
 

 

 

 

 

 

 

สรุปโครงการสงบน่ิงร่วมจิตอธิษฐาน 

และอ่านสารสันตภิาพเน่ืองในวนัสันตภิาพสากล 2554 

วนัพุธท่ี  21  กนัยายน 2554 

 

 

 

 

ดาํเนินการโดย มูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย) 

ดว้ยการสนบัสนุนและความร่วมมือของ 

กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

และสถานศึกษาทัว่ประเทศ 
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                                       รายงานโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 

และอ่านสารสันติภาพเนื่องในวนัสันติภาพสากล 2554 

ผู้เข้าร่วมประมาณ 1 ล้านคน จาก 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ 

 
 

เน่ืองในวนัที่ 21 กนัยายนของทุกปี องคก์ารสหประชาชาติกาํหนดใหเ้ป็นวนัสนัติภาพสากล  

ประชาชนในแต่ละประเทศจะร่วมราํลึก และรณรงคเ์พือ่ใหเ้กิดความตระหนกั ความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรม

เพือ่ส่งเสริมสนัติภาพ ในทัว่โลก มูลนิธิสหพนัธส์นัติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองคก์รท่ีดาํเนินงานเพือ่

ส่งเสริมสนัติภาพในฐานะที่ปรึกษาพเิศษของสภาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งองคก์ารสหประชาชาติ (UNECOSOC) 

มีความตระหนกัและปรารถนาเป็นอยา่งยิง่ในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือกนัเพือ่นาํมาซ่ึง “สนัติภาพ” 
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ในปี 2554 น้ี มูลนิธิฯ  ไดจ้ดั “โครงการสงบน่ิงร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเน่ืองในวัน

สันติภาพสากล 2554” ขึ้นในวนัพธุที่  21  กนัยายน 2554 ซ่ึงไดจ้ดัขึ้นมาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกนัแลว้ ซ่ึงในปีน้ีไดรั้บ

การสนบัสนุนและความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ในการประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนให้

โรงเรียนในสงักดัเขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมในคร้ังน้ีพร้อมกนัทัว่ประเทศในเชา้วนัที่  21 กนัยายน  2554  ในช่วงเวลา

ระหวา่งการเขา้แถวเคารพธงชาติ โดยการราํลึกถึงคุณค่าและความหมายของสนัติภาพ การอ่านสารของเลขาธิการ

องคก์ารสหประชาชาติเน่ืองในวนัสนัติภาพสากล และการร่วมสงบน่ิงและอธิษฐานเพือ่สนัติภาพ 1 นาที เพือ่เป็น

การสร้างกระแสและจิตสาํนึกแห่งสนัติภาพใหก้บัเด็กและเยาวชนที่จะเป็นความหวงัของแห่งสนัติภาพของ

ประเทศชาติของเราในอนาคตและเพือ่เป็นการเทิดพระเกียรติแด่องคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  เน่ืองใน

วโรกาสที่พระองคท์รงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในปีน้ี ฯพณฯ ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีไดก้รุณามอบ

สารสนัติภาพเน่ืองในวนัสนัติภาพสากลใหก้บัมูลนิธิฯ เพือ่นาํไปรณรงคเ์ผยแพร่เน่ืองในวนัสนัติภาพสากล  

 

ผลของกิจกรรมน้ีมูลนิธิฯ หวงัที่จะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างกระแสและจิตสาํนึก ให้กบัเยาวชน

ในสถานศึกษาไดเ้ห็นความสาํคญัของสนัติภาพและความสามคัคีในสงัคมไทยและในสงัคมโลก โดยความร่วมมือ

กบัโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน ในปีน้ี คาดวา่มีคณะครูอาจารย ์และนกัเรียนเขา้ร่วม

โครงการน้ีประมาณ 1 ลา้นคน จากประมาณ 2,000 โรงเรียนทัว่ประเทศ โดยมีรายงานรายช่ือโรงเรียนที่ร่วม

โครงการและส่งรายงานกลบัมาที่สาํนกังานมูลนิธิฯ  และรายงานภาพกิจกรรมบางส่วนของโรงเรียนท่ีร่วม

โครงการ ซ่ึงมีโรงเรียนจาํนวนมากไดน้าํกิจกรรมน้ีไปเผยแพร่ในส่ือและเวบไซตต์่างๆ เพือ่การรณรงค์

ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัสนัติภาพ  ซ่ึงหากท่านตอ้งการรับรู้ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัโครงการหรือกิจกรรมเน่ืองใน

วนัสนัติภาพสากล  ท่านสามารถเขา้ชมไดจ้ากเวบไซตข์องมูลนิธิสหพนัธส์นัติภาพสากล (ประเทศ

ไทย) www.upf.or.th  และสหพนัธส์นัติภาพสากล นานาชาติ www.upf.org   มูลนิธิฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การจดั

กิจกรรมโครงการน้ีเน่ืองวนัสนัติภาพสากล 2554   จะช่วยส่งเสริมกระแสและจิตสาํนึกแห่งสนัติภาพใหเ้กิดทุกใน

ทุกพื้นที่ของสงัคมไทยร่วมกบัประชาชนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

 

 

 

 

 

 

 

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

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร   นายกรัฐมนตรี 

                                       เน่ืองในวันสันติภาพสากล ประจําปี ๒๕๕๔ 

                                                   วันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๔ 

องคก์ารสหประชาชาติไดก้าํหนดใหว้นัที่  ๒๑  กนัยายนของทุกปีเป็นวนั

สนัติภาพสากล เพือ่ใหป้ระชาชนในแต่ละประเทศไดร่้วมราํลึกถึงสนัติสุขในการอยู่

ร่วมกนัของสงัคมทุกระดบั  และร่วมกนัจดักิจกรรมส่งเสริมสนัติภาพทัว่โลก  สาํหรับใน

ประเทศไทย  มูลนิธิสหพนัธส์นัติภาพสากล (ประเทศไทย) ไดริ้เร่ิมจดักิจกรรมรณรงค์

สงบน่ิงร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสนัติภาพเน่ืองในวนัสนัติภาพสากลในสถานศึกษาทัว่

ประเทศไทย  โดยร่วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร  เพือ่เป็นการ

กระตุน้จิตสาํนึกของเด็กไทยใหใ้ฝ่ใจในสนัติภาพ และเพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในวนัที่  ๕  ธนัวาคม 

๒๕๕๔ 

            การสงบน่ิงร่วมจิตอธิษฐานเพือ่สนัติภาพ  นอกจากทาํใหจิ้ตใจของเราสงบ  มีสมาธิ  

มีสติและเกิดปัญญาแลว้  ยงัทาํใหเ้กิดความรัก  ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบันโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลท่ีจะดาํเนินการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

ของคนในชาติ โดยเสริมสร้างความสมคัรสมานสามคัคี  มีความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของ

ประชาชน  และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ดิฉนัจึงขอเชิญชวน

นกัเรียนและครูบาอาจารยท์ุกท่านไดร่้วมกนัรณรงคส์ร้างพลงัแห่งความรัก  ความเอ้ืออาทรและมีจิตอาสา เพือ่ร่วม

ใจกนัทาํกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ที่สร้างสรรคแ์ละดีงาม  สร้างสภาพแวดลอ้มแห่งสนัติภาพในโรงเรียน  ชุมชน

รอบสถานศึกษาและครอบครัวของเรา  เพือ่ที่จะไดส่้งผลต่อสนัติภาพในสงัคม  ประเทศชาติและโลกต่อไป 

ในโอกาสน้ี  ดิฉนัขออาราธนาอาํนาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีทุกท่านเคารพนบัถือ โปรดดล

บนัดาลใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา  คณะครู  อาจารยแ์ละนกัเรียนทุกท่าน  ประสบแต่ความสุข ความเจริญ  

เพยีบพร้อมดว้ยกาํลงักาย  กาํลงัใจและกาํลงัปัญญา  เพือ่ร่วมกนัเสริมสร้างพฒันาสงัคมไทยใหมี้ความสงบสุข

สมานฉนัทแ์ละมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

                                              

                                            นางสาวยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร  

                                            นายกรัฐมนตรี 
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จาํนวนโรงเรียนที่ส่งรายงานมายังสํานักงานมูลนิธิฯ ในการเข้าร่วม 

โครงการสงบน่ิงร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเน่ืองในวันสันติาพสากล 

วันพุธ  ที่  21  กันยายน 2554 
 

รายการ จํานวนตอบรับ(โรงเรียน) 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 213 

ภาคกลางและภาคตะวนัออก 182 

ภาคเหนือ 197 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 377 

ภาคใต ้ 108 

รวมทั้งหมด 1077 
 

                                                                                                                  ขอ้มูล ณ วนัที่ 18 ตุลาคม 2554 

 

รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสงบน่ิงร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพฯ 

