
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
“พฒันาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”  

รุ่นที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๑ 
 

ล าดบัที่ ช่ือโรงเรียน สพท. หมายเหตุ 
๑ วดัท่าไชย (ประชานกุลู) สพป.สพุรรณบรีุ เขต ๒ ขยายโอกาส 
๒ ชมุชนวดัหนองโพ สพป.ราชบรีุ เขต ๒ ประถมศึกษา 
๓ แม่ออนวิทยาลยั จ.เชียงใหม่ สพม.เขต ๓๔ มธัยมศึกษา 
๔ รัตนโกสนิทร์ ๙ สพป.สมทุรปราการ เขต ๒ ประถมศึกษา 
๕ ทุ่งกะโลว่ิทยา จ.อตุรดิตถ์ สพม. เขต ๓๙ มธัยมศึกษา 
๖ ชมุแสงชนทูิศ จ.นครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ มธัยมศึกษา 
๗ ชมุชนบ้านวงัพกิลุ สพป. เพชรบรูณ์ เขต ๓ ขยายโอกาส 
๘ ท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต ๑ ประถมศึกษา 
๙ บ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต ๑ ขยายโอกาส 

 
*************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
“พฒันาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”  

รุ่นที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๒ 
 

ล าดบัที่ ช่ือโรงเรียน สพท. หมายเหตุ 
๑ อนบุาลปราณบรีุ (บ้านเมืองเก่า) สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๒ ประถมศึกษา 
๒ บ้านในไร่  สพป.พงังา ประถมศึกษา 
๓ วดัถนน สพป.อา่งทอง ขยายโอกาส 
๔ ไทยรัฐวิทยา ๙๓ สพป.ปราจีนบรีุ เขต ๒ ขยายโอกาส 
๕ บ้านดอนสงู สพป.ตราด ขยายโอกาส 
๖ โนนคณูวิทยาคาร รัชมงัคลาภิเษก จ.ชยัภมูิ สพม. เขต ๓๐ มธัยมศึกษา 
๗ วงัทองพทิยาคม จ.พษิณโุลก สพม. เขต ๓๙ มธัยมศึกษา 
๘ ประสานมิตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ มธัยมศึกษา 
๙ แม่ทาวิทยาคม จ. ล าพนู สพม. เขต ๓๕ มธัยมศึกษา 
๑๐ อดุรธรรมานสุรณ์ จ.อดุรธานี สพม. เขต ๒๐ มธัยมศึกษา 
๑๑ บ้านซรายอ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ขยายโอกาส 
๑๒ เบญจมราชทูิศ จ.ปัตตานี สพม. เขต ๑๕ มธัยมศึกษา 

 
 

******** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
“พฒันาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”  

เฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๕ พรรษา 

รุ่นที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๓ 
 
 

