
ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
1 กรุงเทพมหานคร พญาไท 46 นครปฐม เขต 1 อนุบาลนครปฐม
2 สมุทรปราการ เขต 1 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 47 นครปฐม เขต 2 พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
3 สมุทรปราการ เขต 2 วัดก่ิงแก้ว 48 สมุทรสาคร วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
4 นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธ์ิ 49 สมุทรสงคราม อนุบาลสมุทรสงคราม
5 นนทบุรี เขต 2 ชุมชนวัดไทรน้อย 50 เพชรบุรี เขต 1 วัดดอนไก่เต้ีย
6 ปทุมธานี เขต 1 คลองบ้านพร้าว 51 เพชรบุรี เขต 2 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
7 ปทุมธานี เขต 2 วัดเขียนเขต 52 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ธนาคารออมสิน
8 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประตูชัย 53 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บ ารุง)
9 พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดบ้านสร้าง

10 อ่างทอง อนุบาลวัดอ่างทอง
11 ลพบุรี เขต 1 เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
12 ลพบุรี เขต 2 บ้านม่วงค่อม ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
13 สิงห์บุรี อนุบาลสิงห์บุรี 1 เขต 1 (กทม.) ศึกษานารี
14 ชัยนาท อนุบาลสรรคบุรี 2 เขต 2 (กทม.) บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
15 สระบุรี เขต 1 อนุบาลศาลาแดง 3 เขต 3 (นนทบุรี) นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
16 สระบุรี เขต 2 หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 4 เขต 3 (พระนครศรีอยุธยา) อยุธยาวิทยาลัย
17 ชลบุรี เขต 1 บ้านสวนอุดมวิทยา 5 เขต 4 (ปทุมธานี) ปทุมวิไล
18 ชลบุรี เขต 2 อนุบาลเกาะจันทน์ 6 เขต 4 (สระบุรี) สระบุรีวิทยาคม
19 ชลบุรี เขต 3 วัดบุญสัมพันธ์ 7 เขต 5 (สิงห์บุรี) สิงห์บุรี
20 ระยอง เขต 1 อนุบาลระยอง 8 เขต 5 (ลพบุรี) พระนารายณ์
21 ระยอง เขต 2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 9 เขต 5 (ชัยนาท) ชัยนาทพิทยาคม
22 จันทบุรี เขต 1 สฤษดิเดช 10 เขต 5 (อ่างทอง) อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
23 จันทบุรี เขต 2 วัดทับไทร 11 เขต 6 (ฉะเชิงเทรา) พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
24 ตราด คลองขวาง 12 เขต 6 (สมุทรปราการ) สมุทรปราการ
25 ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดดอนทอง 13 เขต 7 (ปราจีนบุรี) ปราจิณราษฎรอ ารุง
26 ฉะเชิงเทรา เขต 2 ตลาดบางบ่อ 14 เขต 7 (นครนายก) นครนายกวิทยาคม
27 ปราจีนบุรี เขต 1 อนุบาลปราจีนบุรี 15 เขต 7 (สระแก้ว) สระแก้ว
28 ปราจีนบุรี เขต 2 บ่อทองวิทยา 16 เขต 8 (ราชบุรี) เบจมราชูทิศ 
29 นครนายก วัดสันตยาราม 17 เขต 8 (กาญจนบุรี) วิสุทธรังษี 
30 สระแก้ว เขต 1 ชุมชนบ้านตาหลังใน 18 เขต 9 (นครปฐม) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

31 สระแก้ว เขต 2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 19 เขต 9 (สุพรรณบุรี) กรรณสูตศึกษาลัย
32 นครสวรรค์ เขต 1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบฯ) 20 เขต 10 (เพชรบุรี) จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
33 นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว 21 เขต 10 (สมุทรสงคราม) ศรัทธาสมุทร
34 นครสวรรค์ เขต 3 อนุบาลท่าตะโก 22 เขต 10 (สมุทรสาคร) สมุทรสาครวิทยาลัย
35 อุทัยธานี เขต 1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 23 เขต 10 (ประจวบฯ) ประจวบวิทยาลัย
36 อุทัยธานี เขต 2 บ้านหูช้าง 24 เขต 17 (จันทบุรี) เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
37 ราชบุรี เขต 1 วัดดอนตลุง 25 เขต 17 (ตราด) สตรีประเสริฐศิลป์
38 ราชบุรี เขต 2 อนุบาลโพธาราม 26 เขต 18 (ชลบุรี) ชลราษฎรอ ารุง
39 กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 27 เขต 18 (ระยอง) ระยองวิทยาคม
40 กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 28 เขต 42 (นครสวรรค์) นครสวรรค์
41 กาญจนบุรี เขต 3 ไทรโยคใหญ่ 29 เขต 42 (อุทัยธานี) หนองฉางวิทยา
42 กาญจนบุรี เขต 4 บ้านตลุงเหนือ
43 สุพรรณบุรี เขต 1 วัดวังกุ่ม
44 สุพรรณบุรี เขต 2 วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
45 สุพรรณบุรี เขต 3 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)

