
 

 

 
 
 

สรุปโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 
และอ่านสารสนัติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554 

วันพุธที่  21  กันยายน 2554 
 

 
 
 

ด ำเนินกำรโดย มูลนิธิสหพันธ์สันตภิำพสำกล (ประเทศไทย) 
ด้วยกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือของ 
กระทรวงศึกษำธิกำร กรุงเทพมหำนคร 

และสถำนศึกษำท่ัวประเทศ 
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                                       รายงานโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 

และอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554 
ผู้เข้าร่วมประมาณ 1 ล้านคน จาก 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ 

 
 

เนื่องในวันที่ 21 กันยำยนของทุกปี องค์กำรสหประชำชำติก ำหนดให้เป็นวันสันติภำพสำกล  

ประชำชนในแต่ละประเทศจะร่วมร ำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดควำมตระหนัก ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมสันติภำพในทั่วโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ด ำเนินงำนเพื่อ

ส่งเสริมสันติภำพในฐำนะที่ปรึกษำพิเศษของสภำเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์กำรสหประชำชำติ (UNECOSOC) 

มีควำมตระหนักและปรำรถนำเป็นอย่ำงย่ิงในกำรสร้ำงกิจกรรมและควำมร่วมมือกันเพื่อน ำมำซึ่ง “สันติภำพ” 
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ในปี 2554 นี้ มูลนิธิฯ  ได้จัด “โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวัน

สันติภาพสากล 2554” ขึ้นในวันพุธที่  21  กันยำยน 2554 ซึ่งได้จัดขึ้นมำเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งในปีนี้ได้รับ

กำรสนับสนุนและควำมร่วมมือของกระทรวงศึกษำธิกำร และกรุงเทพมหำนคร ในกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้

โรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรมในคร้ังนี้พร้อมกันทั่วประเทศในเช้ำวันที่  21 กันยำยน  2554  ในช่วงเวลำ

ระหว่ำงกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ โดยกำรร ำลึกถึงคุณค่ำและควำมหมำยของสันติภำพ กำรอ่ำนสำรของเลขำธิกำร

องค์กำรสหประชำชำติเนื่องในวันสันติภำพสำกล และกำรร่วมสงบนิ่งและอธิษฐำนเพื่อสันติภำพ 1 นำที เพื่อเป็น

กำรสร้ำงกระแสและจิตส ำนึกแห่งสันติภำพให้กับเด็กและเยำวชนที่จะเป็นควำมหวังของแห่งสันติภำพของ

ประเทศชำติของเรำในอนำคตและเพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  เนื่องใน

วโรกำสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 7 รอบ ในปีนี้ ฯพณฯ ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรีได้กรุณำมอบ

สำรสันติภำพเนื่องในวันสันติภำพสำกลให้กับมูลนิธิฯ เพื่อน ำไปรณรงค์เผยแพร่เนื่องในวันสันติภำพสำกล  

 

ผลของกิจกรรมนี้มูลนิธิฯ หวังที่จะเป็นจุดเร่ิมต้นในกำรสร้ำงกระแสและจิตส ำนึกให้กับเยำวชน

ในสถำนศึกษำได้เห็นควำมส ำคัญของสันติภำพและควำมสำมัคคีในสังคมไทยและในสังคมโลก โดยควำมร่วมมือ

กับโรงเรียนและสถำนศึกษำทั้งในภำครัฐและเอกชน ในปีนี้ คำดว่ำมีคณะครูอำจำรย์ และนักเรียนเข้ำร่วม

โครงกำรนี้ประมำณ 1 ล้ำนคน จำกประมำณ 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีรำยงำนรำยช่ือโรงเรียนที่ร่วม

โครงกำรและส่งรำยงำนกลับมำที่ส ำนักงำนมูลนิธิฯ  และรำยงำนภำพกิจกรรมบำงส่วนของโรงเรียนที่ ร่วม

โครงกำร ซึ่งมีโรงเรียนจ ำนวนมำกได้น ำกิจกรรมนี้ไปเผยแพร่ในสื่อและเวบไซต์ต่ำงๆ เพื่อกำรรณรงค์

ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับสันติภำพ  ซึ่งหำกท่ำนต้องกำรรับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกำรหรือกิจกรรมเนื่องใน

วันสันติภำพสำกล  ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้จำกเวบไซต์ของมูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกล (ประเทศไทย) 

www.upf.or.th  และสหพันธ์สันติภำพสำกล นำนำชำติ www.upf.org   มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำกำรจัดกิจกรรม

โครงกำรนี้เนื่องวันสันติภำพสำกล 2554   จะช่วยส่งเสริมกระแสและจิตส ำนึกแห่งสันติภำพให้เกิดทุกในทุกพื้นที่

ของสังคมไทยร่วมกับประชำชนในประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upf.or.th/
http://www.upf.org/
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                                                              สาร 

นางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวัตร   นายกรัฐมนตรี 

                                       เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจ าปี ๒๕๕๔ 

                                                   วันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๔ 

องค์กำรสหประชำชำติได้ก ำหนดให้วันที่   ๒๑  กันยำยนของทุกปีเป็นวัน
สันติภำพสำกล เพื่อให้ประชำชนในแต่ละประเทศได้ร่วมร ำลึกถึงสันติสุขในกำรอยู่
ร่วมกันของสังคมทุกระดับ  และร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสันติภำพทั่วโลก  ส ำหรับใน
ประเทศไทย  มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกล (ประเทศไทย) ได้ริเร่ิมจัดกิจกรรมรณรงค์
สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐำนและอ่ำนสำรสันติภำพเนื่องในวันสันติภำพสำกลในสถำนศึกษำทั่ว
ประเทศไทย  โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษำธิกำรและกรุงเทพมหำนคร  เพื่อเป็นกำร
กระตุ้นจิตส ำนึกของเด็กไทยให้ใฝ่ใจในสันติภำพ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมพรรษำครบ ๗ รอบ ในวันที่  ๕  ธันวำคม 
๒๕๕๔ 

            กำรสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐำนเพื่อสันติภำพ  นอกจำกท ำให้จิตใจของเรำสงบ  มีสมำธิ  

มีสติและเกิดปัญญำแล้ว  ยังท ำให้เกิดควำมรัก  ควำมปรำรถนำดีต่อผู้อื่นและส่วนรวม  ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลที่จะด ำเนินกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์

ของคนในชำติ โดยเสริมสร้ำงควำมสมัครสมำนสำมัคคี  มีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันของ

ประชำชน  และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  ดิฉันจึงขอเชิญชวน

นักเรียนและครูบำอำจำรย์ทุกท่ำนได้ร่วมกันรณรงค์สร้ำงพลังแห่งควำมรัก  ควำมเอื้ออำทรและมีจิตอำสำ เพื่อร่วม

ใจกันท ำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่สร้ำงสรรค์และดีงำม  สร้ำงสภำพแวดล้อมแห่งสันติภำพในโรงเรียน  ชุมชน

รอบสถำนศึกษำและครอบครัวของเรำ  เพื่อที่จะได้ส่งผลต่อสันติภำพในสังคม  ประเทศชำติและโลกต่อไป 

ในโอกำสนี้  ดิฉันขออำรำธนำอ ำนำจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลำยที่ทุกท่ำนเคำรพนับถือ โปรดดล

บันดำลให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  คณะครู  อำจำรย์และนักเรียนทุกท่ำน  ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ  

เพียบพร้อมด้วยก ำลังกำย  ก ำลังใจและก ำลังปัญญำ  เพื่อร่วมกันเสริมสร้ำงพัฒนำสังคมไทยให้มีควำมสงบสุข

สมำนฉันท์และมีควำมเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

                                              
                                            นำงสำวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร 

                                            นำยกรัฐมนตรี 
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จ ำนวนโรงเรียนทีส่่งรำยงำนมำยังส ำนักงำนมูลนิธิฯ ในกำรเข้ำร่วม 

โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสนัติภาพเนื่องในวันสันติาพสากล 
วันพุธ  ที่  21  กันยายน 2554 

 

รายการ จ านวนตอบรับ(โรงเรียน) 
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 213 
ภำคกลำงและภำคตะวันออก 182 

ภำคเหนือ 197 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 377 

ภำคใต ้ 108 
รวมทั้งหมด 1077 

 

                                                                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลำคม 2554 
 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสงบนิ่งรว่มจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพฯ 
 

โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต / จังหวัด 

1 Interkids Bilingual School บำงกะปิ 

2 กงลี้จงซัน ธนบุรี 

3 กรุงเทพกำรบัญชีวิทยำลัย รำชเทว ี

4 กรุงเทพวิเทศศึกษำ ดอนเมือง 

5 กลำโหมอุทิศ นนทบุรี 

6 กสิณธรอนุสรณ์ บำงแค 

7 

กองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอ ำนวย
วิทยำ 

หลักสี ่

8 เกษมสันต์บริหำรธุรกิจ ประเวศ 

9 โกลบอล อินเดียน นำนำชำติ ปทุมธำนี 

10 คชเผือกอนุสรณ์ ประเวศ 

11 คลองกลันตัน สวนหลวง 

12 คลองปักหลกั ประเวศ 

13 คลองมะขำมเทศ ประเวศ 

ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต / จังหวัด 

14 คลองสองต้นนุ่น มีนบุรี 

15 คลองสำม มีนบุรี 

16 คันนำยำว(ธำรินเจริญสงครำะห์) คันนำยำว 

17 เคหะชุมชนลำดกระบัง ลำดกระบัง 

18 งิ้วรำยบุญมีรังสฤษดิ ์ นครปฐม 

19 จันทศิริวิทยำ หนองแขม 

20 แจ่มจันทร์ วัฒนำ 

21 ชัยพฤษมำลำ"นนทสิริรำษฎร์
บ ำเพ็ญ" 

ตลิ่งช่ัน 

22 ชุมทำงตลิ่งชัน ตลิ่งชัน 

23 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ ทุ่งครุ 

24 โชคชัย ลำดพร้ำว 

26 ไชยฉิมพลีวิทยำคม ภำษีเจริญ 

27 ซำงตำครู้สคอนแวนต์ ธนบุรี 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต / จังหวัด 
28 เซนต์ยอแซฟยำนนำวำ ยำนนำวำ 

