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สรุปโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 
และอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2555 

วันศุกร์ที่  21  กันยายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรโดย มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกล (ประเทศไทย) 
ด้วยกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือของ 

กระทรวงศึกษำธิกำร และกรุงเทพมหำนคร 
พร้อมด้วยสถำนศึกษำทั่วประเทศ 
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โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2555 
 

เนื่องด้วยในวันท่ี 21 กันยำยนของทุกปี องค์กำรสหประชำชำติก ำหนดให้เป็นวันสันติภำพ
สำกล  มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรท่ีด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมสันติภำพท่ีอยู่ใน
ฐำนะท่ีปรึกษำพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์กำรสหประชำชำติ (UNECOSOC)  มีควำม
ตระหนักและปรำรถนำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงกิจกรรมและควำมร่วมมือกันเพื่อน ำมำซึ่ง“สันติภำพ” ได้จัด
กิจกรรมร ำลึกและรณรงค์เนื่องในวันสันติภำพสำกลขึ้นอย่ำงต่อเนื่องกว่ำ 8 ปี และได้เริ่มโครงกำร สงบนิ่ง
ร่วมจิตอธิษฐำนและอ่ำนสำรสันติภำพในโรงเรียน เพื่อรณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกแห่งสันติภำพให้กับนักเรียน
ในสถำนศึกษำต้ังแต่ปี  2552 โดยในปี 2554 ได้รับกำรสนับสนุนจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและ
กรุงเทพมหำนครในกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่ำงๆ เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

 

ในปีนี้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกลฯ ได้จัด“โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่าน
สารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2555” ขึ้น ในวันศุกร์ท่ี 21 กันยำยน 2555 ด้วยควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดียิ่งจำกกระทรวงศึกษำธิกำร และกรุงเทพมหำนคร โดยในปีนี้นอกจำกจะมีคณะครูและนักเรียน
จำกโรงเรียนท่ัวประเทศเข้ำร่วมโครงกำรฯแล้ว ยังมีพนักงำนและเจ้ำหน้ำท่ีจำกส ำนักงำนเขตกำรปกครอง
ท่ัวกรุงเทพมหำนคร รวมท้ังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจำกท่ัวประเทศได้ให้เกียรติเป็นผู้อ่ำนสำรสันติภำพของ
ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี อำทิ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอ ำนำจเจริญ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดยะลำ ส ำหรับใน
กรุงเทพมหำนคร ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้เป็นผู้แทนนำยกรัฐมนตรีอ่ำน
สำรสันติภำพของนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี และ Mr.Etienne Clément รองผู้อ ำนวยกำร
UNESCO Bangkok เป็นผู้อ่ำนสำรสันติภำพของนำยบัน คี มูน เลขำธิกำรองค์กำรสหประชำชำติ ณ 
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพระนคร 

 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกลฯ หวังว่ำผลท่ีเกิดจำกกำรรณรงค์กิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น
ในกำรสร้ำงกระแสและจิตส ำนึกให้เยำวชนในสถำนศึกษำได้เห็นควำมส ำคัญของสันติภำพและควำมสำมัคคี
ในสังคมไทยและในสังคมโลก จำกควำมร่วมมือของโรงเรียน สถำนศึกษำ และหน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังในภำครัฐ
และภำคเอกชน ในปีนี้มีคณะครูอำจำรย์ นักเรียน และเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรนี้จ ำนวนกว่ำ 1 ล้ำนคน
โดยมีรำยงำนรำยช่ือโรงเรียนและหน่วยงำนท่ีร่วมโครงกำรฯ และส่งรำยงำนกลับมำท่ีส ำนักงำนมูลนิธิ
สหพันธ์สันติภำพสำกลฯ และรำยงำนภำพกิจกรรมบำงส่วนของโรงเรียนท่ีร่วมโครงกำรและได้รับควำม
ร่วมมือจำกโรงเรียนจ ำนวนมำกได้น ำกิจกรรมนี้ไปเผยแพร่ในส่ือและเว็บไซต์ต่ำงๆ เพื่อร่วมรณรงค์
ประชำสัมพันธ์ในกำรสร้ำงสันติภำพ  ส ำหรับท่ำนท่ีต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรหรือกิจกรรมเนื่องในวัน
สันติภำพสำกลเพิ่มเติม  สำมำรถเข้ำชมได้จำกเว็บไซต์ของมูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกลฯ www.upf.or.th
และทำง www.facebook.com/1min.silence.for.peace    
 

http://www.upf.or.th/
http://www.upf.or.th/
http://www.facebook.com/1min.silence.for.peace
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สาร 
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร   นายกรัฐมนตรี 

เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจ าปี ๒๕๕๕ 
วันท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๕ 

****************** 
         วันที่  ๒๑  กันยำยนของทุกปีเป็นวันที่องค์กำรสหประชำชำติได้ก ำหนดให้เป็น 
“วันสันติภำพสำกล”  โดยประชำชนทุกประเทศร่วมกันร ำลึกและรณรงค์เพื่อให้เกิดควำมตระหนักถึง
สันติสุขในกำรอยู่ร่วมกันของสังคมทุกระดับ ดิฉันขอช่ืนชมมูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกล(ประเทศไทย) 
ที่ได้ประสำนควำมร่วมมือกับกระทรวงศึกษำธิกำรและกรุงเทพมหำนคร  จัดกิจกรรมรณรงค์ยืนสงบ
นิ่ง ร่วมจิตอธิษฐำนและอ่ำนสำรสันติภำพในสถำนศึกษำทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกี ยรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเนื่องในโอกำสมหำมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษำ ๘๕ พรรษำ ในวันที่
๕ ธันวำคม  ๒๕๕๕  เพือ่เป็นโอกำสให้เด็กและเยำวชนได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งควำมจงรักภักดี  และ
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณในวำระอันเป็นมิ่งมงคลนี้  รวมทั้งให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของพลัง
ควำมรัก  ควำมสำมัคคี  ในกำรสร้ำงสันติภำพร่วมกันทั้งประเทศ 
 
       รัฐบำลได้ด ำเนินกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ  ด้วยกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของประชำชนชำวไทยทุกคน  ให้มีควำมสมัครสมำนสำมัคคีเป็นน้ ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน  ซึ่งกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐำน   เป็นกำรฝึกจิตใจให้สงบ  มีสมำธิ 
มีสติและปัญญำ  นับเป็นกิจกรรมสร้ำงสรรค์ที่ส่งเสริมควำมปรองดองในสังคม  ทั้งเป็นกำรปลูกฝัง
เด็กและเยำวชนให้มีจิตใจสงบ  แจ่มใส  ตลอดจนกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  อันเป็นจุดเร่ิมต้นที่
ก่อให้เกิดสันติภำพ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 
 
       เนื่องในโอกำสวันสันติภำพสำกล  ประจ ำปี  ๒๕๕๕    ดิฉันขออำรำธนำอ ำนำจ 
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ท่ำนเคำรพนับถือ  โปรดดลบันดำลประทำนพรให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณำจำรย์ และ
นักเรียนทุกคนประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประกำร        
และร่วมกันสร้ำงสังคมไทยให้มีสันติภำพอย่ำงมั่นคงตลอดไป 
 
                                                                              นำงสำวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร 
                                                                                        นำยกรัฐมนตรี 
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        U N I T E D   N A T I O N S                                N A T I O N S   U N IT E D 
 
 

                     
สำรเลขำธิกำรสหประชำชำติ 

เนื่องในโอกำสวันสันติภำพสำกล 
กล่ำว ณ วันที่ 21 กันยำยน 2555 

 
 

เนื่องในโอกำสวันสันติภำพสำกล องค์กำรสหประชำชำติขอเรียกร้องให้ยุติควำมขัดแย้งทั่วโลก             
โดยส้ินเชิง 

 
ณ เที่ยงวัน ตำมเวลำท้องถิ่น องค์กำรสหประชำชำตขิอให้ประชำชนทุกหนทุกแห่งร่วมกันสงบนิ่ง              
เป็นเวลำ 1 นำที เพื่อเป็นกำรให้เกียรติผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ  ทั้งผู้ที่สูญเสียชีวิตและผู้ที่รอดชีวิตแต่ยังต้อง
เผชิญกับควำมทุกข์ทรมำนใจและควำมเจ็บปวด 
 
หัวข้อของสำรสันติภำพในปีนี้คือ “สันติภำพที่ยั่งยืนเพื่ออนำคตที่ยั่งยืน” 
 
กำรสู้รบกันเป็นภัยใหญ่หลวงต่อเสำหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 
ทรัพยำกรธรรมชำติต้องน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม มิใช่เพื่อสนับสนุนสงครำม 

 
เด็กๆ ควรจะได้เรียนในสถำนศึกษำ มิใช่ถูกเกณฑ์เข้ำในกองทัพ 

 
งบประมำณของชำติต่ำงๆ ควรจะให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของมนุษย์ มิใช่กับอำวุธ 
ที่ท ำลำยล้ำงชีวิต 

 
เนื่องในโอกำสวันสันติภำพสำกล ข้ำพเจ้ำ(เลขำธิกำรองค์กำรสหประชำชำติ) ขอเรียกร้องให้                 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรสู้รบกันทั่วโลกแสวงหำแนวทำงแก้ไขข้อขัดแย้งของตนโดยสันติวิธี 

 
ขอให้พวกเรำทุกคนร่วมมือกัน เพื่ออนำคตที่ปลอดภัย ยุติธรรม และ เจริญรุ่งเรือง ส ำหรับทุกคน 
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สาร 
ของ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร 

 
                             สมัชชำองค์กำรสหประชำชำติ  ได้ประกำศให้วันที่  ๒๑    กันยำยนของทุกปี 
เป็น“วันสันติภำพสำกล” (International Day of Peace)  เป็นวันยุติกำรสู้รบทุกรูปแบบ  หยุดกำร
ใช้ควำมรุนแรงของทุกประเทศทั่วโลก  และหยุดกำรท ำสงครำมตลอดทั้งวัน โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้มนุษย์มีควำมเคำรพต่อชีวิตทั้งมวลในโลก   เคำรพในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคลโดยไม่แบ่ง 
ชนช้ันหรือล ำเอียง ขจัดกำรแบ่งแยกและควำมไม่ยุติธรรม รวมทั้งกำรกดขี่ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ 
 

                          “วันสันติภำพสำกล” ถือเป็นวันที่มีควำมส ำคัญยิ่งต่อประชำชนในทุกประเทศ
ทั่วโลกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กและเยำวชนถือเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำ  เป็นควำมหวังและเป็น
พลัง  อันส ำคัญของประเทศชำติทั้งในวันนี้และในอนำคต  สมควรได้รับกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึก 
แห่งสันติภำพให้เกิดขึ้นในจิตใจต้ังแต่เยำว์วัย  พร้อมให้มีควำมตระหนักถึงควำมรัก  ควำมปรำรถนำดี 
ที่ควรมีให้แก่กันทั้งโลก  ไม่ว่ำจะเป็นเ ช้ือชำติศำสนำใด  เพื่อควำมสุขและควำมสงบแห่งมวล
มนุษยชำติ  และโลกของเรำ  โดยร่วมแรงร่วมใจกัน  สร้ำงพลังแห่งสันติภำพให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป 
 

                          เพื่อร ำลึกถึงวันส ำคัญอันทรงคุณค่ำนี้  ผมขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียน
โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร  พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐำน  เพื่อให้เกิดสันติภำพและ
ควำมปรองดองในครอบครัว  สังคม  ประเทศชำติ  และโลกของเรำให้อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขและ
สงบสุขตลอดไป 
 
 
                                                        หม่อมรำชวงศ์สุขุมพันธ์ุ  บริพัตร 
                                                           ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
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ค ากล่าว 
พลเอกเทอดศักด์ิ  มารมย์  ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

เนื่องในวันสันติภาพสากล  21  กันยายน  2555 
*********************** 

 

       วันที่ 21 กนัยำยนของทุกปี เป็นวันสันติภำพสำกล  ซึ่งองค์กำรสหประชำชำติ 
ได้ก ำหนดไว้  โดยให้ประชำชนในแต่ละประเทศทั่วโลกได้ร่วมร ำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภำพกันทั่ วโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกล 
(ประเทศไทย)   มีควำมปรำรถนำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงกิจกรรมและควำมร่วมมือเพื่อให้เกิด
สันติภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม   จึงได้จัด “โครงกำรสงบนิ่งร่วมจิตอฐิษฐำนและอ่ำนสำรสันติภำพของ 
ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี และเลขำธิกำรองค์กำรสหประชำชำติ  เนื่องในวันสันติภำพสำกล  โดยควำม
ร่วมมือของกระทรวงศึกษำธิกำรและกรุงเทพมหำนคร 