ล าดบัที่ ช่ือโรงเรียน สพท. หมายเหตุ 
๑ วดัมหาบศุย์ (พทิกัษ์ถาวรคณุ) สพป.กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 
๒ วดัตะคร า้เอน สพป.กาญจนบรีุ เขต ๒ ขยายโอกาส 
๓ วดัแสลง สพป.จนัทบรีุ เขต ๑ ประถมศึกษา 
๔ ประกอบราษฎร์บ ารุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ประถมศึกษา 
๕ อนบุาลสรรคบรีุ สพป.ชยันาท ขยายโอกาส 
๖ ชมุชนวดัหนองรี สพป.ชลบรีุ เขต ๑ ขยายโอกาส 
๗ บ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) สพป.นครนายก ขยายโอกาส 
๘ ชมุชนวดัไทรม้า นนทบรีุ เขต ๑ ขยายโอกาส 
๙ วดับางหลวง สพป.นครปฐม เขต ๒ ประถมศึกษา 
๑๐ ชมุชนวดัจนัทร์กระพ้อ สพป.ปทมุธานี เขต ๑ ประถมศึกษา 
๑๑ วดันาค สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต ๑ ประถมศึกษา 
๑๒ บ้านดอนขนุห้วย สพป.เพชรบรีุ เขต ๒ ขยายโอกาส 
๑๓ วดัเกาะลอย สพป.ระยอง เขต ๒ ขยายโอกาส 
๑๔ อนบุาลจงัหวดัทหารบกลพบรีุ สพป.ลพบรีุ เขต ๑ ขยายโอกาส 
๑๕ วดัแก่นจนัทร์ สพป.สมทุรสงคราม ประถมศึกษา 
๑๖ วดัใหม่หนองพะอง (ทบัทองวิทยาธาร) สพป.สมทุรสาคร ประถมศึกษา 
๑๗ ร่มเกล้า สพป.สระแก้ว เขต ๒ ขยายโอกาส 
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ล าดบัที่ ช่ือโรงเรียน สพท. หมายเหตุ 
๑๘ อนบุาลวิหารแดง สพป.สระบรีุ เขต ๒ ประถมศึกษา 
๑๙ อนบุาลค่ายบางระจนั สพป.สงิห์บรีุ ขยายโอกาส 
๒๐ บึงวิชยัสงเคราะห์ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต ๑ ขยายโอกาส 
๒๑ ชมุแพพทิยาคม สพม. เขต ๒๕ มธัยมศึกษา 
๒๒ บ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต ๒ ขยายโอกาส 
๒๓ เกลด็ลิน้วิทยา สพม. เขต ๓๑ มธัยมศึกษา 
๒๔ บ้านหนองโบสถ์ สพป.บรีุรัมย์ เขต ๓ ขยายโอกาส 
๒๕ บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดงุ) สพป.มหาสารคาม เขต ๑ ประถมศึกษา 
๒๖ บ้านนาถ่อน สพป.มกุดาหาร ประถมศึกษา 
๒๗ บ้านทรายมลู (ทรายมลูประชาราษฎร์) สพป.ยโสธร เขต ๒ ประถมศึกษา 
๒๘ บ้านหมมู้น สพป.ร้อยเอด็ เขต ๑ ขยายโอกาส 
๒๙ ชมุชนหนองหิน สพป.เลย เขต ๒ ขยายโอกาส 
๓๐ บแุกรงวิทยาคม สพม. เขต ๓๓ มธัยมศึกษา 
๓๑ บ้านดอนเสยีด สพป.หนองคาย เขต ๓ ประถมศึกษา 
๓๒ บ้านวงัหินซา สพป.หนองบวัล าภ ูเขต ๒ ประถมศึกษา 
๓๓ นาแต้โคกส าราญ สพป.อ านาจเจริญ ประถมศึกษา 
๓๔ นารีนกุลู ๒ สพม. เขต ๒๙ มธัยมศึกษา 
๓๕ บ้านหนองหลวง สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑ ขยายโอกาส 
๓๖ อนบุาลเมืองเชียงราย สพป. เชียงราย เขต ๑ ขยายโอกาส 
๓๗ แม่จริม สพม. เขต ๓๗ มธัยมศึกษา 
๓๘ บ้านแม่กืด้หลวงกญัไชยมิตรภาพท่ี ๑๘๒ สพป.ตาก เขต ๒ ขยายโอกาส 
๓๙ ปงพฒันาวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ มธัยมศึกษา 
๔๐ ก าแพงดินพทิยาคม สพม. เขต ๔๑ มธัยมศึกษา 
๔๑ บ้านหวัดง สพป.แพร่ เขต ๒ ประถมศึกษา 
๔๒ ชมุชนบ้านผาผ่า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ประถมศึกษา 
๔๓ เมืองมายวิทยา สพม. เขต ๓๕ มธัยมศึกษา 
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ล าดบัที่ ช่ือโรงเรียน สพท. หมายเหตุ 
๔๔ บ้านเขาดินไพรวนั สพป.สโุขทยั เขต ๒ ประถมศึกษา 
๔๕ อนบุาลสว่างอารมณ์ สพป.อทุยัธานี เขต ๑ ประถมศึกษา 
๔๖ อนบุาลคลองท่อม สพป.กระบี่ ประถมศึกษา 
๔๗ ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป.ชมุพร เขต ๑ ขยายโอกาส 
๔๘ นาโยงวิทยาคม สพม. เขต ๑๓ มธัยมศึกษา 
๔๙ บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒  สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ประถมศึกษา 
๕๐ วดัทะเลน้อย สพป.พทัลงุ เขต ๑ ขยายโอกาส 
๕๑ บ้านท่าเรือ สพป.ภเูก็ต ประถมศึกษา 
๕๒ บ้านบางเบน สพป.ระนอง ขยายโอกาส 
๕๓ ชมุชนบ้านบ่อประดู่ สพป.สงขลา เขต ๑ ประถมศึกษา 
๕๔ สาครพทิยาคาร สพม. เขต ๑๖ มธัยมศึกษา 
๕๕ บ้านน า้ฉา สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต ๑ ประถมศึกษา 

๕๖ (พิเศษ) นวมินทราชทูิศพายพั สพม. เขต ๓๔ มธัยมศึกษา 

 
*********** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือโรงเรียนโครงการ 

 “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต้นแบบในโรงเรียน”  
รุ่นที่ ๔ จ านวน ๖๑ โรงเรียน 

******** 
ล าดบัที่ ช่ือโรงเรียน จงัหวัด/สังกัด ระดบัที่สอน หมายเหตุ 

๑ บ้านโพธ์ิ     สพป.พทัลงุ เขต ๒ ประถมศกึษา  
๒ บ้านควนแปลงง ู สพป. ปัตตานี เขต ๒ ประถมศกึษา  
๓ บ้านบูก๊ิตยือแร สพป. นราธิวาส เขต ๑ ประถมศกึษา  
๔ บ้านใสยูงปัก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 

