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โครงการสงบนิง่ร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2556 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
  

เนื่องด้วยในวันท่ี 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติก าหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล  
ประชาชนในแต่ละประเทศท่ัวโลกจะร่วมร าลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพท่ัวโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรท่ีด าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมสันติภาพในฐานะท่ีปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ 
(UNECOSOC) มีความตระหนักและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือกันเพื่อน ามาซึ่ง 
“สันติภาพ” โดยมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมร าลึกและรณรงค์เนื่องในวันสันติภาพสากลมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี 
และได้ริเริ่มกิจกรรมรณรงค์ยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพในโรงเรียน เพื่อรณรงค์และสร้าง
จิตส านึกแห่ง สันติภาพให้กับนัก เรียนในสถานศึกษาเริ่ ม ต้ังแต่ปี  2552 โดยได้รับความร่ วมมือจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานครในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม  

 

ในสถานการณ์ของประเทศไทยปัจจุบันยังมีความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรง มีปัญหาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมท้ังของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและในภาพรวมของประเทศ ในปี 2556 นี้         
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ จึงมีความต้ังใจท่ีจะขยายกิจกรรมรณรงค์ยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสาร
สันติภาพในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศให้ออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้น         
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา                  
5 ธันวาคม 2556  และเพื่อเป็นโอกาสให้เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีด้วยการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันท้ังประเทศ 

  
2. วัตถุประสงค์โครงการ   
 

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 
พรรษา 5 ธันวาคม 2556 

2. เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของสันติภาพและร่วมมือกันสร้างสันติภาพ
ให้เกิดข้ึนในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก 

3. เพื่อร าลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพและความปรองดองในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 
และโลก 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย    
   

นักเรียน นักศึกษา  เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  และประชาชนท่ัวไป 
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   2. กิจกรรมในช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าวันศุกร์ท่ี 20 กันยายน 2556 โดยมีล าดับ ดังนี้ 
      -   ผู้ประกาศอธิบายให้นักเรียน/ เจ้าหน้าท่ี  ทราบถึงความเป็นมาของวันสันติภาพสากล ความส าคัญ 
          สันติภาพต่อตัวเรา ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ  
      -   ผู้แทนนักเรียน/เจ้าหน้าท่ี  อ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2556 จ านวน 2 ฉบับ   

     1. สารจากนายกรัฐมนตรี และ   2. สารจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  
      -   ผู้ประกาศขอเชิญคณะครูอาจารย์และนักเรียน/ เจ้าหน้าท่ีทุกคน  ร่วมสงบนิ่ง 1 นาที เป็นการร าลึก 
          และส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก  
 

หมายเหตุ   สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ได้ท่ีเว็บไซต์   www.upf.or.th   และ  
              www.facebook.com/1min.silence.for.peace   หรือเว็บไซต์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-  ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมด าเนินโครงการ อาทิ  กระทรวงศึกษาธิการ องค์กร

สหประชาชาติ  กรุงเทพมหานคร ฯลฯ  
-   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงในเว็บไซต์ และส่ือต่างๆ  
-   ส่งหนังสือเชิญชวนโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม  
-   เผยแพร่สารนายกรัฐมนตรี และสารเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากล  
-   เชิญชวนผู้สนใจไปร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากลในโรงเรียนท่ีได้คัดเลือก 
-   ติดตาม และรวบรวมสรุปรายงานการท ากิจกรรมจากโรงเรียน และหน่วยงานท่ีร่วมกิจกรรม เพื่อ   
     เผยแพร่ไปในส่ือต่างๆ   และรายงานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

        

วันที่ กิจกรรม 

19-30  สิงหาคม  2556 ส่งแบบตอบรับการร่วมกิจกรรม 

13 กันยายน  2556 ดาวน์โหลดสารสันติภาพได้ท่ี   http://www.upf.or.th 

16-20  กันยายน  2556  จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสันติภาพสากล 

20  กันยายน  2556 จัดกิจกรรมสงบนิ่ง และอ่านสารสันติภาพ 

20-26  กันยายน 2556 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

http://www.upf.or.th%20%20%20���
http://www.facebook.com/1min.silence.for.peace


                                                                                                                                                                                                                                                                                              5  

 

ก าหนดการ 
โครงการสงบนิง่ร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2556              

วันศุกร์ท่ี 20 กันยายน 2556  เวลา 07.30 – 08.30 น.                                                                                                        
ณ  สนามหน้าเสาธง โรงเรียนราชวินิต มัธยม  

07.30 – 07.45 น. -  คณะผู้บริหารมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

   แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงโรงเรียนราชวินิต มธัยม 
 

07.45 น. -  นักเรียน คณะครู ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันหน้าเสาธงโรงเรียน 
 

07.45 น. -  นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   เดินทางมาถึงโรงเรียนราชวินิต มัธยม 
 

08.00 น. -  นักเรียน/คณะครู เคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
 

08.05 น. -  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม กล่าวต้อนรับ 
 

08.07 น. -  พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 
   กล่าวความเป็นมาวันสันติภาพสากล 
 

  -  นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   อ่านสารสันติภาพของนายกรัฐมนตรี 
 

  -  ผู้แทนส านักงานยูเนสโก กรุงเทพ 

   อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 
 

08.15 น. -  ผู้ประกาศขอเชิญคณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนร่วมสงบนิ่ง 1 นาที 

   เป็นการร าลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นกับครอบครัว สังคม 

   ประเทศชาติ และโลก 
 

08.16 น. -  ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส านักงานยูเนสโก กรุงเทพ 

   คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารของโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติ 
   ถ่ายภาพร่วมกัน 
 

08.30 น. -  เสร็จส้ินกิจกรรม 
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สาร 
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 

เนื่องในโอกาส “วันสันติภาพสากล”  ประจ าปี ๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๖ 

……………….  

        องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันท่ี ๒๑ กันยายนของทุกปีเป็น “วันสันติภาพสากล” เพื่อรณรงค์
ส่งเสริมให้ประชาชนของทุกประเทศท่ัวโลกตระหนักถึงความส าคัญของสันติภาพการสร้างสันติภาพและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข โดยในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดค าขวัญส าหรับวันสันติภาพสากลว่า “การศึกษาเพื่อ
สันติภาพ” (Education for Peace) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการศึกษามีความส าคัญต่อการสร้างสันติภาพ โดยท าให้ทุกคนมี
ความเข้าใจและใฝ่หาสันติสุข และการศึกษาท าให้คนรักท่ีจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและปัญญา 
 

        ในประเทศไทยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  เป็นองค์กรหนึ่งท่ีได้มีบทบาทในการรณรงค์
ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากลมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๔  และในปีนี้ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ด้วย  จึงเป็นโอกาสดีท่ีเด็กและเยาวชนไทยจะได้ต่ืนตัวในเรื่องของ
สันติภาพและได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์ผู้ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมกันสร้างพลังสันติของทุกคนในประเทศมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานไปพร้อมๆ กัน 
 

         ส่วนรัฐบาลนั้นไม่เพียงแต่จะตระหนักถึงความส าคัญของ “สันติภาพ” ว่าเป็นส่ิงท่ีน ามาซึ่งสันติสุขของ
ประชาคมโลกและคนในสังคมเท่านั้น  แต่ยังสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ  และ
ส่งเสริมให้คนในประเทศไทยมีความรัก  ความสามัคคีสมานฉันท์  เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติ  
น้อมน ากระแสพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักชัยในการพัฒนาและปฏิบัติในแนวทางสันติวิธีเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่างๆ  รวมไปถึงการอ านวยความยุติธรรมอย่างท่ัวถึง  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต  สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ส่งเสริมการกระจายอ านาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขอันยั่งยืนถาวรขึ้นในสังคมไทยของเรา 
   

         เนื่องในโอกาสวันสันติภาพสากล ประจ าปี ๒๕๕๖ นี้  ดิฉันขออวยพรให้การด าเนินงานของโครงการสงบนิ่ง
ร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพในวันสันติภาพโลก  ของกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 
(ประเทศไทย)  ประสพผลส าเร็จตามเจตจ านงทุกประการ  และขอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านประสบแต่ความสุข  ความ
เจริญ  มีพลังกาย พลังใจ  และพลังปัญญา  เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง     สันติสุขและมีสันติภาพ
ท่ีมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป 
 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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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 I E S 
 

THE SECRETARY-GENERAL 
MESSAGE ON THE INTERNATIONAL DAY OF PEACE  

21 September 2013 
 

The International Day of Peace is a time for reflection – a day when we reiterate our 
belief in non-violence and call for a global ceasefire.  We ask people everywhere to ob-
serve a minute of silence, at noon local time, to honour those killed in conflict and the sur-
vivors who live with daily trauma and pain.  

 

This year we are highlighting Education for Peace.  Education is vital for fostering 
global citizenship and building peaceful societies.   

 

In June, Malala Yousafzai, the Pakistani schoolgirl targeted for assassination by the 
Taliban for campaigning for the right to education, came to the United Nations.  Malala said: 
“One teacher, one book, one pen, can change the world.”  These are our most powerful 
weapons.   

 

That is why, last year, I launched the Global Education First Initiative.  Every girl and 
every boy deserves to receive a quality education and learn the values that will help them 
to see themselves as part of a global community. 

 

Governments and development partners are working to get every child in school and 
learning well to equip them for life in the 21st century.  There is new momentum in coun-
tries with the greatest needs, such as those affected by conflict, which are home to half of 
all children lacking education.  But we must do more – much more.  Fifty-seven million 
children are still denied an education.  Millions more need better schooling.  

 

Educating the poorest and most marginalized children will require bold political 
leadership and increased financial commitment.  Yet aid for education has dropped for the 
first time in a decade.  We must reverse this decline, forge new partnerships, and bring 
much greater attention to the quality of education.  