 

ในวันสันติภำพสำกล 21 กันยำยน ปีนี้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกลฯ ได้ขยำย
โครงกำรสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐำนฯ ออกไปเป็นวงกว้ำงมำกขึ้นในทั่วทุกภำคของประเทศ เพื่อเป็นกำร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษ  85 
พรรษำ ในวันที่ 5 ธันวำคม 2555  ทั้งเป็นกำรรณรงค์กำรสร้ำงจิตส ำนึกแห่งสันติภำพและคุณธรรมให้
เกิดขึ้นกับเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำและประชำชนทั่วประเทศให้ได้รับรู้ถึงควำมส ำคัญของวัน
สันติภำพสำกล และกระตุ้นให้เกิดจิตส ำนึกแห่งควำมรักสันติภำพมำกยิ่งขึ้น  

 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกลฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงำนที่กรุณำให้ควำมร่วมมือ
ด้วยดี  และคณำจำรย์ของโรงเรียนพร้อมด้วยนักเรียนทุกคน  ที่ได้ให้ควำมส ำคัญและร่วมกันรณรงค์
เสริมสร้ำงสันติภำพและสันติสุข  เป็นตัวอย่ำงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชำติของเรำ  โอกำสที่
เ ป็นมงคลนี้   ผมขออำรำธนำคุณพระศรี รัตนตรัย  พร้อมทั้ งขอเดชะพระบำรมีแห่งองค์
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ
ได้โปรดอภิบำลและพระรำชทำนพรให้ทุกท่ำน และเจ้ำหน้ำที่ พร้อมทั้งครอบครัวจงประสพแต่
ควำมสุข  ควำมเจริญ  ควำมก้ำวหน้ำ  และควำมมั่งค่ังสืบตลอดไปโดยทั่วกัน 
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จ านวนโรงเรียนและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอา่นสารสันติภาพ 
เนื่องในวันสันติาพสากล วันศุกร์ท่ี  21  กันยายน 2555 

และส่งรายงานกลับมายังส านักงานมูลนิธิฯ 
 

รายการ จ านวนตอบรับ(โรงเรียน/หน่วยงาน) 
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 50 

สังกัดส ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร 108 
ส ำนักงำนเขตกรุงเทพมำหำนคร 19 
ภำคกลำงและภำคตะวันออก 140 

ภำคเหนือ 142 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 224 

ภำคใต้ 92 
รวมทั้งหมด 775 

 
                                                                                ข้อมูล ณ วันท่ี 27  พฤศจิกำยน 2555 
 

รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอา่นสารสันติภาพฯ 
 

โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต/จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต/จังหวัด 

1 โรงเรียนกสิณธรวิทยำ เขตบำงแค  15 โรงเรียนประชินนุสรณ์ จ.สมุทรสำคร   

 2 โรงเรียนโกลบอลอินเดียนนำนำชำติ จ.ปทุมธำนี  16 โรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ เขตพระนคร 

3 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  เขตบำงพลัด  17 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  เขตคลองเตย 

4 โรงเรียนจันทศิริวิทยำ เขตหนองแขม  18 โรงเรียนภำษำนุสรณ์บำงแค เขตบำงแค 

5 โรงเรียนจิตรลดำ เขตดุสิต  19 โรงเรียนมหำสวัสด์ิ(รำษฎรบ ำรุง)  จ.นนทบุรี 

6 โรงเรียนโชคชัย เขตลำดพร้ำว  20 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เขตพระนคร  

7 โรงเรียนซำงตำครู้สคอนแวนต์ เขตธนบุรี  21 โรงเรียนแม่พระฟำติมำ ดินแดง เขตดินแดง 

8 โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล  เขตสำทร  22 โรงเรียนแย้มสอำด เขตจตุจักร 

9 โรงเรียนเด็กสำกลนิมิตใหม่ เขตมีนบุรี  23 โรงเรียนโยนออฟอำร์คบริหำรธุรกจิ เขตดุสิต 

10 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยำ เขตบำงซื่อ   24 โรงเรียนรำชินีบน เขตดุสิต  

11 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ จ.ปทุมธำนี  25 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยำ เขตพญำไท 

12 โรงเรียนบ้ำนนำยผล เขตบำงบอน  26 โรงเรียนเลิศพัฒนำศึกษำ เขตจอมทอง   

13 โรงเรียนบ้ำนหนองบอน(นัยนำนนท์อนุสรณ์) เขตประเวศ  27 โรงเรียนเลิศหล้ำถนนกำญจนำภิเษก เขตบำงบอน  

14 โรงเรียนประชำนุกูล(ข ำสนิทอนุเครำะห์) เขตสำยไหม  28 โรงเรียนวรรณสว่ำงจิต เขตบำงขุนเทียน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CGsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.edba.in.th%2FEDBA_Main%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D436&ei=km4kUIHTHMStrAeN5YCgBQ&usg=AFQjCNHKPaBo4GQHCER6-VKb7pEkjRAN4A&sig2=alnfcuXlnk4lpwJqjsqr-Q
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ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต/จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน เขต/จังหวัด 

29 โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย (ระดับประถมศึกษำ) เขตวัฒนำ  40 โรงเรียนสำธิตแห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 

เขตจตุจักร 

30 โรงเรียนวัดแจงร้อน เขตรำษฏร์บูรณะ  41 โรงเรียนสำยน้ ำทิพย์ เขตคลองเตย 

31 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ จ.นนทบุรี  42 โรงเรียนสำยอักษร เขตบึงกุ่ม 

32 โรงเรียนวัดเวฬวนำรำม จ.นนทบุรี  43 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศศึกษำ จ.สมุทรปรำกำร 

33 โรงเรียนวัดหงส์รัตนำรำม เขตบำงกอกใหญ ่  44 โรงเรียนอนุบำลสำมเสนฯ เขตพญำไท 

34 โรงเรียนศรีรัตโนภำศ จ.นนทบุรี  45 โรงเรียนอนุบำลสำริน เขตดุสิต 

35 โรงเรียนศรีวิกรม์ เขตคลองเตย  46 โรงเรียนอันนำลัย จ.สมุทรสำคร 

36 โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ เขตบำงพลัด  47 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม เขตบำงรัก 

37 โรงเรียนสมำหำรศึกษำ เขตพระโขนง  48 วิทยำลัยเทคโนโลยีไทยบริหำรธุรกิจ เขตบำงเขน 

38 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย จ.ปทุมธำนี  49 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรรำชด ำเนิน เขตบำงกอกใหญ ่

39 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม) 

เขตวัฒนำ  50 วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรรำช
ด ำเนิน 

เขตบำงกอกใหญ ่

 
 

โรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน ส านักงานเขต  ท่ี ชื่อโรงเรียน ส านักงานเขต 

1 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ เขตประเวศ   15 โรงเรียนบำงขุนเทียนศึกษำ เขตบำงขุนเทยีน 

 2 โรงเรียนคลองต้นไทร เขตทวีวัฒนำ   16 โรงเรียนบำงเชือกหนัง(พูนบ ำเพ็ญ
อนุสรณ์) 

เขตบำงแค 

3 โรงเรียนคลองทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ   17 โรงเรียนบำงไผ่(บ้ำนนำยพันแก้วขำว) เขตบำงแค  
4 โรงเรียนคลองปักหลัก เขตประเวศ  18 โรงเรียนบึงขวำง เขตมีนบุรี  
5 โรงเรียนคลองมะขำมเทศ   เขตประเวศ    19 โรงเรียนประชำบ ำรุง เขตหนองแขม  
6 โรงเรียนคลองรำงจำก เขตทุ่งครุ   20 โรงเรียนประชำภิบำล เขตบำงเขน  
7 โรงเรียนคลองสอง เขตหนองจอก   21 โรงเรียนประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ เขตห้วยขวำง 
8 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น เขตมีนบุรี   22 โรงเรียนพรหมรำษฎร์รังสรรค์ เขตบำงบอน  
9 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยำ 1 เขตหลักสี่   23 โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์) เขตพระโขนง  
10 โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน   24 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ  
11 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้ำนพัฒนำ  เขตคลองเตย   25 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เขตรำษฎร์บูรณะ  

12 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เขตทุ่งครุ  26 โรงเรียนรำชบพิธ เขตพระนคร  
13 โรงเรียนทุ่งสองห้อง(คุปตัษเฐียรอุทิศ) เขตหลักสี่  27 โรงเรียนรำษฎร์บูรณะ(มูฮ ำหมัดอุทศิ) เขตทุ่งครุ  

14 โรงเรียนนำคนำวำอุปถัมภ ์ เขตสวนหลวง  28 โรงเรียนล ำสำลี(รำษฏร์บ ำรุง) เขตบำงกะปิ 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน ส านักงานเขต  ท่ี ชื่อโรงเรียน ส านักงานเขต 

29 โรงเรียนวัดกก เขตบำงขุนเทยีน  61 โรงเรียนวัดบุคคโล เขตธนบุรี  

30 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ เขตธนบุรี    62 โรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ เขตบำงแค 

31 โรงเรียนวัดกระโจมทอง  เขตตลิ่งชัน  63 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต  

32 โรงเรียนวัดก ำแพง เขตบำงขุนเทยีน  64 โรงเรียนวัดประชำบ ำรุง(ลูกวัว) เขตบำงขุนเทยีน 

33 โรงเรียนวัดก ำแพง เขตภำษีเจริญ   65 โรงเรียนวัดประชำระบือธรรม เขตดุสิต  

34 โรงเรียนวัดขุมทอง เขตลำดกระบัง    66 โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี เขตบำงกอกใหญ ่

35 โรงเรียนวัดคลองภูมิ เขตยำนนำวำ  67 โรงเรียนวัดประดู่บำงจำก(พ่วงอุทิศ) เขตภำษีเจริญ  

36 โรงเรียนวัดโคนอน เขตภำษีเจริญ  68 โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เขตธนบุรี   

37 โรงเรียนวัดชนะสงครำม เขตพระนคร  69 โรงเรียนวัดประสำท เขตตลิ่งชัน  

38 โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยำนนำวำ   70 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง  

39 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี เขตภำษีเจริญ  71 โรงเรียนวัดภำษี เขตวัฒนำ   

40 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมำลำ (นนทสิริรำษฏร์บ ำเพ็ญ) เขตตลิ่งชัน  72 โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยำรำม เขตพระนคร 

41 โรงเรียนวัดดวงแข เขตปทุมวัน  73 โรงเรียนวัดมงคลวรำรำม เขตจอมทอง  

42 โรงเรียนวัดดิสำนุกำรำม เขตป้อมปรำบศัตรู
พ่ำย  

 74 โรงเรียนวัดม่วงแค เขตบำงรัก  

43 โรงเรียนวัดดุสิตำรำม เขตบำงกอกน้อย   75 โรงเรียนวัดมหรรณพ์ เขตพระนคร 

44 โรงเรียนวัดใต้(รำษฎรนิรมิต) เขตสวนหลวง  76 โรงเรียนวัดยำนนำวำ เขตสำทร 

45 โรงเรียนวดัไตรรัตนำรำม(ชื่นชูใจรำษฎร์อุทิศ) เขตบำงเขน  77 โรงเรียนวัดรำชนัดดำ เขตพระนคร 

46 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร เขตหนองจอก   78 โรงเรียนวัดรำชผำติกำรำม เขตดุสิต  

47 โรงเรียนวัดทิพพำวำส เขตลำดกระบัง   79 โรงเรียนวัดรำชสิทธำรำม เขตบำงกอกใหญ ่

48 โรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสำยอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ   80 โรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง  เขตหนองจอก 

49 โรงเรียนวัดเทวรำชกุญชร เขตดุสิต  81 โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม เขตพระโขนง 

50 โรงเรียนวัดไทร เขตบำงคอแหลม   82 โรงเรียนวัดลำนบุญ เขตลำดกระบัง 

51 โรงเรียนวัดธรรมมงคล(หลวงพ่อวิริยังค์
อุปถัมภ์) 