๒ 
ประถมศกึษา  

๕ บ้านล าหกั สพป.นครศรีธรรมราช เขต 
๓ 

ประถมศกึษา  

๖ ชมุชนวดักมัภาวาส   สพป. ปัตตานี เขต ๓ ประถมศกึษา  
๗ บ้านสเุหร่า สพป. สงขลา เขต ๓ ประถมศกึษา  
๘ อนบุาลเทพสนุทรินทร์ สพป. แพร่ เขต ๑ ประถมศกึษา  
๙ บ้านถ า้ประชานเุคราะห์   สพป. พะเยา  เขต ๑ ประถมศกึษา  
๑๐ สนัป่าตอง (สวุรรณราษฎร์

วิทยา)   
สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ ประถมศกึษา  

๑๑ บ้านราษฎร์ภกัดี สพป. เชียงราย เขต ๔ ประถมศกึษา  
๑๒ ชมุชนบ้านวงัดิน สพป. ล าพูน เขต ๒ ประถมศกึษา  
๑๓ บ้านผกัขะย่านาคอยโนนแดง สพป. นครพนม  เขต ๑ ประถมศกึษา  
๑๔ อนบุาลเมืองเสลภมิู   สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ประถมศกึษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
ล าดบัที่ ช่ือโรงเรียน สังกัด ระดบัที่สอน หมายเหตุ 

๑๕ อนบุาลมณีราษฎร์คณาลยั สพป. นครราชสีมา เขต ๒ ประถมศกึษา  
๑๖ เพชรราษฎร์บ ารุง สพป. ชยัภมิู เขต ๒ ประถมศกึษา  
๑๗ บ้านล าชี (วฒุิวงศ์ราษฎร์

สงเคราะห์)   
สพป. สริุนทร์ เขต ๑ ประถมศกึษา  

๑๘ วดัหบุรัก (ไพรประชาอปุถมัภ์) สพป. นครปฐม  เขต ๑ ประถมศกึษา  
๑๙ บ้านมะขาม (สาครมะขาม

ราษฎร์) 
สพป. จนัทบุรี  เขต ๒ ประถมศกึษา  

๒๐ ทองพูลอทิุศ สพป. ปทมุธานี  เขต ๒ ประถมศกึษา  
๒๑ วดัสวนส้ม (สปุระชานกุูล) สพป. สมทุรปราการ  เขต ๑ ประถมศกึษา  
๒๒ บ้านหนองสองพ่ีน้อง สพป. ตรัง เขต ๒ ขยายโอกาส  
๒๓ บ้านโตนยาง สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต ๒ ขยายโอกาส  
๒๔ วดัเนินพิชยั สพป. สงขลา เขต ๒ ขยายโอกาส  
๒๕ วดัหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ ขยายโอกาส  
๒๖ ชมุชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต ๓ ขยายโอกาส  
๒๗ บ้านนาวงศ์   สพป. นา่น เขต ๒ ขยายโอกาส  
๒๘ แม่ก๋งวิทยา สพป.ล าปาง เขต ๑ ขยายโอกาส  
๒๙ บุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต ๒ ขยายโอกาส  
๓๐ บ้านน า้พุ   สพป. อทุยัธานี เขต ๒ ขยายโอกาส  
๓๑ บ้านโคกสงู สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ ขยายโอกาส  
๓๒ บ้านหนองหวัหม ู  สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ขยายโอกาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
ล าดบัที่ ช่ือโรงเรียน สังกัด ระดบัที่สอน หมายเหตุ 

๓๓ บ้านปะอาว   สพป. อบุลราชธานี เขต ๑ ขยายโอกาส  
๓๔ หนองม่วงประชานกุูล สพป. ขอนแก่น  เขต ๕ ขยายโอกาส  
๓๕ สมุเส้าวิทยา สพป. อดุรธานี เขต ๑ ขยายโอกาส  
๓๖ ไทยรัฐวทิยา ๒๐ (บ้านหนอง

มะคา่โมง) 
สพป. สพุรรณบุรี เขต ๓ ขยายโอกาส  

๓๗ วดัล าตะเคียน (วิริยะศกึษา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 
๒ 

ขยายโอกาส  

๓๘ บ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ขยายโอกาส  
๓๙ วดัโนนสภาราม (นารถวาจาวทุธ