 

โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

ที ่ ช่ือโรงเรียน เขต / จังหวดั 

1 Interkids Bilingual School บางกะปิ 

2 กงล้ีจงซนั ธนบุรี 

3 กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั ราชเทวี 

4 กรุงเทพวิเทศศึกษา ดอนเมือง 

5 กลาโหมอุทิศ นนทบุรี 

6 กสิณธรอนุสรณ์ บางแค 

7 

กองทพับกอุปถมัภไ์กรอาํนวย

วิทยา 

หลกัส่ี 

8 เกษมสันตบ์ริหารธุรกิจ ประเวศ 

9 โกลบอล อินเดียน นานาชาติ ปทุมธานี 

10 คชเผอืกอนุสรณ์ ประเวศ 

11 คลองกลนัตนั สวนหลวง 

12 คลองปักหลกั ประเวศ 

13 คลองมะขามเทศ ประเวศ 

ที ่ ช่ือโรงเรียน เขต / จังหวดั 

14 คลองสองตน้นุ่น มีนบุรี 

15 คลองสาม มีนบุรี 

16 คนันายาว(ธารินเจริญสงคราะห์) คนันายาว 

17 เคหะชุมชนลาดกระบงั ลาดกระบงั 

18 ง้ิวรายบุญมีรังสฤษด์ิ นครปฐม 

19 จนัทศิริวิทยา หนองแขม 

20 แจ่มจนัทร์ วฒันา 

21 ชยัพฤษมาลา"นนทสิริราษฎร์

บาํเพญ็" 

ตล่ิงชัน่ 

22 ชุมทางตล่ิงชนั ตล่ิงชนั 
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23 ชูสินทองประดิษฐอ์นุสรณ์ ทุ่งครุ 

24 โชคชยั ลาดพร้าว 

26 ไชยฉิมพลีวิทยาคม ภาษีเจริญ 

27 ซางตาครู้สคอนแวนต ์ ธนบุรี 

ที ่ ช่ือโรงเรียน เขต / จังหวดั 

28 เซนตย์อแซฟยานนาวา ยานนาวา 

29 เซนตโ์ยเซฟคอนแวนต ์ บางรัก 

30 เด็กสากล บางกะปิ 

31 เด็กสากลนิมิตใหม่ มีนบุรี 

32 เตรียมบณัฑิต ปทุมธานี 

33 เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ สะพานสูง 

34 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สวนหลวง 

35 ทรงวิทยศึ์กษา คนันายาว 

36 ทวีธาภิเศก 2 บางขุนเทียน 

37 ท่าทรายประชาอุปถมัภ์ นนทบุรี 

38 ทานสัมฤทธ์ิวิทยา นนทบุรี 

39 ทีปังกรวิทยาพฒัน์ ตล่ิงชนั 

40 เทคโนโลยธีนบุรีบริหารธุรกิจ บางบอน 

41 เทคโนโลยพีณิชยการเจา้พระยา ราชเทวี 

42 เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ หลกัส่ี 

43 เทคโนโลยวีราธิปบริหารธุรกิจ จตุจกัร 

44 เทคโนโลยวีิบลูยบ์ริหารธุรกิจ บางกอกใหญ่ 

45 เทพสัมฤทธ์ิวิทยา บางซ่ือ 

46 ไทยรัฐวิทยา 9 (วดัใหม่ราษฎร์นุกูล) สมุทรสาคร 

47 ธนบุรีศึกษา จอมทอง 

48 ธญับุรี ปทุมธานี 

49 นรรัตน์รังสฤษด์ิ สะพานสูง 

50 นฤมลทินธนบุรี บางกอกนอ้ย 

51 นาคนาวาอุปถมัภ ์ สวนหลวง 

52 บพิธวิทยา พระโขนง 

53 บางออ้ศึกษา บางพลดั 

54 บางขุนเทียนศึกษา บางขุนเทียน 

55 บางปะกอกวิทยาคม ราษฎร์บูรณะ 

56 บางยีข่นัวิทยาคม บางพลดั 

57 บา้นแครายเกษตรพนัธุ์พิทยาคาร สมุทรสาคร 

ที ่ ช่ือโรงเรียน เขต / จังหวดั 

58 บา้นดอนไก่ดี สมุทรสาคร 

59 บา้นทอ้งคุง้ สมุทรสาคร 

60 บา้นบางนํ้าจืด สมุทรสาคร 

61 บา้นวงัจรเข ้ สมุทรสาคร 

62 บา้นหลวงวิทยา นครปฐม 

63 ประชาบาํรุง หนองแขม 

64 ประชาภิบาล บางเขน 

65 ประชาอุปถมัถ์ นนทบุรี 

66 ประชินนุสรณ์ สมุทรสาคร 

67 ประถมสาธิต มหาวิทยาลยัราชภฏั

บา้นสมเด็จเจา้พระยา 

ธนบุรี 

68 ประภาสวิทยา บึงกุ่ม 

69 พงษส์วสัด์ิพณิชยการ นนทบุรี 

70 พณิชยการราชดาํเนิน บางกอกใหญ่ 

71 พณิชยการสุโขทยั ดุสิต 

72 พระโขนงพิทยาลยั พระโขนง 

73 พระปฐมวิทยาลยั 2 หลวงพ่อเงิน

อนุสรณ์ 

นครปฐม 

74 พระมารดานิจจานุเคราะห์ บางกะปิ 

75 พระแม่มารีสาทร สาธร 

76 พระหฤทยัพฒันเวศน์ วฒันา 

77 พนัธะวฒันา ดุสิต 

78 เพชรรัชตใ์นพระอุปถมัภส์มเด็จ

พระเจา้ภคินีเธอเจา้ฟ้าเพชร

รัตนราชสุดาสิริโสภาพณัณวดี 

จตุัจกัร 

79 เพ่ิมวิทยา นครปฐม 

80 โพรงมะเด่ือวิทยาคม นครปฐม 
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81 ภาษานาสรณ์บางแค บางแค 

82 มหรรณพาราม ตล่ิงชนั 

83 มหาสวสัด์ิ (ราษฎรบาํรุง) นนทบุรี 

84 มิตรพลพณิชยการ คลองสาน 

ที ่ ช่ือโรงเรียน เขต / จังหวดั 

85 มีนบุรี มีนบุรี 

86 ยวุทตูศึกษา บึงกุ่ม 

87 แยม้สะอาดรังสิต ปทุมธานี 

88 โยธินบรูณะ ดุสิต 

89 รัตน์โกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ

ศาลายา ในพระสังฆราชูปถมัภ์ 

นครปฐม 

90 ราชินีบน ดุสิต 

91 ราษฎร์บรูณะ ทุ่งครุ 

92 รุจิเสรีวิทยา พญาไท 

93 ลอยสายอนุสรณ์ หว้ยขวาง 

94 เลิศพฒันาศึกษา จอมทอง 

95 เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน 

96 วดัมกุฎกษตัริยาราม พระนคร 

97 วดัใหญ่บา้นบ่อ สมุทรสาคร 

98 วฒันาบริหารธุกิจ วฒันา 

99 วฒันาวิทยาลยั วฒันา 

100 วดักระโจมทอง ตล่ิงชนั 

101 วดักาํแพง บางขุนเทียน 

102 วดัเกตุมดีศรีวราราม สมุทรสาคร 

103 วดัเกาะสุวรรณาราม สายไหม 

104 วดัขุนจนัทร์ ธนบุรี 

105 วดัคลองตนัราษฎร์บาํรุง สมุทรสาคร 

106 วดัคลองใหม่ เขตยานนาวา 

107 วดัคูบ้อน คลองสามวา 

108 วดัจนัทร์นอก บางคอแหลม 

109 วดัเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี 

110 วดัชยัพฤกษมาลา (นนทสิริ

ราษฏร์บาํเพญ็) 

ตล่ิงชนั 

111 วดัชยัมงคล สมุทรสาคร 

112 วดัชยัฤกษมาลา ตล่ิงชนั 

113 วดัเชิงกระบือ นนทบุรี 

ที ่ ช่ือโรงเรียน เขต / จังหวดั 

114 วดัซองพล ู นนทบุรี 

115 วดัดวงแข ปทุมวนั 

116 วดัตาํหนกัใต ้ นนทบุรี 

117 วดัท่าพระ บางกอกใหญ่ 

118 วดัธรรมจริยาภิรมย ์ สมุทรสาคร 

119 วดันินสุขาราม บางบอน 

120 วดับวัขวญั นนทบุรี 

121 วดับวัขวญั (มีทบัราษฎร์บาํรุง) นนทบุรี 

122 วดับางป้ิง สมุทรสาคร 

123 วดัประชาบาํรุง บางขุนเทียน 

124 วดัประดู่ในทรงธรรม บางกอกใหญ่ 

125 วดัประดู่ฉิมพลี บางกอกใหญ่ 

126 วดัประดูธรรมาธิปัตย ์ บางซ่ือ 

127 วดัประสาท บางกอกนอ้ย 

128 วดัปราสาท จตุัจกัร 

129 วดัปากนํ้าวิทยาคม ตล่ิงชนั 

130 วดัปากบ่อ สวนหลวง 

131 วดัปากบึง ลาดกระบงั 

133 วดัไผต่นั พญาไท 

134 วดัฝาง นนทบุรี 

135 วดัโพธ์ิแจ(้มาลีราษฎร์บาํรุง) สมุทรสาคร 

136 วดัมกุฎกษตัริยาราม พระนคร 

137 วดัมะลิ บางกอกนอ้ย 

138 วดัราชนดัดา พระนคร 

139 วดัราษฎร์บาํรุง หนองจอก 
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140 วดัราษฎร์รังสรรค ์ สมุทรสาคร 