คร้ังท่ี 1 ภาคกลาง (วันท่ี 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม Grand Palazzo ช้ัน 7 ตึก 4 โรงแรมพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพฯ)
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพม.)



ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
1 นครราชสีมา เขต 1 อนุบาลนครราชสีมา 46 หนองคาย เขต 2 เวทีราษฎร์บ ารุง
2 นครราชสีมา เขต 2 บ้านพระพุทธ 47 มหาสารคาม เขต 1 อนุบาลมหาสารคาม
3 นครราชสีมา เขต 3 บ้านเมืองปักสามัคคี 48 มหาสารคาม เขต 2 เมืองวาปีปทุม
4 นครราชสีมา เขต 4 นิยมมิตรวิทยาคาร 49 มหาสารคาม เขต 3 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี  209
5 นครราชสีมา เขต 5 ด่านขุนทด 50 ร้อยเอ็ด เขต 1 เมืองร้อยเอ็ด
6 นครราชสีมา เขต 6 ชุมชนคงวิทยา 51 ร้อยเอ็ด เขต 2 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
7 นครราชสีมา เขต 7 ชุมชนโนนแดง 52 ร้อยเอ็ด เขต 3 อนุบาลโพนทอง
8 บุรีรัมย์ เขต 1 อนุบาลบุรีรัมย์ 53 กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย
9 บุรีรัมย์ เขต 2 อนุบาลประโคนชัย (อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 54 กาฬสินธ์ุ เขต 2 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง

10 บุรีรัมย์ เขต 3 อนุบาลนางรอง 55 กาฬสินธ์ุ เขต 3 สมสะอาดพิทยาสรรพ์
11 บุรีรัมย์ เขต 4 อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) 56 สกลนคร เขต 1 เชิงชุมราษฏร์นุกูล 
12 สุรินทร์ เขต 1 บ้านกาเกาะระโยง 57 สกลนคร เขต 2 บ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพท่ี 126)
13 สุรินทร์ เขต 2 อนุบาลรัตนบุรี 58 สกลนคร เขต 3 อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง)
14 สุรินทร์ เขต 3 สังขะวิทยาคม 59 นครพนม เขต 1 สุนทรวิจิตร (บ ารุงวิทยา)
15 ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบาลกันทรารมย์ 60 นครพนม เขต 2 บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
16 ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 61 มุกดาหาร บ้านชะโนด 1
17 ศรีสะเกษ เขต 3 อนุบาลศรีประชานุกูล
18 ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโคก (อสพป.32)
19 อุบลราชธานี เขต 1 อนุบาลอุบลราชธานี
20 อุบลราชธานี เขต 2 ตระการพืชผล ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
21 อุบลราชธานี เขต 3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 เขต 19 (เลย) เลยพิทยาคม
22 อุบลราชธานี เขต 4 บ้านโนนแดง 2 เขต 19 (หนองบัวล าภู) หนองบัวพิทยาคาร
23 อุบลราชธานี เขต 5 บ้านหนองแสง 3 เขต 20 (อุดรธานี) สตรีราชินูทิศ
24 ยโสธร เขต 1 อนุบาลยโสธร 4 เขต 21 (หนองคาย) ปทุมเทพวิทยาคาร
25 ยโสธร เขต 2 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 5 เขต 21 (บึงกาฬ) บึงกาฬ
26 ชัยภูมิ เขต 1 อนุบาลชัยภูมิ 6 เขต 22 (นครพนม) นครพนมวิทยาคม
27 ชัยภูมิ เขต 2 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 7 เขต 22 (มุกดาหาร) จุฬารณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
28 ชัยภูมิ เขต 3 จัตุรัสวิทยานุกูล 8 เขต 23 (สกลนคร) สกลราชวิทยานุกูล
29 อ านาจเจริญ อนุบาลอ านาจเจริญ 9 เขต 24 (กาฬสินธ์ุ) กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์
30 บึงกาฬ อนุบาลศรีวิไล 10 เขต 25 (ขอนแก่น) ภูเวียงวิทยาคม
31 หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัววิทยายน 11 เขต 26 (มหาสารคาม) สารคามพิทยาคม
32 หนองบัวล าภู เขต 2 บ้านกกค้อกกโพธ์ิ 12 เขต 27 (ร้อยเอ็ด) โพนทองพัฒนาวิทยา
33 ขอนแก่น เขต 1 อนุบาลขอนแก่น 13 เขต 28 (ศรีสะเกษ) ศรีสะเกษวิทยาลัย
34 ขอนแก่น เขต 2 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 14 เขต 28 (ยโสธร) ยโสธรพิทยาคม
35 ขอนแก่น เขต 3 บ้านหนองแวงมน 15 เขต 29 (อุบลราชธานี) นารีนุกูล
36 ขอนแก่น เขต 4 น้ าพอง 16 เขต 29 (อ านาจเจริญ) อ านาจเจริญ
37 ขอนแก่น เขต 5 ชุมชนบ้านวังเพ่ิม 17 เขต 30 (ชัยภูมิ) ภูเขียว
38 อุดรธานี เขต 1 บ้านหมากแข้ง 18 เขต 31 (นครราชสีมา) ราชสีมาวิทยาลัย
39 อุดรธานี เขต 2 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 19 เขต 32 (บุรีรัมย์) จุฬาภรณราชวิยาลัย บุรีรัมย์
40 อุดรธานี เขต 3 อนุบาลหนองหานวิทยายน 20 เขต 33 (สุรินทร์) สิรินธร
41 อุดรธานี เขต 4 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
42 เลย เขต 1 เมืองเลย
43 เลย เขต 2 บ้านปากปวน
44 เลย เขต 3 อนุบาลด่านซ้าย
45 หนองคาย เขต 1 อนุบาลหนองคาย

คร้ังท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันท่ี 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)



ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
1 เชียงใหม่ เขต 1 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 เขต 34 (เชียงใหม่) สันก าแพง
2 เชียงใหม่ เขต 2 สันทรายหลวง 2 เขต 34 (แม่ฮ่องสอน) ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
3 เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหม้ือ 3 เขต 35 (ล าปาง) บุญวาทย์วิทยาลัย
4 เชียงใหม่ เขต 4 วัดเวฬุวัน 4 เขต 35 (ล าพูน) ส่วนบุญโยปถัมภ์ ล าพูน
5 เชียงใหม่ เขต 5 ชุมชนบ้านท่าข้าม 5 เขต 36 (เชียงราย) แม่จันวิทยาคม
6 เชียงใหม่ เขต 6 ไทยรัฐวิทยา 79 6 เขต 36 (พะเยา) พะเยาพิทยาคม
7 ล าพูน เขต 1 อนุบาลล าพูน 7 เขต 37 (แพร่) พิริยาลัย  จังหวัดแพร่
8 ล าพูน เขต 2 บ้านแม่เทย 8 เขต 37 (น่าน) สา
9 ล าปาง เขต 1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 9 เขต 38 (สุโขทัย) สุโขทัยวิทยาคม