เขตพระโขนง  83 โรงเรียนวดัเลำ(คณะศษิย์เทพสิทธิอุทศิ) เขตบำงขุนเทยีน 

52 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  84 โรงเรียนวัดวิมุตยำรำม เขตบำงพลัด 

53 โรงเรียนวัดนำคนิมิตร เขตจอมทอง   85 โรงเรียนวัดสน เขตรำษฎร์บูรณะ  

54 โรงเรียนวัดนินสุขำรำม เขตบำงบอน   86 โรงเรียนวัดสมณำนัมบริหำร เขตดุสิต 

55 โรงเรียนวัดบัวแก้ว เขตคลองสำมวำ  87 โรงเรียนวัดสวัสด์ิวำรีสีมำรำม เขตดุสิต 

56 โรงเรียนวัดบำงขุนเทียนนอก เขตจอมทอง   88 โรงเรียนวัดสะพำน เขตคลองเตย 

57 โรงเรียนวัดบำงขุนนนท์ เขตบำงกอกน้อย  89 โรงเรียนวัดสำมัคคีธรรม(หนู-บุตรอุปถัมภ์) เขตวังทองหลำง 

58 โรงเรียนวัดบำงบอน(พิมพ์ อันแต้อุปถัมภ์) เขตบำงบอน   90 โรงเรียนวัดแสมด ำ เขตบำงขุนเทยีน 

59 โรงเรียนวัดบำงสะแกนอก เขตธนบุรี   91 โรงเรียนวัดหนองแขม(สหรำษฎร์บูรณะ) เขตหนองแขม 

60 โรงเรียนวัดบ ำรุงรื่น เขตลำดกระบัง   92 โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสำยไหม      
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ท่ี ชื่อโรงเรียน ส านักงานเขต  ท่ี ชื่อโรงเรียน ส านักงานเขต 

93 โรงเรียนวัดใหม่ยำยนุ้ย เขตธนบุรี  101 โรงเรียนสุเหร่ำบำงชัน เขตมีนบุรี 

94 โรงเรียนสำมเสนนอก(ประชำรำษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง    102 โรงเรียนสุเหร่ำบ้ำนม้ำ เขตประเวศ  

95 โรงเรียนสุโขทัย เขตดุสิต  103 โรงเรียนสุเหร่ำลำดพร้ำว(อำมีนเซ็น
อุปถัมภ์) 

เขตวังทองหลำง 

96 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ   104 โรงเรียนสุเหร่ำสนำมกลำงล ำ เขตหนองจอก 

97 โรงเรียนสุเหร่ำคลองสี่ เขตคลองสำมวำ   105 โรงเรียนสุเหร่ำสำมวำ เขตคลองสำมวำ  

98 โรงเรียนสุเหร่ำจรเข้ขบ(กุลำงกูรอุปถัมถ์) เขตประเวศ  106 โรงเรียนสุเหร่ำส ำนำยโส เขตลำดกระบัง  

99 โรงเรียนสุเหร่ำทำงควำย เขตประเวศ  107 โรงเรียนสุเหร่ำอิรั้ว เขตหนองจอก  

100 โรงเรียนสุเหร่ำนำตับ เขตหนองจอก  108 โรงเรียนหนองจอกพิทยำนุสรณ์ เขตหนองจอก  

 
 

ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
 

ท่ี ชื่อส านักงานเขต  ท่ี ชื่อส านักงานเขต 

1 ส ำนักงำนเขตคันนำยำว   11 ส ำนักงำนเขตปทุมวัน 

2 ส ำนักงำนเขตคลองสำมวำ   12 ส ำนักงำนเขตพญำไท 

3 ส ำนักงำนเขตคลองเตย    13 ส ำนักงำนเขตภำษีเจริญ 

4 ส ำนักงำนเขตดุสิต  14 ส ำนักงำนเขตรำชเทว ี

5 ส ำนักงำนเขตธนบุรี  15 ส ำนักงำนเขตรำชบูรณะ 

6 ส ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน  16 ส ำนักงำนเขตวังทองหลำง 

7 ส ำนักงำนเขตบึงกุม  17 ส ำนักงำนเขตสะพำนสูง 

8 ส ำนักงำนเขตบำงกะป ิ  18 ส ำนักงำนเขตหนองแขม 

9 ส ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย  19 ส ำนักงำนเขตห้วยขวำง 

10 ส ำนักงำนเขตบำงพลัด 

 
โรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 

 

ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จ.สุพรรณบุร ี  5 โรงเรียนจุฑำทิพย์ จ.ฉะเชิงเทรำ 

2 
โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดและคนตำ
บอดพิกำรซ้ ำซ้อน ลพบุรี 

จ.ลพบุร ี  6 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ กำญจนบุร ี

จ.กำญจนบุร ี

3 โรงเรียนโคกส ำโรง จ.ลพบุร ี  7 โรงเรียนชุมชนบ้ำนแก่งเสือเต้น จ.ลพบุร ี 

4 โรงเรียนจิระศำสตร์วิทยำ   จ.พระนครศรีอยุธยำ    8 โรงเรียนชุมชนบ้ำนแก่งเสือเต้น  จ.ลพบุร ี 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

9 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ  จ.นครนำยก  42 โรงเรียนบ้ำนโรงเข้ จ.สมุทรสำคร 

10 โรงเรียนชุมชนวัดทับมำ จ.ระยอง    43 โรงเรียนบ้ำนวังตำอินทร์ จ.ลพบุร ี

11 โรงเรียนชุมชนวัดปรำสำท จ.อ่ำงทอง  44 โรงเรียนบ้ำนวังไม้แดง จ.จันทบุร ี

12 โรงเรียนชุมชนวัดป่ำขะ จ.นครนำยก  45 โรงเรียนบ้ำนสระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรำ 

13 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรำ  46 โรงเรียนบ้ำนสำมเรือน จ.เพชรบุร ี

14 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี จ.ฉะเชิงเทรำ  47 โรงเรียนบ้ำนสำมสิบพัฒนำ จ.จันทบุร ี  

15 โรงเรียนตลำดบำงบ่อ จ.ฉะเชิงเทรำ  48 โรงเรียนบ้ำนหนองกระบอก จ.ระยอง 

16 โรงเรียนตำกสินศึกษำ จ.จันทบุร ี  49 โรงเรียนบ้ำนหนองคอก จ.ฉะเชิงเทรำ 

17 โรงเรียนนิคมล ำนำรำยณ์  จ.ลพบุร ี  50 โรงเรียนบ้ำนหนองจอก จ.ระยอง 

18 โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง  51 โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น จ.สระแก้ว  

19 โรงเรียนบ้ำนขลอด จ.ชลบุร ี  52 โรงเรียนบ้ำนหนองไม้สอ จ.เพรชบูรณ์ 

20 โรงเรียนบ้ำนเขำบำยศร ี จ.ชลบุร ี  53 โรงเรียนบ้ำนหนองยำว จ.สุพรรณบุร ี

21 โรงเรียนบ้ำนเขำเลื่อม  จ.สระแก้ว  54 โรงเรียนบ้ำนหนองลีวิทยำคม จ.สิงห์บุร ี

22 โรงเรียนบ้ำนเขำห้วยมะหำด จ.ระยอง  55 โรงเรียนบ้ำนหนองสรวง จ.สุพรรณบุร ี

23 โรงเรียนบ้ำนคลอง 1 จ.นครนำยก  56 โรงเรียนบ้ำนหลุมข้ำว จ.ลพบุร ี

24 โรงเรียนบ้ำนโคกแสมสำร จ.ลพบุร ี  57 โรงเรียนบ้ำนใหม่ไทรทอง จ.สระแก้ว 

25 โรงเรียนบ้ำนชะวึก จ.ระยอง  58 โรงเรียนบึงศรีรำชำพิทยำคม จ.ชลบุร ี  

26 โรงเรียนบ้ำนช ำขวำง จ.ฉะเชิงเทรำ  59 โรงเรียนบุญสมวิทยำ จ.จันทบุร ี

27 โรงเรียนบ้ำนซับตะแบก จ.เพชรบูรณ์  60 โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 

28 โรงเรียนบ้ำนดอนไก่ดี จ.สมุทรสำคร  61 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 

29 โรงเรียนบ้ำนแถววิทยำคำร จ.พระนครศรีอยุธยำ  62 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จ.เพรชบุร ี

30 โรงเรียนบ้ำนทัพหลวง จ.สระแก้ว  63 โรงเรียนแปลงยำวพิทยำคม จ.ฉะเชิงเทรำ 

31 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะกำ จ.กำญจนบุร ี  64 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์ จ.เพชรบุร ี

32 โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง จ.จันทบุร ี  65 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยำ จ.กำญจนบุร ี 

33 โรงเรียนบ้ำนบ่อขม จ.เพชรบุร ี  66 โรงเรียนพุทธโสธร   จ.ฉะเชิงเทรำ 

34 โรงเรียนบ้ำนพรหมนิมิต จ.สระแก้ว  67 โรงเรียนเพิ่มวิทยำ จ.นครปฐม  

35 โรงเรียนบ้ำนพุพลู จ.เพชรบุร ี  68 โรงเรียนโพธิ์ทองจินดำมณี จ.อ่ำงทอง 

36 โรงเรียนบ้ำนมำบตำพุด จ.ระยอง  69 โรงเรียนมำรีวิทยำ จ.ปรำจีนบุร ี 

37 โรงเรียนบ้ำนมำบนำดี จ.ฉะเชิงเทรำ  70 โรงเรียนมำลำอีสงเครำะห ์ จ.พระนครศรีอยุธยำ 

38 โรงเรียนบ้ำนมำบป่ำหวำย จ.ระยอง  71 โรงเรียนยอแซฟวิทยำ จ.จันทบุร ี

39 โรงเรียนบ้ำนมำบยำงพร จ.ระยอง  72 โรงเรียนรำษฎร์บ ำรุงศิลป ์ จ.พระนครศรีอยุธยำ 

40 โรงเรียนบ้ำนยำงโทน จ.ลพบุร ี  73 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยำ จ.ฉะเชิงเทรำ 

41 โรงเรียนบ้ำนรำงกะทุ่ม จ.สุพรรณบุร ี  74 โรงเรียนวัดก ำมะเทียร จ.สุพรรณบุร ี
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ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

75 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน จ.นครนำยก  106 โรงเรียนวัดร ำพัน(สุขสวัสดิพิชำญรำษฎร์) จ. จันทบุร ี  

76 โรงเรียนวัดเกำะกลอย จ.ระยอง  107 โรงเรียนวัดลำดชะโด(ประกำศวิทยำคำร) จ.พระนครศรีอยุธยำ 

77 โรงเรียนวัดเกำะโตนด จ.จันทบุร ี  108 โรงเรียนวัดลำดชิด(ลำดชดิวิทยำคำร) จ.พระนครศรีอยุธยำ 

78 โรงเรียนวัดเขำดิน จ.ฉะเชิงเทรำ  109 โรงเรียนวัดลำดบัวขำว จ.ฉะเชิงเทรำ 

79 โรงเรียนวัดคลองเม่ำ จ.ลพบุร ี  110 โรงเรียนวัดลำดบัวหลวง(สหมิตรศึกษำ) จ.พระนครศรีอยุธยำ  

80 โรงเรียนวัดคุ้งยำงใหญ่ จ.สุโขทัย  111 โรงเรียนวัดวังกะจะ จ.ฉะเชิงเทรำ 

81 โรงเรียนวัดโฆสิทธำรำม จ.สิงห์บุร ี  112 โรงเรียนวัดวังคัน จ.สุพรรณบุร ี

82 โรงเรียนวัดจรเข้ตำย จ.ฉะเชิงเทรำ  113 โรงเรียนวัดวังจิก จ.สุพรรณบุร ี

83 โรงเรียนวัดช ำป่ำงำม(สำยรัฐประชำสรรค์) จ.ฉะเชิงเทรำ  114 โรงเรียนวัดสง่ำงำม จ.พระนครศรีอยุธยำ 

84 โรงเรียนวัดชุมพลนิกำยำรำม จ.พระนครศรีอยุธยำ  115 โรงเรียนวัดสวนแตง จ.สุพรรณบุร ี

85 โรงเรียนวัดดำว จ.สุพรรณบุร ี    116 โรงเรียนวัดสะแกงำม (จีรศฤงฆ์อุทศิ) จ.ฉะเชิงเทรำ 

86 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชำนุกูล) จ.นครนำยก  117 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรำ 