29 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ บำงรัก 

30 เด็กสำกล บำงกะปิ 

31 เด็กสำกลนิมิตใหม่ มีนบุรี 

32 เตรียมบัณฑิต ปทุมธำนี 

33 เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ สะพำนสูง 

34 เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สวนหลวง 

35 ทรงวิทย์ศึกษำ คันนำยำว 

36 ทวีธำภิเศก 2 บำงขุนเทียน 

37 ท่ำทรำยประชำอุปถัมภ์ นนทบุรี 

38 ทำนสัมฤทธิ์วิทยำ นนทบุรี 

39 ทีปังกรวิทยำพัฒน์ ตลิ่งชัน 

40 เทคโนโลยีธนบุรีบริหำรธุรกิจ บำงบอน 

41 เทคโนโลยีพณิชยกำรเจ้ำพระยำ รำชเทว ี

42 เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ หลักสี ่

43 เทคโนโลยีวรำธิปบริหำรธุรกิจ จตุจักร 

44 เทคโนโลยีวิบูลย์บริหำรธุรกิจ บำงกอกใหญ ่

45 เทพสัมฤทธิ์วิทยำ บำงซื่อ 

46 ไทยรัฐวิทยำ 9 (วัดใหม่รำษฎร์นุกูล) สมุทรสำคร 

47 ธนบุรีศึกษำ จอมทอง 

48 ธัญบุรี ปทุมธำนี 

49 นรรัตน์รังสฤษดิ์ สะพำนสูง 

50 นฤมลทินธนบุรี บำงกอกน้อย 

51 นำคนำวำอุปถัมภ์ สวนหลวง 

52 บพิธวิทยำ พระโขนง 

53 บำงอ้อศึกษำ บำงพลัด 

54 บำงขุนเทียนศึกษำ บำงขุนเทียน 

55 บำงปะกอกวิทยำคม รำษฎร์บูรณะ 

56 บำงยี่ขันวิทยำคม บำงพลัด 

57 บ้ำนแครำยเกษตรพันธุ์พิทยำคำร สมุทรสำคร 

ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต / จังหวัด 

58 บ้ำนดอนไก่ดี สมุทรสำคร 

59 บ้ำนท้องคุ้ง สมุทรสำคร 

60 บ้ำนบำงน้ ำจืด สมุทรสำคร 

61 บ้ำนวังจรเข้ สมุทรสำคร 

62 บ้ำนหลวงวิทยำ นครปฐม 

63 ประชำบ ำรุง หนองแขม 

64 ประชำภิบำล บำงเขน 

65 ประชำอุปถัมถ์ นนทบุรี 

66 ประชินนุสรณ์ สมุทรสำคร 

67 ประถมสำธิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ธนบุรี 

68 ประภำสวิทยำ บึงกุ่ม 

69 พงษ์สวัสดิ์พณิชยกำร นนทบุรี 

70 พณิชยกำรรำชด ำเนิน บำงกอกใหญ ่

71 พณิชยกำรสุโขทัย ดุสิต 

72 พระโขนงพิทยำลัย พระโขนง 

73 พระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์ 

นครปฐม 

74 พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์ บำงกะปิ 

75 พระแม่มำรีสำทร สำธร 

76 พระหฤทัยพัฒนเวศน์ วัฒนำ 

77 พันธะวัฒนำ ดุสิต 

78 เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้ำภคินีเธอเจ้ำฟ้ำเพชร
รัตนรำชสุดำสิริโสภำพัณณวดี 

จัตุจักร 

79 เพ่ิมวิทยำ นครปฐม 

80 โพรงมะเดื่อวิทยำคม นครปฐม 

81 ภำษำนำสรณ์บำงแค บำงแค 

82 มหรรณพำรำม ตลิ่งชัน 

83 มหำสวัสดิ์ (รำษฎรบ ำรุง) นนทบุรี 

84 มิตรพลพณิชยกำร คลองสำน 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต / จังหวัด 

85 มีนบุรี มีนบุรี 

86 ยุวทูตศึกษำ บึงกุ่ม 

87 แย้มสะอำดรังสิต ปทุมธำนี 

88 โยธินบูรณะ ดุสิต 

89 รัตน์โกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศำลำยำ ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ 

นครปฐม 

90 รำชินีบน ดุสิต 

91 รำษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ 

92 รุจิเสรีวิทยำ พญำไท 

93 ลอยสำยอนุสรณ์ ห้วยขวำง 

94 เลิศพัฒนำศึกษำ จอมทอง 

95 เลิศหล้ำถนนกำญจนำภิเษก บำงบอน 

96 วัดมกุฎกษัตริยำรำม พระนคร 

97 วัดใหญ่บ้ำนบ่อ สมุทรสำคร 

98 วัฒนำบริหำรธุกิจ วัฒนำ 

99 วัฒนำวิทยำลัย วัฒนำ 

100 วัดกระโจมทอง ตลิ่งชัน 

101 วัดก ำแพง บำงขุนเทียน 

102 วัดเกตุมดีศรีวรำรำม สมุทรสำคร 

103 วัดเกำะสุวรรณำรำม สำยไหม 

104 วัดขุนจันทร์ ธนบุรี 

105 วัดคลองตันรำษฎร์บ ำรุง สมุทรสำคร 

106 วัดคลองใหม่ เขตยำนนำวำ 

107 วัดคู้บอน คลองสำมวำ 

108 วัดจันทร์นอก บำงคอแหลม 

109 วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี 

110 วัดชัยพฤกษมำลำ (นนทสิริ
รำษฏร์บ ำเพ็ญ) 

ตลิ่งชัน 

111 วัดชัยมงคล สมุทรสำคร 

112 วัดชัยฤกษมำลำ ตลิ่งชัน 

113 วัดเชิงกระบือ นนทบุรี 

ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต / จังหวัด 

114 วัดซองพล ู นนทบุรี 

115 วัดดวงแข ปทุมวัน 

116 วัดต ำหนักใต้ นนทบุรี 

117 วัดท่ำพระ บำงกอกใหญ ่

118 วัดธรรมจริยำภิรมย์ สมุทรสำคร 

119 วัดนินสุขำรำม บำงบอน 

120 วัดบัวขวัญ นนทบุรี 

121 วัดบัวขวัญ (มีทับรำษฎร์บ ำรุง) นนทบุรี 

122 วัดบำงป้ิง สมุทรสำคร 

123 วัดประชำบ ำรุง บำงขุนเทียน 

124 วัดประดู่ในทรงธรรม บำงกอกใหญ ่

125 วัดประดู่ฉิมพลี บำงกอกใหญ ่

126 วัดประดูธรรมำธิปัตย์ บำงซื่อ 

127 วัดประสำท บำงกอกน้อย 

128 วัดปรำสำท จัตุจักร 

129 วัดปำกน้ ำวิทยำคม ตลิ่งชัน 

130 วัดปำกบ่อ สวนหลวง 

131 วัดปำกบึง ลำดกระบัง 

133 วัดไผ่ตัน พญำไท 

134 วัดฝำง นนทบุรี 

135 วัดโพธิ์แจ้(มำลีรำษฎร์บ ำรุง) สมุทรสำคร 

136 วัดมกุฎกษัตริยำรำม พระนคร 

137 วัดมะลิ บำงกอกน้อย 

138 วัดรำชนัดดำ พระนคร 

139 วัดรำษฎร์บ ำรุง หนองจอก 

140 วัดรำษฎร์รังสรรค ์ สมุทรสำคร 

141 วัดรำษฎร์ศรัทธำกะยำรำม สมุทรสำคร 

142 วัดรำษฏร์บ ำรุง (งำมศิริวิทยำคำร) บำงแค 

143 วัดลำดพร้ำว ลำดพร้ำว 

144 วัดล ำโพ (คล้อยประชำรังสฤษฏ์) นนทบุรี 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต / จังหวัด 

145 วัดเลียบรำษฎร์บ ำรุง บำงกอกใหญ ่

146 วัดวิมุตยำรำม บำงพลัด 

147 วัดสร้อยทอง บำงซื่อ 

148 วัดสำมัคคีสุทธำวำส บำงพลัด 

149 วัดสุทัศน์ พระนคร 

150 วัดแสนสุข มีนบุรี 

151 วัดแสมด ำ บำงขุนเทียน 

152 วัดหนองใหญ ่ สำยไหม 

153 วัดห้วยจรเขว้ิทยำคม นครปฐม 

154 วัดหัวล ำโพง บำงรัก 

155 วัดใหญ่จอมปรำสำท สมุทรสำคร 

156 วัดใหม่ช่องลม ห้วยขวำง 

157 วัดใหม่พิเรนทร์ บำงกอกใหญ ่

158 วัดใหม่ยำยนุ้ย ธนบุรี 

159 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูรำษฏร์
รังสรรค์) 

สมุทรสำคร 

160 วัดอำวุธวิกสิตำรำม บำงพลัด 

161 วัดอินทรวิหำร พระนคร 

162 วิชำกร ดินแดง 

163 วิทยำกำรจัดกำรเพชรเกษม หนองแขม 

164 ศำลเจ้ำ(ห้ำวนุกูลวิทยำ) บำงขุนเทียน 

165 ศำลำคู้ มีนบุรี 

166 ศิริวังวิทยำคำร หนองจอก 

167 ศิรีเพ็ญ สะพำนสูง 

168 ศึกษำนำรี ธนบุรี 

169 ศูนย์รวมน้ ำใจ คลองเตย 

170 สตรีบูรณวิทย์ บำงพลัด 

171 สตรีวัดระฆัง ตลิ่งชัน 

172 สมำนศึกษำวิทยำ ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 

173 สมำหำรศึกษำ พระโขนง 

ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต / จังหวัด 

174 สวัสดีวิทยำ วัฒนำ 

175 สำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ฝ่ำยประถม 

ปทุมวัน 

176 สำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม) 

วัฒนำ 

177 สำมพรำนวิทยำ นครปฐม 

178 สำมเสนนอก(ประชำรำษฏร์
อนุกูล) 

ดินแดง 

179 สำมัคคีบ ำรุง เขตจอมทอง 

180 สำรสำสน์วิเทศน์บำงบัวทอง นนทบุรี 

181 สำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่ คลองสำมวำ 

182 สำรสำสน์วิเทศศึกษำ สมุทรปรำกำร 

183 สุรศักดิ์มนตรี ดินแดง 

184 สุเหร่ำทำงควำย ประเวศ 

185 สุเหร่ำบำงชัน มีนบุรี 

186 สุเหร่ำบ้ำนม้ำ ประเวศ 

187 สุเหร่ำวังใหญ ่ เขตบำงกะปิ 

188 สุเหร่ำศำลำแดง หนองจอก 

189 สุเหร่ำสำมวำ คลองสำมวำ 

190 เสนำนิคม จตุจักร 

191 หนองจอกพิทยำนุสรณ์มัธยม หนองจอก 

192 หลวงแพ่ง(บ ำรุงรัฐกิจ) หนองจอก 

193 แหลมบัววิทยำ นครปฐม 

194 อนุสรณ์ศุภมำศ สมุทรสำคร 

195 อนุบำลเด็กสำกล บำงกะปิ 

196 อนุบำลธำรพระพร บำงแค 

197 อนุบำลนนทบุรี นนทบุรี 

198 อนุบำลบ้ำนสนุกคิด สะพำนสูง 

199 อนุบำลเปล่งประสิทธิ์สำยลม พญำไท 

200 อนุบำลวัดธำตุทอง วัฒนำ 

201 อนุบำลสมฤดี สมุทรสำคร 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต / จังหวัด 

202 อนุบำลสำริน ดุสิต 

203 อนุรำชประสิทธิ์ นนทบุรี 

204 อนุสรณ์ศุภมำศ สมุทรสำคร 

205 อันนำลัย สมุทรสำคร 

206 อัมพวันศึกษำ ดุสิต 

207 อัสสัมชัญธนบุรี ธนบุรี 

208 อัสสัมชัญบำงรัก บำงรัก 

ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต / จังหวัด 

209 อำชีวพระมหำไถ่ นนทบุรี 

210 อ ำนวยกนกศิริอนุสรณ์ บำงนำ 

211 อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ทุ่งครุ 

212 เอกชัย สมุทรสำคร 

213 แอ๊ดเวนตีสเอกมัย วัฒนำ 

 

 

 
 

โรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออก 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 เกล็ดแก้ว ชลบุรี 

2 เขำคิชฌกุฎทอง จันทบุรี 

3 คลองกิ่วยิ่งวิทยำ ชลบุรี 

4 คลองน้ ำใส สระแก้ว 

5 คลองใหญ่วิทยำ ตรำด 

6 ชลกันยำนุกูลแสนสุข ชลบุรี 

7 ชลรำษฎรอ ำรุง  ชลบุรี 

8 ชุมชนบ้ำนแก่งเสือเต้น ลพบุรี 

9 ชุมชนบ้ำนแซร์ออ สระแก้ว 

10 ชุมชนบ้ำนทุ่งโพธิ์ ปรำจีนบุรี 

11 ชุมชนบ้ำนโนนจิก สระแก้ว 

12 ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ นครนำยก 

13 ชุมชนวัดตะเคียนงำม ระยอง 

14 ชุมชนวัดทับมำ ระยอง 

15 ซอย 3 สำย 4 ซ้ำย ลพบุรี 

16 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี เพชรบุรี 

17 ดอนคำวิทยำ สุพรรณบุรี 

18 ดัดดรุณี  ฉะเชิงเทรำ 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

19 ดำรำสมุทร สระแก้ว สระแก้ว 

20 ตังเอ็ง จันทบุรี 

21 ตำพระยำ สระแก้ว 

22 เทพสุวรรณชำญวิทยำ สมุทรสงครำม 

23 ไทยรัฐวิทยำ 14 (ท่ำใหม่บ้ำนสิ้ว) จันทบุรี 

24 ไทยรัฐวิทยำ 2 (วัดช้ำงใหญ่) พระนครศรีอยุธยำ 

25 ไทยรัฐวิทยำ 70 (บ้ำนบำงแก้ว) สมุทรสงคราม 

26 ไทยอโยธยำบริหำรธุรกิจ พระนครศรีอยุธยำ 

27 ธรรมวำที ชลบุรี 

28 บรรหำรวิทยำ ปรำจีนบุรี 

29 บ่อสุพรรณวิทยำ สุพรรณบุรี 

30 บ้ำนดอนจั่น(วำศน์เจริญเรือน
อุทิศ) 

สมุทรสงคราม 

31 บ้ำนหนองผักแว่น สระแก้ว 

32 บ้ำงบุ่งเข้ นครนำยก 

33 บำงละมุง ชลบุรี 

34 บำงลี่วิทยำ สุพรรณบุรี 

35 บ้ำนกลำงคลอง30 นครนำยก 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

36 บ้ำนกลำง ระยอง 

37 บ้ำนกะสัง สระแก้ว 

38 บ้ำนกำงกำญจนกุลวิทยำ ระยอง 

39 บ้ำนแก้วเพชรพลอย สระแก้ว 

40 บ้ำนขลอด ชลบุรี 

41 บ้ำนเขำดิน(แสงสว่ำงวิทยำ) นครนำยก 

42 บ้ำนเขำบำยศรี ชลบุรี 

43 บ้ำนเขำเลื่อม สระแก้ว 

44 บ้ำนคลองกลอยมิตรภำพท่ี82 จันทบุรี 

45 บ้ำนคลองคันฉอ  สระแก้ว 
46 บ้ำนคลองมะละกอ สระแก้ว 

46 บ้ำนค่ำย ระยอง 

47 บ้ำนโคกสว่ำง สระแก้ว 

48 บ้ำนโคกแสมสำร ลพบุรี 

49 บ้ำนจัดสรรสำมัคคี สระแก้ว 

50 บ้ำนชุมพล นครนำยก 

51 บ้ำนซับใหญ่ สระแก้ว 

52 บ้ำนทด ปรำจีนบุรี 

53 บ้ำนทรัพย์เจริญ จันทบุรี 

54 บ้ำนท่ำกระดำน ฉะเชิงเทรำ 

55 บ้ำนท่ำเกษม สระแก้ว 

56 บ้ำนทุ่งม่วง จันทบุรี 

57 บ้ำนไทยสำมัคคี สระแก้ว 

58 บ้ำนไทรงำม จันทบุรี 

59 บ้ำนเนินดินแดง จันทบุรี 

60 บ้ำนโนนผำสุก สระแก้ว 

61 บ้ำนโนนหมำกมุ่น สระแก้ว 

62 บ้ำนบึง (มนูญวิทยำคำร) ชลบุรี 

63 บ้ำนปำกคลองโรงนำค ชลบุรี 

64 บ้ำนแปลง จันทบุรี 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

65 บ้ำนโป่งตำสำ ฉะเชิงเทรำ 

66 บ้ำนพรหมนิมิต สระแก้ว 

67 บ้ำนพร้ำว สระแก้ว 

68 บ้ำนมำบตอง ระยอง 

69 บ้ำนยมเบือ สุพรรณบุรี 

70 บ้ำนรัตนะ สระแก้ว 

71 บ้ำนละลมติม สระแก้ว 

72 บ้ำนวังแขม ลพบุรี 

73 บ้ำนวังดินสอ ปรำจีนบุรี 

74 บ้ำนสมำนมิตร ระยอง 

75 บ้ำนสหพันธ์อ่ำงทอง ลพบุรี 

76 บ้ำนสำมสิบพัฒนำ จันทบุรี 

77 บ้ำนหนองประโยชน์ ฉะเชิงเทรำ 

78 บ้ำนหนองผักบุ้ง สระบุรี 

79 บ้ำนหนองผักแว่น สระแก้ว 

80 บ้ำนหนองม่ัง สระแก้ว 

81 บ้ำนหนองยำง สระแก้ว 

82 บ้ำนหนองแวง สระแก้ว 

83 บ้ำนหนองสลุด จันทบุรี 

84 บ้ำนหนองหมูน้อย สระแก้ว 

85 บ้ำนหนองหว้ำ(ถนอมรำษฎร์บ ำรุ่ง) ฉะเชิงเทรำ 

86 บ้ำนหน้อย สระแก้ว 

87 บ้ำนแก้วเพชรพลอย สระแก้ว   

88 บ้ำนหินแร่ ฉะเชิงเทรำ 

89 บ ำรุงศิษย์ศึกษำ ชลบุรี 

90 บึงศรีรำชำพิทยำคม ชลบุรี 

91 บุญสมวิทยำ จันทบุรี 

92 ปรำจิณรำษฎรอ ำรุง ปรำจีนบุรี 

93 ปำกคลองโรงนำค ชลบุรี 

94 ปำกพลีวิทยำคำร นครนำยก 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

95 แปลงยำวพิทยำคม ฉะเชิงเทรำ 

96 ผินแจ่มวิชำสอน ชลบุรี 

97 พณิชยกำรเพชรบุรีบริหำรธุรกิจ เพชรบุรี 

98 พรหมรังสี ลพบุรี 

99 พลิ้ว จันทบุรี 

100 พวงทองอุปถัมภ์ อ่ำงทอง 

101 พัฒนำค ำแก้ว นครนำยก 

102 พำณิชยำกำรเพชรบุรี 
บริหำรธุรกิจ 

เพชรบุรี 

103 พำนทอง ชลบุรี 

104 พำนทองสภำชินูปถัมภ์ ชลบุรี 

105 พิจิตรพิทยำคม   พิจิตร 

106 เพชรรัตนำรำชสุดำ สระแก้ว 

107 เพรักษมำตำวิทยำ ระยอง 

108 โพธิ์ทอง "จินดำมณี" อ่ำงทอง 

109 ยอแซฟวิทยำ จันทบุรี 

110 รักษำทรัพย์พิทยำกร ปรำจีนบุรี 

111 รำษฎร์วิทยำ เพชรบุรี 

112 ลัมแบรต์พิชญำลัย จันทบุรี 

113 วังน้อยวิทยำภูมิ พระนครศรีอยุธยำ 

115 วัดแก่นจันทร์ 9 สมุทรสงคราม 

116 วัดเข็มทอง นครนำยก 

117 วัดเขำส ำเภำทอง ระยอง 

118 วัดคลองยำง สระบุรี 

119 วัดโคกพุทรำ อ่ำงทอง 

120 วัดช้ำงชนศิริรำษฎร์บ ำรุง ระยอง 

121 วัดนำพรม เพชรบุรี 

122 วัดน้ ำอำบ อ่ำงทอง 

123 วัดเนินปรอก ระยอง 

124 วัดในกลำง เพชรบุรี 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

125 วัดบำงกะไชย(สวนโพธิ์) จันทบุรี 

126 วัดบ้ำนฉำง ระยอง 

127 วัดบ้ำนลำด สระบุรี 

128 วัดปลวกเกต ุ ระยอง 

129 วัดพิกุลแก้ว นครนำยก 

130 วัดโพธิ์แทน นครนำยก 

131 วัดม่วงคัน อ่ำงทอง 

132 วัดมะนำวหวำน(รำษฏร์วิริยะ
บ ำรุง) 

อ่ำงทอง 

133 วัดร ำพัน(สุขสวัสดิพิชำญรำษฎร์) จันทบุรี 

134 วัดศรีสร้อยเพชร สุพรรณบุรี 

135 วัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี 

136 วัดส ำรำญ ลพบุรี 

137 วัดสิทธำรำม อ่ำงทอง 

138 วัดสุคันธำรำม พระนครศรีอยุธยำ 

139 วัดสุทธำวำส ชลบุรี 

140 วัดสุนทรเทพคีรี ลพบุรี 

141 วัดสุวรรณศิริ นครนำยก 

142 วัดหนองบัว ฉะเชิงเทรำ 

143 วัดหนองไม้ซุง พระนครศรีอยุธยำ 

144 วัดหนองแหน ฉะเชิงเทรำ 

145 วัดห้วยเดื่อ สระแก้ว 

146 วัดหัวส ำโรง(ศรีรำษฎร์บ ำรุง) ฉะเชิงเทรำ 

147 วัดอบทม(อบทมวิทยำประชำนุกูล) อ่ำงทอง 

148 วินิตศึกษำในพระรำชูปถัมภ์ ลพบุรี 

149 ศรีรำชำ ชลบุรี 

150 สระบุรีวิทยำคม สระบุรี 

152 สวนกุหลำบวิทยำลัย ชลบุร ี ชลบุรี 

153 สวนกุหลำบวิทยำลัย เพชรบุรี เพชรบุรี 

154 สหัสหงษ์มหำคุณ สระแก้ว 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

155 สองภำษำระยอง ระยอง 

156 สังวำลย์วิทย์ 6 จันทบุรี 

157 สำมชุกรัตนโภคำรำม  สุพรรณบุรี 

158 สำยธรรมจันทร์ รำชบุรี 

159 สิงห์สมุทร  ชลบุรี 

160 สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยำลัย เพชรบุรี 

161 หนองแค"สรกิจพิทยำ" สระบุรี 

162 หนองตำคงพิทยำคำร จันทบุรี 

163 หรรษำสุจิตต์วิทยำ สุพรรณบุรี 

164 หรรษำสุจิตต์วิทยำ 2 สุพรรณบุรี 

165 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สระบุรี 

166 หินด่ำน ระนอง 

167 อนุบำลจังหวัดทหำรบกลพบุรี ลพบุรี 

168 อนุบำลตรำด ตรำด 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

169 อนุบำลบ้ำนนำ(วัดช้ำง) นครนำยก 

170 อนุบำลภักดีพรรณระยอง ระยอง 

171 อนุบำลระยอง ระยอง 

172 อนุบำลระยองวัดหนองสนม ระยอง 

173 อนุบำลศรีวัฒนำวิทยำ สระแก้ว 

174 อนุบำลสมุทรสงครำม สมุทรสงคราม 

175 อนุบำลหนองแคฯ สระบุรี 

176 อนุบำลอ ำเภอปำกพล ี นครนำยก 

177 อยุธยำอนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยำ 

178 อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี เพชรบุรี 

179 อักษรบริหำรธุรกิจ ระยอง 

180 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ลพบุรี 

181 อ ำนวยวิทย์พัฒน์ จันทบุรี 

182 อู่ทอง สุพรรณบุรี 

 
 