อปุถมัภ์) 
สพป. สระบุรี เขต ๑ ขยายโอกาส  

๔๐ ทุง่ตะโกวิทยา   จ.ชมุพร สพม. เขต ๑๑ มธัยมศกึษา  
๔๑ คลองพนสฤษด์ิพิทยา จ.กระบ่ี  สพม. เขต ๑๓ มธัยมศกึษา  
๔๒ ตากใบ   จ.นราธิวาส  สพม. เขต ๑๕ มธัยมศกึษา  
๔๓ ถ่ินโอภาสวิทยา จ. แพร่  สพม. เขต ๓๗ มธัยมศกึษา  
๔๔ ผาเมืองวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ สพม. เขต ๔๐ มธัยมศกึษา  
๔๕ ห้วยคตพิทยาคม จ.อทุยัธานี  สพม. เขต ๔๒ มธัยมศกึษา  
๔๖ ยกกระบตัรวิทยาคม   จ.ตาก  สพม. เขต ๓๘ มธัยมศกึษา  
๔๗ มธัยมพชัรกิตติยาภา 2   จ.ก าแพงเพชร สพม. เขต 

๔๑ 
มธัยมศกึษา  

๔๘ ค าเตยอปุถมัภ ์ จ. นครพนม  สพม. เขต ๒๒ มธัยมศกึษา  
๔๙ บุ่งคล้านคร   จ.บึงกาฬ สพม. เขต ๒๑ มธัยมศกึษา  
๕๐ โคกสีวิทยาสรรค์   จ. สกลนคร  สพม. เขต ๒๓ มธัยมศกึษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
ล าดบัที่ ช่ือโรงเรียน สังกัด ระดบัที่สอน หมายเหตุ 

๕๑ ภเูรือวิทยา จ.เลย  สพม. เขต ๑๙ มธัยมศกึษา  
๕๒ ทรายทองวิทยา จ. ร้อยเอ็ด  สพม. เขต ๒๗ มธัยมศกึษา  
๕๓ ดงสวา่งวิทยา จ.อบุลราชธานี  สพม. เขต 

๒๙ 
มธัยมศกึษา  

๕๔ บ้านขอ่ยวิทยา จ. ลพบุรี  สพม. เขต ๕ มธัยมศกึษา  
๕๕ สระยายโสมวิทยา  จ.สพุรรณบุรี สพม. เขต ๙ มธัยมศกึษา  

๕๖ โพธ์ิทอง “จินดามณี” จ.อา่งทอง  สพม. เขต ๕ มธัยมศกึษา  
๕๗ ราชวินิตนนทบุรี (นนทกิจพิศาล) จ.นนทบุรี  สพม. เขต ๓ มธัยมศกึษา  
๕๘ ศรีสโมสรวิทยา จ.ชยันาท  สพม. เขต ๕ มธัยมศกึษา  
๕๙ เลาขวญัราษฎร์บ ารุง   จ. กาญจนบุรี  สพม. เขต ๘ มธัยมศกึษา  
๖๐ ธงชยัวิทยา จ.ประจวบคีรีขนัธ์ สพม.เขต 

๑๐ 
มธัยมศกึษา  

๖๑ ทองแสนขนัวิทยา จ.อตุรดิตถ์ สพม.เขต ๓๙ มธัยมศกึษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อโรงเรียนโครงการ 
“พฒันาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”  

รุ่นที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๑ จ านวน ๓๐ โรงเรียน 
******** 

ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

๑ บ้านสนัติคาม สพป. ชลบุรี เขต ๓ ประถมศกึษา  

๒ บ้านบนันงัปุเลา สพป. สตูล ประถมศกึษา  

๓ บ้านแหร สพป. ยะลา เขต ๓ ประถมศกึษา  

๔ บ้านในเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    สพป. อตุรดิตถ์ เขต ๑ ประถมศกึษา  

๕ บ้านวงัยาว สพป. นา่น เขต ๑ ประถมศกึษา  

๖ บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ ประถมศกึษา  

๗ บ้านสบขาม สพป. พะเยา เขต ๒ ประถมศกึษา  

๘ ทา่ตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สริุนทร์ เขต ๒ ประถมศกึษา  

๙ บ้านส านกัทอง สพป. ระยอง เขต ๑ ขยายโอกาส  

๑๐ บ้านหนองกระทุม่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ ขยายโอกาส  

๑๑ บ้านเจาะเกาะ         สพป. นราธิวาส เขต ๓ ขยายโอกาส  

๑๒ ผาผึง้วิทยาคม สพป. ตาก เขต ๑ ขยายโอกาส  

๑๓ บ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ ขยายโอกาส  

๑๔ สนัมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ ขยายโอกาส  

๑๕ บ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ ขยายโอกาส  

๑๖ ชมุชนบ้านหวัขวั สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขยายโอกาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

๑๗ บ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮอ่งสอน เขต ๑ ขยายโอกาส  

๑๘ บ้านดอนตะลมุพกุ (เจริญจิตต์
วิทยา) 

สพป. นนทบุรี เขต ๒ ขยายโอกาส  

๑๙ ทา่ลาด สพป. นครราชสีมา เขต ๗ ขยายโอกาส อ.๑ - ม.๖ 
๒๐ ชมุชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต ๑ ขยายโอกาส  