141 วดัราษฎร์ศรัทธากะยาราม สมุทรสาคร 

142 วดัราษฏร์บาํรุง (งามศิริวิทยาคาร) บางแค 

143 วดัลาดพร้าว ลาดพร้าว 

144 วดัลาํโพ (คลอ้ยประชารังสฤษฏ)์ นนทบุรี 

ที ่ ช่ือโรงเรียน เขต / จังหวดั 

145 วดัเลียบราษฎร์บาํรุง บางกอกใหญ่ 

146 วดัวิมุตยาราม บางพลดั 

147 วดัสร้อยทอง บางซ่ือ 

148 วดัสามคัคีสุทธาวาส บางพลดั 

149 วดัสุทศัน์ พระนคร 

150 วดัแสนสุข มีนบุรี 

151 วดัแสมดาํ บางขุนเทียน 

152 วดัหนองใหญ่ สายไหม 

153 วดัห้วยจรเขว้ิทยาคม นครปฐม 

154 วดัหัวลาํโพง บางรัก 

155 วดัใหญ่จอมปราสาท สมุทรสาคร 

156 วดัใหม่ช่องลม หว้ยขวาง 

157 วดัใหม่พิเรนทร์ บางกอกใหญ่ 

158 วดัใหม่ยายนุย้ ธนบุรี 

159 วดัออ้มนอ้ย(มิตรครูราษฏร์

รังสรรค)์ 

สมุทรสาคร 

160 วดัอาวุธวิกสิตาราม บางพลดั 

161 วดัอินทรวิหาร พระนคร 

162 วิชากร ดินแดง 

163 วิทยาการจดัการเพชรเกษม หนองแขม 

164 ศาลเจา้(ห้าวนุกลูวิทยา) บางขุนเทียน 

165 ศาลาคู ้ มีนบุรี 

166 ศิริวงัวิทยาคาร หนองจอก 

167 ศิรีเพญ็ สะพานสูง 

168 ศึกษานารี ธนบุรี 

169 ศนูยร์วมนํ้าใจ คลองเตย 

170 สตรีบรูณวิทย ์ บางพลดั 

171 สตรีวดัระฆงั ตล่ิงชนั 

172 สมานศึกษาวิทยา ป้อมปราบศตัรูพ่าย 

173 สมาหารศึกษา พระโขนง 

ที ่ ช่ือโรงเรียน เขต / จังหวดั 

174 สวสัดีวิทยา วฒันา 

175 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฝ่ายประถม 

ปทุมวนั 

176 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

วฒันา 

177 สามพรานวิทยา นครปฐม 

178 สามเสนนอก(ประชาราษฏร์

อนุกลู) 

ดินแดง 

179 สามคัคีบาํรุง เขตจอมทอง 

180 สารสาสน์วิเทศน์บางบวัทอง นนทบุรี 

181 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ คลองสามวา 

182 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ 

183 สุรศกัด์ิมนตรี ดินแดง 

184 สุเหร่าทางควาย ประเวศ 

185 สุเหร่าบางชนั มีนบุรี 

186 สุเหร่าบา้นมา้ ประเวศ 

187 สุเหร่าวงัใหญ่ เขตบางกะปิ 

188 สุเหร่าศาลาแดง หนองจอก 

189 สุเหร่าสามวา คลองสามวา 

190 เสนานิคม จตุจกัร 

191 หนองจอกพิทยานุสรณ์มธัยม หนองจอก 

192 หลวงแพ่ง(บาํรุงรัฐกิจ) หนองจอก 

193 แหลมบวัวิทยา นครปฐม 

194 อนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร 

195 อนุบาลเด็กสากล บางกะปิ 
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196 อนุบาลธารพระพร บางแค 

197 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี 

198 อนุบาลบา้นสนุกคิด สะพานสูง 

199 อนุบาลเปล่งประสิทธ์ิสายลม พญาไท 

200 อนุบาลวดัธาตุทอง วฒันา 

201 อนุบาลสมฤดี สมุทรสาคร 

ที ่ ช่ือโรงเรียน เขต / จังหวดั 

202 อนุบาลสาริน ดุสิต 

203 อนุราชประสิทธ์ิ นนทบุรี 

204 อนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร 

205 อนันาลยั สมุทรสาคร 

206 อมัพวนัศึกษา ดุสิต 

207 อสัสัมชญัธนบุรี ธนบุรี 

208 อสัสัมชญับางรัก บางรัก 

ที ่ ช่ือโรงเรียน เขต / จังหวดั 

209 อาชีวพระมหาไถ่ นนทบุรี 

210 อาํนวยกนกศิริอนุสรณ์ บางนา 

211 อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ทุ่งครุ 

212 เอกชยั สมุทรสาคร 

213 แอ๊ดเวนตีสเอกมยั วฒันา 

 

 

 

 

โรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออก 

 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

1 เกล็ดแกว้ ชลบุรี 

2 เขาคิชฌกุฎทอง จนัทบุรี 

3 คลองก่ิวยิง่วิทยา ชลบุรี 

4 คลองนํ้าใส สระแกว้ 

5 คลองใหญ่วิทยา ตราด 

6 ชลกนัยานุกลูแสนสุข ชลบุรี 

7 ชลราษฎรอาํรุง  ชลบุรี 

8 ชุมชนบา้นแก่งเสือเตน้ ลพบุรี 

9 ชุมชนบา้นแซร์ออ สระแกว้ 

10 ชุมชนบา้นทุ่งโพธ์ิ ปราจีนบุรี 

11 ชุมชนบา้นโนนจิก สระแกว้ 

12 ชุมชนวดัเช่ียวโอสถ นครนายก 

13 ชุมชนวดัตะเคียนงาม ระยอง 

14 ชุมชนวดัทบัมา ระยอง 

15 ซอย 3 สาย 4 ซา้ย ลพบุรี 

16 เซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี เพชรบุรี 

17 ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี 

18 ดดัดรุณี  ฉะเชิงเทรา 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

19 ดาราสมุทร สระแกว้ สระแกว้ 

20 ตงัเอ็ง จนัทบุรี 

21 ตาพระยา สระแกว้ 

22 เทพสุวรรณชาญวิทยา สมุทรสงคราม 

23 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บา้นส้ิว) จนัทบุรี 

24 ไทยรัฐวิทยา 2 (วดัชา้งใหญ่) พระนครศรีอยธุยา 

25 ไทยรัฐวิทยา 70 (บา้นบางแกว้) สมทุรสงคราม 

26 ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พระนครศรีอยธุยา 

27 ธรรมวาที ชลบุรี 

28 บรรหารวิทยา ปราจีนบุรี 



9 
 

 

29 บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี 

30 บา้นดอนจัน่(วาศน์เจริญเรือน

อุทิศ) 