โรงเรียนในภาคเหนือ 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 กำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์   

2 บ้ำนสุขส ำรำญ ก ำแพงเพชร 

3 ขำลสุวรรณอนุสรณ์ เชียงใหม่  

4 ขุนยวมวิทยำ แม่ฮ่องสอน 

5 คณฑีพิทยำคม ก ำแพงเพชร  

6 ค้ำงภิบำล ตำก 

7 จอมทอง เชียงใหม่  

8 จักรค ำคณำทร  ล ำพูน   

9 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย เชียงรำย 

10 เจดีย์โคะ ตำก   

11 เจ้ำฟ้ำอุบลรัตน์ เชียงใหม่   

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

12 เจ้ำแม่หลวง เชียงใหม่ 

13 ฉือจี้เชียงใหม่ เชียงใหม่   

14 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษำ ล ำพูน 

15 ชุมชนท่ี 14 วัดดอนทอง พิษณุโลก 
16 ชุมชนบ้ำนพบพระ  ตำก 
17 ชุมชนบ้ำนโภชน์ เพชรบูรณ์  
18 ชุมชนบ้ำนแม่ต้ำน(รำษฎร์บ ำรุง) ตำก  
19 ชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำงมิตรภำพท่ี 26 ตำก 
20 ชุมชนบ้ำนห้วยงิ้ว พะเยำ  
21 ชุมชนบ้ำนเหมืองจี้ ล ำพูน  
22 ชุมชนบ้ำนอุ้มผำง ตำก  
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

23 เชียงดำววิทยำคม เชียงใหม่ 
24 ซับบอนวิทยำคม เพชรบูรณ์  
25 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์   
26 เซนต์โยเซฟนครสวรรค ์ นครสวรรค์ 
27 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์  
28 ดอนตำลวิทยำ พะเยำ   
29 ดำรำวิทยำลัย เชียงใหม่  
30 ต ำบลริมปิง ล ำพูน  
31 ถิ่นโอภำสวิทยำ แพร่ 
32 ทับยำยเชียงวิทยำ พิษณุโลก   

33 ท่ำอิฐศึกษำ ก ำแพงเพชร 

34 เทพบดินทร์วิทยำเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

35 เทพพิทักษ์วิทยำ แพร่  

36 เทศบำล 4(บ้ำนเชียงรำ) ล ำปำง 

37 ไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ เชียงใหม่  

38 นำเฉลียงพิทยำคม เพชรบูรณ์  

39 นำรีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่  

40 น้ ำริดวิทยำ อุตรดิตถ์ 

41 นิคมบำงระก ำ 6  (ท่ำมะเกลือ) พิษณุโลก 

42 บ้ำนเจดีย์โคะ ตำก  
43 บ้ำนปำงไม้ไผ่ อุทัยธำน ี
44 บ้ำน กม.2 เพชรบูรณ์ 
45 บ้ำนกร่ำงวิทยำ พิษณุโลก   
46 บ้ำนขะเนจื้อ ตำก  
47 บ้ำนขัวแคร่ เชียงรำย  
48 บ้ำนขำดน้ ำมัน พิษณุโลก  
50 บ้ำนขี้นำค เพชรบูรณ์  
51 บ้ำนคลองด่ำน สุโขทัย 
52 บ้ำนค้ำงภิบำล ตำก 
53 บ้ำนโคนพิทยำ อุตรดิตถ์ 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

54 บ้ำนเจดีย์โคะ ตำก   
55 บ้ำนซับเปิป เพชรบูรณ์ 
56 บ้ำนดู(่สหรำษฎร์พัฒนำคำร) เชียงรำย  
57 บ้ำนท่ำสองแคว แม่ฮ่องสอน  
58 บ้ำนท่ำหลุกสันทรำย เชียงใหม่ 
59 บ้ำนทุ่งมะขำมป้อม ตำก  
60 บ้ำนทุ่งยำว แม่ฮ่องสอน   
61 บ้ำนโทกน้ ำกัด ล ำพูน 
62 บ้ำนนำตะกุด เพชรบูรณ์ 
63 บ้ำนนำบัววิทยำ พิษณุโลก   
64 บ้ำนนำบุญโหล่งขอด  เชียงใหม่ 
65 บ้ำนนำไพร อุตรดิตถ์  
66 บ้ำนนำมน เชียงใหม่  
67 บ้ำนนำไร่เดียว อุทัยธำน ี  
68 บ้ำนน้ ำโจน พิษณุโลก   
69 บ้ำนเนินถำวร แพร่  
70 บ้ำนบ่อไทย เพชรบูรณ์    
71 บ้ำนหนองย่ำงทอย เพชรบูรณ์ 
72 บ้ำนบ่อสร้ำงนรำกรประสำท เชียงใหม่  
73 บ้ำนบึงบอน สุโขทัย 
74 บ้ำนบุ่ง อุทัยธำน ี
75 บ้ำนปลักแรด   พิษณุโลก 
76 บ้ำนปำงไม้ไผ่ อุทัยธำน ี
77 บ้ำนปำงส้ำน  ตำก 
78 บ้ำนป่ำวันโค้ง เชียงรำย  
79 บ้ำนป่ำสัก(ทศพลอนุสรณ์) พิษณุโลก   
80 บ้ำนป่ำเสร้ำ เชียงใหม่   
81 บ้ำนป่ำเหมือด เชียงรำย  
82 บ้ำนโป่งน้อย เชียงใหม่ 
83 บ้ำนพนำสวรรค์  เชียงรำย 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

84 บ้ำนภูน้ ำหยด เพชรบูรณ์ 
85 บ้ำนม่วงชุม อุตรดิตถ์   
86 บ้ำนแม่กลองเก่ำ ตำก  
87 บ้ำนแม่กลองน้อย ตำก  
88 บ้ำนแม่กำษำ ตำก 
89 บ้ำนแม่กื้ดสำมท่ำ ตำก   
90 บ้ำนแม่ตะมำน เชียงใหม่  
91 บ้ำนแม่ท่ำแพ สุโขทัย   
92 บ้ำนแม่ปะ ตำก 
93 บ้ำนแม่พลู ตำก  
94 บ้ำนยำงซ้ำย (พรหมมำประชำ

สรรค์) สุโขทัย   
95 บ้ำนร่องส้ำน พะเยำ 
96 บ้ำนลวงเหนือ เชียงใหม่ 
97 บ้ำนลำนทอง สุโขทัย  
98 บ้ำนล ำนำรวย เพชรบูรณ์  
99 บ้ำนวังตอสำมัคคี อุทัยธำน ี  

100 บ้ำนวังไทร สุโขทัย   
101 บ้ำนวังธำร สุโขทัย 
102 บ้ำนวังหำด สุโขทัย  
103 บ้ำนเวียงแหง เชียงใหม่ 
104 บ้ำนศรีสุพรรณ ล ำพูน  
105 บ้ำนศำลำ เชียงใหม่ 
106 บ้ำนสันติคีรี เชียงรำย 
107 บ้ำนโสก เพชรบูรณ์   
108 บ้ำนหนองน้ ำริด แพร่  
109 บ้ำนหนองบ่มกล้วย อุทัยธำน ี 
110 บ้ำนหนองยำง สุโขทัย  
111 บ้ำนหนองย่ำงทอย เพชรบูรณ์ 
112 บ้ำนห้วยกั้ง พะเยำ  

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

113 บ้ำนห้วยครั่ง อุตรดิตถ์  
114 บ้ำนห้วยเจียง พิษณุโลก   
115 บ้ำนห้วยทรำย เชียงใหม่   
116 บ้ำนห้วยพลู อุทัยธำน ี
117 บ้ำนห้วยเฮี้ย พิษณุโลก 
118 บึงสำมพันวิทยำคม เพชรบูรณ์  
119 บุญญรักษ์วรำนุสรณ ์ เพชรบูรณ์   
120 ใบบุญป่ำซำง ล ำพูน   
121 ใบบุญล ำพูน ล ำพูน  
122 ประชำนุเครำะห์ นครสวรรค์   
123 ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยำลัย เชียงใหม่  
124 ปรีชำญำณศึกษำ พบพระ ตำก  
125 ปัว น่ำน 
126 ป่ำกั้งวิทยำ อุตรดิตถ์ 
127 ป่ำตึงพิทยำนุกุล เชียงรำย 
128 พระหฤทัยเชียงใหม่ เชียงใหม่   
129 พระหฤทัยสวรรคโลก สุโขทัย  
130 พิชัย  อุตรดิตถ์  
131 พิทักษ์ศิษย์วิทยำ อุทัยธำน ี 
133 พิษณุโลกพิทยำคม พิษณุโลก 
134 พุขำมครุฑมณีอุทิศ เพชรบูรณ์   
135 พุทธชินรำชพิทยำ  พิษณุโลก   
136 เพชรละครวิทยำ เพชรบูรณ์ 
137 โพฒิสำรศึกษำ นครสวรรค์   
138 ภัทรวิทยำ ตำก 
139 มะต้องประชำสรรค์ พิษณุโลก 
140 มำรีย์วิทยำ นครสวรรค์  
141 เมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์   
142 แม่สอด ตำก 
143 แม่แตง เชียงใหม่  
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

144 รวมไทยพัฒนำ 6 ตำก   
145 รังษีวิทยำ เชียงใหม่   
146 เรยีนำเชลี เชียงใหม่ 
147 ลำนกระบือวิทยำ ก ำแพงเพชร 

148 ลูกจันทน์ปิยะอุย  เพชรบูรณ์ 
149 วังพิกุลวิทยศึกษำ พิษณุโลก   
150 วังโพรงพิทยำคม พิษณุโลก  
151 วังมะด่ำนพิทยำคม พิษณุโลก 
152 วัฒโนทัยพำยัพ  เชียงใหม่ 
153 วัดขะจำว เชียงใหม่  
154 วัดคลองบำงเดื่อ นครสวรรค์  
155 วัดคันโช้ง  พิษณุโลก   
156 วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่  
157 วัดนำน้อย พิษณุโลก   
158 วัดโบสถ์ศึกษำ พิษณุโลก   
159 วัดเมซังทรำวำส(เทศรัฐรำษฏ์นุกูล) แพร่  
160 วัดยำงเอน (ประชำนุเครำะห์) พิษณุโลก  
161 วัดรังงำม นครสวรรค์  
162 วัดศรีบุญเรือง เชียงใหม่  
163 วัดศรีวิสุทธำรำม พิษณุโลก   
164 วัดสันคะยอม ล ำพูน   
165 วัดเสนำสน ์ พิษณุโลก 
166 วัดหนองมะกอก อุทัยธำน ี
167 วัดหำดทนง อุทัยธำน ี 
168 วัดเหล่ำขวัญ พิษณุโลก  
169 วำรีเชียงใหม่ เชียงใหม่   
170 ศึกษำวิทย์ พิษณุโลก   
171 สบเปิงวิทยำ เชียงใหม่  