 

On this International Day of Peace, let us pledge to teach our children the value of 
tolerance and mutual respect.  Let us invest in the schools and teachers that will build a 
fair and inclusive world that embraces diversity.  Let us fight for peace and defend it with 
all our might. 
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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 I E S 

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส  

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 

   

  วันสันติภาพสากลเป็นวันแห่งการร่วมสร้างจิตส านึกในการไม่ใช้ความรุนแรง พร้อมทั้งวิงวอนให้
ทั่วโลกยุติการสู้รบกัน พวกเราขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกหนแห่ง จงรวมใจต้ังจิตอธิษฐานเป็นเวลาหนึ่งนาที
ในช่วงเที่ยงวัน     เพื่อร่วมระลึกถึงผู้สูญเสียชีวิตจากความขัดแย้ง   รวมถึงผู้รอดชีวิตซึ่งยังคงเผชิญกับความ
เจ็บปวดและทุกข์ทรมาน  
 

วันสันติภาพสากลในปีนี้ พวกเราขอให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสันติภาพ 
การศึกษานับเป็นส่ิงส าคัญในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองของโลกและสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นในสังคม 

 

  มลาลา ยูแซ็ฟไซ เด็กหญิงชาวปากีสถาน ผู้ต้องตกเป็นเหยื่อของการสังหารเนื่องจากได้เรียกร้อง
สิทธิทางการศึกษา เธอได้กล่าวว่า ครูหนึ่งคน หนังสือหนึ่งเล่ม และปากกาเพียงหนึ่งด้ามสามารถเปล่ียนโลก
ทั้งใบได้  ส่ิงเหล่านี้เปรียบเสมือนอาวุธที่ทรงอานุภาพของพวกเรา 
 

     ส่ิงนี้เอง คือเหตุผลซึ่งท าให้ข้าพเจ้าได้ด าเนินโครงการ The Global Education First Initiative 
ขึ้น เมื่อปีที่ผ่านมา เด็กทุกคน ทั้งชายและหญิงจะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และการสร้างค่านิยมที่จะ
ช่วยสร้างพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 

  รัฐบาลและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาได้ร่วมมือกันเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียน  
รวมถึงได้รับการเรียนรู้เพื่อสามารถด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นนี้  จึงเป็นส่ิงที่จ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความขัดแย้ง และเป็นแหล่งร่วมของเด็กจ านวนกึ่งหนึ่งที่
ยังไม่ได้รับการศึกษา  พวกเราจะต้องร่วมมือกันให้มากขึ้น เนื่องจากยังคงมีเด็กจ านวน 57 ล้านคนที่ยังไม่ได้
รับการศึกษา  และเด็กอีกหลายล้านคนที่จ าเป็นต้องเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น  
 

  การให้การศึกษาแก่ผู้ยากไร้และเด็กชายขอบย่อมต้องอาศัยผู้น าทางการเมืองที่มีความกล้าหาญ 
และพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาที่สูงขึ้น แต่ยังคงพบว่าความช่วยเหลือทางการศึกษากลับลด
น้อยลงใน ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  พวกเราต้องร่วมมือกันพลิกผันสภาพการณ์ที่ถดถอยดังกล่าว พร้อมทั้งร่วม
สร้างหุ้นส่วนใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น  และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นด้วย  
   

 เนื่องในโอกาสวันสันติภาพสากลคร้ังนี้ ขอให้พวกเราจงร่วมให้ค ามั่นที่จะสอนเด็กของเราถึง 
คุณค่าแห่งขันติธรรม และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ขอให้พวกเราร่วมกันพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อร่วม
สร้างโลกแห่งความเป็นธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันได้ ขอให้พวกเราจงร่วมกันต่อสู้เพื่อสร้างสันติภาพให้บัง
เกิดขึ้น  และร่วมรักษาไว้อย่างเต็มความสามารถ 

                                       ______________________________ 
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สาร 
พลต ารวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

เนื่องในโอกาส “วันสันติภาพสากล” ประจ าปี ๒๕๕๖ 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ 

---------------------------------------  

  ด้วยวันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ก าหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล  
เพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกร่วมร าลึก และรณรงค์  ให้เกิดความตระหนัก  ความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก  ซึ่งมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  ได้จัด
โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๖  ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นการสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของสันติภาพ  และความร่วมมือกันสร้าง
สันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว ในสังคม และประเทศชาติ  วัตถุประสงค์ที่ส าคัญประการหนึ่ง  เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา    
๕  ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  ปัจจุบันมีความขัดแย้ง  และมีการใช้ความรุนแรง  โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  แก่เด็ก  และเยาวชนในสถานศึกษา  และใน
ภาพรวมของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในประเทศให้มีความรู้  ความเข้าใจ        
มีจิตส านึกที่ดี  ตลอดจนปลูกฝังการมีคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น  โดยเริ่มต้น
จากครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ  โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของ
ประเทศชาติสืบต่อไป 
  ในโอกาสที่  มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  ได้จัดโครงการ “สงบนิ่งร่วมจิต
อธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๖”  ขึ้นในครั้งนี้  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมีความรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  ผมขอส่งความปรารถนาดี  และขออวย
พรให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประสบความส าเร็จ  ตามเจตนารมณ์  ที่ตั้งไว้ทุก
ประการ 
 

           พลต ารวจเอกอดุลย์   แสงสิงแก้ว   
         ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
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ค ากล่าว 
พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์  ประธานมลูนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

เนื่องในวันสันติภาพสากล  21  กันยายน  2556 
*********************** 

 

 

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล  
โดยให้ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกได้ร่วมร าลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพกันทั่วโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)   มีความปรารถนา
เป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือเพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้จัด 
“โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติ เนื่องในวันสันติภาพสากล”  โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร 

 

ในวันสันติภาพสากล 21 กันยายน ปีนี้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ได้ขยายโครงการ
สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานฯ ออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้นในทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 
ธันวาคม 2556  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งเป็นการ
รณรงค์การสร้างจิตส านึกแห่งสันติภาพและคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  และประชาชนทั่วประเทศให้ได้รับรู้ถึงความส าคัญของวันสันติภาพ
สากล  และกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกแห่งความรักสันติภาพมากยิ่งขึ้น อีกด้วย  

 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณาจารย์
ของโรงเรียนพร้อมด้วยนักเรียนทุกคน  พร้อมทั้งขอขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
ส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ  และทุกหน่วยงานที่กรุณาให้ความร่วมมือด้วยดี    ที่ได้ให้ความส าคัญและ
ร่วมกันรณรงค์เสริมสร้างสันติภาพและสันติสุข  เป็นตัวอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติของเรา  
โอกาสที่ เ ป็นมงคลนี้   ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  พร้อมทั้งขอเดชะพระบารมีแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ได้
โปรดอภิบาลและพระราชทานพรให้ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งครอบครัวจงประสพแต่ความสุข  ความ
เจริญ  ความก้าวหน้า  และความมั่งค่ังสืบตลอดไปโดยทั่วกัน 
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สรุปโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2556 
 

เนื่องจากวันท่ี 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติก าหนดให้เป็น “วันสันติภาพ
สากล”  ประชาชนในแต่ละประเทศท่ัวโลกจะร่วมร าลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความร่วมมือและ
การด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพกันท่ัวโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรท่ี
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพท่ีอยู่ในฐานะท่ีปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การ
สหประชาชาติ (UNECOSOC) มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือในทุกหน่วยงาน  
เพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้จัดโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพของ 
“ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี” และ “เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ” เนื่องในวันสันติภาพสากลในโรงเรียนและ
สถานศึกษาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี  ซึ่งไ ด้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการและ
กรุงเทพมหานครอย่างดียิ่งตลอดมา 

 ในวันสันติภาพสากล ปี 2556 นี้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ  ได้จัด “โครงการสงบนิ่ง
ร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2556”  ขึ้น ในวันศุกร์ท่ี  20  กันยายน  
2556  ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  กระทรวงมหาดไทย และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยในปีนี้นอกจากจะมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่ัวประเทศเข้าร่วม     
โครงการฯ แล้ว  ยังมีพนักงานและเจ้าหน้าท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจท่ัวประเทศ  พร้อมท้ังพนักงานและเจ้าหน้าท่ี
จากส านักงานเขตการปกครองท่ัวกรุงเทพมหานคร รวมท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดจากท่ัวประเทศได้ให้เกียรติ        
เป็นผู้อ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อาทิ  จ.แพร่  จ.พิษณุโลก  จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.ปทุมธานี  
จ.กาญจนบุรี  จ.ตราด  จ.กาญจนบุรี  จ.ขอนแก่น  จ.อุดรธานี จ.อ านาจเจริญ จ.นครราชสีมา จ.ยะลา เป็นต้น  
ส าหรับในกรุงเทพมหานคร ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้แทนรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี       
และ  Mr. Etienne Clément  รองผู้อ านวยการส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ  อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการ 
UN  และ พล.อ.เทอดศักดิ์  มารมย์  ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ  กล่าวถึงวันสันติภาพสากลและความ
เป็นมาของโครงการฯ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ถนนพิษณุโลก   เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ หวังว่าผลท่ีเกิดจากการรณรงค์กิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการ
สร้างกระแสและจิตส านึกให้เยาวชนในสถานศึกษาได้เห็นความส าคัญของสันติภาพและความสามัคคีในสังคมไทย
และในสังคมโลก จากความร่วมมือของโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ใน
ปีนี้มีคณะครูอาจารย์ นักเรียน และเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมโครงการนี้จ านวนกว่า 1 ล้านคน โดยมีรายงานรายช่ือ
โรงเรียนและหน่วยงานท่ีร่วมโครงการฯ และส่งรายงานกลับมาท่ีส านักงานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ และ
รายงานภาพกิจกรรมบางส่วนของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการและได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนจ านวนมากได้น า
กิจกรรมนี้ไปเผยแพร่ในส่ือและเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการสร้างสันติภาพ  ส าหรับท่านท่ี
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากลเพิ่มเติม  สามารถเข้าชมได้จากเว็บไซต์ของ
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ  www.upf.or.th และทาง www.facebook.com/1min.silence.for.peace    
 

http://www.upf.or.th
http://www.facebook.com/1min.silence.for.peace
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชีย
บริหารธุรกิจ 

กรุงเทพฯ  26 โรงเรียนประชาภิบาล กรุงเทพฯ 

2 โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพฯ  27 โรงเรียนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ กรุงเทพฯ 

3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพฯ  28 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพฯ 

4 โรงเรียนบางอ้อศึกษา กรุงเทพฯ  29 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา  กรุงเทพฯ 

5 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  กรุงเทพฯ  30 โรงเรียนวัดดวงแข กรุงเทพฯ 

6 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพฯ  31 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) กรุงเทพฯ 

7 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพฯ  32 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร กรุงเทพฯ 

8 โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพฯ  33 โรงเรียนวัดท่าพระ กรุงเทพฯ 

9 โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ  34 โรงเรียนวัดบางสะแกนอก กรุงเทพฯ 

10 โรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพฯ  35 โรงเรียนวัดประดูธรรมาธิปัตย์ กรุงเทพฯ 

11 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก กรุงเทพฯ  36 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย กรุงเทพฯ 

12 โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพฯ  37 โรงเรียนสุโขทัย กรุงเทพฯ 

13 โรงเรียนวัดไผ่ตัน กรุงเทพฯ  38 โรงเรียนสุเหร่าคลองสี ่ กรุงเทพฯ 

14 โรงเรียนวัดหนัง กรุงเทพฯ  39 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมถ์) กรุงเทพฯ 

15 โรงเรียนวาสุเทวี  กรุงเทพฯ  40 โรงเรียนสุเหร่าสามวา กรุงเทพฯ 

16 โรงเรียนวิชากร กรุงเทพฯ  41 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ กรุงเทพฯ 

17 โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ กรุงเทพฯ  42 โรงเรียนกสิณธรวิทยา กรุงเทพฯ  

18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ  43 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพฯ  

19 โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพฯ  44 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพฯ  

20 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

กรุงเทพฯ  45 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ  

21 โรงเรียนสายอักษร  กรุงเทพฯ  46 โรงเรียนธนบุรีศึกษา กรุงเทพฯ  

22 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม  กรุงเทพฯ  47 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา กรุงเทพฯ  

23 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน กรุงเทพฯ  48 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ  

24 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ ์ กรุงเทพฯ  49 โรงเรียนวัดหัวล าโพง กรุงเทพฯ  

25 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงคราะห์) กรุงเทพฯ  50 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
ประถม 

กรุงเทพฯ  

รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงานบางส่วนที่จัดโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ 
เนื่องในวันสันติาพสากล วันศุกร์ที่  20  กันยายน 2556 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

51 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ   81 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ   

52 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ ์ กรุงเทพฯ   82 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค กรุงเทพฯ   

53 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ   83 โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ   

54 โรงเรียนบางไผ่(บ้านนายพันแก้วขาว) กรุงเทพฯ   84 โรงเรียนโยธินบูรรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) กรุงเทพฯ   