87 โรงเรียนวัดท่ำทอง จ.สุพรรณบุร ี  118 โรงเรียนวัดหวังทิน จ.ระยอง 

88 โรงเรียนวัดท่ำเรือ จ.ระยอง  119 โรงเรียนวัดอรุณรังษี จ.นครนำยก 

89 โรงเรียนวัดธรรมปัญญำ จ.นครนำยก  120 
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครู
รำษฎร์รังสรรค์)  

จ.สมุทรสำคร  

90 โรงเรียนวัดนำคสโมสร(โบรำณกำนบ ำรุง) จ.พระนคนศรีอยุธยำ  121 โรงเรียนวิทยำนุกูลนำรี จ.เพชรบูรณ์ 

91 โรงเรียนวัดนำพรม จ.เพชรบุร ี  122 โรงเรียนวินัยนุกูล จ.กำญจนบุร ี

92 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก จ.ระยอง   123 โรงเรียนวินิตศีกษำ จ.ลพบุร ี

93 โรงเรียนวัดในไร่ จ.ระยอง  124 
โรงเรียนสำธิตพิบูลบ ำเพ็ญ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

จ.ชลบุร ี

94 โรงเรียนวัดบำงเคียน จ.พระนครศรีอยุธยำ  125 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกร จ.นครปฐม 

95 โรงเรียนวัดบำงแสม จ.ฉะเชิงเทรำ  126 โรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม  จ.สุพรรณบุร ี  

96 โรงเรียนวัดบ้ำนค่ำย จ.ระยอง  127 โรงเรียนสำมพรำนวิทยำ จ.นครปฐม 

97 โรงเรียนวัดบ้ำนฉำง จ.ระยอง    128 โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุร ี

98 โรงเรียนยอแซฟวิทยำ จ.จันทบุร ี  129 โรงเรียนสีฟ้ำพัฒนวิทย์ จ.อุทัยธำนี 

99 โรงเรียนวัดบ้ำนทรำย จ.ลพบุร ี  130 โรงเรียนหนองฉำงวิทยำ จ.อุทัยธำนี 

100 โรงเรียนวัดพระขำว (ประชำนุเครำะห์) จ.พระนครศรีอยุธยำ    131 โรงเรียนอนุบำลนครนำยก จ.นครนำยก 

101 โรงเรียนวัดพระธำตุ จ.สุพรรณบุร ี  132 โรงเรียนอนุบำลยุวพัฒน์นครสวรรค ์ จ.นครสวรรค ์

102 โรงเรียนวัดพังม่วง จ.สุพรรณบุร ี  133 โรงเรียนอนุบำลยุววิทยำ จ.สระบุร ี

103 โรงเรียนวัดมำบข่ำ จ.ระยอง  134 โรงเรียนอนุบำลวัดป่ำเลไลยก ์ จ.สุพรรณบุร ี

104 โรงเรียนวัดรำษฎ์บ ำรุง จ.สุพรรณบุร ี    135 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จ.เพชรบุร ี

105 โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำกะยำรำม จ.สมุทรสำคร  136 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี จ.ลพบุร ี
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137 โรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสำคร   139 วิทยำลัยเทคโนโลยีชัยบำดำล จ.ลพบุร ี

138 โรงเรียนโอสถสภำอุปถัมภ ์ จ.นครสวรรค ์  140 
วิทยำลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยำ
บริหำรธุรกิจ 

จ.พระนครศรีอยุธยำ   

 
 
 

โรงเรียนในเขตภาคเหนือ 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จ.เชียงใหม ่  26 โรงเรียนบ้ำนเกำะอ้ำยด้วน จ.ตำก 

2 โรงเรียนเกอเดชประชำนุสรณ์ จ.อุตรดิตถ์  27 โรงเรียนบ้ำนขอม จ.อุตรดิตถ์ 

3 โรงเรียนโกวิทธ ำรง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่  28 โรงเรียนบ้ำนขุนสำใน จ.แม่ฮ่องสอน 

4 โรงเรียนเขำไร่ศรีรำชำ จ.พิษณุโลก  29 โรงเรียนบำ้นคลองตำล(กระจ่ำงจินดำ) จ.สุโขทัย 

5 โรงเรียนจรัสศิลป์ จ.อุตรดิตถ์  30 โรงเรียนบ้ำนคลองทรำยรำษฎร์อุทิศ จ.พิจิตร 

6 โรงเรียนเจริญวิทยำ จ.อุตรดิตถ์  31 โรงเรียนบ้ำนค้ำงภิบำล จ.ตำก   

7 โรงเรียนเจ้ำฟ้ำอุบลรัตน์ จ.เชียงใหม ่   32 โรงเรียนบ้ำนซับเปิป จ.เพชรบูรณ์   

8 โรงเรียนชุมชนบ้ำนโป่ง จ.เชียงใหม ่  33 โรงเรียนบ้ำนซ ำหวำย จ.พิษณุโลก 

9 โรงเรียนชูวิชำรำษฎร ์ จ.ตำก  34 โรงเรียนบ้ำนดงย่ำปำ จ.สุโขทัย 

10 โรงเรียนเชียงดำววิทยำคม จ.เชียงใหม ่  35 โรงเรียนบ้ำนตำกประมวิทยำ จ.ตำก 

11 โรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกูล  จ.เชียงรำย   36 โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง จ.อุตรดิตถ์ 

12 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย    จ.ตำก   37 โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่งแดง จ.แม่ฮ่องสอน 

13 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์    38 โรงเรียนบ้ำนท่ำสะแก จ.พิษณุโลก 

14 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์    39 โรงเรียนบ้ำนท่ำสัก จ.อุตรดิตถ์ 

15 โรงเรียนดอนชัยวิทยำ จ.แม่ฮ่องสอน  40 โรงเรียนบ้ำนท่ำหลุกสันทรำย จ.เชียงใหม ่ 

16 โรงเรียนดำรำวิทยำลัย จ.เชียงใหม ่  41 โรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่งมิตรภำพที่78 จ.แม่ฮ่องสอน 

17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ จ.พิษณุโลก   42 โรงเรียนบ้ำนนำจลอง จ.แม่ฮ่องสอน 

18 โรงเรียนเทศบำล ๔ (บ้ำนเชิงรำย) จังหวัด ล ำปำง     43 โรงเรียนบ้ำนนำบุญโหล่งขอด จ.เชียงใหม ่

19 โรงเรียนธีรธำดำ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก  44 โรงเรียนบ้ำนน้ ำพี้มิตรภำพที่ 214 จ.อุตรดิตถ์ 

20 โรงเรียนนำเฉลียงพิทยำคม จ.เพชรบูรณ์   45 โรงเรียนบ้ำนน้ ำริน จ.แม่ฮ่องสอน 

21 โรงเรียนนำบุญโหล่งขอด จ.เชียงใหม ่  46 โรงเรียนบ้ำนเนินสะอำด จ.พิษณุโลก 

22 โรงเรียนนำรีรัตน์จังหวัดแพร่ จ.แพร ่  47 โรงเรียนบ้ำนบ่อไทย จ.เพชรบูรณ์  

23 โรงเรียนนิธิวิทย์  จ.น่ำน   48 โรงเรียนบ้ำนบุ่ง จ.อุทัยธำนี 

24 โรงเรียนบ้ำนกลำง จ.แม่ฮ่องสอน  49 โรงเรียนบ้ำนปงต ำ จ.เชียงใหม ่

25 โรงเรียนบ้ำนกุงไม้สักมิตรภำพที่ 98 จ.แม่ฮ่องสอน  50 โรงเรียนบ้ำนปำงปอย จ.เชียงใหม ่
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51 โรงเรียนบ้ำนเปียงหลวง จ.เชียงใหม ่  83 โรงเรียนป่ำกั้งวิทยำ จ.อุตรดิตถ์ 

52 โรงเรียนบ้ำนผำรังหมี จ.พิษณุโลก  84 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่ 

53 โรงเรียนบ้ำนผำลำด จ.พะเยำ  85 โรงเรียนพลูหลวงวิทยำ (วัดโคกพลู) จ.ตำก 

54 โรงเรียนบ้ำนโพซอ จ.แม่ฮ่องสอน  86 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร   

55 โรงเรียนบ้ำนเมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน  87 โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ จ.พิษณุโลก 

56 โรงเรียนบ้ำนแม่เกำะ จ.แม่ฮ่องสอน  88 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม ่

57 โรงเรียนบ้ำนแม่เงำ จ.อุตรดิตถ์  89 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม ่

58 โรงเรียนบ้ำนแม่ปุ้น จ.แม่ฮ่องสอน  90 โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก 

59 โรงเรียนบ้ำนแม่เย็น จ.ล ำปำง  91 โรงเรียนมำรดำอุปถัมป์ จ.แพร ่

60 โรงเรียนบ้ำนแม่แว จ.เชียงใหม ่  92 โรงเรียนมำรีย์วิทยำ จ.นครสวรรค ์  

61 โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ จ.พิษณุโลก  93 โรงเรียนแม่แตง จ.เชียงใหม ่ 

62 โรงเรียนบ้ำนร้องลึก จ.อุตรดิตถ์  94 โรงเรียนแม่สอด จ.ตำก 

63 โรงเรียนบ้ำนวังดิน จ.อุตรดิตถ์  95 โรงเรียนแม่สุขใน จ.แพร ่

64 โรงเรียนบ้ำนวังตอสำมัคคี จ.อุทัยธำนี   96 โรงเรียนรัตนำเอื้อวิทยำ จ.เชียงใหม ่

65 โรงเรียนบ้ำนวังธำร จ.สุโขทัย  97 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ำยประถม จ.เชียงใหม ่

66 โรงเรียนบ้ำนวังปรำกฏ  จ.อุตรดิตถ์  98 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม ่

67 โรงเรียนบ้ำนเวียงแหง จ.เชียงใหม ่  99 โรงเรียนวัดขะจำว จ.เชียงใหม ่  

68 โรงเรียนบ้ำนสบแพม จ.แม่ฮ่องสอน  100 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม ่ 

69 โรงเรียนบ้ำนสันทรำย จ.เชียงใหม ่  101 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่ำ จ.สุพรรณบุร ี

70 โรงเรียนบ้ำนหนองเขียว จ.แม่ฮ่องสอน  102 โรงเรียนวัดท่ำสี่ร้อย จ.พิษณุโลก 

71 โรงเรียนบ้ำนหนองพระ จ.พิจิตร  103 โรงเรียนวัดบ้ำนกล้วย จ.สุพรรณบุร ี

72 โรงเรียนบ้ำนหนองไม้แดง จ.นครสวรรค ์  104 โรงเรียนวัดบ้ำนโพธิ์ตะวันออก จ.สุพรรณบุร ี

73 โรงเรียนบ้ำนหมอแปง จ.แม่ฮ่องสอน  105 โรงเรียนวัดป่ำมะคำ (สำมัคคีพทิยำคำร) จ.พิจิตร 

74 โรงเรียนบ้ำนห้วยกองเป๊ำะ จ.แม่ฮ่องสอน  106 โรงเรียนวัดเมืองสำตร  จ.เชียงใหม ่

75 โรงเรียนบ้ำนห้วยใต้ จ.อุตรดิตถ์  107 โรงเรียนวัดล ำชะล่ำ จ.พิจิตร 

76 โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย จ.อุตรดิตถ์  108 โรงเรียนวัดวรจันทร์ จ.สุพรรณบุร ี

77 โรงเรียนบ้ำนห้วยผึ้ง จ.แม่ฮ่องสอน  109 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธำรำม (วิไลรำษฎร์
อุปถัมป์) 

จ.พิษณุโลก   

78 โรงเรียนบ้ำนหว้ยมะเขือส้ม จ.แม่ฮ่องสอน  110 โรงเรียนวัดสันคะยอม จ.ล ำพูน   

79 โรงเรียนบ้ำนใหม่เจริญผลพิทยำคม  จ.สุโขทัย   111 โรงเรียนวัดเสนำสน์ จ.พิษณุโลก 

80 โรงเรียนใบบุญล ำพูน จ.ล ำพูน    112 โรงเรียนวัดเสำหิน จ.สุโขทัย 

81 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย  จ.เชียงใหม ่  113 โรงเรียนวัดหนองหลวง จ.พิจิตร 

82 โรงเรียนปรีชำญำณศึกษำ พบพระ จ.ตำก   114 โรงเรียนวัดห้วยหม้ำย จ.แพร ่
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115 โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยำคำรจังหวัดน่ำน จ.น่ำน   129 โรงเรียนอนุบำลธำรทิพย์   จ.แม่ฮ่องสอน  