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

172 ส่วนบุญโญปถัมภ์  ล ำพูน   
173 สหกรณ์ด ำร ิ เชียงใหม่  
174 สหศำสตร์ศึกษำ เชียงรำย  
158 สันก ำแพง เชียงใหม่   
175 สันต้นหม้ือ เชียงใหม่  
176 สำมเงำวิทยำคม ตำก 

177 สำยธรรม สุโขทัย  
178 สำยอักษร เชียงใหม่  
179 สำรสำสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่   
180 ส ำรำญรำษฎร์วิทยำ เพชรบูรณ์   
181 สิริมังคลำนุสรณ์ เชียงใหม่   
182 อนุชนวัฒนำ นครสวรรค์  
183 อนุบำลคีรีมำศ (วัดบึง)  สุโขทัย  
184 อนุบำลเชียงค ำ พะเยำ 
185 อนุบำลเชียงใหม่ เชียงใหม่  
186 อนุบำลนครสวรรค ์ นครสวรรค์  

187 อนุบำลปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน   

188 อนุบำลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) ล ำปำง  

189 อนุบำลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 

190 อนุบำลล ำพูน ล ำพูน 

191 อนุบำลหนองไผ่ เพชรบูรณ์   

192 อรพินพิทยำล ำพูน ล ำพูน 

193 อรุณเมธำ ตำก 

194 อรุโณทัย ล ำปำง 

195 
อำชีวศึกษำไทยวิจิตรศิลป
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 

196 อำชีวศึกษำแม่สำย เชียงรำย   

197 อุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ์  
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โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 ล ำปลำยมำศ บุรีรัมย์ 
2 กนกศิลป์พิทยำคม บุรีรัมย์ 
3 กัลยำณีวิทยำ ขอนแก่น 
4 กำญจนำภิเษกวิทยำ กำฬสินธุ ์ กำฬสินธุ ์
5 กำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ กำฬสินธุ ์
6 กุดบำกพัฒนำศึกษำ สกลนคร 
7 กุตำไก้ นครพนม 
8 แก้งคร้อวิทยำ  ชัยภูมิ 
9 แก่งอำฮง บึงกำฬ 

10 โกมลวิทยำคำร หนองคำย 
11 ขอนแก่นพัฒนะศึกษำ ขอนแก่น 

12 ขนงพระใต้ นครรำชสีมำ 

13 ขอนแก่นวิทยำยน ขอนแก่น 

14 ขอนแก่นวิทยำยน 2(สมำน สุเมโธ) ขอนแก่น 

15 เขว้ำวิทยำ นครรำชสีมำ 
16 ค ำแคนวิทยำคม   ขอนแก่น 
17 คูเมืองวิทยำคม บุรีรัมย์ 
18 โคกค ำทุ่งสว่ำงวิทยำ หนองคำย 
19 โคกสีหนองคลอง อ ำนำจเจริญ 
20 โคกสว่ำงหำญไพรวัลย ์ ร้อยเอ็ด 
21 โคกสีพิทยำสรรพ์ ขอนแก่น 
22 จักรำชรำษฎร์สำมัคคี นครรำชสีมำ 
23 จุมจังนำค ำชลประทำนวิทยำ ร้อยเอ็ด 
24 เฉลิมพระเกิยรติฯ สกลนคร สกลนคร 
25 ชนประธำนนำตลิ่งชัน นครรำชสีมำ 
26 ชุมชนบัวสำรสำมัคคี ชัยภูมิ 
27 ชุมชนบ้ำนกุดไห จสกลนคร 
28 ชุมชนบ้ำนค ำพระ อ ำนำจเจริญ 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

29 ชุมชนบ้ำนชนสะอำด ร้อยเอ็ด 
30 ชุมชนบ้ำนด่ำนซ้ำย เลย 
31 ชุมชนบ้ำนนำเยีย อุบลรำชธำน ี
32 ชุมชนบ้ำนบุสำมัคคีพัฒนำ นครรำชสีมำ 

33 ชุมชนวัดรวง นครรำชสีมำ 

34 ชุมภูพรโสกก่ำม บึงกำฬ 

35 เชือกม้วยวิทยำ หนองคำย 

36 โชคชัยพรหมบุตรบริหำร นครรำชสีมำ 

37 ซับใหญ่วิทยำคม ชัยภูมิ 

38 เซนต์ปอลหนองคำย หนองคำย 

39 เซนต์ยอเซฟสกลนคร สกลนคร 

40 เซนต์โยเซฟ ท่ำแร่ สกลนคร 

41 ดงมะไฟวิทยำ สกลนคร 

42 ดอนจำนวิทยำคม กำฬสินธุ ์
43 ดอนตำลวิทยำ มุกดำหำร 
44 ดอนท้ำววิทยำ นครรำชสีมำ 
45 ดำวเรืองสมสะอำด หนองคำย 
46 ตชด.บ้ำนหนองมะแซว อ ำนำจเจริญ 
47 ตูมใหญ่วิทยำ บุรีรัมย์ 
48 เต่ำงอยพัฒนศึกษำ สกลนคร 
49 ท่ำนำงแนววิทยำยน ขอนแก่น 
50 ท่ำคันโทวิทยำคำร กำฬสินธุ ์
51 ท่ำตูม (สนิทรำฎร์วิทยำคม) สุรินทร์ 
52 ท่ำพระวิทยำยน ขอนแก่น 
53 ท่ำไร่วิทยำ บึงกำฬ 
54 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษำ ขอนแก่น 
55 ไทยรัฐวิทยำ 87 (นิคมสร้ำงตนเอง 1) อุบลรำชธำน ี
56 ไทยรัฐวิทยำ 91 อ ำนำจเจริญ 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

57 ไทยวัฒนำประชำรัฐ  นครรำชสีมำ 
58 ธำตุนำแวงวิทยำ สกลนคร 
59 ธำรทองพิทยำคม บุรีรัมย์ 
60 นครรำชสีมำปัญญำนุกูล นครรำชสีมำ 
61 นำจิกหนองทุ่งมนหนองชำด อ ำนำจเจริญ 
62 นำนวลรำษฎร์นิยม ร้อยเอ็ด 
63 นำผือโคกกอก อ ำนำจเจริญ 
64 นำโพธิ์พิทยำสรรพ์ มหำสำรคำม 
65 นำรีนุกูล  อุบลรำชธำน ี
66 นำหมอม้ำ อ ำนำจเจริญ 
67 นำหว้ำพิทยำคม "ธำตุประสิทธิ์

ประชำนุเครำะห์" นครพนม 
68 นำอ้อยค ำสะอำด สกลนคร 
69 นำฮุมอุดมสวรรค์สำมัคคี นครพนม 
70 น้ ำพองพัฒนศึกษำ รัชมังคลำภิเษก ขอนแก่น 
71 น้ ำพองศึกษำ ขอนแก่น 
72 นิคมชำนุมำนสงเครำะห์1 อ ำนำจเจริญ 
73 นิคมสร้ำงตนเองพิมำย3 นครรำชสีมำ 
74 นิยมมิตรวิทยำคำร นครรำชสีมำ 
75 โนนสุวรรณพิทยำคม บุรีรัมย์ 
76 โนนสูงโคกกลำง อ ำนำจเจริญ 
77 บ่อน้อยประชำสรรค์ อุดรธำน ี
78 บ้ำนกลำงน้อย  นครพนม 
79 บ้ำนดงกลำง ร้อยเอ็ด 
80 บ้ำนโนนกุ่มมิตรภำพท่ี 210 นครรำชสีมำ 
81 บ้ำนม่วง ขอนแก่น 
82 บ้ำนกกปลำซิวนำโด่ สกลนคร 
83 บ้ำนกระโดน นครรำชสีมำ 
84 บ้ำนกระทุ่มแท่น นครรำชสีมำ 
85 บ้ำนกรุดหนองออก นครรำชสีมำ 

ล าดบ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

86 บ้ำนกล้วย นครรำชสีมำ 
87 บ้ำนกล้วยวิทยำ ร้อยเอ็ด 
88 บ้ำนกลำง นครพนม 
89 บ้ำนกำดอกไม้ผดุงวิทยำ สกลนคร 
90 บ้ำนกุดแข้โนนโพธิ์วิทยำ ร้อยเอ็ด 
91 บ้ำนกุดโง้ง (สิริรำษฎร์บ ำรุง) ศรีสระเกษ 
92 บ้ำนกุดจอกใหญ ่ นครรำชสีมำ 
93 บ้ำนกุดเชียงมี ขอนแก่น 
94 บ้ำนกุดสิม อ ำนำจเจริญ 
95 บ้ำนแก่งโดม อุบลรำชธำน ี
96 บ้ำนแก่งม่วง อ ำนำจเจริญ 
97 บ้ำนโกมำ ศรีษะเกษ 
98 บ้ำนโกรกส ำโรง นครรำชสีมำ 
99 บ้ำนขำม  สุรินทร์ 

100 บ้ำนขำมระกำ สุรินทร์ 
101 บ้ำนขุมเหล็ก อ ำนำจเจริญ 
102 บ้ำนแขมเหนือ อุบลรำชธำน ี
103 บ้ำนคอนชำด อ ำนำจเจริญ 
104 บ้ำนคอนแดง อ ำนำจเจริญ 
105 บ้ำนค้อน้อย อุบลรำชธำน ี
106 บ้ำนคันสูง อ ำนำจเจริญ 
107 บ้ำนคำนหักโนนใหญ่(สิริเกตุประชำ

วิทย์) ร้อยเอ็ด 
108 บ้ำนค ำกลิ้ง อุดรธำน ี
109 บ้ำนค ำเดือย อ ำนำจเจริญ 
110 บ้ำนค ำผง สุรินทร์ 
111 บ้ำนค ำม่วง อุดรธำน ี
112 บ้ำนค ำมะโค้งหนองแฝก อ ำนำจเจริญ 
113 บ้ำนค ำสมบูรณ์ ขอนแก่น 
114 บ้ำนโคกกลำงเหนือ อ ำนำจเจริญ 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