55 โรงเรียนวัดทิพพาวาส กรุงเทพฯ   85 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (ระดับประถมศึกษา) กรุงเทพฯ   

56 โรงเรียนวัดไทร กรุงเทพฯ   86 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธากะยาราม กรุงเทพฯ   

57 โรงเรียนวัดธรรมมงคล(หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) กรุงเทพฯ   87 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพฯ   

58 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ กรุงเทพฯ   88 โรงเรียนอนุบาลสาริน กรุงเทพฯ   

59 โรงเรียนวัดนินสุขาราม กรุงเทพฯ   89 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ   

60 โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชศึกษาคาร) กรุงเทพฯ   90 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ   

61 โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ   91 โรงเรียนวัดกก กรุงเทพฯ   

62 โรงเรียนวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ) กรุงเทพฯ   92 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ กรุงเทพฯ   

63 โรงเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพฯ   93 โรงเรียนวัดก าแพง กรุงเทพฯ   

64 โรงเรียนวัดราชนัดดา กรุงเทพฯ   94 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพฯ    

65 โรงเรียนวัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ   95 โรงเรียนพนมเบญจา จ.กระบี่ 

66 โรงเรียนวัดเลา(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) กรุงเทพฯ   96 โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ 

67 โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บ ารุง กรุงเทพฯ   97 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา จ.กระบี่   

68 โรงเรียนวัดวิมุตยาราม กรุงเทพฯ   98 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี 

จ.กาญจนบุรี 

69 โรงเรียนวัดสร้อยทอง  กรุงเทพฯ   99 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา จ.กาญจนบุรี 

70 โรงเรียนวัดสะพาน กรุงเทพฯ   100 โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี จ.กาญจนบุรี 

71 โรงเรียนวัดแสนสุข กรุงเทพฯ   101 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จ.กาญจนบุรี 

72 โรงเรียนวัดแสมด า กรุงเทพฯ   102 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จ.กาญจนบุรี 

73 โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพฯ   103 โรงเรียนบ้านชายธูป จ.กาญจนบุรี 

74 โรงเรียนสวัสดีวิทยา กรุงเทพฯ   104 โรงเรียนบ้านนาใหม่ จ.กาญจนบุรี 

75 โรงเรียนกงลี้จงซัน กรุงเทพฯ    105 โรงเรียนบ้านพุเลียบ จ.กาญจนบุรี 

76 โรงเรียนชินวร  กรุงเทพฯ    106 โรงเรียนบ้านหนองโพธ์ิ จ.กาญจนบุรี 

77 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  กรุงเทพฯ    107 โรงเรียนบ้านห้วยลึก  จ.กาญจนบุรี 

78 โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่ กรุงเทพฯ    108 โรงเรียนวินัยนุกูล จ.กาญจนบุรี 

79 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพฯ    109 โรงเรียนหนองขาวโกวิทยาคม จ.กาญจนบุรี 

80 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา กรุงเทพฯ    110 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จ.กาญจนบุรี 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEYQFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.winainukul.com%2F&ei=vbqWUrvqDseLrQez3IHYDg&usg=AFQjCNES0oqEbIc-7lideW9vyEWQZY3SRA
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

111 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) จ.กาญจนบุรี  141 วัดสุวรรณเตมีย์  จ.ฉะเชิงเทรา 

112 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุร ี จ.กาญจนบุรี  142 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาค
ตะวันออก) 

จ.ฉะเชิงเทรา  

113 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต จ.กาญจนบุรี   143 โรงเรียนวัดแคราย จ.ฉะเชิงเทรา  

114 โรงเรียนบ้านหนองคล้า  จ.ก าแพงเพชร  144 โรงเรียนวัดบางสาย  จ.ฉะเชิงเทรา  

115 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จ.ก าแพงเพชร  145 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม จ.ฉะเชิงเทรา  

116 โรงเรียนอนุบาลราชภัฎก าแพงเพชรและศูนย์เด็ก
ปฐมวัย 

จ.ก าแพงเพชร  146 โรงเรียนดัดดรุณี  จ.ฉะเชิงเทรา   

117 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ จ.ก าแพงเพชร   147 โรงเรียนวัดไผ่ด า (กัลยาพิริยะประชาสรรค์) จ.ฉะเชิงเทรา   

118 โรงเรียนบ้านหนองคล้า จ.ก าแพงเพชร   148 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จ.ชลบุร ี

119 โรงเรียนบ้านหนองหลวง จ.ก าแพงเพชร   149 โรงเรียนชลราษฎรอ ารงุ  จ.ชลบุร ี

120 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จ.ก าแพงเพชร   150 โรงเรียนดวงมณี จ.ชลบุร ี

121 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร   151 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จ.ชลบุร ี

122 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง  จ.ก าแพงเพชร   152 โรงเรียนพานทอง จ.ชลบุร ี

123 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  จ.ก าแพงเพชร   153 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง จ.ชลบุร ี

124 โรงเรียนชุมแพวิทยายน จ.ขอนแก่น  154 โรงเรียนศรีราชา จ.ชลบุร ี

125 โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น  155 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยา จ.ชลบุร ี

126 โรงเรียนเมทนีดล จ.ขอนแก่น  156 โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี  

127 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม 
(ศึกษาศาสตร์) 

จ.ขอนแก่น  157 โรงเรียนบ้านขลอด จ.ชลบุรี  

128 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น  158 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จ.ชลบุรี  

129 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  จ.ขอนแก่น    159 โรงเรียนพานทองสภาชินูปถัมภ์ จ.ชลบุรี  

130 โรงเรียนบ้านตาเลียว จ.จันทบุรี  160 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค จ.ชลบุรี   

131 โรงเรียนยอแซฟวิทยา จ.จันทบุรี  161 โรงเรียนบ ารุงศษิย์ศึกษา จ.ชลบุรี   

132 โรงเรียนวัดร าพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) จ.จันทบุรี    162 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  จ.ชลบุรี   

133 โรงเรียนตลาดเปร็ง จ.ฉะเชิงเทรา  163 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี   

134 โรงเรียนบ้านมาบนาดี จ.ฉะเชิงเทรา  164 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) จ.ชัยภูมิ 

135 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร จ.ฉะเชิงเทรา  165 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) จ.ชัยภูมิ 

136 โรงเรียนวัดผาณิตาราม  จ.ฉะเชิงเทรา  166 โรงเรียนบ้านข้ีเหล็ก จ.ชัยภูมิ 

137 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว จ.ฉะเชิงเทรา  167 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง (สาขาบ้านหลังสัน) จ.ชัยภูมิ 

138 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา  168 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า   จ.ชัยภูมิ 

139 โรงเรียนวัดสะแกงาม (จีรศฤงฆ์อุทิศ) จ.ฉะเชิงเทรา  169 โรงเรียนบ้านวังกะทะ จ.ชัยภูมิ 

140 โรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  170 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว จ.ชัยภูมิ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nrp.ac.th%2Fweb%2F&ei=vr2WUo2gEoaJrQfJw4G4Dw&usg=AFQjCNG1EI3FoIWu_X5UNXoqTNVZEVHgTw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.boonjit.ac.th%2Fhistory.php&ei=NL-WUsiAO8GHrAfwiYHQDg&usg=AFQjCNF32VX4_D42cI_q2y6CjnnCIZaIiA
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

171 โรงเรียนบ้านสะพานยาว จ.ชัยภูมิ  203 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

172 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ จ.ชัยภูมิ  204 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า จ.เชียงใหม่ 

173 โรงเรียนบ้านหนองตานา จ.ชัยภูมิ  205 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย จ.เชียงใหม่ 

174 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง จ.ชัยภูมิ  206 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จ.เชียงใหม่ 

175 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน จ.ชัยภูมิ  207 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่ 

176 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล จ.ชัยภูมิ  208 โรงเรียนเรยีนาเชลี จ.เชียงใหม่ 

177 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จ.ชัยภูมิ  209 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม จ.เชียงใหม่ 

178 โรงเรียนบ้านส าราญ   จ.ชัยภูมิ   210 โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม จ.เชียงใหม่ 

179 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  จ.ชัยภูมิ   211 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จ.เชียงใหม่ 

180 โรงเรียนสตรีชัยภูม ิ จ.ชัยภูมิ    212 โรงเรียนวัดทรายมูล จ.เชียงใหม่ 

181 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร  213 โรงเรียนสันติศึกษา จ.เชียงใหม่ 

182 โรงเรียนบุญสิทธ์ิอนุสรณ์ จ.ชุมพร    214 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย จ.เชียงใหม่  

183 โรงเรียนบ้านจะคือ จ.เชียงราย  215 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง  จ.เชียงใหม่  

184 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย  216 โรงเรียนบ้านห้วยตอง จ.เชียงใหม่  

185 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จ.เชียงราย  217 โรงเรียนบ้านหัวริน   จ.เชียงใหม่  

186 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน จ.เชียงราย  218 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  

187 โรงเรียนปล้องวิทยาคม จ.เชียงราย  219 โรงเรียนแม่แตง จ.เชียงใหม่  

188 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จ.เชียงราย  220 โรงเรียนวัดนันทาราม จ.เชียงใหม่  

189 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จ.เชียงราย  221 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง จ.เชียงใหม่  

190 โรงเรียนห้วยมะหินฝน จ.เชียงราย  222 โรงเรียนสบเปิงวิทยา จ.เชียงใหม่  

191 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรพิกุลแม่สาย จ.เชียงราย  223 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  

192 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จ.เชียงราย   224 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม ่ จ.เชียงใหม่  

193 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล  จ.เชียงราย   225 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จ.เชียงใหม่   

194 โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)  จ.เชียงราย   226 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จ.เชียงใหม่   

195 โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย จ.เชียงราย   227 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า จ.เชียงใหม่   

196 โรงเรียนสหศาสตรศ์ึกษา จ.เชียงราย    228 โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่   

197 โรงรียนสาร์สาสน์วิเทศเชียงใหม ่ จ.เชียงใหม่  229 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   

198 โรงเรียนค าเที่ยงอนุสสรณ ์ จ.เชียงใหม่  230 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม ่ จ.เชียงใหม่   

199 โรงเรียนชุมชนต าบลท่าผา จ.เชียงใหม่  231 โรงเรียนนภาเชียงใหม่   จ.เชียงใหม่  

200 โรงเรียนเชียงใหม่ครสิเตียน จ.เชียงใหม่  232 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จ.ตรัง 

201 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่  233 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค ์ จ.ตรัง 

202 โรงเรียนทาเหนือวิทยา จ.เชียงใหม่  234 โรงเรียนบูรณะร าลึก จ.ตรัง 

https://plus.google.com/113500270692987089888/about?hl=th&socfid=web:lu:unknown:localgroupedresult&socpid=1
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDMQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpornpikulvc%2Finfo&ei=Wvw3Up6pBoGNrgehxoCIDQ&usg=AFQjCNHXPw_Yx9cUMEXWPW9OD3wxl7KINQ&sig2=iejkV-iceX-YWGo-vasQyg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.srithana.ac.th%2Fhome.aspx&ei=2O2bUtxqg4-tB5L9gMgK&usg=AFQjCNEMQRNYL1ixcK_-cy15zauDVORfvQ
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

235 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ ์ จ.ตรัง  266 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม 

236 โรงเรียนวิเชียรมาตุ  จ.ตรัง  267 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์ 

จ.นครปฐม   

237 โรงเรียนวัดไทรงาม  จ.ตรัง   268 โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทรทองวิทยา จ.นครพนม 

