
รายช่ือสถานศึกษากรณีขอเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564               
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  

 

ที ่ อ าเภอ ต าบล รายช่ือสถานศึกษา 
1 เมืองก ำแพงเพชร คณฑี ปรำสำทอนุสณ์ 
2 เมืองก ำแพงเพชร คณฑี บ้ำนเทียมเจริญ 
3 เมืองก ำแพงเพชร คณฑี บ้ำนหงษ์ทอง 
4 เมืองก ำแพงเพชร คณฑี บ้ำนท่ำเสลี่ยง 
5 เมืองก ำแพงเพชร คณฑี บ้ำนใหม่สำมัคคี 
6 เมืองก ำแพงเพชร คณฑี บ้ำนโพธิ์พัฒนำ 
7 เมืองก ำแพงเพชร คลองแม่ลำย ยำงเลียงรำษฎร์พัฒนำ 
8 เมืองก ำแพงเพชร คลองแม่ลำย ประชำรัฐพัฒนำ 
9 เมืองก ำแพงเพชร คลองแม่ลำย อ่ำงทองพัฒนำ  

10 เมืองก ำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ บ้ำนดงตำจันทร์ 
11 เมืองก ำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ บ้ำนวังประดำ 
12 เมืองก ำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ บ้ำนวังน  ำขำว 
13 เมืองก ำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ บ้ำนไตรตรึงษ์ 
14 เมืองก ำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ บ้ำนโนนโก 
15 เมืองก ำแพงเพชร ทรงธรรม บ้ำนไทรย้อย 
16 เมืองก ำแพงเพชร ทรงธรรม วัดรำษฎร์เจริญพร 
17 เมืองก ำแพงเพชร ทรงธรรม บ้ำนทรงธรรม 
18 เมืองก ำแพงเพชร ทรงธรรม สหวิทยำคม 
19 เมืองก ำแพงเพชร ท่ำขุนรำม หนองบัวรำษฎร์บ ำรุง 
20 เมืองก ำแพงเพชร ท่ำขุนรำม บ้ำนสุวรรณภูมิ 
21 เมืองก ำแพงเพชร เทพนคร บ้ำนคลองเรือ 
22 เมืองก ำแพงเพชร เทพนคร บ้ำนท่ำตะคร้อ 
23 เมืองก ำแพงเพชร เทพนคร บ้ำนวังโบสถ์ 
24 เมืองก ำแพงเพชร ธ ำมรงค์ บ้ำนคลองสีนวล 
25 เมืองก ำแพงเพชร ธ ำมรงค์ บ้ำนธ ำมรงค์ (รองประชำสงเครำะห์) 
26 เมืองก ำแพงเพชร นครชุม สำธิตฯ 
27 เมืองก ำแพงเพชร นครชุม สำธิตวัดพระบรมธำตุ 
28 เมืองก ำแพงเพชร นำบ่อค ำ บ้ำนชัยภูม ิ
29 เมืองก ำแพงเพชร นำบ่อค ำ บ้ำนนำบ่อค ำ 
30 เมืองก ำแพงเพชร นำบ่อค ำ ปำงขนุน 
31 เมืองก ำแพงเพชร นำบ่อค ำ นำรีรำษฎร์สำมัคคี 
32 เมืองก ำแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นิคมสร้ำงตนเอง 5 (สระเตย) 
33 เมืองก ำแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นิคมสร้ำงตนเอง 4 (บ้ำนใหม่ศรีอุบล) 
34 เมืองก ำแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นิคมสร้ำงตนเอง 3 (แปดอ้อม) 
35 เมืองก ำแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นิคมสร้ำงตนเอง 2 (บ่อทอง) 