116 โรงเรียนสวนหลวงสำธิต จ.อุตรดิตถ์  130 โรงเรียนอนุบำลปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 

117 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ 2 จ.สุโขทัย  131 โรงเรียนอนุบำลปำย(เวียงใต้) จ.แม่ฮ่องสอน 

118 โรงเรียนสหศำสตร์ศึกษำ จ.เชียงรำย    132 โรงเรียนอนุบำลแม่สะเรียง(บ้ำนโป่ง) จ.แม่ฮ่องสอน 

119 โรงเรียนสันติศึกษำ จ.เชียงใหม ่  133 โรงเรียนอนุบำลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 

120 โรงเรียนสิริมังคลำนุสรณ์ จ.เชียงใหม ่  134 โรงเรียนอนุบำลวชิร จ.พิจิตร 

121 โรงเรียนสุนทรศึกษำ จ.ล ำปำง  135 โรงเรียนอนุบำลวังเจ้ำ จ.ตำก 

122 โรงเรียนเสรีวิทยำ จ.แม่ฮ่องสอน  136 โรงเรียนอรุโณทัย จ.ล ำปำง   

123 โรงเรียนหลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง จ.เชียงใหม ่  137 โรงเรียนอำชีวศึกษำแม่สำย จ.เชียงรำย  

124 โรงเรียนแหลมทอง(รำษฎร์สำมัคคี) จ.อุตรดิตถ์  138 โรงเรียนเอื้อวิทยำ จ.เชียงใหม ่

125 โรงเรียนอนุชนวัฒนำ จ.นครสวรรค ์   139 วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินี
แม่ฮ่องสอน 

จ.แม่ฮ่องสอน  

126 โรงเรียนอนุบำลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  140 วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรเชยีงใหม ่ จ.เชียงใหม ่

127 โรงเรียนอนุบำลคีรีมำศ(วัดบึง) จ.สุโขทัย   141 วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

128 โรงเรียนอนุบำลเชียงค ำ จ.พะเยำ  142 วิทยำลัยเทคโลโลยีเมโทร จ.เชียงใหม ่

   

 

โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 โรงเรียนกระจ่ำงวิทย์ จ.อุดรธำนี  14 โรงเรียนชุมชนบ้ำนค ำพระ จ.อ ำนำจเจรญิ 

2 โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ จ.กำสินธุ ์  15 โรงเรียนชุมชนบ้ำนน้ ำปลีก จ.อ ำนำจเจรญิ 

3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยำ  จ.ชัยภูม ิ  16 โรงเรียนชุมชนบ้ำนเมืองหงส์ จ.ร้อยเอ็ด 

4 โรงเรียนขนงพระใต้ จ.นครรำชสีมำ   17 โรงเรียนชุมชนบ้ำนส ำโรง จ.ยโสธร 

5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน จ.ขอนแก่น  18 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวตง จ.อ ำนำจเจรญิ 

6 โรงเรียนขุขันธ์รำษฏร์บ ำรุง จ.ศรีษะเกษ  19 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคำย จ.หนองคำย   

7 โรงเรียนเข็นคอนยำงกล้วยส ำโรง จ.ยโสธร  20 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 

8 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ จ.ร้อยเอ็ด  21 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 

9 โรงเรียนค ำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร  22 โรงเรียนโซงเหล่ำโป่วิทยำ จ.ยโสธร 

10 โรงเรียนจ้อก้อแมดมัดเหลืองวิทยำ จ.ร้อยเอ็ด  23 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพฒันำกำร 
ขอนแก่น 

จ.ขอนแก่น 

11 โรงเรียนจำนเตยวิทยำประชำสรรค ์ จ.ร้อยเอ็ด  24 โรงเรียนไตรรำษฏร์วิทยำ จ.ร้อยเอ็ด 

12 โรงเรียนชลประทำนบ้ำนคอโจด จ.นครรำชสีมำ  25 โรงเรียนถนนมิตรภำพ จ.นครรำชสีมำ 

13 โรงเรียนชุมชนกู่จำน จ.ยโสธร  26 โรงเรียนท่ำไร่วิทยำ จ.บึงกำฬ  

http://203.172.180.132/images2/temp/test.pdf
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ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

27 โรงเรียนเทียนนครวิทยำ จ.นครรำชสีมำ  59 โรงเรียนบ้ำนดงมัน จ.ร้อยเอ็ด 

28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ87 (นิคมสร้ำงต้นเอง1) จ.อุบลรำชธำนี  60 โรงเรียนบ้ำนดงสวำง จ.อ ำนำจเจรญิ 

29 โรงเรียนไทยวัฒนำประชำรัฐ จ.นครรำขสีมำ  61 โรงเรียนบ้ำนดอนแคน จ.ร้อยเอ็ด 

30 โรงเรียนไทรทอง จ.นครรำชสีมำ   62 โรงเรียนบ้ำนดอนไม้ไฟ จ.บุรีรัมย์ 

31 โรงเรียนนิคมสงเครำะห ์4 จ.หนองบัวล ำภ ู  63 โรงเรียนบ้ำนดอนไร่ จ.อ ำนำจเจรญิ  

32 โรงเรียนโนนไทยวิทยำคำร จ.ร้อยเอ็ด  64 โรงเรียนบ้ำนดอนหม่วย จ.ร้อยเอ็ด 

33 โรงเรียนบ้ำนกระจำยเหล่ำสูง จ.ร้อยเอ็ด  65 โรงเรียนบ้ำนด้ำมพร้ำ จ.อุบลรำชธำนี 

34 โรงเรียนบ้ำนกระเดำอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ    66 โรงเรียนบ้ำนเด่นรำษฎร์ จ.ร้อยเอ็ด 

35 โรงเรียนบ้ำนกอกวิทยำ จ.นครรำชสีมำ  67 โรงเรียนบ้ำนตลำดพัฒนำ จ.ศรีสะเกษ   

36 โรงเรียนบ้ำนก่อนำดี จ.อ ำนำจเจรญิ  68 โรงเรียนบ้ำนตะโก จ.นครรำชสีมำ  

37 โรงเรียนบ้ำนโกรกส ำโรง จ.นครรำชสีมำ   69 โรงเรียนบ้ำนตับเต่ำ จ.ยโสธร 

38 โรงเรียนบ้ำนข่อย จ.ร้อยเอ็ด  70 โรงเรียนบ้ำนตำอุด จ.ร้อยเอ็ด 

39 โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม จ.ร้อยเอ็ด  71 โรงเรียนบ้ำนท่ำลี่ จ.นครรำชสีมำ 

40 โรงเรียนบ้ำนขีหนองจิก จ.มหำสำรคำม  72 โรงเรียนบ้ำนทุ่งมน จ.ยโสธร   

41 โรงเรียนบ้ำนคลีกลิ้ง จ.ศรีสะเกษ    73 โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง จ.อ ำนำจเจรญิ  

42 โรงเรียนบ้ำนคอนแดง จ.อ ำนำจเจรญิ   74 โรงเรียนบ้ำนนกเหำะ จ.นครพนม 

43 โรงเรียนบ้ำนค ำกลิ้ง จ.อุดรธำนี    75 โรงเรียนบ้ำนนำ จ.ร้อยเอ็ด 

44 โรงเรียนบ้ำนค ำแคนค ำเจริญ จ.ขอนแก่น  76 โรงเรียนบ้ำนนำงเต้ียไศลทอง จ.ร้อยเอ็ด 

45 โรงเรียนบ้ำนค ำโพน จ.อ ำนำจเจรญิ  77 โรงเรียนบ้ำนนำชมดอนกลำงวิทยำ จ.ร้อยเอ็ด 

46 โรงเรียนบ้ำนแคน(วันครู 2503) จ.ร้อยเอ็ด  78 โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ จ.นครพนม 

47 โรงเรียนบ้ำนโคกกลำง จ.อ ำนำจเจรญิ  79 โรงเรียนบ้ำนนำถ่ม จ.ยโสธร 

48 โรงเรียนบ้ำนโคกจักจั่น จ.อ ำนำจเจรญิ  80 โรงเรียนบ้ำนนำผำง จ.อ ำนำจเจรญิ  

49 โรงเรียนบ้ำนโคกพระ จ.นครรำชสีมำ   81 โรงเรียนบ้ำนนำยูง จ.อ ำนำจเจรญิ  

50 โรงเรียนบ้ำนโคกสว่ำง จ.ขอนแก่น  82 โรงเรียนบ้ำนนำสะไมย์ จ.ยโสธร 

51 โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด จ.บึงกำฬ  83 โรงเรียนบ้ำนนำสีดำ จ.อ ำนำจเจรญิ 

52 โรงเรียนบ้ำนโค้งอร่ำม จ.อ ำนำจเจรญิ  84 โรงเรียนบ้ำนนำสีนวน จ.อ ำนำญเจรญิ 

53 โรงเรียนบ้ำนเจริญสำมัคค ี จ.อ ำนำจเจรญิ  85 โรงเรียนบ้ำนนำห่อม จ.ยโสธร   

54 โรงเรียนบ้ำนโจดนำหอมเด่ือ จ.ศรีสะเกษ    86 โรงเรียนบ้ำนนำฮ ำ  จ.หนองคำย 

55 โรงเรียนบ้ำนชุมเหล็ก จ.อ ำนำจเจรญิ  87 โรงเรียนบ้ำนน้ ำด ำน้อย จ.ยโสธร 

56 โรงเรียนบ้ำนเชียงยืน จ.อุดรธำนี  88 โรงเรียนบ้ำนโนนค้อ จ.ยโสธร 

57 โรงเรียนบ้ำนเชือก จ.อ ำนำจเจรญิ  89 โรงเรียนบ้ำนโนนศิลำ จ.ร้อยเอ็ด 

58 โรงเรียนบ้ำนดงเจริญ จ.หนองคำย  90 โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ จ.นครรำชสีมำ  
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ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

91 โรงเรียนบ้ำนโนนสุวรรณแสงวิทยำ จ.นครรำชสีมำ   123 โรงเรียนบ้ำนสร้ำงมิ่ง จ.อุบลรำชธำนี 

92 โรงเรียนบ้ำนโนนหนองแฝก จ.ยโสธร  124 โรงเรียนบ้ำนสวำยสอ จ.บุรีรัมย์ 

93 โรงเรียนบ้ำนบก จ.อ ำนำจเจรญิ    125 โรงเรียนบ้ำนสองคร จ.นครรำชสีมำ 

94 โรงเรียนบ้ำนบ่อบึงโหนจำน จ.ยโสธร  126 โรงเรียนบ้ำนสองชั้น จ.ร้อยเอ็ด 

95 โรงเรียนบ้ำนปรำงค์ จ.นครรำชสีมำ  127 โรงเรียนบ้ำนสะอำดนำพังศรีเจริญ จ.อุดรธำนี 

96 โรงเรียนบ้ำนป่อแดงโคกสะอำด จ.ยโสธร  128 โรงเรียนบ้ำนสำมัคค ี จ.นครพนม 

97 โรงเรียนบ้ำนปิง จ.นครรำชสีมำ  129 โรงเรียนบ้ำนสำรภี จ.นครรำชสีมำ 

98 โรงเรียนบ้ำนเป้ำ จ.อ ำนำจเจรญิ  130 โรงเรียนบ้ำนสำหร่ำย จ.ร้อยเอ็ด 

99 โรงเรียนบ้ำนโปง(ประชำสำมัคคี) จ.ร้อยเอ็ด  131 โรงเรียนบ้ำนส ำรำญ จ.ยโสธร   

100 โรงเรียนบ้ำนพระบำทท่ำเรือ จ.ขอนแก่น  132 โรงเรียนบ้ำนหนองกก จ.นครรำชสีมำ 

101 โรงเรียนบ้ำนพิชิตคเชนทร์ จ.นครรำชสีมำ  133 โรงเรียนบ้ำนหนองคอน จ.หนองคำย 

102 โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ไทรทองวิทยำ จ.นครพนม  134 โรงเรียนบำ้นหนองคโูนนแก้วหนองอียำ่  จ.ศรีสะเกษ  

103 โรงเรียนบ้ำนโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  135 โรงเรียนบ้ำนหนองโจดสวนมอน จ.มหำสำรคำม 

104 โรงเรียนบ้ำนโพนโพธิ์หว้ำงำม จ.ร้อยอ็ด  136 โรงเรียนบ้ำนหนองแดงสหมิตร จ.มหำสำรคำม 