238 โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด  269 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก  จ.นครพนม  

239 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิง
เคลิ่ง) 

จ.ตาก  270 โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม  

240 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" จ.ตาก  271 โรงเรียนชลประทานบ้านคอโจด จ.นครราชสีมา 

241 โรงเรียนบ้านแม่กาษา จ.ตาก  272 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกทองเจริญ) จ.นครราชสีมา 

242 โรงเรียนแม่สอด จ.ตาก  273 โรงเรียนบ้านปิง จ.นครราชสีมา 

243 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง  จ.ตาก   274 โรงเรียนบ้านหนองบอน จ.นครราชสีมา 

244 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎร์บ ารงุ) จ.ตาก   275 โรงเรียนบ้านหนองสะแก จ.นครราชสีมา 

245 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ จ.ตาก   276 โรงเรียนวชิราลงกรณวราราม จ.นครราชสีมา 

246 โรงเรียนผดุงปัญญา  จ.ตาก   277 โรงเรียนวัดโคกพรมต้ังตรงจิตร 7 จ.นครราชสีมา 

247 โรงเรียนห้วยนกกก จ.ตาก   278 โรงเรียนวัดเทพสูข จ.นครราชสีมา 

248 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จ.ตาก   279 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จ.นครราชสีมา 

249 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา จ.นครนายก  280 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

250 โรงเรียนบ้านคลอง 23 จ.นครนายก  281 โรงเรียนขนงพระใต้ จ.นครราชสีมา  

251 โรงเรียนบ้านคลองหกวา จ.นครนายก  282 โรงเรียนบ้านดอนม่วง   จ.นครราชสีมา  

252 โรงเรียนบ้านชะวากยาว  จ.นครนายก  283 โรงเรียนบ้านบิง  จ.นครราชสีมา  

253 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก  284 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม  จ.นครราชสีมา  

254 โรงเรียนปากคลอง 17 จ.นครนายก  285 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

255 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) จ.นครนายก  286 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช      จ.นครศรธีรรมราช 

256 โรงเรียนวัดท่าชัย จ.นครนายก  287 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา จ.นครศรธีรรมราช 

257 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา จ.นครนายก  288 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา จ.นครศรธีรรมราช 

258 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) จ.นครนายก  289 โรงเรียนตันติวัตร จ.นครศรธีรรมราช 

259 โรงเรียนวัดล าบัวลอย จ.นครนายก  290 โรงเรียนบ้านคลองดิน จ.นครศรธีรรมราช 

260 โรงเรียนวัดอรุณรังษ ี จ.นครนายก  291 โรงเรียนบ้านนาท่อม จ.นครศรธีรรมราช 

261 โรงเรียนวัดอารีราษฎร ์ จ.นครนายก  292 โรงเรียนบ้านเนิน จ.นครศรธีรรมราช 

262 โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก  293 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จ.นครศรธีรรมราช 

263 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) จ.นครนายก   294 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 

264 โรงเรียนคงทองวิทยา จ.นครปฐม  295 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19  จ.นครศรธีรรมราช 

265 โรงเรียนวัดสระสี่มุม จ.นครปฐม  296 โรงเรียนวัดเขาน้อย  จ.นครศรธีรรมราช 

http://www.wbl.ac.th/
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.thaischool.in.th%2F26101488%2F&ei=yLGWUta1JsGHrQesj4CADw&usg=AFQjCNGTmEGKqVYvsq9srmSwtoSTj7KT2Q&bvm=bv.57155469,d.bmk
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatsrasimum&ei=PfQ3Ut_3HsmKrQeD3YHQCg&usg=AFQjCNFD2pJRJQfoR64V5yMpmxzjzw0xWA&sig2=ohqtMmfTYUFqDcfkkgQ38g&bvm=bv.52164340,d.bmk
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

297 โรงเรียนวัดควนสระบัว จ.นครศรธีรรมราช  328 โรงเรียนบ้านบางมะนาว จ.นราธิวาส 

298 โรงเรียนวัดคันนาราม จ.นครศรธีรรมราช  329 โรงเรียนบ้านบ ารุงวิทย์ จ.นราธิวาส 

299 โรงเรียนวัดเชิงแตระ จ.นครศรธีรรมราช  330 โรงเรียนบ้านบือเระ จ.นราธิวาส 

300 โรงเรียนวัดป่าไหม้ จ.นครศรธีรรมราช  331 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ จ.นราธิวาส 

301 โรงเรียนวัดหญ้า จ.นครศรธีรรมราช  332 โรงเรียนบ้านรามา จ.นราธิวาส 

302 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรธีรรมราช  333 โรงเรียนบ้านไร่พญา จ.นราธิวาส 

303 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จ.นครสวรรค ์  334 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ จ.นราธิวาส 

304 โรงเรียนวัดคลองบางเด่ือ  จ.นครสวรรค ์  335 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู จ.นราธิวาส 

305 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จ.นครสวรรค์   336 โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ จ.นราธิวาส 

306 โรงเรียนวัดคลองบางเด่ือ จ.นครสวรรค์   337 โรงเรียนเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 

307 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธ์ิประสิทธ์ิ)  จ.นครสวรรค์   338 โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ จ.นราธิวาส  

308 โรงเรียนอนุชนวัฒนา  จ.นครสวรรค์   339 โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ  จ.นราธิวาส  

309 โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี  340 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ   จ.นราธิวาส  

310 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จ.นนทบุรี  341 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่าน 

311 โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) จ.นนทบุรี  342 โรงเรียนทุ่งช้าง จ.น่าน  

312 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม จ.นนทบุรี  343 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) จ.นาราธิวาส 

313 โรงเรียนศรีรัตโนภาศ จ.นนทบุรี  344 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 

314 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี  345 โรงเรียนบ้านพรส าราญ  จ.บุรีรัมย์ 

315 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จ.นนทบุรี  346 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 

316 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ จ.นนทบุรี  347 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ จ.บุรีรัมย์ 

317 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี  348 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 

318 โรงเรียนบ้านกะลูแป จ.นราธิวาส  349 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม  จ.บุรีรัมย์  

319 โรงเรียนบ้านกูบู จ.นราธิวาส  350 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

320 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ จ.นราธิวาส  351 โรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต จ.ปทุมธานี   

321 โรงเรียนบ้านกูยิ จ.นราธิวาส  352 โรงเรียนบ้านหนองเกด จ.ประจวบคีรีขันธ ์

322 โรงเรียนบ้านจูดแดง จ.นราธิวาส  353 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี  

323 โรงเรียนบ้านดูกู จ.นราธิวาส  354 โรงเรียนกบินทร์วิทยา จ.ปราจีนบุรี   

324 โรงเรียนบ้านตอหลัง จ.นราธิวาส  355 โรงเรียนบ้านตาหมน จ.ปัตตานี 

325 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ จ.นราธิวาส  356 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี  

326 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ จ.นราธิวาส  357 โรงเรียนบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

327 โรงเรียนบ้านทอน จ.นราธิวาส  358 โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

http://www.benjamapn.ac.th/


                                                                                                                                                                                                                                                                                              18  

 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

359 โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา  390 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จ.พิจิตร 

360 โรงเรียนปากกรานพิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา  391 โรงเรียนบ้านหัวดง จ.พิจิตร 

361 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" จ.พระนครศรีอยุธยา  392 โรงเรียนวัดวังไคร้ จ.พิจิตร 

362 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห ์ จ.พระนครศรีอยุธยา  393 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ จ.พิจิตร 

363 โรงเรียนราษฎร์บ ารุงศิลป ์ จ.พระนครศรีอยุธยา  394 โรงเรียนวัดทับปรู  จ.พิจิตร  

364 โรงเรียนลาดงาประชาบ ารงุ จ.พระนครศรีอยุธยา  395 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)  จ.พิจิตร  

365 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จ.พระนครศรีอยุธยา  396 โรงเรียนวัดหนองหลวง  จ.พิจิตร  

366 โรงเรียนวิทยาลัยกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา  397 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จ.พิษณุโลก 

367 โรงเรียนสาคลีวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา  398 โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก 

368 โรงเรียนสาธิต(มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา  399 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด จ.พิษณุโลก 

369 โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธ์ิ) จ.พระนครศรีอยุธยา   400 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง  จ.พิษณุโลก 

370 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม จ.พระนครศรีอยุธยา   401 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก 

371 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  จ.พระนครศรีอยุธยา   402 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 

372 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา  403 โรงเรียนชาติตระการวิทยา  จ.พิษณุโลก  

373 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง จ.พะเยา  404 โรงเรียนวัดน้ าคบ จ.พิษณุโลก  

374 โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม จ.พะเยา  405 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุร ี จ.เพชรบุร ี

375 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น จ.พะเยา  406 โรงเรียนพรหมานุสรณ ์ จ.เพชรบุร ี

376 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา  407 โรงเรียนอรุณประดิษฐ ์ จ.เพชรบุร ี

377 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา  จ.พะเยา  408 โรงเรียนวัดนาพรม จ.เพชรบุรี  

378 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ จ.พะเยา  409 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จ.เพชรบุร ี 

379 โรงเรียนอนุบาลเชียงค า จ.พะเยา  410 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ ์ จ.เพชรบูรณ ์

380 โรงเรียนบ้านพระน่ังดิน  จ.พะเยา   411 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์  

381 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้  จ.พะเยา   412 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์  

382 โรงเรียนบ้านต๊ าเหล่า  จ.พะเยา   413 โรงเรียนเพชรละครวิทยา จ.เพชรบูรณ์  

383 โรงเรียนเขาชัยสน จ.พัทลุง  414 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ ์ จ.เพชรบูรณ์  

384 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม จ.พัทลุง  415 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ ์ จ.เพชรบูรณ์  

385 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง  416 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จ.เพชรบูรณ ์ 

386 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี จ.พัทลุง  417 โรงเรียนบ้านปากน้ า  จ.เพชรบูรณ ์ 

387 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง จ.พัทลุง   418 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ ์ จ.เพชรบูรณ ์ 

388 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จ.พัทลุง    419 โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ 

389 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม จ.พิจิตร  420 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา จ.แพร่ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.polyphet.ac.th%2F&ei=IhmYUu7fJoTtrAe74YHYDg&usg=AFQjCNGabLoEmaIF2qRzxgWC0yY4DFQCIw
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

421 โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา จ.แพร่   452 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) จ.ยโสธร 

422 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จ.แพร่   453 โรงเรียนทรายมูลวิทยา  จ.ยโสธร  

423 โรงเรียนเทพนารี จ.แพร่    454 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร   

424 โรงเรียนบ้านสะป่า(มงคลวิทยา) จ.ภูเก็ต  455 โรงเรียนบ้านหนองไร่  จ.ยโสธร  

425 โรงเรียนบ้านสาคู จ.ภูเก็ต  456 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารงุ จังหวัดยะลา จ.ยะลา 

426 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร จ.ภูเก็ต  457 โรงเรียนบ้านโฉลง จ.ยะลา 

427 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา จ.ภูเก็ต   458 โรงเรียนบ้านโต  จ.ยะลา 

428 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม  459 โรงเรียนบ้านนาข่อย จ.ยะลา 

429 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน จ.มหาสารคาม  460 โรงเรียนบ้านแบหอ จ.ยะลา 

430 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร จ.มหาสารคาม  461 โรงเรียนบ้านวังใหม่   จ.ยะลา 