ที ่ อ าเภอ ต าบล รายช่ือสถานศึกษา 
36 เมืองก ำแพงเพชร ในเมือง วัดคูยำง 
37 เมืองก ำแพงเพชร ลำนดอกไม้ บ้ำนลำนหิน 
38 เมืองก ำแพงเพชร ลำนดอกไม้ บ้ำนเกำะน  ำโจน 
39 เมืองก ำแพงเพชร ลำนดอกไม้ วัดอรัญญิกำวำสน์ 
40 เมืองก ำแพงเพชร วังทอง บ้ำนหนองรี 
41 เมืองก ำแพงเพชร วังทอง บ้ำนวังทอง 
42 เมืองก ำแพงเพชร สระแก้ว บ้ำนหนองกรด 
43 เมืองก ำแพงเพชร สระแก้ว บ้ำนโพธิ์สวัสดิ ์
44 เมืองก ำแพงเพชร สระแก้ว บ้ำนหนองสะแก 
45 เมืองก ำแพงเพชร สระแก้ว อนุบำลก ำแพงเพชร 
46 เมืองก ำแพงเพชร สระแก้ว บ้ำนล ำมะโกรก 
47 เมืองก ำแพงเพชร หนองปลิง บ้ำนเกำะสะบ้ำ 
48 เมืองก ำแพงเพชร หนองปลิง บ้ำนบ่อสำมแสน 
49 เมืองก ำแพงเพชร หนองปลิง ชุมชนบ้ำนหนองปลิง (นำคอุปถัมภ์) 
50 เมืองก ำแพงเพชร หนองปลิง บ้ำนน  ำดิบ 
51 เมืองก ำแพงเพชร อ่ำงทอง บ้ำนหนองขำม 
52 เมืองก ำแพงเพชร อ่ำงทอง บ้ำนวังตะเคียน 
53 เมืองก ำแพงเพชร อ่ำงทอง บ้ำนหนองใหญ่ 
54 เมืองก ำแพงเพชร อ่ำงทอง บ้ำนทุ่งตำพุก 
55 พรำนกระต่ำย คุยบ้ำนโอง บ้ำนคุยแขวน 
56 พรำนกระต่ำย คุยบ้ำนโอง บ้ำนไร่ดง 
57 พรำนกระต่ำย คุยบ้ำนโอง บ้ำนนำป่ำแดง 
58 พรำนกระต่ำย คุยบ้ำนโอง บ้ำนคุยบ้ำนโอง 
59 พรำนกระต่ำย ท่ำไม้ บ้ำนสมอโคน 
60 พรำนกระต่ำย ท่ำไม้ บ้ำนวังชะโอน 
61 พรำนกระต่ำย ท่ำไม้ บ้ำนวังไม้แดง 
62 พรำนกระต่ำย ท่ำไม้ บ้ำนน  ำดิบมะพร้ำว 
63 พรำนกระต่ำย พรำนกระต่ำย หนองแขมประชำสรรค์ 
64 พรำนกระต่ำย พรำนกระต่ำย บ้ำนใหม่เขำนิยม 
65 พรำนกระต่ำย พรำนกระต่ำย ชุมชนบ้ำนเขำแก้ว 
66 พรำนกระต่ำย พรำนกระต่ำย บ้ำนเขำสว่ำงอำรมณ์ 
67 พรำนกระต่ำย วังควง บ้ำนลำนกระทิง 
68 พรำนกระต่ำย วังควง บ้ำนคุยป่ำรัง 
69 พรำนกระต่ำย วังควง บ้ำนลำนทอง 
70 พรำนกระต่ำย วังตะแบก บ้ำนคุยประดู่ 
71 พรำนกระต่ำย วังตะแบก บ้ำนห้วยน  ำใส 
72 พรำนกระต่ำย วังตะแบก บ้ำนวังตะแบก 
73 พรำนกระต่ำย วังตะแบก บ้ำนวังมะค่ำ 