105 โรงเรียนบ้ำนโพนสำ จ.หนองคำย  137 โรงเรียนบ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก จ.นครรำชสีมำ 

106 โรงเรียนบ้ำนภูเขำขำม จ.อ ำนำจเจรญิ   138 โรงเรียนบ้ำนหนองทองหลำงโนนกุง จ.ยโสธร 

107 โรงเรียนบ้ำนยอกขำม จ.นครรำชสีมำ  139 โรงเรียนบ้ำนหนองนกกวัก จ.นครรำชสีมำ  

108 โรงเรียนบ้ำนยำงค ำ จ.อ ำนำจเจรญิ  140 โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขำ จ.นครรำชสีมำ 

109 โรงเรียนบ้ำนยำงเครือด่ำนน้อย จ.ร้อยเอ็ด  141 โรงเรียนบ้ำนหนองนำ จ.นครรำชสีมำ 

110 โรงเรียนบ้ำนยำงจ้องหนองแวงน้อย จ.ร้อยเอ็ด  142 โรงเรียนบ้ำนหนองบง จ.นครรำชสีมำ 

111 โรงเรียนบ้ำนแยหนองแคน จ.อ ำนำจเจรญิ   143 โรงเรียนบ้ำนหนองบอน จ.นครรำชสีมำ 

112 โรงเรียนบ้ำนรำษฎร์พัฒนำ จ.นครรำชสีมำ   144 โรงเรียนบ้ำนหนองบัวกลำง จ.นครรำชสีมำ  

113 โรงเรียนบ้ำนไร่ขี จ.อ ำนำจเจรญิ  145 โรงเรียนบ้ำนหนองบึง จ.นครพนม 

114 โรงเรียนบ้ำนไร่สมบูรณ์ จ.อ ำนำจเจรญิ  146 โรงเรียนบ้ำนหนองเป้ำ จ.ยโสธร   

115 โรงเรียนบ้ำนลือนำค ำ จ.อ ำนำจเจรญิ  147 โรงเรียนบ้ำนหนองไม้ไผ่ จ.นครรำชสีมำ 

116 โรงเรียนบ้ำนวังชัย จ.ขอนแก่น  148 โรงเรียนบ้ำนหนองยำง จ.ร้อยเอ็ด 

117 โรงเรียนบ้ำนวังรี จ.สระแก้ว  149 โรงเรียนบ้ำนหนองเรือ จ.อ ำนำจเจรญิ 

118 โรงเรียนบ้ำนสงเปือย จ.ยโสธร  150 โรงเรียนบ้ำนหนองแสง จ.อ ำนำจเจรญิ 

119 โรงเรียนบ้ำนสงยำง จ.ยโสธร  151 โรงเรียนบ้ำนหนองหัวแขด จ.นครรำชสีมำ  

120 โรงเรียนบ้ำนสดอ จ.สุรินทร ์  152 โรงเรียนบ้ำนหนุวรรณ(ประชำวิทยำคำร) จ. ร้อยเอ็ด 

121 โรงเรียนบ้ำนสมสะอำดหนองเขวง จ.ยโสธร  153 โรงเรียนบ้ำนหลวงหัวสวย จ.อุดรธำนี 

122 โรงเรียนบ้ำนส้มโฮง จ.ร้อยเอ็ด  154 โรงเรียนบ้ำนห้วยแคนโนนสูง จ.มหำสำรคำม 
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155 โรงเรียนบ้ำนห้วยไซงัว      จ.หนองคำย  185 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์๒๗ จ.หนองคำย 

156 โรงเรียนบ้ำนหว้ำ จ.บุรีรัมย์  186 โรงเรียนโรซำรีโอวิทยำ จ.หนองคำย   

157 โรงเรียนบ้ำนหัวดอน(ส ำนักงำนสลำกฯ) จ.นครพนม  187 โรงเรียนวัดโคกพรมต้ังตรงจิตร7 จ.นครรำชสีมำ 

158 โรงเรียนบ้ำนหัวตะพำน จ.อ ำนำจเจรญิ  188 โรงเรียนวัดบ้ำนยำง(ช้อยคุรุรำษฎร์บ ำรุง) จ.บุรีรัมย์ 

159 โรงเรียนบ้ำนหัวสะพำน จ.นครรำชสีมำ   189 โรงเรียนวัดหนองนำ จ.นครรำชสีมำ 

160 โรงเรียนบ้ำนหัวหนองกุดหลด จ.ร้อยเอ็ด  190 โรงเรียนวัดเหมสูง จ.นครรำชสีมำ  

161 โรงเรียนบ้ำนหินกอง(นำมน) จ.อ ำนำจเจรญิ  191 โรงเรียนวำรีสวัสด์ิวิทยำ จ.ร้อยเอ็ด 

162 โรงเรียนบ้ำนหินเกิ้ง จ.อ ำนำจเจรญิ  192 โรงเรียนวิทยำลัยเทคโนโลยีชุมแพ
บริหำรธุรกิจ(บ-ีเทค) 

จ.ขอนแก่น 

163 โรงเรียนบ้ำนหินขัน จ.อ ำนำจเจรญิ   193 โรงเรียนวิทยำลัยเทคโนโลยีภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 

จ.สกลนคร  

164 โรงเรียนบ้ำนหินสิ่ว จ.อ ำนำจเจรญิ  194 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จ.อ ำนำจเจรญิ 

165 โรงเรียนบ้ำนเหล่ำยำงชุมสำมัคค ี จ.อ ำนำจเจรญิ  195 โรงเรียนวุฒิศักด์ิคุรุรำษฏร์อุปถัมภ ์ จ.ยโสธร 

166 โรงเรียนบ้ำนแหล่งแป้น จ.ยโสธร  196 โรงเรียนศรีสกลกิจกำรกุศลวดัศรีสุมังล ์ จ.สกลนคร 

167 โรงเรียนบ้ำนใหม่สันติ จ.นครรำชสีมำ  197 โรงเรียนสตรีรำชินูทิศ จ.อุดรธำนี 

168 โรงเรียนบ้ำนอุนยำงค ำ จ.นครพนม  198 โรงเรียนสมเด็จพิทยำคม จ.กำฬสินธุ ์

169 โรงเรียนบึงกำฬ จ.บึงกำฬ    199 โรงเรียนสวนหม่อน จ.นครรำชสีมำ 

170 โรงเรียนปทุมวิทยำกร  จ.อุบลรำชธำนี   200 โรงเรียนสะแกรำชวิทยำคม จ.นครรำชสีมำ 

171 โรงเรียนประชำบ ำรุง จ.หนองคำย  201 โรงเรียนสำธิตดวงฤทยั ทัยกมลวิชำลัย จ.ร้อยเอ็ด 

172 โรงเรียนประชำรัฐสำมัคค ี จ.นครรำชสีมำ  202 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ฝ่ำยมัธยม (ศึกษำศำสตร์) 

จ.ขอนแก่น 

173 โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ จ.สุรินทร ์  203 โรงเรียนสำมแยกผดุงวิทย์ จ.อ ำนำจเจรญิ 

174 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษำ จ.ขอนแก่น   204 โรงเรียนหนองข่ำป่ำหวำย จ.อ ำนำจเจรญิ 

175 โรงเรียนพรหมยำนุสรณ์ จ.รอยเอ็ด  205 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยำงสำมัคค ี จ.อ ำนำจเจรญิ 

176 โรงเรียนพระกุมำรร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  206 โรงเรียนหนองส ำโรงวิทยำ จ.อุดรธำนี 

177 โรงเรียนโพธิ์ศิลำนำหวำ้ จ.อ ำนำจเจรญิ  207 โรงเรียนห้วยแคนโนนสูง จ.มหำสำรคำม  

178 โรงเรียนโพนสวำงนำงิ้ววิทยำ จ.นครพนม  208 โรงเรียนห้วยหินลำด จ.ร้อยเอ็ด 

179 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ ำขุ่น จ.อ ำนำจเจรญิ  209 โรงเรียนเหรียญทองวิทยำ จ.นครรำชสีมำ  

180 โรงเรียนมหำไถ่ศึกษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ.ขอนแก่น 
 

210 โรงเรียนอนุบำลค้อวัง จ.ยโสธร 

181 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยำ จ.ร้อยเอด็  211 โรงเรียนอนุบำลนครพนม จ.นครพนม  

182 โรงเรียนเมืองอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจรญิ  212 โรงเรียนอนุบำลนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ  

183 โรงเรียนยำงวิทยำคม จ.มหำสำรคำม  213 โรงเรียนอนุบำลนำงรอง(สังขกฤษณ์
อนุสรณ์) 

จ.บุรีรัมย์ 

184 โรงเรียนรัฐประชำวิทยำคำร จ.ร้อยเอ็ด  214 โรงเรียนอนุบำลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

215 โรงเรียนอนุบำลพนำ (อุดมวิทยำกร) จ.อ ำนำจเจรญิ  220 โรงเรียนอนุบำลอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 

216 โรงเรียนอนุบำลวังน้ ำเย็นมิตรภำพที่ 179 จ.สระแก้ว   221 โรงเรียนอนุบำลอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 

217 โรงเรียนอนุบำลหนองกี่ จ.บุรีรัมย์  222 โรงเรียนอัสสัมชัญนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 

218 โรงเรียนอนุบำลอำภำพชัร จ.อุดรธำนี    223 โรงเรียนอำเวมำรีอำอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจรญิ 

219 โรงเรียนอนุบำลอ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจรญิ   224 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยำ จ.อุดรธำนี 

 
 
 

โรงเรียนในเขตภาคใต้ 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 โรงเรียนเกตุชำติศึกษำ       จ.นครศรีธรรมรำช   23 โรงเรียนบ้ำนคูวอ จ.ยะลำ 

2 โรงเรียนคณะรำษฎรบ ำรุง จ.ยะลำ  24 โรงเรียนบ้ำนโฉลง จ.ยะลำ 

3 โรงเรียนจุลสมัย     จ.สงขลำ   25 โรงเรียนบ้ำนด่ำน จ.ระนอง 

4 โรงเรียนเจริญศรีศึกษำ จ.ปัตตำนี   26 โรงเรียนบ้ำนโต๊ะนอ จ.นรำธิวำส 

5 โรงเรียนชำตรีวิทยำ     จ.สงขลำ   27 โรงเรียนบ้ำนท่ำไม้ลำย จ.ชุมพร 

6 โรงเรียนชุมชนบ้ำนถ้ ำสิงห ์ จ.ชุมพร   28 โรงเรียนบ้ำนท่ำสำป จ.ยะลำ 

7 โรงเรียนชุมชนประชำนิคม จ.ชุมพร  29 โรงเรียนบ้ำนท่ำหมอไชย จ.สงขลำ  

8 โรงเรียนชูศิลป์วิทยำ จ.นครศรีธรรมรำช  30 โรงเรียนบ้ำนนำข่อย จ.ยะลำ 

9 โรงเรียนดรุณศึกษำ         จ.นครศรีธรรมรำช   31 โรงเรียนบ้ำนนำท่อม จ.นครศรีธรรมรำช 

10 โรงเรียนตะกั่วป่ำเสนำนุกูล จ.พังงำ  32 โรงเรียนบ้ำนในทอน จ.ภูเก็ต 

11 โรงเรียนตันติวัตร จ.นครศรีธรรมรำช  33 โรงเรียนบ้ำนบำงเหียน จ.กระบี ่

12 โรงเรียนเทพอ ำนวยหำดใหญ่   จ.สงขลำ   34 โรงเรียนบ้ำนบำโงย จ.ยะลำ 

13 โรงเรียนธำรแร่ จ.ยะลำ  35 โรงเรียนบ้ำนบำตู มิตรภำพที่ 66 จ.นรำธิวำส 

14 โรงเรียนธิดำนุเครำะห์   จ.สงขลำ  36 โรงเรียนบ้ำนบ ำรุงวิทย์ จ.นรำธิวำส 

15 โรงเรียนบ้ำนกือลอง จ.ยะลำ  37 โรงเรียนบ้ำนบือเล็งใต้ จ.นรำธิวำส  

16 โรงเรียนบ้ำนกูบู จ.นรำธิวำส  38 โรงเรียนบ้ำนเบญญำ(บุญชอบ สำครินทร์) จ.ยะลำ 

17 โรงเรียนบ้ำนเกะรอ จ.ยะลำ  39 โรงเรียนบ้ำนแบหอ จ.ยะลำ 

18 โรงเรียนบ้ำนเกำะนำคำ จ.ภูเก็ต   40 โรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ(เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) จ.ชุมพร 