431 โรงเรียนยางวิทยาคม จ.มหาสารคาม  462 โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์ จ.ยะลา  

432 โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม  463 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ าร้อน)  จ.ยะลา  

433 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร  จ.มหาสารคาม   464 โรงเรียนบ้านกรงปินัง จ.ยะลา  

434 โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม   465 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ จ.ยะลา  

435 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา จ.แม่อ่องสอน  466 โรงเรียนบ้านกาดือแป จ.ยะลา  

436 โรงเรียนบ้านนาจลอง จ.แม่ฮองสอน  467 โรงเรียนบ้านกาลอ จ.ยะลา  

437 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 จ.แม่ฮ่องสอน  468 โรงเรียนบ้านเกียรติ จ.ยะลา  

438 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) จ.แม่ฮ่องสอน  469 โรงเรียนบ้านคลองทราย จ.ยะลา  

439 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน  470 โรงเรียนบ้านจือนือแร จ.ยะลา  

440 โรงเรียนบ้านส้มป่อย  จ.แม่ฮ่องสอน   471 โรงเรียนบ้านจุโป จ.ยะลา  

441 โรงเรียนชุมชนกู่จาน จ.ยโสธร  472 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร ์  จ.ยะลา  

442 โรงเรียนนาหลู่เหล่าตอง จ.ยโสธร  473 โรงเรียนบ้านต้นหยี จ.ยะลา  

443 โรงเรียนบ้านขาม จ.ยโสธร  474 โรงเรียนบ้านตลาดล าใหม่ จ.ยะลา  

444 โรงเรียนบ้านทุ่งมน จ.ยโสธร  475 โรงเรียนบ้านตาโละ จ.ยะลา  

445 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซ า จ.ยโสธร  476 โรงเรียนบ้านท่าสาป จ.ยะลา  

446 โรงเรียนบ้านโพนแบง จ.ยโสธร  477 โรงเรียนบ้านทุ่งคา จ.ยะลา  

447 โรงเรียนบ้านยางเครือ จ.ยโสธร  478 โรงเรียนบ้านธารน้ าใส  จ.ยะลา  

448 โรงเรียนบ้านส าราญ จ.ยโสธร  479 โรงเรียนบ้านธารมะลิ  จ.ยะลา  

449 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวค า จ.ยโสธร  480 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา จ.ยะลา  

450 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ จ.ยโสธร  481 โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) จ.ยะลา  

451 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง จ.ยโสธร  482 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง   จ.ยะลา  

http://www.phadungnaree.ac.th/
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

483 โรงเรียนบ้านบือยอง จ.ยะลา   514 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง 

484 โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง จ.ยะลา   515 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง 

485 โรงเรียนบ้านปาโจ จ.ยะลา   516 โรงเรียนวัดเกาะกลอย จ.ระยอง 

486 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน จ.ยะลา   517 โรงเรียนวัดท่าเรือ (ท่าเรือวิทยาคาร) จ.ระยอง 

487 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ จ.ยะลา   518 โรงเรียนวัดหนองกระบอก จ.ระยอง 

488 โรงเรียนบ้านพร่อน จ.ยะลา   519 โรงเรียนวิทยาคมปากน้ า จ.ระยอง 

489 โรงเรียนบ้านพรุ จ.ยะลา   520 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จ.ระยอง 

490 โรงเรียนบ้านมาลา จ.ยะลา   521 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก จ.ระยอง  

491 โรงเรียนบ้านมาแฮ  จ.ยะลา   522 โรงเรียนบ้านเกาะโพธ์ิงาม จ.ราชบุร ี

492 โรงเรียนบ้านไม้แก่น จ.ยะลา   523 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จ.ราชบุร ี

493 โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)  จ.ยะลา   524 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุร ี

494 โรงเรียนบ้านสะเอะ จ.ยะลา   525 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์ จ.ราชบุร ี

495 โรงเรียนบ้านสาคอ จ.ยะลา   526 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา จ.ราชบุร ี

496 โรงเรียนบ้านแหร  จ.ยะลา   527 โรงเรียนสมศักด์ิวิทยา จ.ราชบุร ี

497 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)  จ.ยะลา   528 โรงเรียนสายธรรมจันทร ์ จ.ราชบุร ี

498 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง จ.ยะลา   529 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา  จ.ราชบุรี  

499 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 จ.ยะลา   530 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี  

500 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) จ.ยะลา   531 โรงเรียนบรรจงรัตน์ จ.ลพบุร ี

501 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จ.ยะลา   532 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร จ.ลพบุร ี

502 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยอ็ด  533 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จ.ลพบุร ี

503 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด  534 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง จ.ลพบุร ี

504 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  535 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี จ.ลพบุร ี

505 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชาลัย จ.ร้อยเอ็ด  536 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ จ.ลพบุรี  

506 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์  จ.ร้อยเอ็ด  537 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี จ.ลพบุรี   

507 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์  จ.ร้อยเอ็ด   538 โรงเรียนประชาราชวิทยา จ.ล าปาง 

508 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  จ.ร้อยเอ็ด   539 โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ.ล าปาง 

509 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด     540 โรงเรียนวัดบ้านแลง จ.ล าปาง 

510 โรงเรียนกระบุรีวิทยา จ.ระนอง  541 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา จ.ล าปาง 

511 โรงเรียนบ้านรังแตน จ.ระนอง   542 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา  จ.ล าปาง  

512 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง   543 โรงเรียนจักรค าคณาทร  จ.ล าพูน   

513 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา  จ.ระนอง    544 โรงเรียนใบบุญล าพูน จ.ล าพูน   

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdata.bopp-obec.info%2Femis%2Fschooldata-view.php%3FSchool_ID%3D1095440062%26Area_CODE%3D9503&ei=EUacUp_IOYGPrgeOxoEI&usg=AFQjCNHwaYWcplsuzpIc8tQgLG-I2yKLO
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CEEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdata.bopp-obec.info%2Femis%2Fschooldata-view.php%3FSchool_ID%3D1070480364%26Area_CODE%3D101708&ei=VcyWUvK-JsijrQee9oHYDg&usg=AFQjCNFaUoWliJHyi8zGTxa
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdata.bopp-obec.info%2Femis%2Fschooldata-view.php%3FSchool_ID%3D1095440058%26Area_CODE%3D9503&ei=PD6cUpXyOYmMrQeLuIBw&usg=AFQjCNEVF2zhqdsj_ft52uNq2qJAUpVyB
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

545 โรงเรียนบ้านห้วยทราย จ.เลย  576 โรงเรียนบ้านบ่อเตย  จ.สงขลา  

546 โรงเรียนปากชมวิทยา จ.เลย  577 โรงเรียนบ้านมาบบัว จ.สงขลา  

547 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย  578 โรงเรียนวงศ์วิทย์ จ.สงขลา  

548 โรงเรียนคอนสาวิทยา  จ.เลย   579 โรงเรียนศรีสว่างวงศ ์ จ.สงขลา  

549 โรงเรียนนาอ้อวิทยา  จ.เลย   580 โรงเรียนสะบ้าย้อย จ.สงขลา  

550 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  จ.เลย   581 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ่ จ.สงขลา  

551 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม   จ.เลย   582 โรงเรียนบ้านหัวเขา   จ.สงขลา  

552 โรงเรียนบ้านแข้ จ.ศรีสะเกษ  583 โรงเรียนกรอบกาญจน์ศึกษา จ.สงขลา  

553 โรงเรียนบ้านพะวร จ.ศรีสะเกษ  584 โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) จ.สงขลา  

554 โรงเรียนบ้านหนองแคน จ.ศรีสะเกษ  585 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ จ.สงขลา  

555 โรงเรียนบ้านหนองหว้า จ.ศรีสะเกษ  586 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ.สตูล 

556 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  587 โรงเรียนวัดชมพูนิมิต จ.สตูล 

557 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)  จ.ศรีสะเกษ   588 โรงเรียนบ้านเขาไคร  จ.สตูล  

558 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) จ.ศรีสะเกษ   589 โรงเรียนบ้านปากบารา จ.สตูล  

559 โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า  จ.สกลนคร  590 โรงเรียนบ้านปากละงู  จ.สตูล  

560 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ จ.สกลนคร  591 โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา จ.สตูล  

561 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม จ.สกลนคร  592 โรงเรียนอนุบาลควนโดน  จ.สตูล  

562 โรงเรียนบ้านห้วยยาง จ.สกลนคร  593 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ  จ.สตูล  

563 โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎรผ์ดุงวิทย์)  จ.สกลนคร   594 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บ ารงุ จ.สมุทรปราการ 

564 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารงุ  จ.สกลนคร   595 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ 

565 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป ์ จ.สกลนคร   596 โรงเรียนวัดแหลม จ.สมุทรปราการ 

566 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา จ.สกลนคร   597 โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

567 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนคร 

จ.สกลนคร   598 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ  

568 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์   จ.สงขลา  599 โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ 9 จ.สมุทรสงคราม  

569 โรงเรียนธิดานุเคราะห์   จ.สงขลา  600 โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) จ.สมุทรสาคร 

570 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  จ.สงขลา  601 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม  จ.สมุทรสาคร 

571 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 จ.สงขลา  602 โรงเรียนอันนาลัย จ.สมุทรสาคร 

572 โรงเรียนบ้านโคกตก  จ.สงขลา  603 โรงเรียนบ้านบางน้ าจืด  จ.สมุทรสาคร  

573 โรงเรียนวัดคลองยอ  จ.สงขลา  604 โรงเรียนวัดบางปิ้ง จ.สมุทรสาคร  

574 โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา  605 โรงเรียนวัดชัยมงคล จ.สมุทรสาคร  

575 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน  จ.สงขลา   606 โรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร) จ.สมุทรสาคร  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.huayyangschool.com%2Falumni.html&ei=TgmcUvHgEoOMrQez8YDAAQ&usg=AFQjCNGh_Cfz5ngepVH27kL6go7ccCFSgQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CGwQFjAO&url=http%3A%2F%2Fdir.sanook.com%2Ftags%2F%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

607 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ จ.สระแก้ว  638 โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน จ.สุรินทร ์

608 โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สระแก้ว  639 โรงเรียนลานทรายวิทยาคม จ.สุรินทร ์

609 โรงเรียนบ้านทัพหลวง จ.สระแก้ว  640 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จ.สุรินทร ์

610 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต จ.สระแก้ว  641 โรงเรียนสวายวิทยาคาร จ.สุรินทร ์

611 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จ.สระแก้ว   642 โรงเรียนสุวิทยาคาร จ.สุรินทร ์

612 โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเย็นมิตรภาพที่ 179 จ.สระแก้ว   643 โรงเรียนโคกยางวิทยา  จ.สุรินทร์  

613 โรงเรียนบ้านหนองยาง จ.สระแก้ว    644 โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์   

614 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก  จ.สระแก้ว     645 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จ.หนองคาย 

615 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคค ี จ.สระบุรี   646 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค ์ จ.หนองคาย 

616 โรงเรียนบ้านหนองยาง จ.สะแก้ว  647 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา จ.หนองคาย 

617 โรงเรียนวัดบ้านล า จ.สิงห์บุรี   648 โรงเรียนบ้านโคกส าราญ จ.หนองคาย 

618 โรงเรียนวัดยาง  จ.สิงห์บุร ี  649 โรงเรียนบ้านเด่ือ จ.หนองคาย 

619 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ จ.สุโขทัย  650 โรงเรียนบ้านเทพประทับ จ.หนองคาย 

