บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 
  12. บ้านคลองก า 
  13. บ้านคลองใหญ่ 
  14. บ้านเกาะศรีบอยา  
  15. บ้านห้วยลึก 
  16. วัดภูมิบรรพต  

17. บ้านบางเหียน 
  18. บ้านบากัน 
  19. บ้านโคกยูง 
  20. บ้านน้ าจาน 
  21. บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว  

22. บ้านนาทุ่งกลาง 
2. ชุมพร เขต 1 23. บ้านท่ามะปริง  

24. บ้านงาช้าง 
  25. เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 
  26. บ้านหัวว่าว 
  27. บ้านตาหงษ์ 
  28. ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

 2. ชุมพร เขต 1 (ต่อ) 29. บ้านร้านตัดผม  
30. ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์  
31. วัดจันทราวาส 

  32. วัดมุจลินทาราม 
  33. วัดวาลุการาม 
  34. บ้านสวนสมบูรณ์ 
  35. บ้านทับช้าง 
  36. วัดราชบุรณะ 
  37. เขาวงกรด 
  38. บ้านห้วยมุด 
  39. บ้านเขาล้าน 
  40. บ้านปากน้ าหลังสวนฯประชานุเคราะห์ 
  41. บ้านเขาน้อยสามัคคี 
  42. บ้านเขาตากุน 
  43. สหกรณ์พัฒนา 
4. ตรัง เขต 1 44. ไทรงาม 
  45. บ้านหนองชุมแสง 
  46. บ้านหนองหว้า 
  47. วัดเชี่ยวชาญกิจ 
  48. วัดควนนิมิตรศิลา 
  49. บ้านลิพัง 
  50. หาดส าราญ 
  51. วัดหนองเป็ด 
   52. บ้านหนองเจ็ดบาท 
  53. บ้านยูงงาม  

54. ทุ่งรวงทอง 
  55. บ้านยวนโปะ 
  56. บ้านหาดเลา 
  57. วัดไพรสณฑ์ 
  58. บ้านท่าข้าม 
  59. บ้านคลองล าปริง  

60. วัดหนองสมาน 
5. ตรัง เขต 2 61. บ้านนาเกลือ 
  62. บ้านเขาพรุเสม็ด 
  63. วัดทุ่งใหญ่ 
  64. บ้านน้ าฉา 
  65. บ้านพระม่วง 
  66. บ้านบาตูปูเต๊ะ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

5. ตรัง เขต 2 (ต่อ) 67. วัดสิทธิโชค  
68. บ้านควนเลียบ 

  69. บ้านนาเมืองเพชร 
  70. บ้านแหลมไทร 
  71. วัดบางดี 
  72. บ้านควนพญา 
  73. บ้านย่านซื่อ 
6. นครศรีธรรมราช เขต 1 74. บ้านทวดเหนือ 
  75. บ้านคลองดิน 
  76. วัดสระแก้ว 
  77. บ้านห้วยระย้า 
  78. ราชประชานุเคราะห์ 4 
  79. บ้านบางกระบือ 
  80. วัดสุทธิยาราม 
  81. ราษฎร์บ ารุง 
   82. บ้านไสใหญ่  

83. วัดบางตะพาน 
  84. วัดสว่างอารมณ์ 
  85. วัดพังสิงห์ 
  86. วัดมุขธารา 
7. นราธิวาส เขต 1 87. บ้านเขาตันหยงมิตรภาพ  ที่ 153 
  88. บ้านปาหนัน  

89. บ้านลูโบ๊ะบาตู 
  90. บ้านทุ่งคา 
  91. บ้านมะยูง 
  92. บ้านนาดา 
  93. ชุมชนบ้านซากอ 
  94. บ้านกาเยาะมาตี 
  95. บ้านกลูบี 
  96. บ้านกูยิ(ยี่งอ) 
  97. บ้านไร่พญา 
  98. บ้านทุ่งคา 
  99. บ้านละหาน 
  100. บ้านอาตะบือเระ 
  101. บ้านบาตูมิตรภาพที่ ๖๖ 
  102. บ้านตายา 
  103. บ้านสุไหงบาลา 
  104. บ้านแป๊ะบุญ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

7. นราธิวาส เขต 1 (ต่อ)  105. บ้านอีนอ  
106. บ้านกูยิ(รือเสาะ) 