ที ่ อ าเภอ ต าบล รายช่ือสถานศึกษา 
74 ไทรงำม พำนทอง บ้ำนพำนทอง 
75 ไทรงำม พำนทอง บ้ำนบ่อแก้ว 
76 ไทรงำม พำนทอง  บ้ำนหนองหัวควำย 
77 ไทรงำม มหำชัย บ้ำนทุ่งมหำชัย 
78 ไทรงำม มหำชัย บ้ำนแก้วสุวรรณ 
79 ไทรงำม มหำชัย บ้ำนป่ำถั่ว 
80 ไทรงำม มหำชัย ห้วยใหญ่ยำงงำม 
81 ไทรงำม มหำชัย บ้ำนทุ่งมหำศำล 
82 ไทรงำม หนองคล้ำ บ้ำนหัวยำง 
83 ไทรงำม หนองคล้ำ บ้ำนแม่บัว 
84 ไทรงำม หนองคล้ำ บ้ำนวังโขน 
85 ไทรงำม หนองคล้ำ บ้ำนหนองคล้ำ 
86 ไทรงำม หนองทอง บ้ำนเนินกรอย 
87 ไทรงำม หนองทอง บ้ำนหนองทอง 
88 ไทรงำม หนองทอง บ้ำนโนนใหญ่ 
89 ไทรงำม หนองทอง บ้ำนใหม่สำมัคค ี 
90 ไทรงำม หนองทอง บ้ำนจิกคันช้อน 
91 ไทรงำม หนองแม่แตง หนองลวกรำษฎร์บ ำรุง 
92 ไทรงำม หนองแม่แตง บ้ำนไผ่ตำสุ่ม 
93 ไทรงำม หนองแม่แตง บ้ำนหนองแม่แตง  
94 ไทรงำม หนองแม่แตง สิริแก้วเจริญ 
95 ไทรงำม หนองแม่แตง บ้ำนตอรัง 
96 ไทรงำม หนองไม้กอง บ้ำนหนองไม้กอง 
97 ไทรงำม หนองไม้กอง บ้ำนจิกลำด 
98 ไทรงำม หนองไม้กอง อ่อนวิมลรำษฎร์วิทยำ 
99 ไทรงำม หนองไม้กอง ยั่งยืนรำษฎร์วิทยำ 

100 ลำนกระบือ จันทิมำ บ้ำนหนองจิก 
101 ลำนกระบือ จันทิมำ บ้ำนจันทิมำ 
102 ลำนกระบือ ช่องลม บ้ำนบึงกระดำน 
103 ลำนกระบือ โนนพลวง ไทยรัฐวิทยำ ๑๖ (บ้ำนโนนพลวง) 
104 ลำนกระบือ บึงทับแรต บ้ำนเด่นพระ 
105 ลำนกระบือ บึงทับแรต บ้ำนหนองละมั่งทอง 
106 ลำนกระบือ บึงทับแรต บ้ำนบึงทับแรต 
107 ลำนกระบือ ประชำสุขสันต์ บ้ำนประชำสุขสันต์ 
108 ลำนกระบือ ลำนกระบือ บ้ำนปลักไม้ด ำ 
109 ลำนกระบือ ลำนกระบือ นิคมสร้ำงตนเองบำงระก ำ 5 
110 ลำนกระบือ ลำนกระบือ อนุบำลลำนกระบือ 
111 ลำนกระบือ ลำนกระบือ บ้ำนหนองแขม 