๒๑ บ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต ๑ ขยายโอกาส  

๒๒ บ้านวงัน า้เขียว สพป. ประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๑ ขยายโอกาส  

๒๓ นิคมวิทยา จ. ระยอง สพม. เขต ๑๘  มธัยมศกึษา  

๒๔ วดัธรรมจริยาภิรมณ์ จ. สมทุรสาคร สพม. เขต 
๑๐ 

มธัยมศกึษา  

๒๕ พระพรหมพิทยานสุรณ์ จ. นครศรีธรรมราช สพม. เขต 
๑๒ 

มธัยมศกึษา  

๒๖ แม่สะเรียง “บริพตัรศกึษา” จ. แม่ฮอ่งสอน สพม. เขต 
๓๔ 

มธัยมศกึษา  

๒๗ สนัติคีรีวิทยาคม จ. เชียงราย สพม. เขต ๓๖ มธัยมศกึษา  

๒๘ วงัม่วงพิทยาคม จ. หนองคาย สพม. เขต ๒๑ มธัยมศกึษา  

๒๙ ราชประชานเุคราะห์ ๓๑ จ. เชียงใหม่ สศศ. ศึกษาสงเคราะห์  

๓๐ ราชประชานเุคราะห์ ๒๘ จ. ยโสธร สศศ. ศึกษาสงเคราะห์  

 
 

กลุม่พฒันาและสง่เสริมวิทยบริการ  
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา  

สพฐ. ศธ. โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
“พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน” รุ่นที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๒  

จ านวน ๒๘ โรงเรียน 
 

ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

๑ ดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร ประถมศกึษา  

๒ วดัเปรมประชากร สพป. ปทมุธานี เขต ๑ ประถมศกึษา  

๓ บ้านบางประแดง สพป. นครปฐม เขต ๒ ประถมศกึษา  

๔ บ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต ๒ ประถมศกึษา  

๕ บ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต ๓ ประถมศกึษา  

     

     

๘ ชมุชนวงัสะพุง สพป. เลย เขต ๒ ประถมศกึษา  

๙ บ้านไผล้่อมสามคัคี สพป. จนัทบุรี เขต ๒ ประถมศกึษา  

     

๑๑ บ้านบางม่วง สพป. พงังา ขยายโอกาส  

     

๑๓ บ้านเหลา่เป้า สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ ขยายโอกาส  

๑๔ โสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ขยายโอกาส  

     

๑๖ ห้วยน า้หอมวิทยาคาร จ. นครสวรรค์ สพม. ๔๒ มธัยมศกึษา  

๑๗ บางมลูนากภมิูวิทยาคม จ. พิจิตร สพม. เขต ๔๑ มธัยมศกึษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

     

๑๙ หนัคาราษฎร์รังสฤษด์ิ จ. ชยันาท สพม. เขต ๕ มธัยมศกึษา  

     

     
๒๒ ปะทิววิทยา จ. ชมุพร สพม. เขต ๑๑ มธัยมศกึษา  

๒๓ ศรีชมภวิูทยา จ. บึงกาฬ สพม. ๒๑ มธัยมศกึษา  

     

๒๕ ค าตากล้าราช
ประชาสงเคราะห์ 

จ. สกลนคร สพม. ๒๓ มธัยมศกึษา  

๒๖ เทพสถิตย์วิทยา จ. ชยัภมิู สพม. ๓๐ มธัยมศกึษา  

     

๒๘ ศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ. บุรีรัมย์ สศศ. ศึกษาสงเคราะห์  
 

 
หมายเหตุ โรงเรียนในชอ่งวา่ได้เข้าร่วมโครงการ “พฒันาห้องสมดุมีชีวิต เพ่ือเฉลมิพระเกียรติ ๖๐ พรรษา แล้ว 

กลุ่มพฒันาและส่งเสริมวิทยบริการ  
ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  

สพฐ. ศธ. โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ 
“พฒันาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”  

รุ่นที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๕๖  
ประเภทที่ ๑ (สนับสนุนงบประมาณในการพฒันาห้องสมุด) 

จ านวน ๓๐ โรงเรียน 
******** 

ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

๑ บ้านพรหมมาสามคัคี สพป. ก าแพงเพชร  เขต ๒ ประถมศกึษา  

๒ พยุหะศึกษาศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์  เขต ๑ ประถมศกึษา  

๓ อนบุาลแม่พริก สพป. ล าปาง  เขต ๒ ประถมศกึษา  

๔ บ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต ๑ ประถมศกึษา  

๕ ชมุชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ประถมศกึษา  

๖ โนนสงัวิทยาสรรค์ สพป. หนองบวัล าภ ู เขต 
๑ 

ประถมศกึษา  

๗ วดัทุง่สวา่ง สพป. นครราชสีมา เขต ๑ ประถมศกึษา  

๘ อนบุาลนครจมัปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต ๒ ประถมศกึษา  