8. นราธิวาส เขต 3 107. บ้านฮูลู 
  108. บ้านสิโป 
  109. บ้านบ ารุงวิทย์ 
  110. บ้านมะรือโบออก 
  111. พิทักษ์วิทยากุงมุง 
9. ปัตตานี เขต 2 112. บ้านท่าเรือ 
  113. บ้านคางา 
  114. บ้านต้นโตนด 
  115. บ้านโคกต้นสะตอ 
  116. บ้านกระโด 
  117. บ้านศาลาสอง 
  118. บ้านนาเกตุ 
  119. บ้านเกาะจัน  

120. อนุบาลยะรัง 
10. ปัตตานี เขต 3 121.  บ้านตะโละดารามัน 
  122. บ้านเขาดิน 
  123. บ้านเจาะกือแย 
  124. บ้านกะรุบี  

125. บ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 
  126. บ้านโลทู 
  127. บ้านละเวง 
  128. บ้านอุแตบือราแง 
  129. บ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 
11. ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 130. บ้านห้วยน้ าพุ 
 131. บ้านหว้ากอ มิตรภาพ ที่ 72 
  132. บ้านทุ่งเคล็ด 
  133. บ้านคอกช้าง 
  134. บ้านย่านซื่อ 
  135. เนินแก้ววิทยาคาร 
 136. บ้านดอนทราย 
  137. บ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35 
 138. บ้านชะม่วง 
  139. วัดถ้ าคีรีวงศ์ 
  140. บ้านดอนส าราญ 
  141. บ้านดอนสง่า 
  142. บ้านถ้ าเขาน้อย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

11. ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 (ต่อ)  143. บ้านหนองหญ้าปล้อง 
 144. บ้านในล็อค 
   145. บ้านเขามัน 
  146. บ้านบางเบิด 
  147. วัดดอนตะเคียน 
12. พังงา 148. บ้านน้ าเค็มฯ 
  149. ไทยรัฐวิทยา 54ฯ 
13. พัทลุง เขต 1 150. อนุบาลป่าพยอม 
  151. บ้านหัสคุณ 
  152. บ้านห้วยน้ าด า 
  153. บ้านขันหมู่ 
  154. บ้านทุ่งชุมพล 

155. บ้านเนินทราย  
156. บ้านปรางหมู่ 

  157. บ้านส านักกอ 
  158. บ้านนาวง 
 159. บ้านควนพนางตุง (สินประชา) 
14. พัทลุง เขต 2 160. โรงเรียนวัดไทรพอน 
  161. โรงเรียนบ้านท่าชียด  
 162. โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 
  163. โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 
  164. โรงเรียนวัดป่าบอนต่ า (ระแบบ-ถวิลประชา

สรรค์) 
  165. โรงเรียนอนุบาลเขสชัยสน 
  166. โรงเรียนบ้านโคกสัก 
  167. โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 
  168. โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘ ) 
15. ภูเก็ต 169. โคกวัดใหม่ 
  170. บ้านคอเอน 
  171. บ้านป่าคลอก 
  172. แหลมพันวา 
16. ระนอง 173. โรงเรียนวัดช่องลม 
  174. โรงเรียนบ้านหาดจิก  

175. โรงเรียนบ้านคลองเงิน 
  176. โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 
  177. โรงเรียนบ้านบางเบน 
  178. โรงเรียนบ้านบางกลาง 
  179. โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

16. ระนอง (ต่อ)  180. โรงเรียนบ้านปากแพรก  
181. โรงเรียนบ้านนกงาง 

  182. โรงเรียนบ้านนนา 
  183. โรงเรียนบกกราย 
17. สตูล 184. บ้านนาพญา 
  185. บ้านปิใหญ่ 
  186. บ้านท่าแลหลา 
  187. วรรธนะสาร 
  188. บ้านนาแก้ว 
  189. บ้านสาคร 
18. สงขลา เขต 1 190. บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ)  

191. บ้านขนุน  
192. แม่เปียะ 

  193. วัดบ่อสระวิทยาทาน 
  194. วัดชะแล้ 
  195. ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 
  196. บ้านกลาง 
  197. วัดมะขามคลาน 
  198. บ้านหน้าทอง 
  199. วัดแหลมพ้อ 
  200. บ้านแหลมหาด 
  201. โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์  
19. สงขลา เขต 3 202. บ้านนาจะแหน 
  203. บ้านปากบาง 
  204. บ้านกรงอิต า 
  205. บ้านนา 
  206. บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 
  207. บ้านท าเนียบ 
  208. บ้านท่าข่อย 
  209. บ้านทัพหลวง 
  210. บ้านพระพุทธ  