19 โรงเรียนบ้ำนเกียรติ จ.ยะลำ  41 โรงเรียนบ้ำนแป๊ะบุญ จ.นรำธิวำส 

20 โรงเรียนบ้ำนเขำโอน จ.ตรัง  42 โรงเรียนบ้ำนพนำทักษิณ จ.นรำธิวำส 

21 โรงเรียนบ้ำนคลองทรำย จ.ยะลำ  43 โรงเรียนบ้ำนพรุ  จ.ยะลำ 

22 โรงเรียนบ้ำนควนสระแก้ว จ.ตรัง  44 โรงเรียนบ้ำนมะยูง จ.นรำธิวำส 



19 
 

 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ท่ี ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

45 โรงเรียนบ้ำนไม้แก่น จ.ยะลำ  69 โรงเรียนวัดขุนตัดหวำย จ.สงขลำ 

46 โรงเรียนบ้ำนย่ำนตำขำว จ.ตรัง  70 โรงเรียนวัดเขำน้อย  จ.นครศรีธรรมรำช 

47 โรงเรียนบ้ำนยำบี จ.ปัตตำนี  71 โรงเรียนวัดควนสระบัว จ.นครศรีธรรมรำช 

48 โรงเรียนบ้ำนร้ำนตัดผม จ.ชุมพร  72 โรงเรียนวัดบำงตะพำน จ.นครศรีธรรมรำช 

49 โรงเรียนบ้ำนสระนำงมโนรำห์ จ.นครศรีธรรมรำช  73 โรงเรียนวัดพระเพรง จ.นครศรีธรรมรำช 

50 โรงเรียนบ้ำนสะโต จ.ยะลำ  74 โรงเรียนวัดพิชัยยำรำม จ.ชุมพร 

51 โรงเรียนบ้ำนสำคู จ.ภูเก็ต  75 โรงเรียนวัดมุขธำรำ จ.นครศรีธรรมรำช 

52 โรงเรียนบ้ำนหนองยำยแม็ม จ.ตรัง  76 โรงเรียนวัดหำดทรำยแก้ว จ.ชุมพร 

53 โรงเรียนบ้ำนห้วยบอน จ.สงขลำ  77 โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลำ 

54 โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด จ.ระนอง  78 โรงเรียนวิทยำลัยเทคโนโลยีหำดใหญ่
อ ำนวยวิทย์ 

จ.สงขลำ 

55 โรงเรียนบ้ำนหำดภรำดรภำพ จ.ชุมพร  79 โรงเรียนวิทยำสำธิต จ.ภูเก็ต 

56 โรงเรียนบ้ำนแหลม จ.ตรัง  80 โรงเรียนศรีธรรมรำชศึกษำ จ.นครศรีธรรมรำช   

57 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ จ.ชุมพร    81 โรงเรียนศรีสว่ำงวงศ ์ จ.สงขลำ  

58 โรงเรียนบูรณะร ำลึก จ.ตรัง  82 โรงเรียนสหมิตรบ ำรุง     จ.นครศรีธรรมรำช  

59 โรงเรียนประชำอุทิศ จ.ยะลำ  83 โรงเรียนส่องแสงพณิชยกำร จ.สงชลำ 

60 โรงเรียนประสำทธรรมวิภัช  จ.นครศรีธรรมรำช  84 โรงเรียนสันติวิทยำ จ.ยะลำ 

61 โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษำ จ.สตูล   85 โรงเรียนอนุบำลทักษิณสยำม  จ.สตูล    

62 โรงเรียนพัทลุง  จ.พัทลุง    86 โรงเรียนอนุบำลนครศรีธรรมรำช ณ นครอุทศิ จ.นครศรีธรรมรำช 

63 โรงเรียนพำณิชยกำรหำดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษำ จ.สงขลำ  87 โรงเรียนอนุบำลวัดเสมำเมือง จ.นครศรีธรรมรำช 

64 โรงเรียนมำนิตำนุเครำะห ์ จ.สุรำษฎรธ์ำนี    88 โรงเรียนอำรียำศึกษำ จ.พัทลุง 

65 โรงเรียนเมืองนรำธิวำส(สพฐ) จ.นรำธิวำส  89 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภำษำ จ.สุรำษฎรธ์ำนี  

66 โรงเรียนยุวศึกษำ จ.สุรำษฎรธ์ำนี  90 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยำพนม จ.สุรำษฎรธ์ำนี 

67 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์6 จ.นครศรีธรรมรำช  91 วิทยำลัยเทคโนโลยีจรัสพิชำกร จ.นครศรีธรรมรำช 

68 โรงเรียนวงศ์วิทย์ จ.สงขลำ   92 วิทยำลัยเทคโนโลยีสงขลำ จ.สงขลำ 

 



  

 

รายงานภาพการจัดกิจกรรมบางส่วนของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการสงบน่ิงร่วมจิตอธิษฐาน        
และอ่านสารสันตภิาพเนือ่งในวันสันติภาพสากล  วันศุกร์ท่ี 21 กันยายน 2555 

 

โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

       พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมลูนิธสิหพันธส์ันติภาพสากลฯ  ดร.สมบตัิ สวุรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              
Mr. Etienne Clément รองผู้อาํนวยการ สํานักงานยูเนสโก กรงุเทพ  (จากซ้ายบนไปขวา)     

 ร่วมกิจกรรมฯ  ณ โรงเรียนมธัยมวัดมกุฎกษัตริย์ เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 

       โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์  เขตบางพลัด        โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร  เขตวัฒนา            โรงเรียนกสินธรวทิยา เขตบางแค 

           โรงเรียนภาษานุสรณบ์างแค                 วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน              โรงเรียนพระตําหนักสวนกหุลาบ                       
                   เขตภาษีเจริญ                                       เขตบางกอกใหญ่                                      เขตพระนคร 
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           โรงเรียนราชินีบน เขตดุสิต                  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (ระดับประถม)              โรงเรียนสายน้ําทิพย์  เขตคลองเตย 

    โรงเรียนเลิศพฒันศึกษา  เขตจอมทอง               โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบํารุง)               โรงเรียนบ้านโรงเข้  จ.สมุทรสาคร 

       โรงเรียนสายอักษร  เขตบึงกุม่                    โรงเรียนวัดเชิงกระบือ  จ.นนทบุร ี

โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ สงักัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บรูณะ)                   โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง                            โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม                   
                 เขตหนองแขม                                      เขตหนองจอก                                                เขตพระโขนง 

     โรงเรียนวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ)              โรงเรียนบางไผ่(บา้นนายพันแกว้ขาว)                      โรงเรียนสุเหร่าบา้นม้า                   
                 เขตภาษีเจรญิ                                        เขตบางแค                                               เขตประเวศ     
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         โรงเรียนประชาภิบาล  เขตบางเขน            รร.วัดธรรมมงคล(หลวงพอ่วิริยังค์อุปถัมภ์)           โรงเรียนวัดมว่งแค   เขตบางรัก 
                                                                            เขตพระโขนง    

     โรงเรียนสุเหรา่คลองสี่ เขตคลองสามวา              โรงเรียนสุเหรา่บางชัน เขตมีนบุรี             โรงเรียนสุเหรา่ลาํนายโส  เขตลาดกระบัง 

     โรงเรียนคลองต้นไทร เขตทววีัฒนา               โรงเรียนคลองทววีัฒนา เขตทววีัฒนา              โรงเรียนคลองปักหลกั   เขตประเวศ 

      โรงเรียนคลองรางจาก เขตทุ่งครุ                   โรงเรียนคลองสอง   เขตหนองจอก              โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น   เขตมีนบุร ี

  โรงเรียนนาคนาวาอุปถมัภ์ เขตสวนหลวง            โรงเรียนทุ่งสองห้อง(คุปตัษเฐียรอุทิศ)        โรงเรียนชุมชนหมู่บา้นพัฒนา เขตคลองเตย      
                                                                                เขตหลักสี่    
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          โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา                 โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบําเพญ็อนุสรณ์)          โรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมป์)         
                 เขตบางขุนเทียน                                           เขตบางแค                                             เขตมีนบรุี 

       โรงเรียนบา้นนายผล เขตบางบอน             โรงเรียนประชานุกลู (ขําสนิทอนุเคราะห์)           โรงเรียนประชาบํารุง  เขตหนองแขม 
                                                                             เขตสายใหม 

        โรงเรียนประชาราษฎร์บาํเพญ็                     โรงเรียนประภาสวิทยา เขตบึงกุม่                  โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์                            
                 เขตห้วยขวาง                                                                                                      เขตบางบอน 

        โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถมัภ์)            โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ  เขตราษฎร์บรูณะ             โรงเรียนราชบพิธ   เขตพระนคร     
                  เขตพระโขนง    

  โรงเรียนราษฎรณ์บูรณะ(มูฮาํหมัดอุทิศ)                  โรงเรียนวดักก เขตบางขุนเทียน                โรงเรยีนวัดกระจับพินิจ เขตธนบรุี  
                 เขตทุ่งครุ  
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       โรงเรียนวดัคลองภูมิ เขตยานนาวา              โรงเรียนวัดช่องนนทรี  เขตยานนาวา               โรงเรยีนวัดดวงแข  เขตปทุมวัน 

            โรงเรียนวัดดิสานุการาม                      โรงเรียนวัดดดีวด เขตบางกอกใหญ่              โรงเรียนวัดดุสติาราม เขตบางกอกน้อย 
            เขตปอ้มปราบศัตรูพา่ย 

  โรงเรียนวดัทรัพย์สโมสร  เขตหนองจอก           โรงเรียนวัดทิพพาวาส  เขตลาดกระบงั       โรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์)  เขตทุ่งคร ุ

     โรงเรียนวัดนินสุขาราม เขตบางบอน               โรงเรียนวัดบวัแกว้ เขตคลองสามวา           โรงเรียนวัดบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย 

        โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก               โรงเรยีนวัดบางบอน (พมิพ์ จันแต้อุปถมัภ์)                     โรงเรียนวัดบาํรุงรืน่                   
                   เขตจอมทอง                                       เขตบางบอน                                           เขตลาดกระบัง 
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        โรงเรียนวัดบุคคโล  เขตธนบรุี                 โรงเรียนวัดบญุยประดิษฐ์  เขตบางแค                โรงเรียนวัดประชาบาํรุง (ลูกวัว)                
                                                                                                                                  เขตบางขุนเทียน 

    โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต         โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี  เขตบางกอกใหญ่           โรงเรียนวัดประยุรวงศ์  เขตธนุบร ี

       โรงเรียนวดัประสาท  เขตตลิ่งชัน                     โรงเรียนวดัภาษี เขตวัฒนา                โรงเรียนวดัมกุฎกษตัริยาราม เขตพระนคร 

     โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง            โรงเรียนวัดมหรรณพ์  เขตพระนคร              โรงเรยีนวัดราชผาตกิาราม   เขตดสุิต 

       โรงเรียนวดัวิมุตยาราม เขตบางพลัด               โรงเรียนวดัลานบุญ เขตลาดกระบงั        โรงเรียนวดัราชสิทธาราม  เขตบางกอกใหญ ่
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       โรงเรียนวดัสน เขตราษฎรบ์ูรณะ                โรงเรียนวัดสวสัดิ์วารีสมีาราม เขตดสุิต           โรงเรยีนวัดสมณานัมบริหาร  เขตดุสติ 

   โรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฎร์บรูณะ                 โรงเรียนวัดโคนอน เขตภาษีเจรญิ          โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง(ขวัญโรจน์ราษฏ์รงัสฤษฏ์)   
                                                                                                                                        เขตจอมทอง 

       โรงเรียนวดัสะพาน  เขตคลองเตย                โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  เขตดุสิต          โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม(หนู-บุตร อปุถัมภ์)   
                                                                                                                                     เขตวงัทองหลาง 

      โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  เขตดุสิต             โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ)          โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง 
                                                                          เขตบางขุนเทียน  

       โรงเรียนวดัไทร  เขตบางคอแหลม                  โรงเรียนวดัใต ้(ราษฎรนิรมิต)             โรงเรียนวดัไตรรัตนาราม(ช่ืนชูใจราษฎร์อุทิศ)  
                                                                          เขตสวนหลวง                                            เขตบางเขน 
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  โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)             โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์                  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์)   
                      เขตดินแดง                                         เขตประเวศ                                            เขตประเวศ    