๙ ร่มเกล้า ๒ สพป. อดุรธานี  เขต ๓ ประถมศกึษา  

๑๐ บ้านบาโงยซิแน สพป. ยะลา เขต ๒ ประถมศกึษา  

๑๑ บ้านสามแยกวงัชมภ ู สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ ขยายโอกาส  

๑๒ บ้านปางอุง๋ สพป. เชียงใหม่ เขต ๖ ขยายโอกาส  

๑๓ อนบุาลวงัทรายพูน สพป. พิจิตร เขต ๑ ขยายโอกาส  

๑๔ บ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต ๑ ขยายโอกาส  

๑๕ บ้านเกาะโพธ์ิ (วนัครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต ๒ ขยายโอกาส  

๑๖ บ้านหนองชมุแสง สพป. กาฬสินธ์ิ เขต ๒ ขยายโอกาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

๑๗ บ้านดงเจริญ สพป. ยโสธร  เขต ๑ ขยายโอกาส  

๑๘ บ้านสร้างม่วงส้มเสีย้ว สพป. อบุลราชธานี เขต ๕ ขยายโอกาส  

๑๙ ฉิมพลีวิทยา สพป. ชยัภมิู เขต ๑ ขยายโอกาส  
๒๐ วดัควนสีนวล สพป. ตรัง เขต ๑ ขยายโอกาส  

๒๑ บ้านไร่พิทยาคม จ. สโุขทยั สพม. เขต ๓๘  มธัยมศกึษา  

๒๒ สวนอนนัต์  กรุงเทพมหานคร  สพม.เขต 
๑ 

มธัยมศกึษา  

๒๓ ทา่ช้างวิทยาคาร จ. สิงห์บุรี  สพม. เขต ๕ มธัยมศกึษา  

๒๔ คลองใหญ่วิทยาคม จ. ตราด  สพม. เขต ๑๗ มธัยมศกึษา  

๒๕ สามชยั จ. กาฬสินธ์ สพม. เขต ๒๔ มธัยมศกึษา  

๒๖ นางรองพิทยาคม จ. บุรีรัมย์ สพม. เขต ๓๒ มธัยมศกึษา  

๒๗ ยางหลอ่วิทยาคาร จ. หนองบวัล าภ ูสพม. เขต 
๑๙ 

มธัยมศกึษา  

๒๘ ตระกูลประเทืองวิทยาคม จ. ยโสธร สพม. เขต ๒๘ มธัยมศกึษา  

๒๙ กงหราพิชากร จ. พทัลงุ  สพม. เขต ๑๒ มธัยมศกึษา  

๓๐ พุนพินพิทยาคม จ. สรุาษฎร์ธานี สพม. เขต 
๑๑ 

มธัยมศกึษา  

 
 

กลุม่พฒันาและสง่เสริมวิทยบริการ  
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา  

สพฐ. ศธ. โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 



รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ 
“พฒันาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”  

รุ่นที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๕๖  
ประเภทที่ ๒ (สนับสนุนเฉพาะด้านองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต) 

จ านวน ๓๐ โรงเรียน 
******** 

ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

๑     

๒ อนบุาลหลม่เก่า สพป. เพชรบูรณ์  เขต ๒ ประถมศกึษา  

๓ วดัครีิวหิาร (สมด็จพระวนัรัตอปุถมัภ์) สพป. ตราด ประถมศกึษา  

๔ วดัน้อยแสงจนัทร์ (จนัทร์ศิริวทิยาคาร) สพป. สมทุรสงคราม ประถมศกึษา  

๕ อนบุาลองครักษ์ สพป. นครนายก ประถมศกึษา  

๖ อนบุาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ประถมศกึษา  

๗ อนบุาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ ประถมศกึษา  

๘ บ้านห้วยด่าน สพป. สรุาษฎร์ธานี เขต ๑ ประถมศกึษา  

๙ อนบุาลกงหรา สพป. พทัลงุ เขต ๒ ประถมศกึษา  

๑๐ อนบุาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต ๑ ประถมศกึษา  

     

๑๒ บ้านทุง่มน สพป. อทุยัธานี เขต ๑ ขยายโอกาส  

๑๓ วดัหวัส าโรง (ศรีราษฎร์บ ารุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ขยายโอกาส  

๑๔ บ้านด่าน (ราษฎร์บ ารุง) สพป. สระแก้ว เขต ๑ ขยายโอกาส  

๑๕ หินกอง (พิบูลอนสุรณ์) สพป. สระบุรี เขต ๒ ขยายโอกาส  

๑๖ บ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต ๒ ขยายโอกาส  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

     

     