211. บ้านสุเหร่า 
  212. บ้านเทพา 
20. สุราษฎร์ธานี เขต 3 213. ราชประชานุเคราะห์ 12 อ.บ้านนาสาร 
  214. บ้านบางรูป อ.พระแสง 
  215. ประชาอุทิศ อ.พระแสง 
  216. บ้านช่องช้าง อ.บ้านนาสาร 
  217. สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 อ.เคียนชา 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

20. สุราษฎร์ธานี เขต 3 (ต่อ) 218. วัดสองแพรก อ.ชัยบุรี  
219. สามัคคีอนุสรณ์ อ.เวียงสระ 

  220. บ้านคลองโร อ.เคียนซา 
  221. บ้านทุ่งต าเสา อ.บ้านนาสาร 
  222. บ้านห้วยทรายทอง อ.เวียงสระ 
  223. บ้านวังหิน อ.บ้านนาสาร 
  224. บ้านนาควน อ.บ้านนาสาร 
  225. บ้านเหมืองทวด อ.บ้านนาสาร 
21. ยะลา เขต 1 226. บ้านแบหอ 
22. ยะลา เขต 2 227. บ้านนิบง  

228. บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 
  229. บ้านลากอ 
  230. บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 
  231. อาสินศึกษา 
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6. ภาคตะวันออก 

ศูนย์ระดับโรงเรียน โรงเรียนวัดแสลง  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีเขต 1 
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6. ภาคตะวันออก ศูนย์ระดับโรงเรียน โรงเรยีนวดัแสลง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
จ านวน 81 โรงเรียน 

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็ง 
อย่างต่อเนื่อง จ านวน ๖ โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

๑. จันทบุรี เขต 1 ๑. วัดแสลง 
 ๒. บ้านคลองลาว 
 ๓. วัดโป่งแรด 
 ๔. บ้านช่องกะพัด 
๒. ปราจีนบุรี เขต 2 ๕. ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 
๓. ระยอง เขต 1 ๖. บ้านคลองยายเมือง 

กลุ่มที ่2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตส
ซอรี บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 จ านวน 10 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. จันทบุรี เขต 1 1. วัดสิงห์ 
2. จันทบุรี เขต 2 2. วัดกะทิง 
3. ฉะเชิงเทรา เขต 1 3. วัดประชาบ ารุง 
4. ชลบุรี เขต 1 4. บ้านมาบกรูด 
5. ชลบุรี เขต 2 5. วัดทรงธรรม 
6. ตราด 6. วัดบางปรือ 
7. ปราจีนบุรี เขต 2 7. บ้านโคกสั้น 
8. สระแก้ว เขต 1  8. วัดคลองตาสูตรสามัคคี 
9. สมุทรปราการ เขต 1 9. วัดแค  

10. นครนายก 10. วัดศรีนาวา (ดิลกชนศีนาวา)  

กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตส
ซอรี บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเข้าสู่แผนการพัฒนาในระยะต่อไป 
จ านวน 65 โรงเรียน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. จันทบุรี เขต 1 1. บ้านโคกวัด 
 2. บ้านครองครก 
 3. บ้านศรัทธาตะพง  
 4. วัดเขาน้อย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

2. จันทบุรี เขต 2    5. วัดวันยาวล่าง 
  6. สังวาลวิทย์ 6 
  7. บ้านทุ่งกร่าง  

8. บ้านทับช้าง 
  9. บ้านสวนส้ม 
3. ฉะเชิงเทรา เขต 1 10. วัดพรหมสุวรรณ 
  11. วัดทด (เชิดอุดมรัตน์ราษฎร์บ ารุง) 
  12. วัดพิมพาวาส 
  13. วัดเขาดิน  

14. วัดโพธาราม 
  15. สุเหร่าสมอเอก 
  16. สุเหร่าหลวงแพ่ง 
  17. บ้านแขวงกลั่น 
  18. วัดบางปลานัก 
  19. สุเหร่าจระเข้น้อย 