ที ่ อ าเภอ ต าบล รายช่ือสถานศึกษา 
112 ลำนกระบือ ลำนกระบือ บ้ำนอำชำนุสรณ์ 
113 ลำนกระบือ หนองหลวง บ้ำนประดำเจ็ดรัง 
114 ลำนกระบือ หนองหลวง บ้ำนหนองปำกดง 
115 ลำนกระบือ หนองหลวง บ้ำนทรำยทอง 
116 ลำนกระบือ หนองหลวง บ้ำนหนองมะเกำะ 
117 ลำนกระบือ หนองหลวง บ้ำนใหม่สำมัคค ี 
118 ลำนกระบือ หนองหลวง บ้ำนหนองหลวง 
119 โกสัมพีนคร โกสัมพี บ้ำนโกสัมพี  
120 โกสัมพีนคร โกสัมพี บ้ำนไทยทวี 
121 โกสัมพีนคร โกสัมพี บ้ำนมะเดื่อชุมพร 
122 โกสัมพีนคร โกสัมพี บ้ำนดงซ่อม 
123 โกสัมพีนคร โกสัมพี บ้ำนไร่ล ำปำง 
124 โกสัมพีนคร โกสัมพี อนุบำลโกสัมพีนคร (บ้ำนท่ำคูณ) 
125 โกสัมพีนคร โกสัมพี บ้ำนคลองเมือง 
126 โกสัมพีนคร โกสัมพี บ้ำนโนนสมบูรณ์ 
127 โกสัมพีนคร โกสัมพี หนองแดน 
128 โกสัมพีนคร โกสัมพี บ้ำนหนองแดน สำขำบ้ำนโละโคะ 
129 โกสัมพีนคร โกสัมพี บ้ำนหนองวัวด ำ 
130 โกสัมพีนคร เพชรชมภู บ้ำนวังชมภู 
131 โกสัมพีนคร เพชรชมภู บ้ำนท่ำนำ 
132 โกสัมพีนคร เพชรชมภู บ้ำนเกำะรำกเสียด 
133 โกสัมพีนคร ลำนดอกไม้ตก บ้ำนลำนดอกไม้ 
134 โกสัมพีนคร ลำนดอกไม้ตก บ้ำนเกำะพิมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสถานศึกษากรณีขอเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564               
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

 

ที ่ อ าเภอ ต าบล รายช่ือสถานศึกษา 
1 เมืองก ำแพงเพชร คลองแม่ลำย บ้ำนปำงเรือ 
2 เมืองก ำแพงเพชร คลองแม่ลำย บ้ำนเขำน  ำเพชร 
3 เมืองก ำแพงเพชร ท่ำขุนรำม บ้ำนน  ำโท้ง 
4 เมืองก ำแพงเพชร เทพนคร บ้ำนโขมงหัก 
5 เมืองก ำแพงเพชร เทพนคร บ้ำนเทพนคร 
6 เมืองก ำแพงเพชร เทพนคร บ้ำนหนองเต่ำสำมัคคี 
7 เมืองก ำแพงเพชร เทพนคร บ้ำนบ่อตำโพธิ์ 
8 เมืองก ำแพงเพชร เทพนคร บ้ำนไร่ 
9 เมืองก ำแพงเพชร เทพนคร บ้ำนโนนสมอ 

10 เมืองก ำแพงเพชร เทพนคร ชุมบ้ำนคณฑี 
11 เมืองก ำแพงเพชร เทพนคร บ้ำนสระสิงห์โต 
12 เมืองก ำแพงเพชร นครชุม บ้ำนโนนม่วง 
13 เมืองก ำแพงเพชร นครชุม บ้ำนทุ่งสวน 
14 เมืองก ำแพงเพชร นครชุม บ้ำนทุ่งเศรษฐี 
15 เมืองก ำแพงเพชร นครชุม อนุบำลเมืองก ำแพงเพชร 
16 เมืองก ำแพงเพชร นำบ่อค ำ บ้ำนศรีไกรลำศ 
17 เมืองก ำแพงเพชร นำบ่อค ำ บ้ำนเขำวังเยี่ยม 
18 เมืองก ำแพงเพชร นำบ่อค ำ ผินสหรำษฎร์พัฒนำ 
19 เมืองก ำแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล นิคมสร้ำงตนเอง 1                 
20 เมืองก ำแพงเพชร ลำนดอกไม้ กัลปพฤกษ ์ 
21 เมืองก ำแพงเพชร วังทอง จ ำรูญชัยพฤกษ์รำษฎร์วิทยำ 
22 เมืองก ำแพงเพชร วังทอง บ้ำนมอสมบัติ 
23 เมืองก ำแพงเพชร วังทอง คลองใหญ่วิทยำ 
24 เมืองก ำแพงเพชร วังทอง บ้ำนหนองหญ้ำมุ้ง 
25 เมืองก ำแพงเพชร วังทอง นิยมรำษฎร์วิทยำ 
26 เมืองก ำแพงเพชร วังทอง โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ใต้ 
27 เมืองก ำแพงเพชร สระแก้ว ประชำสันติภำพ           
28 เมืองก ำแพงเพชร อ่ำงทอง บ้ำนท่ำเสำกระโดง 
29 เมืองก ำแพงเพชร อ่ำงทอง บ้ำนดำดทองเจริญ 
30 พรำนกระต่ำย เขำคีริส บ้ำนบึงลูกนก 
31 พรำนกระต่ำย เขำคีริส บ้ำนคุยป่ำยำง 
32 พรำนกระต่ำย เขำคีริส บ้ำนเมืองพำน 
33 พรำนกระต่ำย เขำคีริส บ้ำนเขำคีริส 
34 พรำนกระต่ำย เขำคีริส บ้ำนทุ่งรวงงทอง 
35 พรำนกระต่ำย เขำคีริส บ้ำนหนองโสน 