115 บ้ำนโคกค่ำย อ ำนำจเจริญ 
116 บ้ำนโคกสง่ำนำงำม ขอนแก่น 
117 บ้ำนโคกสว่ำง ขอนแก่น 
118 บ้ำนโคกสะอำด บึงกำฬ 
119 บ้ำนโคกใหม่นำยม ขอนแก่น 
120 บ้ำนจอมศรี นครรำชสีมำ 
121 บ้ำนจำนลำน อ ำนำจเจริญ 
122 บ้ำนจิก อ ำนำจเจริญ 
123 บ้ำนชำด อ ำนำจเจริญ 
124 บ้ำนเชียงแหว   อุดรธำน ี
125 บ้ำนดง (บึงไทรวิทยำคำร) ขอนแก่น 
126 บ้ำนดงน้อย อุดรธำน ี
127 บ้ำนดงสว่ำง อ ำนำจเจริญ 
128 บ้ำนดอนเขว้ำ นครรำชสีมำ 
129 บ้ำนดอนดู ่ อ ำนำจเจริญ 
130 บ้ำนดอนแดง อ ำนำจเจริญ 
131 บ้ำนดอนแพง บึงกำฬ 
133 บ้ำนดอนไร่ อ ำนำจเจริญ 
134 บ้ำนดอนหญ้ำนำง บึงกำฬ 
135 บ้ำนด่ำนเกวียน นครรำชสีมำ 
136 บ้ำนเดื่อใต้ หนองคำย 
137 บ้ำนตระเปียงเตีย สุรินทร์ 
138 บ้ำนตลุงโนนกอก สุรินทร์ 
139 บ้ำนตะแกรง นครรำชสีมำ 
140 บ้ำนเต่งพอ ขอนแก่น 
141 บ้ำนโต่งโต้น ศรีษะเกษ 
142 บ้ำนทะเล นครรำชสีมำ 
143 บ้ำนท่ำจำด อุบลรำชธำน ี
144 บ้ำนท่ำนำว เลย 
145 บ้ำนท่ำเยี่ยมน้ ำพุง สกลนคร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

146 บ้ำนท่ำลี่ เลย 
147 บ้ำนท่ำศิลำ สุรินทร์ 
148 บ้ำนท่ำสวรรค์ เลย 
149 บ้ำนทุ่งสว่ำง อ ำนำจเจริญ 
150 บ้ำนทุดซำ นครรำชสีมำ 
151 บ้ำนเทพประทับ หนองคำย 
152 บ้ำนเทำ-นำบอน หนองคำย 
153 บ้ำนแท่นโนนหนองคู มหำสำรคำม 
154 บ้ำนไทยถำวรโคกแดงประสำนมิตร ศรีษะเกษ 
155 บ้ำนนำขำม ขอนแก่น 
156 บ้ำนนำค ำ อ ำนำจเจริญ 
157 บ้ำนนำค ำไฮวิทยำ หนองบัวล ำภู 
158 บ้ำนนำเจริญ อุบลรำชธำน ี
159 บ้ำนนำดง หนองคำย 
160 บ้ำนนำทุ่ง ศรีสะเกษ 
161 บ้ำนนำนวล สุรินทร์ 
162 บ้ำนนำน้ ำพำย หนองคำย 
163 บ้ำนนำบง หนองคำย 
164 บ้ำนนำบ่ง นครพนม 
165 บ้ำนนำป่ำแย้ก อ ำนำจเจริญ 
166 บ้ำนนำผำง อ ำนำจเจริญ 
167 บ้ำนนำโพธิ์ อุบลรำชธำน ี
168 บ้ำนนำโพธิ์กลำง อุบลรำชธำน ี
169 บ้ำนนำยูง อ ำนำจเจริญ 
170 บ้ำนนำสีดำ อ ำนำจเจริญ 
171 บ้ำนนำอุดม อ ำนำจเจริญ 
172 บ้ำนน้ ำท่วม อ ำนำจเจริญ 
173 บ้ำนโนนกุ่มมิตรภำพท่ี210 นครรำชสีมำ 
174 บ้ำนโนนขี้เหล็ก  บุรีรัมย์ 
175 บ้ำนโนนค้อ อ ำนำจเจริญ 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

176 บ้ำนโนนค้อทุ่ง อ ำนำจเจริญ 
177 บ้ำนโนนงำม อ ำนำจเจริญ 
178 บ้ำนโนนตุ่นสำมัคคี ขอนแก่น 
179 บ้ำนโนนตุ่นสำมัคคีศึกษำ  ขอนแก่น 
180 บ้ำนโนนปอแดง นครรำชสีมำ 
181 บ้ำนโนนสวรรค์  นครพนม 
182 บ้ำนโนนสวรรค์ ชัยภูมิ 
183 บ้ำนโนนสว่ำง อุบลรำชธำน ี
184 บ้ำนโนนสัง สุรินทร์ 
185 บ้ำนโนนส ำรำญ นครรำชสีมำ 
186 บ้ำนบก อ ำนำจเจริญ 

187 บ้ำนบ่อชะเนง อ ำนำจเจริญ 

188 บ้ำนบำก อ ำนำจเจริญ 

189 บ้ำนบิง นครรำชสีมำ 

190 บ้ำนบึงเต่ำ สกลนคร 

191 บ้ำนบึงทับปรำงค์ นครรำชสีมำ 

192 บ้ำนบุ่งเขียว อ ำนำจเจริญ 

193 บ้ำนประสิทธิ์ธนู สุรินทร์ 

194 บ้ำนปะตำเมำะ สุรินทร์ 

195 บ้ำนป่ำติ้ว อ ำนำจเจริญ 
196 บ้ำนป่ำหนำม บุรีรัมย์ 
197 บ้ำนฝำงค ำสำมัคคี อุบลรำชธำน ี
198 บ้ำนพลับ ศรีสะเกษ 
199 บ้ำนโพธิ์ตำก หนองคำย 
200 บ้ำนโพธิ์มูลเพียเถ้ำ อุบลรำชธำน ี
201 บ้ำนโพธิ์ห้วย สุรินทร์ 
202 บ้ำนโพน นครพนม 
203 บ้ำนโพนค้อโพนสวรรค์ นครพนม 
204 บ้ำนโพนทองประชำอุทิศ สกลนคร 
205 บ้ำนโพนเมืองน้อย อ ำนำจเจริญ 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

206 บ้ำนภูเขำขำม อ ำนำจเจริญ 

207 บ้ำนภูค ำเบ้ำ ขอนแก่น 

208 บ้ำนม่วงพิทยำคม  สกลนคร 

209 บ้ำนมะค่ำ นครรำชสีมำ 

210 บ้ำนเม่ียงแคนดวน ศรีสะเกษ 

211 บ้ำนเมืองแก บุรีรัมย์ 

212 บ้ำนเมืองน้อย ร้อยเอ็ด 

213 บ้ำนเมืองบำง หนองคำย 

214 บ้ำนเมืองรัง นครรำชสีมำ 

215 บ้ำนยำงเครือ-ด่ำนน้อย ร้อยเอ็ด 

216 บ้ำนแยหนองแคน อ ำนำจเจริญ 

217 บ้ำนระกำสังแก สุรินทร์ 

218 บ้ำนไร่ อุบลรำชำน ี

219 บ้ำนลุมพุกหนองกุง สุรินทร์ 

220 บ้ำนวังกระโดน บุรีรัมย์ 

221 บ้ำนวังเกิ้ง ขอนแก่น 

222 บ้ำนวังชัย ขอนแก่น 

223 บ้ำนวังตำลำดสมบูรณ์ ชัยภูมิ 

224 บ้ำนวำปี อุดรธำน ี

225 บ้ำนสดอ สุรินทร์ 

226 บ้ำนสนำมบิน  สกลนคร 

227 บ้ำนสระสมิง อุบลรำชธำน ี

228 บ้ำนสร้ำงถ่อ อ ำนำจเจริญ 

229 บ้ำนสร้ำงใหญ่  ศรีสะเกษ 

230 บ้ำนสลักใด นครรำชสีมำ 

231 บ้ำนสวรรค์รำษฎร์  อุดรธำน ี

232 บ้ำนสำมเพียแสนจ ำปำ ยโสธร 

233 บ้ำนสำยปลำหลำย สกลนคร 

234 บ้ำนสำวะถี ขอนแก่น 

235 บ้ำนส ำโรง อุบลรำชธำน ี
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

236 บ้ำนสีมุม นครรำชสีมำ  

237 บ้ำนส ำโรงนำดี สุรินทร์ 

238 บ้ำนเสียว ศรีสะเกษ 

239 บ้ำนเสียวโคกกลำง ขอนแก่น 

240 บ้ำนโสกกระแต้ อ ำนำจเจริญ 

241 บ้ำนหงส์ทองสำมขำ หนองคำย 

242 บ้ำนหนองกินเพล อุบลรำชธำน ี

243 บ้ำนหนองแก่ง ร้อยเอ็ด 

244 บ้ำนหนองขนำด สุรินทร์ 

245 บ้ำนหนองแข้โนนมำลำ สกลนคร 

246 บ้ำนหนองไข่น้ ำ นครรำชสีมำ 

247 บ้ำนหนองคลอง มหำสำรคำม 

248 บ้ำนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่ำ  ศรีสะเกษ 

249 บ้ำนหนองแคน  นครพนม 

250 บ้ำนหนองซอน มหำสำรคำม 

251 บ้ำนหนองตอสูง อุดรธำน ี

252 บ้ำนหนองตอสูงแคน อุดรธำน ี

253 บ้ำนหนองตำด นครรำชสีมำ 

254 บ้ำนหนองแต้ ขอนแก่น 

255 บ้ำนหนองโตง(สุรวิทยำคม) สุรินทร์ 

256 บ้ำนหนองไทร บุรีรัมย์ 

257 บ้ำนหนองนำแซงคอนเจริญ บึงกำฬ 

258 บ้ำนหนองบัวค ำ นครรำชสีมำ 

259 บ้ำนหนองบัวดีหมี ขอนแก่น 

260 บ้ำนหนองบัวทอง  สุรินทร์ 

261 บ้ำนหนองบัวใหญ่ ชัยภูมิ 

262 บ้ำนหนองบึง ร้อยเอ็ด 

263 บ้ำนหนองบุนนำก นครรำชสีมำ 

264 บ้ำนหนองปรึก นครรำชสีมำ 

265 บ้ำนหนองผือ สุรินทร์ 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

266 บ้ำนหนองไผ่หนองหิน อุดรธำน ี

267 บ้ำนหนองพลอง นครรำชสีมำ 

268 บ้ำนหนองม่วง นครรำชสีมำ 

269 บ้ำนหนองมะเสี่ยงโนนม่วง อ ำนำจเจริญ 

270 บ้ำนหนองแวงบวรวิทย์ ขอนแก่น 

271 บ้ำนหนองสะแก นครรำชสีมำ 

272 บ้ำนหนองโสน นครรำชสีมำ 

273 บ้ำนหนองไฮ(ประชำนุกุล) อุบลรำชธำน ี

274 บ้ำนหม้อ อุดรธำน ี

275 
บ้ำนหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ 
อุปถัมภ์) หนองคำย 