20. วัดประชาบ ารุงกิจ  
21. สุเหร่าคลอง 14 

  22. วัดหนามแดง 
  23. ตลาดคลอง 16  

24. บ้านวนท่าแครง 
  25. สกุลดีประชาสรรค์ 
  26. บึงสิงโต 
  27. ประกอบราษฎร์บ ารุง 

 4. ชลบุร ีเขต 1 28. วอนนภาศัพท์ 
  29. บ้านปากคลองโรงนาค 
  30. วัดเฉลิมลาภ 
5. ชลบุรี เขต 2 31. บ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 
  32. บ้านเนินทุ่ง (ชื่นประชาราษฎร์บ ารุง) 
  33. วัดป่าแก้ว 
  34. บ้านธรรมรัตน์ 
  35. วัดหนองปรือ (สามัคคีราษฎร์บ ารุง) 
  36. บ้านห้วยตากด้าย 
6. ตราด 37. บ้านหาดเล็ก 
  38. บ้านคลองมะนาว 
5. นครนายก                                                             39. บ้านดงแขวน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

5. นครนายก  (ต่อ)                                                           40. บ้านปากคลอง 17 
  41. วัดอรุณรังษี 
   42. บ้านปากคลอง 31 
 43. วัดสุนทรพิชิตาราม 
 44. วัดปากคลองพระอาจารย์ 
   45. อนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร) 
  46. บ้านชวดบัว 
6. ปราจีนบุรี เขต 1 47. บ้านว่านบ้านด่าน 
  48. วัดบุยายใบ 
  49. วัดบ้านโนน 
  50. วัดหนองโพรง 
  51. วัดดงบัง (ดงบังบ ารุงวิทย์) 
  52. อนุบาลประจันตคาม 
  53. บ้านปรือวายใหญ๋ 
  54. อนุบาลปราจีนบุรี 
7. ปราจีนบุรี เขต 2 55. วัดใหม่พรหมสุวรรณ  

56. ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 
  57. บ้านหนองแหน  

58. อนุบาลนาดี 
8. ระยอง เขต 1 59. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 1 
  60. โรงเรียนบ้านปากแพรก 
9. สระแก้ว เขต 1 61. บ้านวังวน 
  62. บ้านวังแดง 
  63. บ้านพรหมนิมิต 
  64. บ้านมหาเจริญ  
  65. บ้านคลองสิบสาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 45 ว.150665 
 
 

 

 

 

 

 

 

7. ภาคกลาง 
ศูนย์ระดับโรงเรียน โรงเรียนวัดด่านช้าง  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
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7. ภาคกลาง ศูนย์ระดับโรงเรียน โรงเรียนวัดด่านช้าง  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จ านวน 203 โรงเรียน  

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็ง 
อย่างต่อเนื่อง จ านวน ๖ โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

๑. นครปฐม เขต 1 ๑. ละเอียดอุปถัมภ์ 
๒. พิษณุโลก เขต 3 ๒. ประชาสงเคร าะห์พิทยา 
๓. สระบุรี เขต 2 ๓. บ้านซับพริก 
 ๔. วัดหนองปลาหมอ 
๔. สุพรรณบุรี เขต 3 ๕. วัดด่านช้าง 
๕. อุทัยธานี เขต 2 ๖. อนุบาลบ้านไร่ 

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
มอนเตสซอรี บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 1 จ านวน 13 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. กาญจนบุรี เขต 1 1. บ้านเนินไทร  
2. ชัยนาท 2. วัดนมโฑ 

(ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบ สร้าง 338) 
3. ปทุมธานี เขต 1 3. สามัคคีราษฎร์บ ารุง 
4. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4. วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 
5. นครสวรรค์ เขต 1 5. วัดสมานประชาชน 
6. ลพบุรี เขต 1 6. บ้านพุม่วง 
7. สิงห์บุรี 7. ค่ายบางระจัน 
8. สุพรรณบุรี เขต 2 8. บ้านหัววัง 
9. สมุทรสงคราม 9. วัดปราโมทย์ 
10.  นนทบุรี เขต 2 10. วัดเสนีวงศ์ 
11.  พิจิตร เขต 1 11. วัดหนองหลวง 
12.  อ่างทอง 12. มหานาม 
13.  สมุทรสาคร 13. วัดราษฎร์ธรรมาราม 
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กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
มอนเตสซอรี บริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเข้าสู่แผนการพัฒนา  
ในระยะต่อไป จ านวน 184 โรงเรียน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