    โรงเรียนสุเหร่านาตับ  เขตหนองจอก          โรงเรยีนสุเหรา่ลาดพรา้ว (อามินเซ็นอุปถมัภ์)       โรงเรียนสุเหรา่สามวา เขตคลองสามวา             
                                                                          เขตวงัทองหลาง 

โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1  เขตหลกัสี่    โรงเรยีนสุเหรา่สนามกลางลํา  เขตหนองจอก       โรงเรียนวัดแสมดาํ  เขตบางขุนเทียน                          

       โรงเรียนสุเหร่าอีรัว้  เขตหนองจอก                    โรงเรียนสุโขทัย เขตดุสิต                โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เขตหนองจอก 

     โรงเรียนวัดนาคนิมิตร เขตจอมทอง              โรงเรียนวัดนวลจันทร ์ เขตบึงกุ่ม                  โรงเรียนวัดขุมทอง  เขตลาดกระบัง 
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โรงเรียนลําสาลี(ราษฎร์บาํรุง)  เขตบางกะปิ     โรงเรยีนมัธยมสวุิทย์เสรีอนุสรณ์  เขตประเวศ        โรงเรยีนวัดสวสัดิว์ารสีมีาราม  เขตดสุิต 

สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร 

             สํานกังานเขตคลองเตย                         สาํนักงานเขตบางกอกน้อย                             สาํนักงานเขตคลองสามวา 

                สาํนักงานเขตธนบรุี                                   สาํนักงานเขตบางกะปิ                             สาํนักงานเขตบางพลัด 

               สาํนักงานบางขุนเทียน                                สาํนักงานเขตคันนายาว                             สํานักงานเขตดุสิต 

               สาํนักงานเขตบึงกุม่                                   สาํนักงานเขตปทุมวัน                               สาํนักงานเขตพญาไท 
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           สาํนักงานเขตราชเทวี                               สาํนักงานเขตราชบูรณะ                              สาํนักงานเขตวังทองหลาง 

             สํานกังานเขตสะพานสงู                           สํานักงานเขตหนองแขม                               สํานักงานเขตหว้ยขวาง 

โรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก  

นายบัณฑิตย์ เทวทิีวารักษ์ รองผู้วา่ราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา (ซ้าย)                                                                
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และอา่นสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ  โรงเรียนเซนต์หลุยส ์จ.ฉะเชิงเทรา 

พ.อ.รณวุฒิ เรืองสวัสดิ์   รอง ผอ.กอ.รมน. (ซ้าย)   ผู้แทนผู้ว่าราชการจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  ให้เกียรติเป็นประธานในพธิี  
และอ่านสารสันตภิาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี    ณ  โรงเรียนราษฎร์บํารงุศิลป์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
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นายชัยวัฒน์ ลิมปว์รรณธะ ผูว้่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเปน็ประธานในพิธแีละอ่านสารสันติภาพ      
ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี ณ  โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศรนีครินทร์ กาญจนบุรี   จ.กาญจนบุร ี

ดร.วินัย บวัประดษิฐ์  ผู้วา่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและอ่านสารสันติภาพ      
ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี ณ  โรงเรียนอรุณประดษิฐ์ จังหวัดเพชรบุรี 

        โรงเรียนจฑุาทิพย์  จ.ฉะเชิงเทรา                โรงเรียนตากสินศึกษา จ.จันทบุร ี               โรงเรียนเซนต์แอนโทนี จ.ฉะเชิงเทรา 

       โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง             โรงเรียนบึงศรรีาชาพิทยาคม จ.ชลบรุ ี               โรงเรียนบ้านคลอง 1 จ.นครนายก 

       โรงเรียนบา้นทัพหลวง จ.สระแก้ว              โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต จ.สระแกว้                 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง จ.จันทบุร ี
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      โรงเรียนบ้านหนองจอก จ.ระยอง          โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร จ.พระนครศรอียุธยา        โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง  จ.สระแกว้ 

     โรงเรียนปริยัติรังสรรค์  จ.เพชรบุรี                 โรงเรียนพรหมานุสรณ์   จ.เพชรบุร ี     โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

         โรงเรียนวดัคลองเมา่ จ.ลพบุรี              โรงเรียนวัดชําปา่งาม(สายรัฐประชาสรรค์)          โรงเรียนวัดธรรมปญัญา จ.นครนายก 
                                                                         จ.ฉะเชิงเทรา   

        โรงเรียนวัดบ้านทราย จ.ลพบรุี          โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) จ.ระยอง      โรงเรียนวัดสงา่งาม  จ.พระนครศรีอยุธยา 

        โรงเรียนวัดอรุณรังษี จ.นครนายก                โรงเรียนวัดเกาะกลอย จ.ระยอง                   โรงเรยีนวัดเกาะโตนด  จ.จันทบุร ี
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       โรงเรียนวัดเนินกระปรอก จ.ระยอง                      โรงเรียนวัดในไร่  จ.ระยอง              โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จ.สพุรรณบุร ี

 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  จ.ฉะเชิงเทรา               โรงเรียนวนัิยนุกูล  จ.กาญจนบรุี                โรงเรยีนวัดเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา  

       โรงเรียนบา้นพรหมนิมิต จ.สระแก้ว       โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (จงจินต ์รุจริวงศ์ อุปถัมภ์)        โรงเรียนวัดดาว  จ.สพุรรณบรุี                           
                                                                                 จ.จันทบุร ี

   โรงเรียนบา้นหนองคอก  จ.ฉะเชิงเทรา             โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท จ.อา่งทอง             โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ ์

โรงเรียนประสิทธิว์ิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา             โรงเรียนบา้นวงัตาอินทร์ จ.ลพบรุ ี                โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร จ.ลพบุร ี
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โรงเรียนในเขตภาคเหนือ 

นายเสรี คําภีรธมัโม รองผู้วา่ราชการจังหวัดแพร่ (ซ้าย)    ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและอา่นสารสันติภาพ  
ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี ณ  โรงเรียนนารีรัตน์ จงัหวัดแพร ่

    โรงเรียนบ้านท่าสะแก จ.พิษณุโลก              วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮ่่องสอน        วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่          

นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ ปลดัจงัหวดัแมฮ่่องสอน  (ซ้าย)    ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  
และอ่านสารสันตภิาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี    ณ  โรงเรียนอนุบาลแมฮ่่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

       โรงเรียนบา้นปางปอย จ.เชียงใหม ่                   โรงเรียนจรัสศิลป์ จ.อตุรดิตถ์                   โรงเรยีนชุมชนบ้านโป่ง จ.เชียงใหม ่

  โรงเรียนบา้นดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จ.เชียงราย         โรงเรียนบา้นท่าสัก จ.อุตรดิตถ์                     โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จ.พิษณุโลก            
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            โรงเรียนบ้านวงัธาร จ.สุโขทัย             โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ  จ.แมฮ่่องสอน         โรงเรยีนบ้านเนินสะอาด จ.พิษณุโลก 

    โรงเรียนบ้านแม่เกาะ จ.แมฮ่่องสอน          โรงเรียนปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลัย จ.เชียงใหม่            โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม ่

    โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  จ.พษิณุโลก           โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย จ.เชียงใหม่             โรงเรยีนวัดเมืองสาตร จ.เชียงใหม ่

      โรงเรียนศรีสวัสดิว์ิทยาคารจังหวัดน่าน               โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จ.พะเยา                โรงเรียนสันติศึกษา  จ.เชียงใหม ่

     โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี             โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จ.แม่ออ่งสอน               โรงเรียนอนุบาลวชิร จ.พิจิตร 
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     โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บา้นโป่ง)                โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่                   โรงเรียนอรุโณทัย จ.ลําปาง   
                 จ.แม่ฮ่องสอน    

     โรงเรียนเขาไรศ่รีราชา จ.พิษณุโลก                      โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ ์               โรงเรียนเทศบาล ๔ (บา้นเชียงราย) จ.ลาํปาง 

            โรงเรียนแม่สอด  จ.ตาก              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พษิณุโลก 

โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวิชัย  ศรีสตัย์รสนา ผู้อาํนวยการโรงเรียน และปลดัจังหวัดขอนแก่น  ร่วมงานวันสันตภิาพสากล 2555  
และอ่านสารสันตภิาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี    ณ  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จ.ขอนแก่น 
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นายอภิชาติ งามกมล รองผูว้่าราชการจงัหวัดอํานาจเจริญ  ให้เกียรติเปน็ประธานในพิธแีละอ่านสารสันติภาพ 
ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี  ณ  โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ  จ.อํานาจเจริญ  

     โรงเรียนบ้านหลวงหวัสวย จ.อดุรธานี               โรงเรียนประชาบํารุง  จ.หนองคาย           โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง จ.อาํนาจเจรญิ 

        โรงเรียนบา้นตาอุด จ.ศรีสะเกษ                   โรงเรียนบ้านนกเหาะ  จ.นครพนม                 โรงเรียนบ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์ 

     โรงเรียนบ้านหัวดอน(สํานกังานสลากฯ)          โรงเรียนยางวิทยาคม จ.มหาสารคาม                โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27  
                      จ.นครพนม                                                                                                  จ.หนองคาย 

       โรงเรียนวดัโคกพรมตัง้ตรงจิตร 7                       โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม                   โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
                    จ.นครราชสีมา                                       จ.นครราชสีมา                      ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  จ.ขอนแก่น 
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      โรงเรียนอนุบาลหนองกี ่ จ.บรุีรมัย์               โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร  จ.อุดรธานี       โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี 

   โรงเรียนอสัสัมชัญนครราชสมีา จ.นครราชสมีา        โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อาํนาจเจริญ              โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 

        โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)             โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ จ.ขอนแก่น               โรงเรียนบ้านคําแคนคําเจริญ  
                 จ.อาํนาจเจรญิ                                                                                                   จ.ขอนแก่น 

 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา87 (นิคมสร้างตนเอง1)               โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก                               โรงเรียนบา้นวงัแคน 
                จ.อบุลราชธานี                                          จ.อํานาจเจริญ                                        จ.อาํนาจเจริญ  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร      โรงเรียนหนองสําโรงวิทยา จ.อุดรธานี            โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  จ.อดุรธานี 
                        จ.สกลนคร 
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     โรงเรียนบ้านฮนุยางคํา จ.นครพนม            โรงเรียนบ้านหว้ยแคนโนนสูง จ.มหาสารคาม            โรงเรียนบ้านหนองบึง จ.นครพนม 

   โรงเรียนบา้นโพธิ์ไทรทองวิทยา จ.นครพนม        รงเรียนกาฬสินธุ์พทิยสารรพ จ.กาฬสินธุ ์

โรงเรียนในเขตภาคใต้ 

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวดัยะลา   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  
และอ่านสารสันตภิาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี    ณ โรงเรียนคณะราษฏรบาํรุง จ.ยะลา 

       วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จ.สงขลา             โรงเรียนชูศิลป์วิทยา จ.นครศรีธรรมราช        โรงเรียนดรุณศึกษา จ.นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนวัดควนสระบัว  จ.นครศรีธรรมราช             โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ จ.นราธิวาส                    โรงเรียนบ้านเขาโอน จ.ตรัง 
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        โรงเรียนธิดานุเคราะห ์จ.สงขลา                    โรงเรียนบา้นยาบี จ.ปัตตานี           โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห ์ จ.นครศรีธรรมราช 

             โรงเรียนบ้านสะโต จ.ยะลา                 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ จ.ชุมพร           โรงเรียนบา้นเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)   
                                                                                                                                       จ.ยะลา 

        โรงเรียนวงศ์วิทย์ จ.สงขลา                    โรงเรียนวัดเขาน้อย จ.นครศรีธรรมราช                  โรงเรียนวิทยาสาธิต จ.ภูเก็ต 

  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.ศรีธรรมราช                โรงเรียนศรสีวา่งวงศ์  จ.สงขลา         โรงเรียนอนุบาลนครศรธีรรมราช ณ นครอุทิศ   
                                                                                                                                  จ.นครศรีธรรมราช 

 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม  จ.สรุาษฎร์ธานี             โรงเรียนเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส               โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ จ.ชุมพร 
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