276 บ้ำนหมำกหญ้ำ อุดรธำน ี

277 บ้ำนหลักเขต บุรีรัมย์ 

278 บ้ำนห้วยกองส ี อุดรธำน ี

279 บ้ำนห้วยเซียมเหนือ บึงกำฬ 

280 บ้ำนห้วยตำด เลย 

281 บ้ำนห้วยผักขะ บึงกำฬ 

282 บ้ำนห้วยยำง สกลนคร 

283 บ้ำนห้วยยำง ขอนแก่น 

284 บ้ำนหัน(วุฒิวิทยำคำร) นครรำชสีมำ 

285 

บ้ำนหัวบึงทุ่ง “เขตกำรทำง
นครรำชสีมำสงเครำะห์ 3” นครพนม 

286 บ้ำนหินขัน อ ำนำจเจริญ 

287 บ้ำนเหล่ำกลำงวิทยำคม กำฬสินธุ ์

288 บ้ำนเหล่ำแชแลหนองแวง อุดรธำน ี

289 บ้ำนเหล่ำหนองยำง บึงกำฬ 

290 บ้ำนเหล่ำใหญ ่ บึงกำฬ 

291 บ้ำนอนันต์(ชูศรีรำษฎร์สำมัคคี) สุรินทร์ 

292 บ้ำนอังกุล ศรีษะเกษ 

293 บ้ำนฮำงโฮงประชำอุทิศ สกลนคร 

294 บึงกำฬ บึงกำฬ 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

295 บึงของหลงวิทยำ  บึงกำฬ 

296 ปทุมวิทยำกร  อุบลรำชธำน ี

297 ประโคนชัยพิทำคม บุรีรัมย์ 

298 ประชำรัฐวิทยำ อ ำนำจเจริญ 

299 ประชำสำมัคคี อ ำนำจเจริญ 

300 ประโดก-โคกไผ่ (สถิตย์วิริยคุณ) นครรำชสีมำ 

301 ประถมศึกษำขอนแก่นเขต 4 ขอนแก่น 

302 ปรำสำทเบงวิทยำ สุรินทร์ 

303 ปะนอยไถง สุรินทร์ 

304 เปือยน้อยศึกษำ ขอนแก่น 

305 โปลีเทคนิคพุทธรักษำ สกลนคร 

306 พนมรุ้ง บุรีรัมย์ 

307 พระครูวิทยำ บุรีรัมย์ 

308 พัฒนำสำมัคคี อ ำนำจเจริญ 

309 เพชรพิทยำสรรค์ ชัยภูมิ 

310 โพนพิทยำคม สกลนคร 

311 โพนสะอำด ร้อยเอ็ด 

312 ภูเวียงวิทยำคม ขอนแก่น 

313 ม่วงหนองแดงหนองกะเลำ อ ำนำจเจริญ 

314 มหำไถ่ศึกษำโนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น 

315 มำรีย์พิทักษ์อุดรธำนี อุดรธำน ี

316 มูลนิธิรุ่งนภำ บุรีรัมย์ 

317 เมืองน้อย ร้อยเอ็ด 

318 ยโสธรพิทยำคม ยโสธร 

319 ยำงตลำดวิทยำคำร  กำฬสินธุ ์

320 ยำงวิทยำคม มหำสำรคำม 

321 รมย์บุรีพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก   บุรีรัมย์ 

322 ร่วมจิตต์วิทยำ บุรีรัมย์ 

323 รัฐกำรุณวิทยำ  นครรำชสีมำ 

324 รำษฏร์สโมสร นครรำชสีมำ 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

325 โรซำรีโอวิทยำ หนองคำย 

326 เลยพิทยำคม  เลย 

327 วัดทุ่งสร้ำง นครำชสีมำ 

328 วัดนำเยียวิทยำ อุบลรำชธำน ี

329 วัดบ้ำนปลัดปุ๊ก บุรีรัมย์ 

330 วัดบ้ำนหนองตลุมปุ๊ก บุรีรัมย์ 

331 วัดรำชสิงขร นครรำชสีมำ 

332 วัดสลักได นครรำชสีมำ 

333 วำปีปทุม  มหำสำรคำม 

334 ศรีแก้งคร้อ ชัยภูมิ 

335 ศรีบุญเรืองวิทยำคำร หนองบัวล ำภู 

336 ศรีโพนทองวิทยำ นครพนม 

337 ศรีสะเกษวิทยำลัย     ศรีสะเกษ 

338 ศึกษำสงเครำะห์นำงรอง บุรีรัมย์ 

339 สกลรำชวิทยำนุกูล สกลนคร 

340 สมเด็จพิทยำคม กำฬสินธุ ์

341 ส้มป่อยพิทยำคม ศรีสะเกษ 

342 สมำนมิตรวิทยำ นครรำชสีมำ 

343 สระแก้วรำษฏร์บ ำรุง ขอนแก่น 

344 สหขันธ์ศึกษำ กำฬสินธุ ์

345 สองพ่ีน้องวิทยำคำร  ร้อยเอ็ด 

346 สันติพัฒนำ นครรำชสีมำ 

347 สีดำประชำสรรค์ ร้อยเอ็ด 

348 สีหรำชเดโชชัย ขอนแก่น 

349 หนองคำยวิทยำคำร หนองคำย 

350 หนองตอสูงแคน อุดรธำน ี

351 หนองบัวลอย นครรำชสีมำ 

352 หนองม่วง ชัยภูมิ 

353 หนองเรือวิทยำ  ขอนแก่น 

354 หนองแวงแห่ ร้อยเอ็ด 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

355 ห้วยแคนโนนสูง มหำสำรคำม 

356 ห้วยทรำยศึกษำ ขอนแก่น 

357 ห้วยผ้ึงวิทยำ กำฬสินธุ ์

358 เหล่ำพรวนป่ำกุงโนนสวำง อ ำนำจเจริญ 

359 อนบุำลร้อยเอด็ ร้อยอ็ด 

360 อนุบำลขอนแก่น ขอนแก่น 

 361 อนุบำลชำนุมำน อ ำนำจเจริญ 

362 อนุบำลเขำสวนกลำง ขอนแก่น 

363 อนุบำลท่ำช้ำงเฉลิมพระเกียรติ นครรำชสีมำ 

364 อนุบำลตลำดแค นครรำชสีมำ 

365 อนุบำลนครพนม นครพนม 

366 อนุบำลปทุมรำชวงศำ อ ำนำจเจริญ 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

367 อนุบำลมหำสำรคำม มหำสำรคำม 

368 อนุบำลวิศิษย์อ ำนวยศิลป์ บึงกำฬ 

369 อนุบำลสกลนคร สกลนคร 

370 อนุบำลสังคม หนองคำย 

371 อนุบำลอรุณรังษี หนองคำย 

372 อนุบำลอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจริญ 

373 อนุบำลอำภำพัชร อุดรธำน ี

374 อนุบำลอุดรธำน ี อุดรธำน ี

375 อบุบำลสกลนคร สกลนคร 

376 เอกวรรรพณิชยำกำร อ ำนำจเจริญ 

377 ฮั่วเคียวกงฮัก หนองคำย 

 
โรงเรียนในภาคใต้ 

 
ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 กลับเพชรศึกษำ สงขลำ  

2 กันตังพิทยำกร ตรัง   

3 กำญจนวัฒน์วิทยำ ภูเก็ต 

4 จุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย สตูล 

5 แจ้งวิทยำ สงขลำ   

6 ชุมชนบ้ำนโคกค่ำย สงขลำ  

7 ชุมชนวัดเชิงแส สงขลำ 

8 ชุมชนวัดสระแก้ว   นครศรีธรรมรำช   

9 ชุมชนใหม่ นครศรีธรรมรำช 

10 ดรุณศึกษำ         นครศรีธรรมรำช  

11 ทวีรัตน์ สงขลำ  

12 ทุ่งหว้ำวรวิทย์ สตูล 

13 ไทยรัฐวิทยำ  29  (กะทู้) ภูเก็ต 

14 ในสังกัด สพป.สงขลำ เขต 1 สงขลำ   

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

15 บ้ำนทะเล (เสมำประชำสรรค์)  นครรำชสีมำ 

16 บ้ำนท่ำข่อย สงขลำ 

17 บำงกล่ ำวิทยำ รัชมังคลำภิเษก สงขลำ 

18 บ้ำนกูบู นรำธิวำส 

19 บ้ำนเกำะนำคำ ภูเก็ต  

20 บ้ำนเขำจีน สตูล  

21 บ้ำนเขำมัน ประจวบคีรีขันธ ์  

22 บ้ำนเขำใหญ่    นครศรีธรรมรำช 

23 บ้ำนคลองมวน ตรัง  

24 บ้ำนควนเนียง สงขลำ 

25 บ้ำนควนสระแก้ว ตรัง 

26 บ้ำนช่องเขำหมำก นครศรีธรรมรำช  

27 บ้ำนช้ำงเผือก ประจวบคีรีขันธ ์ 

28 บ้ำนดอนสูง ประจวบคีรีขันธ ์  
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

29 บ้ำนตำบำ  นรำธิวำส 

30 บ้ำนตำโละ ยะลำ  

31 บ้ำนนำหยำ พัทลุง  

32 บ้ำนในถุ้ง นครศรีธรรมรำช  

33 บ้ำนในทอน  ภูเก็ต 

34 บ้ำนบำงฉำง  นครศรีธรรมรำช 

35 บ้ำนบ ำรุงวิทย์ นรำธิวำส   

36 บ้ำนปำกบำรำ สตูล   

37 บ้ำนป่ำครองชีพ ภูเก็ต  

38 บ้ำนพรุจ ำปำ ภูเก็ต 

39 บ้ำนมำบบัว สงขลำ  

40 บ้ำนโมย  สงขลำ 

41 บ้ำนรังแตน ระนอง  

42 บ้ำนล ำภูรำ ตรัง 

43 บ้ำนสระบัว  นครศรีธรรมรำช 

44 บ้ำนสะป่ำ(มงคลวิทยำ) ภูเก็ต 

45 บ้ำนสำคู ภูเก็ต 

46 บ้ำนส ำนัก ระนอง  

47 บ้ำนสุโสะ สงขลำ   

48 บ้ำนหนองจันทร์ ประจวบคีรีขันธ ์ 

49 บ้ำนหนองเสม็ด ตรัง   

50 บ้ำนหนองเสือ ประจวบคีรีขันธ ์ 

51 บ้ำนห้วยใหญ่ ประจวบคีรีขันธ ์

52 บ้ำนหินกอง ประจวบคีรีขันธ ์ 

53 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ ชุมพร 

54 บุณยลำภนฤมิต นรำธิวำส 

55 ประสำทธรรมวิภัช  นครศรีธรรมรำช 

56 พรรษนันท์ศึกษำ สตูล   

57 พิชัยรัตนำคำร ระนอง  

58 ภูเก็ตไทยหัว (ประศำสน์วิทยำ) ภูเก็ต  

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

59 ภูเก็ตวิทยำลัย  ภูเก็ต  

60 มัธยมพัชรกิติยำภำ  สุรำษฎร์ธำนี  

61 มำนิตำนุเครำะห์ สุรำษฎร์ธำนี   

62 มุสลิมวิทยำภูเก็ต ภูเก็ต   

63 วัดชลธำรำสิงเห(เสำร์ศึกษำคำร) นรำธิวำส  

64 วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ ์  

65 วัดเกำะถ้ ำ สงขลำ  

66 วัดขุนตัดหวำย สงขลำ  

67 วัดเขำ(วันคร2ู501)   นครศรีธรรมรำช  

68 วัดเขำน้อย  นครศรีธรรมรำช 

69 วัดคลองยอ  สงขลำ 

70 วัดควนธำน ี ตรัง   

71 วัดโตนดด้วน สงขลำ  

72 วัดทุ่งบัว สงขลำ  

73 วัดบ่อทรัพย์ สงขลำ  

74 วัดปะโอ สงขลำ  

75 วัดป่ำ นครศรีธรรมรำช  

76 วัดพรหมประดิษฐ์ สงขลำ  

77 วัดพระเลียบ นครศรีธรรมรำช   

78 วัดพรุพ้อ  พัทลุง 

79 วัดโพธำรำม สงขลำ   

80 วัดโยธำธรรม นครศรีธรรมรำช  

81 วัดศำลำหลวงบน สงขลำ  

82 วัดสโมสร นครศรีธรรมรำช  

84 วัดสุวรรณคีร ี ภูเก็ต   

85 วิเชียรชม สงขลำ 

86 วิเชียรมำตุ  ตรัง 

87 วิทยำสำธิต ภูเก็ต   

88 วิวัฒน์วิทยำ   ตรัง 

89 ศรีสว่ำงวงศ์ สงขลำ 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

90 สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต  

91 สวนป่ำประชำอุปถัมภ์ ตรัง  

92 สตรีระนอง  ระนอง 

93 สวีวิทยำ ชุมพร 

94 สหมิตรบ ำรุง     นครศรีธรรมรำช  

95 สอำดเผดิมวิทยำ  ชุมพร 

96 สะบ้ำย้อย สงขลำ   

97 สุคิริน  นรำธิวำส 

98 สุรำษฎร์ธำนี 2  สุรำษฎร์ธำนี  

99 สุรำษฎร์พิทยำ  สุรำษฎร์ธำนี   

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

100 หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ  สงขลำ   

101 อนุบำลท่ำแพ  สตูล    

102 อนุบำลประจวบศีรีขันธ์ ประจวบศีรีขันธ์   

103 อนุบำลมุสสิมภูเก็ต ภูเก็ต 

104 อนุบำลเมืองสตูล สตูล 

105 อนุบำลระนอง ระนอง   

106 อนุบำลสงขลำ สงขลำ  

107 อนุบำลแสงตะวัน ภูเก็ต   

108 อุปถัมป์วิทยำพนม สุรำษฎร์ธำนี 

 
 