1. กรุงเทพมหานคร 1. พิบูลอุปถัมภ์ 
  2. อนุบาลวัดปรินายก 
2. กาญจนบุรี เขต 1 3. บ้านหนองมงคล   

4. บ้านหนองโสน  
5. บ้านท่ามะเฟือง 

  6. บ้านท่าเสด็จ 
  7. บ้านหนองน้ าขุ่น 
  8. วัดชุกพ้ี 
  9. อนุบาลท่าม่วง 
  10. บ้านดงยาง 
  11. บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 
  12. วัดบ้านเก่า 
  13. ห้วยน้ าโจน 
  14. ท่าพระเนียดกุญชร 
  15. บ้านห้วยไร่ 
  16. บ้านหนองสองห้อง 
  17. ดิศกุล 
  18. บ้านทุ่งยาว 
  19. บ้านหัวหิน 
  20. อนุบาลกาญจนบุรี 
3. กาญจนบุรี เขต 3 21. บ้านเหมืองสองท่อ 
  22. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
  23. โรงเรียนบ้านช่องแคบ 
  24. โรงเรียนบ้านหินดาด (ไทรโยค)  

25. โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
4. ชัยนาท 26. ดอนสีนวน  

(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 523) 
  27. วัดส่องคบ (ท้ายเหมืองอนุสรณ์) 
  28. วัดศรีเจริญธรรม 
  29. วัดก าแพง 
  30. วัดหัวเด่น 
  31. บ้านวังตะเคียน (ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 
  32. วัดสกุณาราม (ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 
  33. วัดท่า 
  34. วัดบ าเพ็ญบุญ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

5. นครปฐม เขต 1 35. วัดห้วยม่วง  
  36. วัดบ้านยาง 
  37. บ้านรางมูก 
  38. บ้านห้วยด้วน  

39. วัดราษฎร์วราราม 
  40. วัดบางแขม 
  41. วัดหนองศาลา 
6. นครปฐม เขต 2 42. วัดเชิงเลน 
  43. บ้านบางม่วง (ประชารังสิต) 
  44. บ้านหัวอ่าว 
  45. วัดรางก าหยาด 
  46. วัดส าโรง 
7. นครสวรรค์ เขต 1 47. ย่านคีรี 
  48. พยุหะศึกษาคาร 
  49. บ้านเขาถ้ าพระ 
  50. บ้านคลองม่วง 
8. นครสวรรค์ เขต 2 51. บ้านบึงราษฎร์ 
  52. ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 
  53. บ้านหนองช านาญ 
  54. บ้านตะแบกงาม 
  55. บ้านบุรีรัมย์ 
9. นนทบุรี เขต 2 56. วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) 
  57. ชุมชนไมตรีอุทิศ 
  58. สามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 
  59. วัดเชิงเลน 
  60. บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) 
  61. วัดคลองเจ้า  

62. ประสานสามัคคีวิทยา 
  63. ชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 
10. ปทุมธานี เขต 1 64. จารุศรบ ารุง 
  65. คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)  

66. วัดเมตารงค์ 
  67. ล าสนุ่น 
  68. ชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตราธนะรัชต์บ าเพ็ญ) 
  69. อนุบาลปทุมธานี 
  70. คลองบ้านพร้าว 
  71. ชุมชนวัดหน้าไม้ 
  72. ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

11. ปทุมธานี เขต 2 73. วัยยิการาม 
  74. วัดลาดสนุ่น 
  75. วัดราษฎรบ ารุง 
12. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76. โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมป์) 
 77. โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 
  78. โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 
  79. โรงเรียนวัดเทพอุปการาม  

(อุป อุ่น พัฒนาประชาสรรค์) 
  80. โรงเรียนบ้านสร้าง (ส าริต ภู่เงินอนุสรณ์) 
  81. โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 
  82. โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 
  83. โรงเรียนวัดสฎางค์ 
13. พิจิตร เขต 1 84. อนุบาลชิรบารมี (ต้นประดู่) 
  85. วัดหนองหลุม 
  86. บ้านยางตะพาย 
  87. อนุบาลสากเหล็ก 
  88. อนุบาลวังทรายพูน 
14. พิจิตร เขต 2 89. โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 
  90. โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังส าโรง) 
  91. โรงเรียนวัดวังไคร้ 
  92. โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 
  93. โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 
15. พิษณุโลก เขต 1 94. บ้านหนองไผ่ 
  95. บ้านพลายชุมพล 
  96. บ่อวิทยบางระก า 
  97. นิคมบางระก า 2 (ราษฎร์บ ารุง)  