620 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย  651 โรงเรียนบ้านนางิ้ว  จ.หนองคาย 

621 โรงเรียนบ้านยางเมือง  จ.สุโขทัย   652 โรงเรียนบ้านบงวิทยา  จ.หนองคาย 

622 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บ ารงุ)  จ.สุโขทัย   653 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก  จ.หนองคาย 

623 โรงเรียนอุดมดรุณี  จ.สุโขทัย   654 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ จ.หนองคาย 

624 โรงเรียนวัดเสาหิน  จ.สุโขทัย   655 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์  จ.หนองคาย 

625 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุร ี  656 โรงเรียนโรซารโีอวิทยา จ.หนองคาย   

626 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จ.สุพรรณบุรี   657 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม  จ.หนองบัวล าภู 

627 โรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี   658 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร จ.หนองบัวล าภู 

628 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  จ.สุพรรณบุรี    659 โรงเรียนบ้านทรายมูล จ.หนองบัวล าภู 

629 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 จ.สุพรรณบุรี    660 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บ ารุง" จ.หนองบัวล าภู 

630 โรงเรียนบ้านมะเลาะ จ.สุราษฎรธ์านี  661 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 

631 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 จ.สุราษฎรธ์านี  662 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช   จ.หนองบัวล าภู  

632 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จ.สุราษฎรธ์านี    663 โรงเรียนโพธ์ิทอง "จินดามณ"ี จ.อ่างทอง 

633 โรงเรียนวัดท่าทอง  จ.สุราษฎรธ์านี   664 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก จ.อ านาจเจริญ 

634 โรงเรียนดอนแรดวิทยา จ.สุรินทร ์  665 โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

635 โรงเรียนบัวเชดวิทยา จ.สุรินทร ์  666 โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ  

636 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จ.สุรินทร ์  667 โรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ  

637 โรงเรียนพนาสนวิทยา จ.สุรินทร ์  668 โรงเรียนบ้านบก จ.อ านาจเจริญ   

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaischool.in.th%2F32100498%2F&ei=H34tUq-NDomMrgfHz4DgDw&usg=AFQjCNECUvVYsZioKTUO7-PIX-sGex6f-g&sig2=scG58t-3z0e94OURa6cPcg&bvm=bv.51773540,d.bmk
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdata.bopp-obec.info%2Femis%2Fschooldata-view.php%3FSchool_ID%3D1019600074%26Area_CODE%3D1902&ei=pMSWUtbPK4PTrQe0poGIDw&usg=AFQjCNGlvZCx0MwreTp13iPgJNt96Uo
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdemo.thaischooldb.com%2Feduarea%2F%3Fschool_id%3D17101505&ei=csmWUtbRAsiPrQfV3YGgDw&usg=AFQjCNGYMX66oVpmBfSmC1bdCqiQpNNexw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bsbr1.com%2F&ei=wTGcUvHYJIT9rAeNh4H4Dg&usg=AFQjCNFsqR_Al5usJSIn91j84ZrhuL0s-g
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด  ล าดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

669 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ จ.อุดรธานี  691 โรงเรียนบ้านวังเกษตร จ.อุทัยธานี 

670 โรงเรียนไชยวานวิทยา จ.อุดรธานี  692 โรงเรียนวัดเขาปฐวี จ.อุทัยธานี 

671 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี  693 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน จ.อุทัยธานี 

672 โรงเรียนบ้านชัย  จ.อุดรธานี   694 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก จ.อุทัยธานี 

673 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา  จ.อุดรธานี   695 โรงเรียนวัดหนองแก จ.อุทัยธานี 

674 โรงเรียนบ้านทับไฮ จ.อุดรธานี   696 โรงเรียนวัดหนองตางู จ.อุทัยธานี 

675 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน  จ.อุดรธานี   697 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง จ.อุทัยธานี 

676 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี   698 โรงเรียนหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 จ.อุทัยธานี 

677 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย  จ.อุดรธานี   699 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

678 โรงเรียนบ้านนาจาน  จ.อุดรธานี   700 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า จ.อุทัยธานี 

679 โรงเรียนบ้านน้ าพ้ีมิตรภาพที่ 214 จ.อุตรดิตถ์  701 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 

680 โรงเรียนบ้านร้องลึก จ.อุตรดิตถ์  702 โรงเรียนวัดหนองตาง จ.อุทัยธานี  

681 โรงเรียนบ้านวังปรากฏ  จ.อุตรดิตถ์  703 โรงเรียนบ้านวังเกษตร จ.อุทัยธานี  

682 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา จ.อุตรดิตถ์  704 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จ.อุทัยธานี  

683 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์    705 โรงเรียนวังหนองแก จ.อุทัยธานี  

684 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์   706 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน จ.อุทัยธานี  

685 โรงเรียนบ้านท่าด่าน จ.อุทัยธานี  707 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน จ.อุบลราชธานี 

686 โรงเรียนบ้านเนินตูม จ.อุทัยธานี  708 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จ.อุบลราชธานี 

687 โรงเรียนวัดเขาปฐวี จ.อุทัยธานี  709 โรงเรียนบ้านหนองเต่า  จ.อุบลราชธานี 

688 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า จ.อุทัยธานี  710 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

689 โรงเรียนบ้านเนินตูม จ.อุทัยธานี  711 โรงเรียนนารีนุกูล  จ.อุบลราชธานี  

690 โรงเรียนบ้านหนองเมน จ.อุทัยธานี     

ข้อมูล ณ  วันท่ี 29  พฤศจิกายน 2556 
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 ภาพโรงเรียนและหน่วยงานบางส่วนที่จัดโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 

และอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติาพสากล วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 

และส่งรายงานกลับมายังส านักงานมูลนิธิฯ 

 

           คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ผู้แทนจากมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมยืนรณรงค์ 
สงบน่ิงเพ่ือสันติภาพ ช่วงเข้าแถวเครพธงชาติ วันที่ 20 กันยายน 2556  โดยมี ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  มาเป็นประธานอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
และ  Mr.Etienne Clément  รองผู้อ านวยการส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ   อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการ  UN  

Mr. Etienne Clément  
รองผู้อ านวยการ ส านักงานยูเนสโก 

กรุงเทพฯ  เป็นผู้แทนอ่านสาร
สันติภาพของเลขาธิการ UN 

พล.อ.เทอดศักด์ิ มารมย์  
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 
กล่าวถึงความเป็นมาวันสันติภาพสากล 

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นผู้แทนอ่านสารสันติภาพ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
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          พล.อ.เทอดศักด์ิ มารมย์  ประธานมูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  และผู้เข้าร่วมงาน
ประชุม  “Asian Women Leaders  Confeence”  จ านวน  250 คน  ร่วมยืนสงบน่ิงและต้ังจติอธิษฐานเพ่ือ
สันติภาพ   เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556  ณ  องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 

           นางพนิดา ดวงจินดา กรรมการมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากลฯ/ อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีฯ และ
คณะ ร่วมยืนสงบน่ิงและต้ังจิตอธิษฐานเพ่ือสันติภาพ  
ในเช้าวันที่ 20 กันยายน  2556  ณ โรงแรม เดอะ      
มันตริน่ี บูติค รีสอร์ท  จ.เชียงราย 

พลต ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชการต ารวจแห่งชาติ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  
และอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และสารผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ณ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสถานีต ารวจทั่วประเทศ 
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ส านักงานต ารวจภูธร 1  
ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

ส านักงานต ารวจภูธร 6 
จ.พิษณุโลก 

ส านักงานต ารวจภูธร 5 
จ.เชียงใหม่ 

สถานีต ารวจภูธรเวียงต้า 
จ.แพร่ 

สถานีต ารวจภูธรเวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย 

สถานีต ารวจภูธรทุ่งช้าง 
จ.น่าน 

สถานีต ารวจภูธรเวียงสา   
จ.น่าน 

สถานีต ารวจภูธรนาหมื่น 
จ.น่าน 

สถานีต ารวจภูธรเชียงกลาง 
จ.น่าน 

สถานีต ารวจภูธรนาน้อย 
จ.น่าน 

สถานีต ารวจภูธรแม่จริม 
จ.น่าน 

สถานีต ารวจภูธรตรอน 
จ.อุตรดิตถ์ 
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สถานีต ารวจภูธรรัตนวาปี 
จ.หนองคาย 

สถานีต ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด 

สถานีต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
จ.บุรีรัมย์ 

สถานีต ารวจภูธรท่าบ่อ 
จ.บุรีรัมย์ 

สถานีต ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 
จ.ศรีสะเกษ 

สถานีต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร 
จ.สกลนคร 

โรงเรียนมักกะสันพิทยาคม  
เขตคลองเตย 

โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์  
เขตประเวศ 

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   
เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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              โรงเรียนสวัสดีวิทยา                       โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์                        โรงเรียนสวนอนันต 
                    เขตวัฒนา                                         เขตหนองจอก                                  เขตบางกอกน้อย 

โรงเรียนวัดนินสุขาราม 
เขตบางบอน 

โรงเรียนวัดไทย 
 เขตบางคอแหลม 

โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 
 (ศิลปเดชศึกษาคาร)  เขตจอมทอง 

โรงเรียนวัดราชนัดดา   
เขตพระนคร  

โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)  
ส านักงานเขตหนองแขม 

โรงเรียนวาสุเทวี  
เขตบางคอแหลม 

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย    
เขตตลิ่งชัน 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
เขตพระนคร 

โรงเรียนวิชากร  
เขตดินแดง 
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โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 
เขตธนบุรี 

โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์  
เขตทุ่งครุ 

โรงเรียนประชาภิบาล   
เขตบางเขน 

โรงเรียนบ้านนายผล   
เขตบางบอน 

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 
ในพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร 

โรงเรียนวรรณสว่างจิต 
เขตบางขุนเทียน 

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 
เขตคันนายาว 

โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) 
ส านักงานเขตบางแค 

  

โรงเรียนบางอ้อศึกษา 
เขตบางพลัด 

โรงเรียนราชวินิต 
เขตดุสิต 

โรงเรียนวัดดวงแข 
ส านักงานเขตปทุมวัน 

โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 
ส านักงานเขตตลิ่งชัน 
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โรงเรียนวัดก าแพง 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ 
ส านักงานเขตบางซื่อ 

โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ)  
ส านักงานเขตบางขุนเทียน 

โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 
ส านักงานเขตหนองจอก  

โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 
ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 

โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บ ารุง  
ส านักงานเขตบางซื่อ 

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 
 เขตบางกอกใหญ่ 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 
 เขตสายไหม 

โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 
เขตบางแค 

โรงเรียนวัดหนัง 
เขตจอมทอง 

โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 
เขตบางพลัด 

โรงเรียนสวนอนันท์ 
เขตบางกอกน้อย 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ฝ่ายประถม    เขตปทุมวัน 

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)    
เขตดินแดง 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา   เขตจตุจักร 

โรงเรียนสานอักษร 
เขตบึงกุ่ม 

โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ 
ส านักงานเขตคลองสามวา 

โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)    
ส านักงานเขตคันนายาว 

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศน์ 
เขตวัฒนา 

โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)   
เขตพระโขนง 

โรงเรียนวัดแสนสุข 
ส านักงานเขตมีนบุรี 

โรงเรียนกสิณธรวิทยา 
เขตบางแค 

โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก (ศิลปเดช
ศึกษาคาร)   ส านักงานเขตจอมทอง 