สมทุรสงคราม 

31 บา้นหนองผกัแว่น สระแกว้ 

32 บา้งบุ่งเข ้ นครนายก 

33 บางละมุง ชลบุรี 

34 บางล่ีวิทยา สุพรรณบุรี 

35 บา้นกลางคลอง30 นครนายก 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

36 บา้นกลาง ระยอง 

37 บา้นกะสัง สระแกว้ 

38 บา้นกางกาญจนกุลวิทยา ระยอง 

39 บา้นแกว้เพชรพลอย สระแกว้ 

40 บา้นขลอด ชลบุรี 

41 บา้นเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) นครนายก 

42 บา้นเขาบายศรี ชลบุรี 

43 บา้นเขาเล่ือม สระแกว้ 

44 บา้นคลองกลอยมิตรภาพท่ี82 จนัทบุรี 

45 บา้นคลองคนัฉอ  สระแกว้ 

46 บา้นคลองมะละกอ สระแกว้ 

46 บา้นค่าย ระยอง 

47 บา้นโคกสว่าง สระแกว้ 

48 บา้นโคกแสมสาร ลพบุรี 

49 บา้นจดัสรรสามคัคี สระแกว้ 

50 บา้นชุมพล นครนายก 

51 บา้นซบัใหญ่ สระแกว้ 

52 บา้นทด ปราจีนบุรี 

53 บา้นทรัพยเ์จริญ จนัทบุรี 

54 บา้นท่ากระดาน ฉะเชิงเทรา 

55 บา้นท่าเกษม สระแกว้ 

56 บา้นทุ่งม่วง จนัทบุรี 

57 บา้นไทยสามคัคี สระแกว้ 

58 บา้นไทรงาม จนัทบุรี 

59 บา้นเนินดินแดง จนัทบุรี 

60 บา้นโนนผาสุก สระแกว้ 

61 บา้นโนนหมากมุ่น สระแกว้ 

62 บา้นบึง (มนูญวิทยาคาร) ชลบุรี 

63 บา้นปากคลองโรงนาค ชลบุรี 

64 บา้นแปลง จนัทบุรี 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

65 บา้นโป่งตาสา ฉะเชิงเทรา 

66 บา้นพรหมนิมิต สระแกว้ 

67 บา้นพร้าว สระแกว้ 

68 บา้นมาบตอง ระยอง 

69 บา้นยมเบือ สุพรรณบุรี 

70 บา้นรัตนะ สระแกว้ 

71 บา้นละลมติม สระแกว้ 

72 บา้นวงัแขม ลพบุรี 

73 บา้นวงัดินสอ ปราจีนบุรี 

74 บา้นสมานมิตร ระยอง 

75 บา้นสหพนัธ์อ่างทอง ลพบุรี 

76 บา้นสามสิบพฒันา จนัทบุรี 

77 บา้นหนองประโยชน์ ฉะเชิงเทรา 

78 บา้นหนองผกับุง้ สระบุรี 

79 บา้นหนองผกัแว่น สระแกว้ 

80 บา้นหนองมัง่ สระแกว้ 

81 บา้นหนองยาง สระแกว้ 

82 บา้นหนองแวง สระแกว้ 

83 บา้นหนองสลุด จนัทบุรี 

84 บา้นหนองหมนูอ้ย สระแกว้ 

85 บา้นหนองหวา้(ถนอมราษฎร์บาํรุ่ง) ฉะเชิงเทรา 
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86 บา้นหนอ้ย สระแกว้ 

87 บา้นแกว้เพชรพลอย สระแกว้   

88 บา้นหินแร่ ฉะเชิงเทรา 

89 บาํรุงศิษยศึ์กษา ชลบุรี 

90 บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี 

91 บุญสมวิทยา จนัทบุรี 

92 ปราจิณราษฎรอาํรุง ปราจีนบุรี 

93 ปากคลองโรงนาค ชลบุรี 

94 ปากพลีวิทยาคาร นครนายก 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

95 แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา 

96 ผนิแจ่มวิชาสอน ชลบุรี 

97 พณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ เพชรบุรี 

98 พรหมรังสี ลพบุรี 

99 พล้ิว จนัทบุรี 

100 พวงทองอุปถมัภ์ อ่างทอง 

101 พฒันาคาํแกว้ นครนายก 

102 พาณิชยาการเพชรบุรี 

บริหารธุรกิจ 

เพชรบุรี 

103 พานทอง ชลบุรี 

104 พานทองสภาชินูปถมัภ์ ชลบุรี 

105 พิจิตรพิทยาคม   พิจิตร 

106 เพชรรัตนาราชสุดา สระแกว้ 

107 เพรักษมาตาวิทยา ระยอง 

108 โพธ์ิทอง "จินดามณี" อ่างทอง 

109 ยอแซฟวิทยา จนัทบุรี 

110 รักษาทรัพยพิ์ทยากร ปราจีนบุรี 

111 ราษฎร์วิทยา เพชรบุรี 

112 ลมัแบรตพิ์ชญาลยั จนัทบุรี 

113 วงันอ้ยวิทยาภูมิ พระนครศรีอยธุยา 

115 วดัแก่นจนัทร์ 9 สมทุรสงคราม 

116 วดัเข็มทอง นครนายก 

117 วดัเขาสาํเภาทอง ระยอง 

118 วดัคลองยาง สระบุรี 

119 วดัโคกพุทรา อ่างทอง 

120 วดัชา้งชนศิริราษฎร์บาํรุง ระยอง 

121 วดันาพรม เพชรบุรี 

122 วดันํ้ าอาบ อ่างทอง 

123 วดัเนินปรอก ระยอง 

124 วดัในกลาง เพชรบุรี 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

125 วดับางกะไชย(สวนโพธ์ิ) จนัทบุรี 

126 วดับา้นฉาง ระยอง 

127 วดับา้นลาด สระบุรี 

128 วดัปลวกเกตุ ระยอง 

129 วดัพิกุลแกว้ นครนายก 

130 วดัโพธ์ิแทน นครนายก 

131 วดัม่วงคนั อ่างทอง 

132 วดัมะนาวหวาน(ราษฏร์วิริยะ

บาํรุง) 

อ่างทอง 

133 วดัรําพนั(สุขสวสัดิพิชาญราษฎร์) จนัทบุรี 

134 วดัศรีสร้อยเพชร สุพรรณบุรี 

135 วดัสวนทองรวมมิตร สระบุรี 

136 วดัสาํราญ ลพบุรี 

137 วดัสิทธาราม อ่างทอง 

138 วดัสุคนัธาราม พระนครศรีอยธุยา 

139 วดัสุทธาวาส ชลบุรี 

140 วดัสุนทรเทพคีรี ลพบุรี 

141 วดัสุวรรณศิริ นครนายก 

142 วดัหนองบวั ฉะเชิงเทรา 

143 วดัหนองไมซุ้ง พระนครศรีอยธุยา 

144 วดัหนองแหน ฉะเชิงเทรา 
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145 วดัห้วยเด่ือ สระแกว้ 

146 วดัหัวสาํโรง(ศรีราษฎร์บาํรุง) ฉะเชิงเทรา 

147 วดัอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล) อ่างทอง 

148 วินิตศึกษาในพระราชูปถมัภ์ ลพบุรี 

149 ศรีราชา ชลบุรี 

150 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 

152 สวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี  ชลบุรี 

153 สวนกุหลาบวิทยาลยั เพชรบุรี เพชรบุรี 

154 สหัสหงษม์หาคุณ สระแกว้ 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

155 สองภาษาระยอง ระยอง 

156 สังวาลยว์ิทย ์6 จนัทบุรี 

157 สามชุกรัตนโภคาราม  สุพรรณบุรี 

158 สายธรรมจนัทร์ ราชบุรี 

159 สิงห์สมุทร  ชลบุรี 

160 สุวรรณรังสฤษฎว์ิทยาลยั เพชรบุรี 

161 หนองแค"สรกิจพิทยา" สระบุรี 

162 หนองตาคงพิทยาคาร จนัทบุรี 

163 หรรษาสุจิตตว์ิทยา สุพรรณบุรี 

164 หรรษาสุจิตตว์ิทยา 2 สุพรรณบุรี 

165 หินกอง(พิบลูอนุสรณ์) สระบุรี 

166 หินด่าน ระนอง 

167 อนุบาลจงัหวดัทหารบกลพบุรี ลพบุรี 

168 อนุบาลตราด ตราด 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

169 อนุบาลบา้นนา(วดัชา้ง) นครนายก 

170 อนุบาลภกัดีพรรณระยอง ระยอง 

171 อนุบาลระยอง ระยอง 

172 อนุบาลระยองวดัหนองสนม ระยอง 

173 อนุบาลศรีวฒันาวิทยา สระแกว้ 

174 อนุบาลสมุทรสงคราม สมทุรสงคราม 

175 อนุบาลหนองแคฯ สระบุรี 

176 อนุบาลอาํเภอปากพลี นครนายก 

177 อยธุยาอนุสรณ์ พระนครศรีอยธุยา 

178 อรุณประดิษฐ ์เพชรบุรี เพชรบุรี 

179 อกัษรบริหารธุรกิจ ระยอง 

180 อสัสัมชญัคอนแวนต ์ลพบุรี ลพบุรี 

181 อาํนวยวิทยพ์ฒัน์ จนัทบุรี 

182 อู่ทอง สุพรรณบุรี 

 

 

โรงเรียนในภาคเหนือ 

 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

1 กาญจนาภิเษกวิทยาลยั เพชรบรูณ์ เพชรบูรณ์   

2 บา้นสุขสาํราญ กาํแพงเพชร 

3 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ เชียงใหม่  

4 ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน 

5 คณฑีพิทยาคม กาํแพงเพชร  

6 คา้งภิบาล ตาก 

7 จอมทอง เชียงใหม่  

8 จกัรคาํคณาทร  ลาํพูน   

9 จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย เชียงราย 

10 เจดียโ์คะ ตาก   

11 เจา้ฟ้าอุบลรัตน์ เชียงใหม่   

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 
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12 เจา้แม่หลวง เชียงใหม่ 