๑๙ วดัสวุรรณคีรีวงก์ สพป. ภเูก็ต ขยายโอกาส  

๒๐ บ้านโต สพป. ยะลา เขต ๓ ขยายโอกาส  

     
๒๒ แม่ริมวิทยาคม จ. เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ มธัยมศกึษา  

๒๓ เมืองราดวิทยาคม จ. เพชรบูรณ์  สพม. เขต ๔๐ มธัยมศกึษา  

๒๔ อดุมสิทธิศึกษา จ. กาญจนบุรี สพม. เขต ๘ มธัยมศกึษา  

๒๕ กุยบุรีวิทยา จ. ประจวบคีรีขนัธ์ สพม. เขต 
๑๐ 

มธัยมศกึษา  

๒๖ กณัทรลกัษ์วิทยาคม จ. ศรีสะเกษ สพม . เขต ๒๘ มธัยมศกึษา  

     

๒๘ สนมวิทยาคาร จ. สริุนทร์  สพม. เขต ๓๓ มธัยมศกึษา  

๒๙ สตรีปากพนงั จ. นครศรีธรรมราช สพม. เขต 
๑๒ 

มธัยมศกึษา  

     

๓๑ กลัยาณีศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช สพม. เขต 
๑๒ 

มธัยมศกึษา  

๓๒ มธัยมวดัดาวคนอง กทม.  สพม. เขต ๑ มธัยมศกึษา  

หมายเหตุ โรงเรียนในชอ่งวา่ได้เข้าร่วมโครงการ “พฒันาห้องสมดุมีชีวิต เพ่ือเฉลมิพระเกียรติ ๖๐ พรรษา แล้ว 

กลุม่พฒันาและสง่เสริมวิทยบริการ  
 ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา  

สพฐ. ศธ. โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ 
“พฒันาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”  

รุ่นที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๕๗  
จ านวน ๖๘ โรงเรียน 

******** 
ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

๑ วดัอินทาราม “โกวิท
อินทราทร” 

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ประถมศกึษา  

๒ ชมุชนบ้านเพชร (วนัครู 
๒๕๐๐) 

สพป.ชยัภมิู เขต ๓ ประถมศกึษา  

๓ อนบุาลพะโต๊ะ สพป.ชมุพร เขต ๒ ประถมศกึษา  

๔ อนบุาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต ๒ ประถมศกึษา  

๕ ชมุชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม ่เขต ๕ ประถมศกึษา  

๖ บ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ประถมศกึษา  

๗ วดัดอนคา สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ ประถมศกึษา  

๘ อนบุาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบวั) สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประถมศกึษา  

๙ วดัราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ประถมศกึษา  

๑๐ เมืองปทมุรัตต์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ประถมศกึษา  

๑๑ อนบุาลแจ้หม่ สพป.ล าปาง เขต ๓ ประถมศกึษา  

๑๒ บ้านศรีย้อย สพป.ล าพูน เขต ๑ ประถมศกึษา  

๑๓ บ้านโคกงาม สพป.เลย เขต ๓ ประถมศกึษา  

๑๔ บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 
๑๒๖ 

สพป.สกลนคร เขต ๒ ประถมศกึษา  

๑๕ บ้านห้วยน า้เท่ียง สพป.สกลนคร เขต ๓ ประถมศกึษา  

๑๖ วดับ้านส้อง สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต ๓ ประถมศกึษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

๑๗ อนบุาลดารณีทา่บ่อ สพป.หนองคาย เขต ๑ ประถมศกึษา  

๑๘ บ้านพระบาทนาหงส์ สพป.หนองคาย เขต ๒ ประถมศกึษา  

๑๙ อนบุาลศรีธาตุ สพป.อดุรธานี เขต ๒ ประถมศกึษา  
๒๐ อนบุาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป.อบุลราชธานี เขต ๒ ประถมศกึษา  
๒๑ บ้านกุยแหย่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ขยายโอกาส  

๒๒ ค าบงพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ขยายโอกาส  

๒๓ บ้านหนองแขมอีโล สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ขยายโอกาส  

๒๔ ชมุชนหนองกุงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ขยายโอกาส  

๒๕ บ้านแม่จนั (เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

สพป.เชียงราย เขต ๓ ขยายโอกาส  

๒๖ สนัก าแพงคนัธาอนสุรณ์ สพป.เชียงใหม ่เขต ๑ ขยายโอกาส  

๒๗ บ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม ่เขต ๓ ขยายโอกาส  

๒๘ บ้านวงัโรงใหญ่สามคัคี สพป.นครราชสีมา เขต ๔ ขยายโอกาส  

๒๙ บ้านหนองสรวง สพป.นครราชสีมา เขต ๕ ขยายโอกาส  

๓๐ วดัทุง่แย้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ขยายโอกาส  

๓๑ บ้านหวัฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ขยายโอกาส  

๓๒ วดัยางเอน (ประชานเุคราะห์) สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ขยายโอกาส  