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 
ส านักงานเขตตลิ่งชัน 
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โรงเรียนวัดสร้อยทอง  
ส านักงานเขตบางซื่อ   

โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร  
ส านักงานเขตหนองจอก 

        นายประสิทธิ์ บญุลิขิต   รองผู้วา่ราชการ

จังหวัดปทุมธานี  เป็นผู้แทนอ่านสารสันติภาพของ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เน่ืองในวันสันติภาพสากล 

ปี 2556  ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี  จ.ปทุมธานี 

  

            ดร.วทิยา ผวิผ่อง  ผูว้่าราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   เป็นประธานในพิธีและอ่านสาร

สันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เน่ืองในวัน

สันติภาพสากล ปี 2556  ณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   

จ.พระนครศรีอยุธยา  

ภาคกลางและภาคตะวันออก 

         นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผูว้่าจังหวัด

กาญจนบุรี เป็นผู้แทนอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี  เน่ืองในวันสันติภาพสากล ปี 2556 

ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี  จ.กาญจนบุรี  
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โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค  
จ.ชลบุรี   

โรงเรียนสหพันธ์อ่างทอง  
จ.ลพบุรี   

โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

โรงเรียนวัดผาณิตาราม  
จ.ฉะเชิงเทรา   

โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ 
 จ.ฉะเชิงเทรา   

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  
จ.ราชบุรี 

          นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   เป็นประธาน

ในพิธีและอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี เน่ืองในวันสันติภาพสากล 

ปี 2556 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ    

จ.ตราด 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
 พัฒนาภาคตะวันออก  จ.ฉะเชิงเทรา 

โรงเรียนบ้านห้วยลึก  
จ.กาญจนบุรี 

โรงเรียนบ้านพุเลียบ  
จ.กาญจนบุรี 
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โรงเรียนปัณณวิชญ์  
จ.พระนครศรีอยุธยา   

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
จ.ราชบุรี   

โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร  
จ.ฉะเชิงเทรา   

โรงเรียนลาดงาประชาบ ารุง   
จ.พระนครศรีอยุธยา   

โรงเรียนวัดทุ่งเหียง  
จ.ชลบุรี 

โรงเรียนสมุทรปราการ  
จ.สมุทรปราการ   

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
จ.ลพบุรี   

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์  
จ.เพชรบุรี 

โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม  
จ.ฉะเชิงเทรา  

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 
 จ.ชลบุรี   

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี  
จ.ลพบุรี 
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โรงเรียนบ้านนาใหม่  
จ.กาญจนบุรี   

โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข  
จ.ชลบุรี   

โรงเรียนตลาดเปร็ง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

โรงเรียนบ้านคลองหกวา  
จ.นครนายก   

โรงเรียนบ้านตาเลียว  
จ.จันทบุรี   

โรงเรียนบ้านปากคลอง 17   
จ.นครนายก 

โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)  จ.
นครนายก     

โรงเรียนบ้านเตบใหญ่  
จ.นครนายก 

โรงเรียนบ้านมาบนาดี  
จ.ฉะเชิงเทรา 

โรงเรียนมหาราช ประชานิมิต  
จ.พระนครศรีอยุธยา   

โรงเรียนระยองวิทยาคม  
นิคมอุตสาหกรรม   จ.ระยอง   

โรงเรียนวัดแคราย  
จ.ฉะเชิงเทรา 
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โรงเรียนบ้านขลอด  
จ.ชลบุรี   

โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง  
จ.ชลบุรี   

โรงเรียนบ ารุงศิษย์ศึกษา  
จ.ชลบุรี 

โรงเรียนวัดกระโดงทอง(พิบูลประสิทธ์ิ)  
จ.พระนครศรีอยุธยา   

โรงเรียนวัดธรรมปัญญา  
จ.นครนายก  

โรงเรียนวัดบางสาย  
จ.ฉะเชิงเทรา 

โรงเรียนวัดไผ่ด า (กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 
จ.ฉะเชิงเทรา    

โรงเรียนวัดยาง  
จ.สิงห์บุรี 

โรงเรียนสมศักด์ิวิทยา  
จ.ราชบุรี 

โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม  
จ.พระนครศรีอยุธยา    

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  
จ.กาญจนบุรี  

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)  
จ.กาญจนบุรี 
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โรงเรียนบ้านนาใหม่  
จ.กาญจนบุรี   

โรงเรียนบ้านหนองโพธ์ิ  
จ.กาญจนบุรี   

โรงเรียนวินัยนุกูล  
จ.กาญจนบุรี 

โรงเรียนสนามชัยเขต  
จ.ฉะเชิงเทรา   

โรงเรียนหนองยาง  
จ.สระแก้ว   

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 
 จ.ชลบุรี 

โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ   
จ.ระยอง   

โรงเรียนวัดหนองรีประชานิมิต  
 จ.กาญจนบุรี   

โรงเรียนวัดร าพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)  
จ.จันทบุรี 

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  
จ.พระนครศรีอยุธยา  

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
 จ.ระยอง   

โรงเรียนราษฎร์บ ารุงศิลป์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
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โรงเรียนยอแซฟวิทยา  
จ.จันทบุรี 

โรงเรียนเพชละครวิทยา โรงเรียนบุญจิตวิทยา 
 จ.ชลบุรี 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 จ.กาญจนบุรี  

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2  
จ.สุพรรณบุรี 

โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี  
จ.สระบุรี 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา  
จ.ราชบุรี 

โรงเรียนบ้านเขาดิน  
จ.สระแก้ว 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี-
นครินทร์   จ.กาญจนบุรี 

โรงเรียนปากกรานพิทยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา   

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
จ.ราชบุรี   

โรงเรียนวัดบ้านล า  
จ.สิงห์บุรี 
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   นายศักด์ิชัย จ.ผลิต  รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดแพร่  เป็นผู้แทนอ่านสารสันติภาพของ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เน่ืองในวันสันติภาพ

สากล ปี 2556  ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ 

             พล.ต.บรรยงค์  สิรสุนทร  รอง ผอ.รมน.

จังหวัด พ.ล.(ท.)   เป็นผู้แทนอ่านสารสันติภาพของ 

 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เน่ืองในวันสันติภาพสากล 

ปี 2556   ณ โรงเรียนจ่านกร้อง  จ.พิษณุโลก 

ภาคเหนือ 

โรงเรียนแจ้คอนวิทยา  
 จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนบ้านสันททราย (ราษฎร์สามัคคี)  
จ.เชียงใหม่   

โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  
จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนบ้านสันป่าข่า  
จ.เชียงใหม่   

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง  
จ.เชียงใหม่   

โรงเรียนปล้องวิทยาคม   
จ.เชียงราย 
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โรงเรียนล าปางกัลยาณี  
จ.ล าปาง   

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  
จ.เชียงใหม่   

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน   
จ.แม่อ่องสอน 

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  
จ.เชียงราย   

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน  
จ.เชียงใหม่   

โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย   
จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา  
จ.ล าปาง 

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล  
จ.เชียงราย 

โรงเรียนเซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์  
จ.อุตรดิตถ์ 

โรงเรียนพระหฤทัย  
จ.เชียงใหม่  

โรงเรียนแม่แตง  
จ.เชียงใหม่   

โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย  
จ.เชียงใหม่ 
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โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  
จ.น่าน    

โรงเรียนรังษีวิทยา  
จ.เชียงใหม่  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย  
จ.เชียงราย 

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 
(บ้านเปิงเคลิ่ง)   จ.ตาก 

โรงเรียนทุ่งช้าง  
จ.น่าน 

โรงเรียนเทพนารี  
จ.แพร่ 

โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธ์ิประสิทธ์ิ)  
จ.นครสวรรค์ 

โรงเรียนวัดคลองบางเด่ือ  
จ.นครสวรรค์ 

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  
จ.ก าแพงเพชร 

โรงเรียนบ้านปากน้ า  
จ.เพชรบูรณ์   

โรงเรียนวัดเสาหิน  
จ.สุโขทัย   

โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)  
จ.พิจิตร 
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โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บ ารุง)  
จ.สุโขทัย 

โรงเรียนวัดน้ าคบ  
จ.พิษณุโลก 

โรงเรียนวัดทับปรู  
จ.พิจิตร 

โรงเรียนวัดหนองหลวง  
จ.พิจิตร   

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชรและ
ศูนย์เด็กปฐมวัย  จ.ก าแพงเพชร 

โรงเรียนอนุชนวัฒนา  
จ.นครสวรรค์ 

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง  
จ.ก าแพงเพชร   

โรงเรียนค าเที่ยงอนุสรณ์  
จ.เชียงใหม่   

โรงเรียนจักรค าคณาทร   
จ.ล าพูน 

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม  
จ.เพชรบูรณ์    

โรงเรียนบ้านแพะพิทยา  
จ.แม่ฮ่องสอน   

โรงเรียนบ้านส้มป่อย 
 จ.เชียงใหม่ 
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โรงเรียนทาเหนือวิทยา 
 จ.เชียงใหม่   

โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้  
จ.พะเยา   

โรงเรียนบ้านหนองคล้า  
จ.ก าแพงเพชร 

โรงเรียนบ้านพระน่ังดิน  
จ.พะเยา    

โรงเรียนบ้านต๊ าเหล่า  
จ.พะเยา  

โรงเรียนสรรพวิทยาคม  
จ.ตาก 

โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน  
จ.เชียงราย   

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  
จ.สุโขทัย   

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก   
จ.พะเยา 

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา   
จ.พะเยา   

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์  
 จ.พะเยา   

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  
จ.เชียงราย 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              44  

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
จ.เพชรบูรณ์   

โรงเรียนอุดมดรุณี  
จ.สุโขทัย   

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 
จ.เพชรบูรณ์ 

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  
จ.สุโขทัย   

โรงเรียนบ้านห้วยนกกก  
จ.ตาก   

โรงเรียนบ้านหัวริน  
จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่    
 จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนวชิรวิทย์ 
 จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
จ.อุตรดิตถ์ 

โรงเรียนนภาเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ 
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โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่   

โรงเรียนวารีเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่   

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ
เชียงใหม่   จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงค า  
 จ.พะเยา    

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรพิกุลแม่สาย   
จ.เชียงราย  

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบ ารุง)  
จ.ตาก 

โรงเรียนนนครสวรรค์ปัญญานุกูล  
จ.นครสวรรค์    

โรงเรียนชาติตระการ   
จ.พิษณุโลก    

โรงเรียนผดุงปัญญา  
จ.ตาก 

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   
จ.เชียงราย   

โรงเรียนบ้านป่าเสร้า  
จ.เชียงใหม่   

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม  
จ.พะเยา 
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โรงเรียนวัดคลองบางเด่ือ   
จ.นครสวรรค์   

โรงเรียนวัดหนองหลวง  
จ.พิจิตร   

โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 
 จ.พิจิตร 

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  
จ.เชียงราย   

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
จ.พิษณุโลก   

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม   
จ.ก าแพงเพชร   

โรงเรียนวังตะเคียนประชานึสรณ์  
จ.ก าแพงเพชร   

โรงเรียนวัดเขาปฐวี   
จ.ก าแพงเพชร 

โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง   
จ.เชียงใหม่  

โรงเรียนบ้านยางเมือง 
 จ.สุโขทัย 
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โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม  
จ.นครราชสีมา   

โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ  
(โนนค้อวิทยาคาร)  จ.ศรีสะเกษ   

โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทรทองวิทยา  
จ.นครพนม 

นายทรงพล จ าปาพันธุ์  รองผู้วา่ราชการจังหวัดขอนแก่น 

เป็นผู้แทนอ่านสารสันติภาพของ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เน่ืองในวันสันติภาพสากล ปี 2556 
ณ  โรงเรียนนครขอนแก่น   จ.ขอนแก่น 

นายณรงค์  พลละเอียด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี      

เป็นผู้แทนอ่านสารสันติภาพของ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เน่ืองในวันสันติภาพสากล ปี 2556 

ณ  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล    จ.อุดรธานี 

ดร.วินัย บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  

เป็นประธานในพิธี และอ่านสารสันติภาพของ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เน่ืองในวันสันติภาพสากล ปี 2556 
 

ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   

นายวิฑูรย์ ศิริบูลย์ภักดี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ 

 เป็นผู้แทนอ่านสารสันติภาพของ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   เน่ืองในวันสันติภาพสากล ปี 2556 
 

ณ  โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ   จ.อ านาจเจริญ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โรงเรียนทรายมูลวิทยา  
จ.ยโสธร    

โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย  
จ.อุดรธานี  

บ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  
 จ.สกลนคร 

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน  
จ.อุบลราชธานี   

โรงเรียนบ้านพรส าราญ  
จ.บุรีรัมย์   

โรงเรียนบ้านหนองนาค าวิทยาคม  
จ.ขอนแก่น 

โรงเรียนบ้านห้วยยาง  
จ.สกลนคร    

โรงเรียนบ้านทับไฮ  
จ.อุดรธานี   

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.สกลนคร 

โรงเรียนบ้านหนองสะแก  
จ.นครราชสีมา   

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  
จ.บุรีรัมย์   

โรงเรียนพนาสนวิทยา   
จ.สุรินทร์ 
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โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา   
จ.ร้อยเอ็ด   

โรงเรียนเมทนีดล  
จ.ขอนแก่น   

โรงเรียนสิรินธร  
จ.สุรินทร์ 

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม  
จ.นครราชสีมา     

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์  
จ.บุรีรัมย์  

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม   
จ.เลย 

โรงเรียนอนุบาลนครพนม  
จ.นครพนม   

โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร  
จ.มหาสารคาม   

โรงเรียนนาอ้อวิทยา  
จ.เลย 

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม  
จ.บุรีรัมย์    

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร  
จ.หนองบัวล าภู   

โรงเรียนบ้านชัย  
 จ.อุดรธานี 
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โรงเรียนยางวิทยาคม  
จ.มหาสารคาม   

โรงเรียนบ้านบิง   
จ.นครราชสีมา   

โรงเรียนบ้านบึงเหล็ก   
จ.บุรีรัมย์ 

โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์  
จ.หนองคาย   

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์
วิทยา     จ.สกลนคร   

โรงเรียนบ้านบก   
จ.อ านาจเจริญ 

โรงเรียนทรายมูลวิทยา  
 จ.ยโสธร   

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  
จ.มหาสารคาม   

โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า   
จ.สกลนคร 

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)  
จ.ชัยภูมิ   

โรงเรียนบ้านดอนม่วง   
จ.นครราชสีมา   

โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 
จ.ชัยภูมิ 
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โรงเรียนนาวัง  
จ.หนองบัวล าภู   

โรงเรียนบ้านพะวร  
จ.ศรีสะเกษ   

โรงเรียนบ้านหนองแคน  
จ.ศรีสะเกษ 

โรงเรียนบ้านนาจาน  
จ.อุดรธานี  

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน  
จ.อุดระานี   

โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)  
จ.ศรีสะเกษ 

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์  
จ.สกลนคร   

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน  
จ.อุดรธานี   

โรงเรียนบ้านสะพานยาว  
จ.ชัยภูมิ 

โรงเรียนบ้านวังกะทะ  
จ.ชัยภูมิ    

โรงเรียนบ้านส าราญ  
จ.ชัยภูมิ  

โรงเรียนบ้านหนองตานา   
จ.ชัยภูมิ 
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โรงเรียนบ้านหนองแคน  
จ.ศรีสะเกษ   

โรงเรียนท่าโป่ง (สาขาหลังสัน)  
จ.ชัยภูมิ   

โรงเรียนบ้านข้ีเหล็ก 
 จ.ชัยภูมิ 

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้  
จ.ชัยภูมิ  

โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวค า  
จ.ยโสธร   

โรงเรียนบ้านหนองไร่ 
 จ.ยโสธร 

โรงเรียนร่วมราษฏร์วิทยานุกูล   
จ.ชัยภูมิ    

โรงเรียนหัวสะพาน  
จ.ชัยภูมิ  

โรงเรียนวังตาท้าว  
จ.ชัยภูมิ 

โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
จ.ศรีสะเกษ   

โรงเรียนบ้านแข้ 
จ.ศรีสะเกษ 

โรงเรียนหนองหานวิทยายน 
จ.อุดรธานี 
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โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  
จ.หนองบัวล าภู   

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  
จ.ชัยภูมิ   

โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย  
จ.ร้อยเอ็ด 

โรงเรียนอาเวมารีอา  
จ.อ านาจเจริญ   

โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  
จ.ชัยภูมิ  

โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)  
จ.ยโสธร 

โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์  
จ.ร้อยเอ็ด    

โรงเรียนบ้านทับไฮ  
จ.อุดรธานี   

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร  
จ.มหาสารคาม  

โรงเรียนผดุงนารี  
จ.มหาสารคาม    

โรงเรียนคอนสาวิทยา  
จ.เลย   

โรงเรียนเทพประทับ  
จ.หนองคาย 
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          นายเดชรัฐ สิมศิริ  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีและอ่าน
สารสนัติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี     
เนื่องในวันสนัติภาพสากล ปี 2556   

 ณ  โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จ.ยะลา 

ภาคใต ้

โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ  
จ.นราธิวาส   

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี  
จ.ปัตตานี   

โรงเรียนเมืองนราธิวาส  
จ.นราธิวาส 

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง  
จ.สกลนคร   

โรงเรียนบ้านหนองเต่า   
จ.อุบลราชธานี    

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม  
จ.บุรีรัมย์ 

โรงเรียนโคกยางวิทยา  
จ.สุรินทร์    

โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา  
จ.อุดรธานี  

โรงเรียนบ้านโพธ์ิไทรทองวิทยา  
จ.นครพนม 
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โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา  
จ.สงขลา    

โรงเรียนบ้านตาหมน  
จ.ปัตตานี   

โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ  
จ.นราธิวาส 

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  
จ.ตรัง   

โรงเรียนบ้านวัง  
จ.สงขลา  

โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ 
 จ.ยะลา 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ าร้อน) 
จ.ยะลา   

โรงเรียนบ้านจุโป  
จ.ยะลา   

โรงเรียนบ้านเขาไคร  
จ.สตูล 

โรงเรียนคันนาราม  
จ.นครศรีธรรมราช   

โรงเรียนบ้านเนิน  
จ.นครศรีธรรมราช   

โรงเรียนชูศิลป์วิทยา  
จ.นครศรีธรรมราช 
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โรงเรียนธิดานุเคราะห์  
จ.สงขลา    

โรงเรียนบ้านโฉลง  
จ.ยะลา  

โรงเรียนบ้านกูบู  
จ.นราธิวาส 

โรงเรียนบ้านโต  
จ.ยะลา   

โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)  
จ.ยะลา   

โรงเรียนวัดเขาน้อย   
จ.นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนบ้านบาแตตูแง ฃ 
จ.ยะลา   

โรงเรียนบ้านบ่อเตย  
จ.สงขลา   

โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ   
จ.สตูล 

โรงเรียนบ้านหัวเขา  
จ.สงขลา   

โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง  
จ.ยะลา   

โรงเรียนบ้านปากละงู   
จ.สตูล 
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โรงเรียนบุญสิทธ์ิอนุสรณ์  
จ.ชุมพร   

โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม  
จ.พัทลุง   

โรงเรียนวัดเขาน้อย   
จ.นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนมาแฮ  
จ.ยะลา   

โรงเรียนวัดชมพูนิมิต  
จ.สตูล   

โรงเรียนบ้านลิมุด(บุญชอบ สาครินทร์)  
จ.ยะลา 

โรงเรียนวัดคลองยอ  
จ.สงขลา   

โรงเรียนวัดไทรงาม 
 จ.ตรัง  

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  
จ.นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์  
จ.สงขลา   

โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)  
จ.ยะลา   

โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม  
จ.พัทลุง 
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โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง  
จ.พัทลุง   

โรงเรียนอนุบาลควนโดน  
จ.สตูล   

โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล  
จ.กระบี่ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จ.สตูล 

โรงเรียนเจริญวัยวิทยา  
จ.นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนบ้านควนตีหมุน  
จ.สงขลา 

โรงเรียนบ้านปากบารา  
จ.สตูล   

โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 
 จ.ยะลา 

โรงเรียนวงศ์วิทย์  
จ.สงขลา 

โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร  
จ.ภูเก็ต 

บ้านธารมะลิ 
 จ.ยะลา   

โรงเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง  
จ.สุราษฎร์ธานี 
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โรงเรียนธารน้ าใส  
จ.ยะลา   

โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ  
จ.นราธิวาส   

โรงเรียนบ้านมาลา  
จ.ยะลา 

โรงเรียนบ้านทอน   
จ.นราธิวาส   

โรงเรียนบ้านบางมะนาว   
จ.นราธิวาส   

โรงเรียนบ้านปาลุกานากอ  
จ.นราธิวาส 

โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ  
จ.นราธิวาส   

โรงเรียนบ้านจูดแดง  
จ.นราธิวาส   

โรงเรียนบ้านตอหลัง  
จ.นราธิวาส 

โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  
จ.นราธิวาส   

โรงเรียนบ้านกูยิ  
จ.นราธิวาส  

โรงเรียนบ้านกะลูแป  
จ.นราธิวาส 
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โรงเรียนบ้านไร่พญา  
จ.นราธิวาส   

โรงเรียนบ้านรามา  
จ.นราธิวาส   

โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  
 จ.นราธิวาส 

โรงเรียนวัดเชิงแตระ 
 จ.นครศรีธรรมราช   

โรงเรียนวัดป่าไหม้   
จ.นครศรีธรรมราช   

โรงเรียนวัดหญ้า  
จ.นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนบ้านแหร  
จ.ยะลา 

โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์  
จ.ยะลา 

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  
จ.นราธิวาส 

โรงเรียนบ้านวังใหม่  
จ.ยะลา   

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไนโรจน์วิทยา) 
จ.นราธิวาส   

โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  
จ.นราธิวาส 
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       วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556  พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิฯ, นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล
เลขาธิการมูลนิธิฯ,  นายจักริน เอี่ยมส าอางค์  ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะ    เข้าพบ พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์
อิทธิกุล รองผบ.ตร. เพื่อปรึกษาหารือและขอความร่วมมือในการจัดโครงการฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ ช้ัน 2 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เขตปทุมวัน  

           วันพฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 56  นายจักริน เอี่ยมส าอางค์  ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะ  เข้าพบ 
นายโฆษิต อักษรชาติ เลขานุการส านักการศึกษา กรุงเทพฯ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการในจัดโครงการฯ 
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร  ณ  ส านักการศึกษา กรุงเทพฯ   เขตคลองสาน  

ภาคผนวก 
ภาพการเข้าพบเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 