 
 

รายงานภาพกิจกรรมบางส่วนของโรงเรียนที่ร่วมโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 

และอ่านสารสันติภาพเน่ืองในวันสันติภาพสากล  วันพุธที่  21  กันยายน 2554 
 

โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  เขตดินแดง 

    โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย     โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  เขตบำงรัก                   อัสสัมชัญ  เขตบำงรัก                                                                       

                        เขตพญำไท 
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โรงเรียนรำชินีบน  เขตดุสิต                       โรงเรียนสตรบูีรณวิทย์  เขตบำงพลัด              โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่                   
                                                                                                                                       เขตคลองสำมวำ 

 
 

 

      โรงเรียนพระแม่ฟำติมำ  เขตดินแดง             โรงเรียนประชำภิบำล  เขตบำงเขน            โรงเรียนคชเผือกอนสุรณ์  เขตประเวศ 

 
   โรงเรียนอนุบำลศิรีเพ็ญ  เขตสะพำนสูง           โรงเรียนเซนต์โยเซฟ  เขตยำนนำวำ         โรงเรียนพระแม่มำรีสำทร   เขตสำทร 

 

 

             

  โรงเรียนทวีธำภิเศก 2   เขตบำงขุนเทียน        โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์  เขตบำงแค                  โรงเรียนหลวงแพ่ง(บ ำรุงรัฐกิจ)   
                                                                                                                                                                   เขตหนองจอก 
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              โรงเรียนมีนบุรี  เขตมีนบุรี                    โรงเรียนประชำบ ำรุง เขตหนองแขม           โรงเรียนสเุหร่ำบำงชัน   เขตมีนบุรี 
 
 

 
โรงเรียนอิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย               โรงเรียนพระโขนงพิทยำลัย                         โรงเรียนกงลี้จงซัน  เขตธนบุรี 
                         เขตทุ่งครุ                                                     เขตพระโขนง                     
 
 

 
   โรงเรียนสุเหร่ำสำมวำ  เขตคลองสำมวำ         โรงเรียนบำงอ้อศึกษำ เขตบำงพลัด                โรงเรียนนฤมลทิน   เขตธนบุรี 

 

      
  โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง  เขตหนองจอก         โรงเรียนคลองมะขำมเทศ  เขตประเวศ          โรงเรียนวัดคลองใหม่  เขตยำนนำวำ 
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   โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น   เขตมีนบุรี         Interkids Bilingual School  เขตบำงกะปิ           โรงเรียนวัดสุทัศน์   เขตพระนคร 

 

 

          โรงเรียนลอยสำยอนุสรณ์             โรงเรียนวัดชัยพฤกษมำลำ(นนทสิริรำษฏร์บ ำเพ็ญ)       โรงเรียนมีนบุรี  เขตมีนบุรี 

                    เขตลำดพร้ำว                                                   เขตตลิ่งชัน   

 
 

 
 โรงเรียนวัดประดู่ธรรมำธิปัตย์ เขตบำงซื่อ         โรงเรียนประภำสวิทยำ   เขตบึงกุ่ม             โรงเรียนวัดปำกบึง  เขตลำดกระบัง 

 

 
  โรงเรียนวัดอินทรวิหำร    เขตพระนคร        วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรเจ้ำพระยำ        โรงเรียนสุเหร่ำบ้ำนม้ำ   เขตประเวศ 
                                                                                            เขตรำชเทวี   
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โรงเรียนวัดปำกบ่อ  เขตสวนหลวง 

 

        

     โรงเรียนวัดหนองใหญ ่ เขตสำยไหม           โรงเรียนสุเหร่ำทำงควำย  เขตประเวศ                 โรงเรียนวัดไผ่ตัน  เขตพญำไท 

 

 

 
   วิทยำลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหำรธุรกจิ             โรงเรียนวัดขุนจันทร์  เขตธนบุรี                  โรงเรียนภำษำนุสรณ์   เขตบำงแค  

                เขตบำงกอกใหญ ่             

 
 

 
            โรงเรียนวัดฝำง  นนทบุรี                       โรงเรียนบ้ำนบำงน้ ำจืด  สมุทรสำคร                  โรงเรียนปลูกจติ   เขตปทุมวัน 
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    สำรสำสน์วิเทศศึกษำ  สมุทรปรำกำร            โรงเรียนทำนสัมฤทธิ์วิทยำ  นนทบุรี               โรงเรียนวัดซองพลู  นนทบุรี 

 

 

โรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 

 
   โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยำ สระบุรี                 โรงเรียนบ้ำนบำงฉำง  ระยอง                      โรงเรียนบ้ำนทุ่งม่วง  จันทบุรี 
 
 

 
     โรเงรียนดอนคำวิทยำ   สุพรรณบุรี              โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร  สุพรรณบุรี         โรงเรียนบ้ำบึง “มนูญวิทยำคำร”  ชลบุรี 

 
 

 
       โรงเรียนบ้ำงคลองคันฉอ  สระแก้ว           โรงเรียนบ้ำนจัดสรรสำมัคคี  สระแก้ว             โรงเรียนบ้ำนชุมพล  นครนำยก 
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      โรงเรียนซอย 3 สำย 4 ซำ้ย  ลพบุรี           โรงเรียนพณิชยกำรเพชรบุรีบริหำรธุรกิจ              โรงเรียนวัดอัมพวัน  ลพบุรี 

 

 

     

                 โรงเรียนพลิ้ว  จันทบุรี                       โรงเรียนอักษรบริหำรธุรกจิ  ระยอง                    โรงเรียนวังน้อยวิทยำภูมิ            
                                                                                                                                                             พระนครศรีอยุธยำ 
 

 
     โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี                 โรงเรียนวัดสุทธำวำส  ชลบุรี                โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร  สระบุรี 

 

 

โรงเรียนในเขตภาคเหนือ 

 
   โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยำ  เชียงใหม่              โรงเรียนวำรีเชียงใหม่  เชียงใหม่                 โรงเรียนเจ้ำฟ้ำอุบลรัตน์  เชียงใหม่ 
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     โรงเรียนดำรำวิทยำลัย  เชียงใหม่                      โรงเรยีนล ำปำงกัลยำณี  ล ำปำง                              โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

 

 

 
            โรงเรียนเซนต์แมรี่  อุตรดิตถ์                     โรงเรยีนบ้ำนสันทรำย  เชียงรำย              โรงเรียนบ้ำนบ่อสร้ำงนรำกรประสำท  

                                                                                                                                                                      เชียงใหม่ 

 
           โรงเรียนใบบุญล ำพูน   ล ำพูน          โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย  เชียงใหม่            โรงเรียนเรยีนำเชลี  เชียงใหม่ 

 

 
          โรงเรียนอนุบำลล ำพูน   ล ำพูน              โรงเรียนประชำนุเครำะห์ นครสวรรค์              โรงเรียนชุมชนบ้ำนพบพระ   ตำก 
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    โรงเรียนเพชรละครวิทยำ  เพชรบูรณ์           โรงเรียนบ้ำนพนำสวรรค์  เชียงรำย                  โรงเรียนวัดสันคะยอม  ล ำพูน 

 

 
     โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก สุโขทัย                  โรงเรียนภัทรวิทยำ  ตำก                   โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย  เพชรบูรณ์ 
 

 

โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 

 
     โรงเรียนบ้ำนหนองบัวทอง  สุรินทร์               โรงเรยีนเซนต์ปอลหนองคำย                          โรงเรียนบ้ำนเมืองแก  บุรีรัมย์ 

 

 

 
         โรงเรียนบ้ำนเมืองน้อย  ร้อยเอ็ด                      โรงเรียนเลยพิทยำคม   เลย               โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์  กำฬสินธุ ์
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    โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยำคำร  รอ้ยเอ็ด           โรงเรียนบ้ำนสร้ำงใหญ่  ศรีษะเกษ        โรงเรียนอนุบำลวิศิษฐ์อ ำนวยศิลป์   บึงกำฬ 

 
 

 
  โรงเรียนบ้ำนหนองตำสูงแคน อุดรธำนี           โรงเรียนยำงวิทยำคม  มหำสำรคำม          โรงเรียนหนองคำยวทิยำคำร  หนองคำย 

 
       โรงรียนบ้ำนตระเปียงเตีย  สุรินทร์        โรงเรียนไทยวัฒนำประชำรัฐ  นครรำชสีมำ      โรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม  ศรีษะเกษ 

 

 

โรงเรียนในเขตภาคใต้ 

 

 
           โรงเรียนบ้ำนกูบู   นรำธิวำส                            โรงเรียนวัดปะโอ   สงขลำ                         โรงเรียนอนุบำลมุสลิมภูเก็ต 
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      โรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย  สตูล                โรงเรยีนบ้ำนควนสระแก้ว   ตรัง                  โรงเรียนบ้ำนตำบำ   นรำธิวำส 

 

 
    โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 29 (กะทู้)   ภูเก็ต                โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  ภเูก็ต               โรงเรียนบ้ำนเขำใหญ ่ นครศรีธรรมรำช 
 

 
     โรงเรียนบ้ำนสระบัว นครศรีธรรมรำช       โรงเรียนบ้ำนสะป่ำ(มงคลวิทยำ)  ภูเก็ต         โรงเรียนบุณยลำภนฤมิต  นรำธิวำส 

 
 

 

         โรงเรียนวัดขุนตัดหวำย  สงขลำ                          โรงเรียนควนธำนี  ตรัง                              โรงเรียนควนเนียง  สงขลำ 
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                  โรงเรียนวเิชียรมำตุ  ตรัง                           โรงเรียนสุคิริน  นรำธวิำส                   โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ  สุรำษฎร์ธำน ี

 

 

                โรงเรียนอนุบำลเมืองสตูล                           โรงเรียนวัดพรุพ้อ  พัทลุง                          โรงเรียนวิทยำสำธิต  ภเูก็ต 