๓๓ บ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ขยายโอกาส  

๓๔ บ้านวงัโพน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ขยายโอกาส  

๓๕ บ้านบวัชมุ สพป.ลพบุรี เขต ๒ ขยายโอกาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

๓๖ บ้านนาโป่ง สพป.เลย เขต ๑ ขยายโอกาส  

๓๗ อนบุาลกนัทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ขยายโอกาส  

๓๘ บ้านส าโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ขยายโอกาส  
๓๙ วดัปากพระ สพป.สโุขทยั เขต ๑ ขยายโอกาส  

๔๐ เมืองสพุรรณบุรี สพป.สพุรรณบุรี เขต ๑ ขยายโอกาส  

๔๑ บ้านรุน สพป.สริุนทร์ เขต ๓ อ. ๑ - ม.๖  

๔๒ บริบาลภมิูเขตต์ สพป.อดุรธานี เขต ๔ ขยายโอกาส  

๔๓ บ้านห้วยยาง สพป.อตุรดิตถ์ เขต ๒ ขยายโอกาส  

๔๔ บ้านนกเต็น สพป.อบุลราชธานี เขต ๓ ขยายโอกาส  

๔๕ บ้านหนองกินเพล สพป.อบุลราชธานี เขต ๔ ขยายโอกาส  

๔๖ เจ้าพระยาวิทยาคม สพม. เขต ๒ กทม. มธัยมศกึษา  

๔๗ วิเชียรกลิ่นสคุนธ์อปุถมัภ์ สพม. เขต ๓ จ.
พระนครศรีอยุธยา 

มธัยมศกึษา  

๔๘ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า 
ปทมุธานี 

สพม.เขต ๔ จ.ปทมุธานี มธัยมศกึษา  

๔๙ บ้านหมอ “พฒันานกุูล” สพม.เขต ๔ จ.สระบุรี มธัยมศกึษา  

๕๐ เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ สพม.เขต ๖ จ.ฉะเชิงเทรา มธัยมศกึษา  

๕๑ นวมินทราชินทูิศ สวนกหุลาบ
วทิยาลยั สมทุรปราการ 

สพม. เขต ๖ จ.
สมทุรปราการ 

มธัยมศกึษา  

๕๒ ประจนัตราษฎร์บ ารุง สพม.เขต ๗ จ.ปราจีนบุรี มธัยมศกึษา  

๕๓ เลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม สพม.เขต ๗ จ.นครนายก มธัยมศกึษา  

๕๔ คลองหาดพิทยาคม สพม.เขต ๗ จ.สระแก้ว มธัยมศกึษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๔ - 

ล าดับที่ ช่ือโรงเรียน จังหวัด/สังกัด ระดับที่สอน หมายเหตุ 

๕๕ มธัยมวดัดอนตูม สพม.เขต ๘ จ.ราชบุรี มธัยมศกึษา  

๕๖ งิว้รายบุญมีรังสฤษด์ิ สพม.เขต ๙ จ.นครปฐม มธัยมศกึษา  

๕๗ บ้านแหลมวิทยา สพม.เขต ๑๐ จ.เพชรบุรี มธัยมศกึษา  
๕๘ อมัพวนัวิทยาลยั สพม.เขต ๑๐ จ.สมทุรสงคราม มธัยมศกึษา  

๕๙ ทุง่มะพร้าววิทยา สพม.เขต ๑๔ จ.พงังา มธัยมศกึษา  

๖๐ เชิงทะเลวิทยาคม “จติุ-ก้อง 
อนสุรณ์ 

สพม.เขต ๑๔ จ.ภเูก็ต มธัยมศกึษา  

๖๑ กระบุรีวิทยา สพม.เขต ๑๔ จ.ระนอง มธัยมศกึษา  

๖๒ สตรียะลา สพม.เขต ๑๕ จ.ยะลา มธัยมศกึษา  

๖๓ หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สพม.เขต ๑๖ จ.สงขลา มธัยมศกึษา  

๖๔ แก่งหางแมวพิทยาคาร สพม.เขต ๑๗ จ.จนัทบุรี มธัยมศกึษา  

๖๕ หนองใหญ่ศิริวาทวิทยา สพม.เขต ๑๘ จ.ชลบุรี มธัยมศกึษา  

๖๖ ดงมอนวิทยาคม สพม.เขต ๒๒ จ.มกุดาหาร มธัยมศกึษา  

๖๗ บรบือ สพม.เขต ๒๖ จ.มหาสารคาม มธัยมศกึษา  

๖๘ คึมใหญ่วิทยา สพม.เขต ๒๙ จ.
อ านาจเจริญ 

มธัยมศกึษา  

 
กลุม่พฒันาและสง่เสริมวิทยบริการ  

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา  
สพฐ. ศธ. โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ 

 
 