13 ฉือจ้ีเชียงใหม่ เชียงใหม่   

14 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ลาํพูน 

15 ชุมชนท่ี 14 วดัดอนทอง พิษณุโลก 

16 ชุมชนบา้นพบพระ  ตาก 

17 ชุมชนบา้นโภชน์ เพชรบูรณ์  

18 ชุมชนบา้นแม่ตา้น(ราษฎร์บาํรุง) ตาก  

19 ชุมชนบา้นแม่ตาวกลางมิตรภาพท่ี 26 ตาก 

20 ชุมชนบา้นห้วยง้ิว พะเยา  

21 ชุมชนบา้นเหมืองจ้ี ลาํพูน  

22 ชุมชนบา้นอุม้ผาง ตาก  

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

23 เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ 

24 ซบับอนวิทยาคม เพชรบูรณ์  

25 เซนตแ์มร่ีอุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์  

26 เซนตโ์ยเซฟนครสวรรค ์ นครสวรรค ์

27 เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบูรณ์  

28 ดอนตาลวิทยา พะเยา   

29 ดาราวิทยาลยั เชียงใหม่  

30 ตาํบลริมปิง ลาํพูน  

31 ถ่ินโอภาสวิทยา แพร่ 

32 ทบัยายเชียงวิทยา พิษณุโลก   

33 ท่าอิฐศึกษา กาํแพงเพชร 

34 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

35 เทพพิทกัษว์ิทยา แพร่  

36 เทศบาล 4(บา้นเชียงรา) ลาํปาง 

37 ไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ เชียงใหม่  

38 นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์  

39 นารีรัตน์จงัหวดัแพร่ แพร่  

40 นํ้าริดวิทยา อุตรดิตถ ์

41 นิคมบางระกาํ 6  (ท่ามะเกลือ) พิษณุโลก 

42 บา้นเจดียโ์คะ ตาก  

43 บา้นปางไมไ้ผ่ อุทยัธานี 

44 บา้น กม.2 เพชรบูรณ์ 

45 บา้นกร่างวิทยา พิษณุโลก   

46 บา้นขะเนจ้ือ ตาก  

47 บา้นขวัแคร่ เชียงราย  

48 บา้นขาดนํ้ามนั พิษณุโลก  

50 บา้นข้ีนาค เพชรบูรณ์  

51 บา้นคลองด่าน สุโขทยั 

52 บา้นคา้งภิบาล ตาก 

53 บา้นโคนพิทยา อุตรดิตถ ์

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

54 บา้นเจดียโ์คะ ตาก   

55 บา้นซบัเปิป เพชรบูรณ์ 

56 บา้นดู่(สหราษฎร์พฒันาคาร) เชียงราย  

57 บา้นท่าสองแคว แม่ฮ่องสอน  

58 บา้นท่าหลุกสันทราย เชียงใหม่ 

59 บา้นทุ่งมะขามป้อม ตาก  

60 บา้นทุ่งยาว แม่ฮ่องสอน   

61 บา้นโทกนํ้ากดั ลาํพูน 

62 บา้นนาตะกุด เพชรบูรณ์ 

63 บา้นนาบวัวิทยา พิษณุโลก   

64 บา้นนาบุญโหล่งขอด  เชียงใหม่ 

65 บา้นนาไพร อุตรดิตถ ์ 

66 บา้นนามน เชียงใหม่  

67 บา้นนาไร่เดียว อุทยัธานี   

68 บา้นนํ้าโจน พิษณุโลก   

69 บา้นเนินถาวร แพร่  

70 บา้นบ่อไทย เพชรบูรณ์    
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71 บา้นหนองยา่งทอย เพชรบูรณ์ 

72 บา้นบ่อสร้างนรากรประสาท เชียงใหม่  

73 บา้นบึงบอน สุโขทยั 

74 บา้นบุ่ง อุทยัธานี 

75 บา้นปลกัแรด   พิษณุโลก 

76 บา้นปางไมไ้ผ่ อุทยัธานี 

77 บา้นปางส้าน  ตาก 

78 บา้นป่าวนัโคง้ เชียงราย  

79 บา้นป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) พิษณุโลก   

80 บา้นป่าเสร้า เชียงใหม่   

81 บา้นป่าเหมือด เชียงราย  

82 บา้นโป่งนอ้ย เชียงใหม่ 

83 บา้นพนาสวรรค ์ เชียงราย 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

84 บา้นภูนํ้ าหยด เพชรบูรณ์ 

85 บา้นม่วงชุม อุตรดิตถ ์  

86 บา้นแม่กลองเก่า ตาก  

87 บา้นแม่กลองนอ้ย ตาก  

88 บา้นแม่กาษา ตาก 

89 บา้นแม่ก้ืดสามท่า ตาก   

90 บา้นแม่ตะมาน เชียงใหม่  

91 บา้นแม่ท่าแพ สุโขทยั   

92 บา้นแม่ปะ ตาก 

93 บา้นแม่พลู ตาก  

94 บา้นยางซา้ย (พรหมมาประชา

สรรค)์ สุโขทยั   

95 บา้นร่องส้าน พะเยา 

96 บา้นลวงเหนือ เชียงใหม่ 

97 บา้นลานทอง สุโขทยั  

98 บา้นลาํนารวย เพชรบูรณ์  

99 บา้นวงัตอสามคัคี อุทยัธานี   

100 บา้นวงัไทร สุโขทยั   

101 บา้นวงัธาร สุโขทยั 

102 บา้นวงัหาด สุโขทยั  

103 บา้นเวียงแหง เชียงใหม่ 

104 บา้นศรีสุพรรณ ลาํพูน  

105 บา้นศาลา เชียงใหม่ 

106 บา้นสันติคีรี เชียงราย 

107 บา้นโสก เพชรบูรณ์   

108 บา้นหนองนํ้าริด แพร่  

109 บา้นหนองบ่มกลว้ย อุทยัธานี  

110 บา้นหนองยาง สุโขทยั  

111 บา้นหนองยา่งทอย เพชรบูรณ์ 

112 บา้นห้วยกั้ง พะเยา  

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

113 บา้นห้วยคร่ัง อุตรดิตถ ์ 

114 บา้นห้วยเจียง พิษณุโลก   

115 บา้นห้วยทราย เชียงใหม่   

116 บา้นห้วยพลู อุทยัธานี 

117 บา้นห้วยเฮ้ีย พิษณุโลก 

118 บึงสามพนัวิทยาคม เพชรบูรณ์  

119 บุญญรักษว์รานุสรณ์ เพชรบูรณ์   

120 ใบบุญป่าซาง ลาํพูน   

121 ใบบุญลาํพนู ลาํพูน  

122 ประชานุเคราะห์ นครสวรรค ์  

123 ปร้ินส์รอยแยลส์วิทยาลยั เชียงใหม่  

124 ปรีชาญาณศึกษา พบพระ ตาก  

125 ปัว น่าน 

126 ป่ากั้งวิทยา อุตรดิตถ ์

127 ป่าตึงพิทยานุกุล เชียงราย 

128 พระหฤทยัเชียงใหม่ เชียงใหม่   
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129 พระหฤทยัสวรรคโลก สุโขทยั  