10 ล าปาง เขต 2 อนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์) 10 เขต 38 (ตาก) สรรพวิทยาคม
11 ล าปาง เขต 3 อนุบาลแจ้ห่ม 11 เขต 39 (พิษณุโลก) จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12 อุตรดิตถ์ เขต 1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 12 เขต 39 (อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์
13 อุตรดิตถ์ เขต 2 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 13 เขต 40 (เพชรบูรณ์) เพชรพิทยาคม
14 แพร่ เขต 1 วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 14 เขต 41 (ก าแพงเพชร) ก าแพงเพชรพิทยาคม
15 แพร่ เขต 2 วัดศรีดอก 15 เขต 41 (พิจิตร) พิจิตรพิทยาคม
16 น่าน เขต 1 ราชานุบาล
17 น่าน เขต 2 บ้านปรางค์
18 พะเยา เขต 1 อนุบาลพะเยา
19 พะเยา เขต 2 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
20 เชียงราย เขต 1 บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
21 เชียงราย เขต 2 ชุมชนบ้านสันจ าปา
22 เชียงราย เขต 3 ราชประชานุเคราะห์ 15
23 เชียงราย เขต 4 อนุบาลเชียงของ
24 แม่ฮ่องสอน เขต 1 อนุบาลแม่ฮ่องสอน
25 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
26 ก าแพงเพชร เขต 1 อนุบาลก าแพงเพชร
27 ก าแพงเพชร เขต 2 ชุมชนประชาสามัคคี
28 ตาก เขต 1 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
29 ตาก เขต 2 บ้านแม่ก๊ึดหลวงกัญไชยมิตรภาพท่ี 182
30 สุโขทัย เขต 1 บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"
31 สุโขทัย เขต 2 อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
32 พิษณุโลก เขต 1 อนุบาลพิษณุโลก
33 พิษณุโลก เขต 2 พิณพลราษฎร์ ต้ังตรงจิตร 12
34 พิษณุโลก เขต 3 วัดโบสถ์
35 พิจิตร เขต 1 วัดสระประทุม (มิตรภาพท่ี 54)
36 พิจิตร เขต 2 บางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)
37 เพชรบูรณ์ เขต 1 อนุบาลเพชรบูรณ์
38 เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านเข็กน้อย
39 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้าน กม.35

คร้ังท่ี 3 ภาคเหนือ (วันท่ี 18 - 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่)
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)



ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
1 นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดพระมหาธาตุ 1 เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) สุราษฏร์พิทยา
2 นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านคลองขุด 2 เขต 11 (ชุมพร) สวนศรีวิทยา
3 นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านชะอวด 3 เขต 12 (นครศรีธรรมราช) กัลยาณีศรีธรรมราช
4 นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดเขาขุนพนม 4 เขต 12 (พัทลุง) พัทลุง
5 กระบ่ี อนุบาลกระบ่ี 5 เขต 13 (กระบ่ี) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี
6 พังงา บ้านทุ่งเจดีย์ 6 เขต 13 (ตรัง) จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7 ภูเก็ต ถลางพระนางสร้าง 7 เขต 14 (พังงา) ดีบุกพังงาวิทยายน
8 สุราษฎร์ธานี เขต 1 บ้านโพหวาย 8 เขต 14 (ภูเก็ต) ภูเก็ตวิทยาลัย
9 สุราษฎร์ธานี เขต 2 วัดเขาศรีวิชัย 9 เขต 14 (ระนอง) พิชัยรัตนาคาร

10 สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 10 เขต 15 (นราธิวาส) นราธิวาส
11 ระนอง อนุบาลระนอง 11 เขต 15 (ปัตตานี) เดชะปัตตนยานุกูล
12 ชุมพร เขต 1 อนุบาลชุมพร 12 เขต 15 (ยะลา) คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา
13 ชุมพร เขต 2 วัดชลธีพฤกษาราม 13 เขต 16 (สงขลา) มหาวชิราวุธ
14 สงขลา เขต 1 วิเชียรชม 14 เขต 16 (สตูล) สตูลวิทยา
15 สงขลา เขต 2 วัดเนินพิชัย
16 สงขลา เขต 3 บ้านป่าเร็ด
17 สตูล บ้านคลองขุด
18 ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง
19 ตรัง เขต 2 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
20 พัทลุง เขต 1 อนุบาลควนขนุน
21 พัทลุง เขต 2 บ้านพรุนายขาว
22 ปัตตานี เขต 1 อนุบาลปัตตานี
23 ปัตตานี เขต 2 ชุมชนบ้านพงสตา
24 ปัตตานี เขต 3 บ้านกะลาพอ
25 ยะลา เขต 1 นิบงชนูปถัมภ์
26 ยะลา เขต 2 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพท่ี 200 ท่ีระลึก ส.ร.อ.
27 ยะลา เขต 3 อนุบาลเบตง  (สุภาพอนุสรณ์)
28 นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส
29 นราธิวาส เขต 2 บ้านสุไหงโก-ลก
30 นราธิวาส เขต 3 อนุบาลระแงะ

คร้ังท่ี 4 ภาคใต้ (วันท่ี 22 - 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)