98. วัดบึงกอก  
99. วัดหนองนาดงกวาง 

  100. บ้านหนองกุลา 
  101. วัดจุฬามณี 
  102. บ้านคลองเตย 
  103. บ้านใหม่เจริญธรรม 
  104. วัดจันทร์ตะวันออก 
16. พิษณุโลก เขต 2 105. บ้านน้ าริน 
  106. บ้านซ าหวาย 
17. พิษณุโลก เขต 3 107. วัดทับยายเชียง 
18. เพชรบูรณ์ เขต 1 108. คลองห้วยนาพัฒนาการ 
  109. ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

18. เพชรบูรณ์ เขต 1 (ต่อ) 110. โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 
19. เพชรบูรณ์ เขต 2 111. บ้านส้มเลา  
  112. ชุมชนบ้านติ้ว  
20. ลพบุรี เขต 1 113. วัดใดใหญ่ 
21. สมุทรสงคราม 114. วัดบางคนทีใน (วามโกประชานุกูล) 
  115. วัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) 
  116. วัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล)  
  117. วัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรตน์) 
  118. คลองตาจ่า (คงจีมอุทิศ) 
  119. บ้านแพรกหนามแดง 
22. สมุทรสาคร 120. วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว 
  121. วัดบ้านไร่ 
  122. บ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 
  123. วัดบางขุด 
  124. วัดใหญ่จอมปราสาท 
23. สิงห์บุรี 125. อนุบาลสิงห์บุรี 
  126. อนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) 
2๔. สุพรรณบุรี เขต 1 127. วัดล าบัว 
  128. วัดวังพลับเหนือ 
  129. อนุบาลสวนหงส์ 
  130. บางปลาม้า 
  131. วัดบ้านหมี่ 
 132. วัดดอนไข่เต่า 
2๕. สุพรรณบุรี เขต 2 133. วัดสองพ่ีน้อง 
  134. พานิชชีวะอุปถัมภ์ 
  135. วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) 
2๖. สุพรรณบุรี เขต 3 136. บ้านรังงาม 
  137. วัดก ามะเชียร 
2๗. สระบุรี เขต 1 138. วัดสมุหประดิษฐ์ (วันครู 2051) 
  139. บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 
  140. วัดหนองคณฑี (พลานุกูล) 
  141. อนุบาลบ้านหม้อ 
๒๘. สระบุรี เขต 2 142. หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 
  143. วัดห้วยขมิ้น  
  144. วัดนาบุญ 
  145. บ้านบางกง 
  146. วัดหนองปลิง 
  147. บ้านซับปลากั้ง 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

 ๒๘. สระบุรี เขต 2 (ต่อ) 148. บ้านผังสามัคคี 
  149. วัดสองคอนกลาง 
  150. วัดเตาปูน 
  151. วัดหาดสองแคว 
 152. วัดหนองตาบุญ 
๒๙. อ่างทอง 153. วัดถนน 
  154. อนุบาลวัดอ่างทอง 
  155. วัดสีบัวทอง 
  156. วัดโพธิวงษ์ 
 157. บ้านหนองถ้ า 
  158. วัดรัตนาราม 
3๐. อุทัยธานี เขต 1 159. บ้านวังเตย 
  160. วัดดอนกลอย 
  161. วัดเขาปฐวี 
3๑. อุทัยธานี เขต 2 162. อนุบาลห้วยคด (บ้านชุมทหารวิทยา) 
  163. บ้านทัพยายปอน 
  164. ไทยรัฐวิทยา 58 
  165. บ้านหูช้าง 
  166. วัดทัพหลวง 
  167. รัตนโกสินทร์ 2 
  168. อนุบาลลานสัก 
  169. วัดห้วยพระจันทร์ 
32. เพชรบุรี เขต 1  170. โรงเรียนเทพประชุมนิมิต 

(สารทราษฎร์บ ารุง) 
 171. โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบ ารุง) 
 172. โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 
 173. โรงเรียนบ้านบ่อโพง 
 174. โรงเรียนบ้านยางน  ากลัดใต้ 