130 พิชยั  อุตรดิตถ ์ 

131 พิทกัษศิ์ษยว์ิทยา อุทยัธานี  

133 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

134 พุขามครุฑมณีอุทิศ เพชรบูรณ์   

135 พุทธชินราชพิทยา  พิษณุโลก   

136 เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์ 

137 โพฒิสารศึกษา นครสวรรค ์  

138 ภทัรวิทยา ตาก 

139 มะตอ้งประชาสรรค ์ พิษณุโลก 

140 มารียว์ิทยา นครสวรรค ์ 

141 เมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์   

142 แม่สอด ตาก 

143 แม่แตง เชียงใหม่  

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

144 รวมไทยพฒันา 6 ตาก   

145 รังษีวิทยา เชียงใหม่   

146 เรยนีาเชลี เชียงใหม่ 

147 ลานกระบือวิทยา กาํแพงเพชร 

148 ลูกจนัทน์ปิยะอุย  เพชรบูรณ์ 

149 วงัพิกุลวิทยศึกษา พิษณุโลก   

150 วงัโพรงพิทยาคม พิษณุโลก  

151 วงัมะด่านพิทยาคม พิษณุโลก 

152 วฒัโนทยัพายพั  เชียงใหม่ 

153 วดัขะจาว เชียงใหม่  

154 วดัคลองบางเด่ือ นครสวรรค ์ 

155 วดัคนัโชง้  พิษณุโลก   

156 วดัเจ็ดยอด เชียงใหม่  

157 วดันานอ้ย พิษณุโลก   

158 วดัโบสถศึ์กษา พิษณุโลก   

159 วดัเมซงัทราวาส(เทศรัฐราษฏนุ์กลู) แพร่  

160 วดัยางเอน (ประชานุเคราะห์) พิษณุโลก  

161 วดัรังงาม นครสวรรค ์ 

162 วดัศรีบุญเรือง เชียงใหม่  

163 วดัศรีวิสุทธาราม พิษณุโลก   

164 วดัสันคะยอม ลาํพูน   

165 วดัเสนาสน์ พิษณุโลก 

166 วดัหนองมะกอก อุทยัธานี 

167 วดัหาดทนง อุทยัธานี  

168 วดัเหล่าขวญั พิษณุโลก  

169 วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่   

170 ศึกษาวิทย ์ พิษณุโลก   

171 สบเปิงวิทยา เชียงใหม่  

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

172 ส่วนบุญโญปถมัภ ์ ลาํพูน   

173 สหกรณ์ดาํริ เชียงใหม่  

174 สหศาสตร์ศึกษา เชียงราย  

158 สันกาํแพง เชียงใหม่   

175 สันตน้หม้ือ เชียงใหม่  

176 สามเงาวิทยาคม ตาก 

177 สายธรรม สุโขทยั  

178 สายอกัษร เชียงใหม่  

179 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่   

180 สาํราญราษฎร์วิทยา เพชรบูรณ์   

181 สิริมงัคลานุสรณ์ เชียงใหม่   

182 อนุชนวฒันา นครสวรรค ์ 

183 อนุบาลคีรีมาศ (วดับึง)  สุโขทยั  

184 อนุบาลเชียงคาํ พะเยา 

185 อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่  

186 อนุบาลนครสวรรค ์ นครสวรรค ์ 
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187 อนุบาลปางมะผา้ แม่ฮ่องสอน   

188 อนุบาลแม่พริก(สุนนัทสังฆประสิทธ์ิ) ลาํปาง  

189 อนุบาลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 

190 อนุบาลลาํพนู ลาํพูน 

191 อนุบาลหนองไผ ่ เพชรบูรณ์   

192 อรพินพิทยาลาํพนู ลาํพูน 

193 อรุณเมธา ตาก 

194 อรุโณทยั ลาํปาง 

195 
อาชีวศึกษาไทยวิจิตรศิลป

เชียงใหม่ เชียงใหม่ 

196 อาชีวศึกษาแม่สาย เชียงราย   

197 อุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์ 

   

 

 

โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

1 ลาํปลายมาศ บุรีรัมย ์

2 กนกศิลป์พิทยาคม บุรีรัมย ์

3 กลัยาณีวิทยา ขอนแก่น 

4 กาญจนาภิเษกวิทยา กาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ ์

5 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ กาฬสินธุ ์

6 กุดบากพฒันาศึกษา สกลนคร 

7 กุตาไก ้ นครพนม 

8 แกง้คร้อวิทยา  ชยัภูมิ 

9 แก่งอาฮง บึงกาฬ 

10 โกมลวิทยาคาร หนองคาย 

11 ขอนแก่นพฒันะศึกษา ขอนแก่น 

12 ขนงพระใต ้ นครราชสีมา 

13 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

14 ขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) ขอนแก่น 

15 เขวา้วิทยา นครราชสีมา 

16 คาํแคนวิทยาคม   ขอนแก่น 

17 คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย ์

18 โคกคาํทุ่งสว่างวิทยา หนองคาย 

19 โคกสีหนองคลอง อาํนาจเจริญ 

20 โคกสว่างหาญไพรวลัย ์ ร้อยเอ็ด 

21 โคกสีพิทยาสรรพ ์ ขอนแก่น 

22 จกัราชราษฎร์สามคัคี นครราชสีมา 

23 จุมจงันาคาํชลประทานวิทยา ร้อยเอ็ด 

24 เฉลิมพระเกิยรติฯ สกลนคร สกลนคร 

25 ชนประธานนาตล่ิงชนั นครราชสีมา 

26 ชุมชนบวัสารสามคัคี ชยัภูมิ 

27 ชุมชนบา้นกุดไห จสกลนคร 

28 ชุมชนบา้นคาํพระ อาํนาจเจริญ 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

29 ชุมชนบา้นชนสะอาด ร้อยเอ็ด 

30 ชุมชนบา้นด่านซา้ย เลย 

31 ชุมชนบา้นนาเยยี อุบลราชธานี 

32 ชุมชนบา้นบุสามคัคีพฒันา นครราชสีมา 

33 ชุมชนวดัรวง นครราชสีมา 

34 ชุมภูพรโสกก่าม บึงกาฬ 

35 เชือกมว้ยวิทยา หนองคาย 

36 โชคชยัพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา 

37 ซบัใหญ่วิทยาคม ชยัภูมิ 

38 เซนตป์อลหนองคาย หนองคาย 
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39 เซนตย์อเซฟสกลนคร สกลนคร 

40 เซนตโ์ยเซฟ ท่าแร่ สกลนคร 

41 ดงมะไฟวิทยา สกลนคร 

42 ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ ์

43 ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร 

44 ดอนทา้ววิทยา นครราชสีมา 

45 ดาวเรืองสมสะอาด หนองคาย 

46 ตชด.บา้นหนองมะแซว อาํนาจเจริญ 

47 ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย ์

48 เต่างอยพฒันศึกษา สกลนคร 

49 ท่านางแนววิทยายน ขอนแก่น 

50 ท่าคนัโทวิทยาคาร กาฬสินธุ ์

51 ท่าตูม (สนิทราฎร์วิทยาคม) สุรินทร์ 

52 ท่าพระวิทยายน ขอนแก่น 

53 ท่าไร่วิทยา บึงกาฬ 

54 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขอนแก่น 

55 ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) อุบลราชธานี 

56 ไทยรัฐวิทยา 91 อาํนาจเจริญ 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

57 ไทยวฒันาประชารัฐ  นครราชสีมา 

58 ธาตุนาแวงวิทยา สกลนคร 

59 ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย ์

60 นครราชสีมาปัญญานุกลู นครราชสีมา 

61 นาจิกหนองทุ่งมนหนองชาด อาํนาจเจริญ 

62 นานวลราษฎร์นิยม ร้อยเอ็ด 

63 นาผอืโคกกอก อาํนาจเจริญ 

64 นาโพธ์ิพิทยาสรรพ ์ มหาสารคาม 

65 นารีนุกลู  อุบลราชธานี 

66 นาหมอมา้ อาํนาจเจริญ 

67 นาหวา้พิทยาคม "ธาตุประสิทธ์ิ

ประชานุเคราะห์" นครพนม 

68 นาออ้ยคาํสะอาด สกลนคร 

69 นาฮุมอุดมสวรรคส์ามคัคี นครพนม 

70 นํ้าพองพฒันศึกษา รัชมงัคลาภิเษก ขอนแก่น 

71 นํ้าพองศึกษา ขอนแก่น 

72 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 อาํนาจเจริญ 

73 นิคมสร้างตนเองพิมาย3 นครราชสีมา 

74 นิยมมิตรวิทยาคาร นครราชสีมา 

75 โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย ์

76 โนนสูงโคกกลาง อาํนาจเจริญ 

77 บ่อนอ้ยประชาสรรค ์ อุดรธานี 

78 บา้นกลางนอ้ย  นครพนม 

79 บา้นดงกลาง ร้อยเอ็ด 

80 บา้นโนนกุ่มมิตรภาพท่ี 210 นครราชสีมา 

81 บา้นม่วง ขอนแก่น 

82 บา้นกกปลาซิวนาโด่ สกลนคร 

83 บา้นกระโดน นครราชสีมา 

84 บา้นกระทุ่มแท่น นครราชสีมา 

85 บา้นกรุดหนองออก นครราชสีมา 

ลาํดบ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

86 บา้นกลว้ย นครราชสีมา 

87 บา้นกลว้ยวิทยา ร้อยเอ็ด 

88 บา้นกลาง นครพนม 

89 บา้นกาดอกไมผ้ดุงวิทยา สกลนคร 

90 บา้นกุดแขโ้นนโพธ์ิวิทยา ร้อยเอ็ด 

91 บา้นกุดโงง้ (สิริราษฎร์บาํรุง) ศรีสระเกษ 

92 บา้นกุดจอกใหญ่ นครราชสีมา 

93 บา้นกุดเชียงมี ขอนแก่น 

94 บา้นกุดสิม อาํนาจเจริญ 

95 บา้นแก่งโดม อุบลราชธานี 

96 บา้นแก่งม่วง อาํนาจเจริญ 
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97 บา้นโกมา ศรีษะเกษ 