ที ่ อ าเภอ ต าบล รายช่ือสถานศึกษา 
36 พรำนกระต่ำย คลองพิไกร บ้ำนวังเฉลียง 
37 พรำนกระต่ำย คลองพิไกร บ้ำนบึงพิไกร 
38 พรำนกระต่ำย ถ  ำกระต่ำยทอง บ้ำนหนองตำกล้ำ 
39 พรำนกระต่ำย ถ  ำกระต่ำยทอง วัดโพธำรำม 
40 พรำนกระต่ำย ท่ำไม้ บ้ำนท่ำไม้ 
41 พรำนกระต่ำย ท่ำไม้ บ้ำนเก่ำ 
42 พรำนกระต่ำย พรำนกระต่ำย บ้ำนพรำนกระต่ำย 
43 พรำนกระต่ำย พรำนกระต่ำย อนุบำลพรำนกระต่ำย 
44 พรำนกระต่ำย วังควง บ้ำนลำนสะเดำ 
45 พรำนกระต่ำย วังควง บ้ำนหนองทรำย 
46 พรำนกระต่ำย วังควง บ้ำนนำนอก 
47 พรำนกระต่ำย หนองหัววัว บ้ำนหนองหัววัว 
48 พรำนกระต่ำย หนองหัววัว บ้ำนทุ่งน  ำตก 
49 พรำนกระต่ำย หนองหัววัว บ้ำนบำงลำด 
50 พรำนกระต่ำย ห้วยยั ง บ้ำนคลองห้วยยั ง 
51 พรำนกระต่ำย ห้วยยั ง บ้ำนแคทอง 
52 พรำนกระต่ำย ห้วยยั ง บ้ำนลำนช้ำงท่ำว 
53 พรำนกระต่ำย ห้วยยั ง บ้ำนลำนไผ่ 
54 พรำนกระต่ำย ห้วยยั ง บ้ำนสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) 
55 ไทรงำม ไทรงำม บ้ำนเนินส ำรำญรำษฎร์พัฒนำ 
56 ไทรงำม ไทรงำม อนุบำลไทรงำม 
57 ไทรงำม พำนทอง บ้ำนโนนจั่น 
58 ลำนกระบือ ช่องลม บ้ำนช่องลม 
59 ลำนกระบือ ช่องลม บ้ำนปรือพันไถ 
60 ลำนกระบือ ช่องลม บ้ำนเกศกำสร 
61 ลำนกระบือ โนนพลวง บ้ำนคุยมะม่วง 
62 ลำนกระบือ โนนพลวง บ้ำนอินทรำนุสรณ์ 
63 ลำนกระบือ ประชำสุขสันต์ บ้ำนลำนตำบัว 
64 ลำนกระบือ ประชำสุขสันต์ บ้ำนหร่ำยกำร้อง 
65 ลำนกระบือ ประชำสุขสันต์ วัฒนรำษฎร์ศึกษำ 
66 ลำนกระบือ หนองหลวง บ้ำนสุรเดชสำมัคคี 
67 ลำนกระบือ หนองหลวง บ้ำนบึงมำลย์ 
68 โกสัมพีนคร เพชรชมภู บ้ำนใหม่พัฒนำ 
69 โกสัมพีนคร ลำนดอกไม้ตก ยอดประชำสรรค์ 

  
 