33. ราชบุรี เขต 1 175. บ้านไพรสะเดา 
 176. จรูญศรีวิทยาประชานุกูล 
 177. อนุบาลวัดเพลง 
 178. บ้านหนองโก 
 179. ไทยรัฐวิทยา 64 
 180. บ้านเขาถ่าน 
 181. วัดสนมสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

โรงเรียน 

34. ราชบุรี เขต 2 182. วัดหนองประทุน 

34. ราชบุรี เขต 2 (ต่อ) 183. วัดดอนคา 
 184. วัดเหนือ 

 

 

 























 
 
 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๑ (เพิ่มเติม) 

---------------------------------------- 
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียน

เพื ่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงาน
คณะกรรมการกรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมอนเตสชอรีทั้งระบบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โดยมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๒๒ โรงเรียน และได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ ระยะที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๑ โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม ๑ โรงเรียนที่มี
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง (ครูที ่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสชอรี (Association Montessori International 
Personal Development : AMI) และครูที ่ผ ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู ้ระดับปฐมวัย 
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จำนวน ๑๖๖ โรงเรีย น 
และกลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี  
ทั้งระบบในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๘๕ โรงเรียน นั้น 

เนื่องจากโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๑ มีการประกาศยุบรวม 
มีโรงเรียน และมีโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัย (เพิ่มเติม) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจึงประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะที่ ๑ (เพ่ิมเติม)  

กลุ่มที่ ๑ โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนคิดมอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็ง  
อย่างต่อเนื่อง จำนวน 170 โรงเรียน 

กลุ่มที่ ๑ โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีและพัฒนาความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

ภูมิภาค จากเดิม แก้ไขเป็น สังกัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 
โรงเรียนบ้านเพี้ย 

ฟานโนนตุ่น 
โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 

 
สพป.ขอนแก่น 

เขต ๑ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 
เพิ่มเติม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ 

โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ 
โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ 
โรงเรียนบ้านหนองคับคา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ 
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ 
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ 

 

/กลุ่ม ๒ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ... 
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กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยตามแนวคิด  
มอนเตสชอรีทั้งระบบในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ๑ โรงเรียน เป็นจำนวน 76 โรงเรียน 

ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
           ทั้งระบบในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ภูมิภาค จากเดิม แก้ไขเป็น สังกัด 
ภาคกลาง โรงเรียนลำสนุ่น โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 

 
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ 

ภาคกลาง โรงเรียนบ้านหนองหลวง 
 

โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต ๑ 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 
 

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 
ห้วยไร่สามัคคี 

 
 

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ 
(มิตรภาพที่ ๑๒๖) 

 

สพป.สกลนคร เขต 2 
 

ภาคเหนือ เพิ่มเติม โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต ๓ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

 

เพิ่มเติม โรงเรียนบ้านชุมภูทอง สพป.บึงกาฬ 
โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป.บึงกาฬ 
โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.บึงกาฬ 
โรงเรียนบ้านนาแสง สพป.บึงกาฬ 



                                 1

ท่ี จังหวัด/เขต รหัสพ้ืนท่ี รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 สพป. จันทบุรี เขต 1 P2200 2000400177 60,000     โรงเรียนวัดแสลง

2 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 P7200 2000400383 60,000     โรงเรียนวัดด่านช้าง

3 สพป. ชุมพร เขต 2 P8600 2000400187 60,000     นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์

รวม 180,000   

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ  งบด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2565

เพ่ือสนับสนุนศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ.

รำยละเอียดประกอบกำรโอนเปล่ียนแปลงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย (สบว.)



                                 1

ท่ี จังหวัด/เขต รหัสพ้ืนท่ี รหัสหน่วยรับงปม. จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 P3400 2000400470 60,000     นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์

2 สพป.ขอนแก่น เขต 2 P4000 2000400447 60,000     นางจิระภา ธรรมน าศิลป์

3 สพป.บึงกาฬ P3800 2000400797 60,000     นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์

4 สพป.เชียงราย เขต 1 P5700 2000400403 60,000     นางจีราวรรณ ศรีนิล

รวม 240,000   

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 

ผลผลิต/โครงกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล

เพ่ือสนับสนุนศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ.

กิจกรรมหลักกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ (โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและส่งเสริมกำรศึกษำปฐมวัย)

รำยละเอียดประกอบกำรโอนเปล่ียนแปลงกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย

 งบรำยจ่ำยอ่ืน  ปีงบประมำณ 2565

(สวก.)