98 บา้นโกรกสาํโรง นครราชสีมา 

99 บา้นขาม  สุรินทร์ 

100 บา้นขามระกา สุรินทร์ 

101 บา้นขุมเหล็ก อาํนาจเจริญ 

102 บา้นแขมเหนือ อุบลราชธานี 

103 บา้นคอนชาด อาํนาจเจริญ 

104 บา้นคอนแดง อาํนาจเจริญ 

105 บา้นคอ้นอ้ย อุบลราชธานี 

106 บา้นคนัสูง อาํนาจเจริญ 

107 บา้นคานหักโนนใหญ่(สิริเกตุประชา

วิทย)์ ร้อยเอ็ด 

108 บา้นคาํกล้ิง อุดรธานี 

109 บา้นคาํเดือย อาํนาจเจริญ 

110 บา้นคาํผง สุรินทร์ 

111 บา้นคาํม่วง อุดรธานี 

112 บา้นคาํมะโคง้หนองแฝก อาํนาจเจริญ 

113 บา้นคาํสมบรูณ์ ขอนแก่น 

114 บา้นโคกกลางเหนือ อาํนาจเจริญ 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

115 บา้นโคกค่าย อาํนาจเจริญ 

116 บา้นโคกสง่านางาม ขอนแก่น 

117 บา้นโคกสว่าง ขอนแก่น 

118 บา้นโคกสะอาด บึงกาฬ 

119 บา้นโคกใหม่นายม ขอนแก่น 

120 บา้นจอมศรี นครราชสีมา 

121 บา้นจานลาน อาํนาจเจริญ 

122 บา้นจิก อาํนาจเจริญ 

123 บา้นชาด อาํนาจเจริญ 

124 บา้นเชียงแหว   อุดรธานี 

125 บา้นดง (บึงไทรวิทยาคาร) ขอนแก่น 

126 บา้นดงนอ้ย อุดรธานี 

127 บา้นดงสว่าง อาํนาจเจริญ 

128 บา้นดอนเขวา้ นครราชสีมา 

129 บา้นดอนดู่ อาํนาจเจริญ 

130 บา้นดอนแดง อาํนาจเจริญ 

131 บา้นดอนแพง บึงกาฬ 

133 บา้นดอนไร่ อาํนาจเจริญ 

134 บา้นดอนหญา้นาง บึงกาฬ 

135 บา้นด่านเกวียน นครราชสีมา 

136 บา้นเด่ือใต ้ หนองคาย 

137 บา้นตระเปียงเตีย สุรินทร์ 

138 บา้นตลุงโนนกอก สุรินทร์ 

139 บา้นตะแกรง นครราชสีมา 

140 บา้นเต่งพอ ขอนแก่น 

141 บา้นโต่งโตน้ ศรีษะเกษ 

142 บา้นทะเล นครราชสีมา 

143 บา้นท่าจาด อุบลราชธานี 

144 บา้นท่านาว เลย 

145 บา้นท่าเยีย่มนํ้ าพุง สกลนคร 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

146 บา้นท่าล่ี เลย 

147 บา้นท่าศิลา สุรินทร์ 

148 บา้นท่าสวรรค ์ เลย 

149 บา้นทุ่งสว่าง อาํนาจเจริญ 

150 บา้นทุดซา นครราชสีมา 

151 บา้นเทพประทบั หนองคาย 

152 บา้นเทา-นาบอน หนองคาย 

153 บา้นแท่นโนนหนองคู มหาสารคาม 

154 บา้นไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร ศรีษะเกษ 

155 บา้นนาขาม ขอนแก่น 
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156 บา้นนาคาํ อาํนาจเจริญ 

157 บา้นนาคาํไฮวิทยา หนองบวัลาํภู 

158 บา้นนาเจริญ อุบลราชธานี 

159 บา้นนาดง หนองคาย 

160 บา้นนาทุ่ง ศรีสะเกษ 

161 บา้นนานวล สุรินทร์ 

162 บา้นนานํ้าพาย หนองคาย 

163 บา้นนาบง หนองคาย 

164 บา้นนาบ่ง นครพนม 

165 บา้นนาป่าแยก้ อาํนาจเจริญ 

166 บา้นนาผาง อาํนาจเจริญ 

167 บา้นนาโพธ์ิ อุบลราชธานี 

168 บา้นนาโพธ์ิกลาง อุบลราชธานี 

169 บา้นนายงู อาํนาจเจริญ 

170 บา้นนาสีดา อาํนาจเจริญ 

171 บา้นนาอุดม อาํนาจเจริญ 

172 บา้นนํ้าท่วม อาํนาจเจริญ 

173 บา้นโนนกุ่มมิตรภาพท่ี210 นครราชสีมา 

174 บา้นโนนข้ีเหล็ก  บุรีรัมย ์

175 บา้นโนนคอ้ อาํนาจเจริญ 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

176 บา้นโนนคอ้ทุ่ง อาํนาจเจริญ 

177 บา้นโนนงาม อาํนาจเจริญ 

178 บา้นโนนตุ่นสามคัคี ขอนแก่น 

179 บา้นโนนตุ่นสามคัคีศึกษา  ขอนแก่น 

180 บา้นโนนปอแดง นครราชสีมา 

181 บา้นโนนสวรรค ์ นครพนม 

182 บา้นโนนสวรรค ์ ชยัภูมิ 

183 บา้นโนนสว่าง อุบลราชธานี 

184 บา้นโนนสัง สุรินทร์ 

185 บา้นโนนสาํราญ นครราชสีมา 

186 บา้นบก อาํนาจเจริญ 

187 บา้นบ่อชะเนง อาํนาจเจริญ 

188 บา้นบาก อาํนาจเจริญ 

189 บา้นบิง นครราชสีมา 

190 บา้นบึงเต่า สกลนคร 

191 บา้นบึงทบัปรางค์ นครราชสีมา 

192 บา้นบุ่งเขียว อาํนาจเจริญ 

193 บา้นประสิทธ์ิธนู สุรินทร์ 

194 บา้นปะตาเมาะ สุรินทร์ 

195 บา้นป่าต้ิว อาํนาจเจริญ 

196 บา้นป่าหนาม บุรีรัมย ์

197 บา้นฝางคาํสามคัคี อุบลราชธานี 

198 บา้นพลบั ศรีสะเกษ 

199 บา้นโพธ์ิตาก หนองคาย 

200 บา้นโพธ์ิมลูเพียเถา้ อุบลราชธานี 

201 บา้นโพธ์ิห้วย สุรินทร์ 

202 บา้นโพน นครพนม 

203 บา้นโพนคอ้โพนสวรรค ์ นครพนม 

204 บา้นโพนทองประชาอุทิศ สกลนคร 

205 บา้นโพนเมืองนอ้ย อาํนาจเจริญ 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

206 บา้นภูเขาขาม อาํนาจเจริญ 

207 บา้นภูคาํเบา้ ขอนแก่น 

208 บา้นม่วงพิทยาคม  สกลนคร 

209 บา้นมะค่า นครราชสีมา 

210 บา้นเม่ียงแคนดวน ศรีสะเกษ 

211 บา้นเมืองแก บุรีรัมย ์

212 บา้นเมืองนอ้ย ร้อยเอ็ด 

213 บา้นเมืองบาง หนองคาย 
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214 บา้นเมืองรัง นครราชสีมา 

215 บา้นยางเครือ-ด่านนอ้ย ร้อยเอ็ด 

216 บา้นแยหนองแคน อาํนาจเจริญ 

217 บา้นระกาสังแก สุรินทร์ 

218 บา้นไร่ อุบลราชานี 

219 บา้นลุมพุกหนองกุง สุรินทร์ 

220 บา้นวงักระโดน บุรีรัมย ์

221 บา้นวงัเก้ิง ขอนแก่น 

222 บา้นวงัชยั ขอนแก่น 

223 บา้นวงัตาลาดสมบรูณ์ ชยัภูมิ 

224 บา้นวาปี อุดรธานี 

225 บา้นสดอ สุรินทร์ 

226 บา้นสนามบิน  สกลนคร 

227 บา้นสระสมิง อุบลราชธานี 

228 บา้นสร้างถ่อ อาํนาจเจริญ 

229 บา้นสร้างใหญ่  ศรีสะเกษ 

230 บา้นสลกัใด นครราชสีมา 

231 บา้นสวรรคร์าษฎร์  อุดรธานี 

232 บา้นสามเพียแสนจาํปา ยโสธร 

233 บา้นสายปลาหลาย สกลนคร 

234 บา้นสาวะถี ขอนแก่น 

235 บา้นสาํโรง อุบลราชธานี 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

236 บา้นสีมุม นครราชสีมา  

237 บา้นสาํโรงนาดี สุรินทร์ 

238 บา้นเสียว ศรีสะเกษ 

239 บา้นเสียวโคกกลาง ขอนแก่น 

240 บา้นโสกกระแต ้ อาํนาจเจริญ 

241 บา้นหงส์ทองสามขา หนองคาย 

242 บา้นหนองกินเพล อุบลราชธานี 

243 บา้นหนองแก่ง ร้อยเอ็ด 

244 บา้นหนองขนาด สุรินทร์ 

245 บา้นหนองแขโ้นนมาลา สกลนคร 

246 บา้นหนองไข่นํ้ า นครราชสีมา 

247 บา้นหนองคลอง มหาสารคาม 

248 บา้นหนองคูโนนแกว้หนองอียา่  ศรีสะเกษ 

249 บา้นหนองแคน  นครพนม 

250 บา้นหนองซอน มหาสารคาม 

251 บา้นหนองตอสูง อุดรธานี 

252 บา้นหนองตอสูงแคน อุดรธานี 

253 บา้นหนองตาด นครราชสีมา 

254 บา้นหนองแต ้ ขอนแก่น 

255 บา้นหนองโตง(สุรวิทยาคม) สุรินทร์ 

256 บา้นหนองไทร บุรีรัมย ์

257 บา้นหนองนาแซงคอนเจริญ บึงกาฬ 

258 บา้นหนองบวัคาํ นครราชสีมา 

259 บา้นหนองบวัดีหมี ขอนแก่น 

260 บา้นหนองบวัทอง  สุรินทร์ 

261 บา้นหนองบวัใหญ่ ชยัภูมิ 

262 บา้นหนองบึง ร้อยเอ็ด 

263 บา้นหนองบุนนาก นครราชสีมา 

264 บา้นหนองปรึก นครราชสีมา 

265 บา้นหนองผอื สุรินทร์ 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

266 บา้นหนองไผห่นองหิน อุดรธานี 

267 บา้นหนองพลอง นครราชสีมา 

268 บา้นหนองม่วง นครราชสีมา 

269 บา้นหนองมะเส่ียงโนนม่วง อาํนาจเจริญ 

270 บา้นหนองแวงบวรวิทย ์ ขอนแก่น 

271 บา้นหนองสะแก นครราชสีมา 
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272 บา้นหนองโสน นครราชสีมา 

273 บา้นหนองไฮ(ประชานุกุล) อุบลราชธานี 

274 บา้นหมอ้ อุดรธานี 

275 

บา้นหมอ้เหนือ(หลวงปู่เหรียญ 

อุปถมัภ)์ หนองคาย 

276 บา้นหมากหญา้ อุดรธานี 

277 บา้นหลกัเขต บุรีรัมย ์

278 บา้นห้วยกองสี อุดรธานี 

279 บา้นห้วยเซียมเหนือ บึงกาฬ 

280 บา้นห้วยตาด เลย 

281 บา้นห้วยผกัขะ บึงกาฬ 

282 บา้นห้วยยาง สกลนคร 

283 บา้นห้วยยาง ขอนแก่น 

284 บา้นหัน(วุฒิวิทยาคาร) นครราชสีมา 

285 

บา้นหัวบึงทุ่ง “เขตการทาง

นครราชสีมาสงเคราะห์ 3” นครพนม 

286 บา้นหินขนั อาํนาจเจริญ 

287 บา้นเหล่ากลางวิทยาคม กาฬสินธุ ์

288 บา้นเหล่าแชแลหนองแวง อุดรธานี 

289 บา้นเหล่าหนองยาง บึงกาฬ 

290 บา้นเหล่าใหญ่ บึงกาฬ 

291 บา้นอนนัต(์ชูศรีราษฎร์สามคัคี) สุรินทร์ 

292 บา้นองักุล ศรีษะเกษ 

293 บา้นฮางโฮงประชาอุทิศ สกลนคร 

294 บึงกาฬ บึงกาฬ 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

295 บึงของหลงวิทยา  บึงกาฬ 

296 ปทุมวิทยากร  อุบลราชธานี 

297 ประโคนชยัพิทาคม บุรีรัมย ์

298 ประชารัฐวิทยา อาํนาจเจริญ 

299 ประชาสามคัคี อาํนาจเจริญ 

300 ประโดก-โคกไผ ่(สถิตยว์ิริยคุณ) นครราชสีมา 

301 ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ขอนแก่น 

302 ปราสาทเบงวิทยา สุรินทร์ 

303 ปะนอยไถง สุรินทร์ 

304 เปือยนอ้ยศึกษา ขอนแก่น 

305 โปลีเทคนิคพุทธรักษา สกลนคร 

306 พนมรุ้ง บุรีรัมย ์

307 พระครูวิทยา บุรีรัมย ์

308 พฒันาสามคัคี อาํนาจเจริญ 

309 เพชรพิทยาสรรค ์ ชยัภูมิ 

310 โพนพิทยาคม สกลนคร 

311 โพนสะอาด ร้อยเอ็ด 

312 ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น 

313 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา อาํนาจเจริญ 

314 มหาไถ่ศึกษาโนนสมบรูณ์ จ.ขอนแก่น 

315 มารียพิ์ทกัษอุ์ดรธานี อุดรธานี 

316 มลูนิธิรุ่งนภา บุรีรัมย ์

317 เมืองนอ้ย ร้อยเอ็ด 

318 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 

319 ยางตลาดวิทยาคาร  กาฬสินธุ ์

320 ยางวิทยาคม มหาสารคาม 

321 รมยบุ์รีพิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก   บุรีรัมย ์

322 ร่วมจิตตว์ิทยา บุรีรัมย ์

323 รัฐการุณวิทยา  นครราชสีมา 

324 ราษฏร์สโมสร นครราชสีมา 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

325 โรซารีโอวิทยา หนองคาย 

326 เลยพิทยาคม  เลย 

327 วดัทุ่งสร้าง นคราชสีมา 

328 วดันาเยยีวิทยา อุบลราชธานี 



21 
 

 

329 วดับา้นปลดัปุ๊ก บุรีรัมย ์

330 วดับา้นหนองตลุมปุ๊ก บุรีรัมย ์

331 วดัราชสิงขร นครราชสีมา 

332 วดัสลกัได นครราชสีมา 

333 วาปีปทุม  มหาสารคาม 

334 ศรีแกง้คร้อ ชยัภูมิ 

335 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบวัลาํภู 

336 ศรีโพนทองวิทยา นครพนม 

337 ศรีสะเกษวิทยาลยั     ศรีสะเกษ 

338 ศึกษาสงเคราะห์นางรอง บุรีรัมย ์

339 สกลราชวิทยานุกลู สกลนคร 

340 สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ ์

341 ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ 

342 สมานมิตรวิทยา นครราชสีมา 

343 สระแกว้ราษฏร์บาํรุง ขอนแก่น 

344 สหขนัธ์ศึกษา กาฬสินธุ ์

345 สองพ่ีนอ้งวิทยาคาร  ร้อยเอ็ด 

346 สันติพฒันา นครราชสีมา 

347 สีดาประชาสรรค ์ ร้อยเอ็ด 

348 สีหราชเดโชชยั ขอนแก่น 

349 หนองคายวิทยาคาร หนองคาย 

350 หนองตอสูงแคน อุดรธานี 

351 หนองบวัลอย นครราชสีมา 

352 หนองม่วง ชยัภูมิ 

353 หนองเรือวิทยา  ขอนแก่น 

354 หนองแวงแห่ ร้อยเอ็ด 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

355 ห้วยแคนโนนสูง มหาสารคาม 

356 ห้วยทรายศึกษา ขอนแก่น 

357 ห้วยผึ้งวิทยา กาฬสินธุ ์

358 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง อาํนาจเจริญ 

359 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยอ็ด 

360 อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น 

 361 อนุบาลชานุมาน อาํนาจเจริญ 

362 อนุบาลเขาสวนกลาง ขอนแก่น 

363 อนุบาลท่าชา้งเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 

364 อนุบาลตลาดแค นครราชสีมา 

365 อนุบาลนครพนม นครพนม 

366 อนุบาลปทุมราชวงศา อาํนาจเจริญ 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

367 อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม 

368 อนุบาลวิศิษยอ์าํนวยศิลป์ บึงกาฬ 

369 อนุบาลสกลนคร สกลนคร 

370 อนุบาลสังคม หนองคาย 

371 อนุบาลอรุณรังษี หนองคาย 

372 อนุบาลอาํนาจเจริญ อาํนาจเจริญ 

373 อนุบาลอาภาพชัร อุดรธานี 

374 อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี 

375 อบุบาลสกลนคร สกลนคร 

376 เอกวรรรพณิชยาการ อาํนาจเจริญ 

377 ฮัว่เคียวกงฮกั หนองคาย 

 

โรงเรียนในภาคใต้ 

 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 1 กลบัเพชรศึกษา สงขลา  
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2 กนัตงัพิทยากร ตรัง   

3 กาญจนวฒัน์วิทยา ภูเก็ต 

4 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั สตูล 

5 แจง้วิทยา สงขลา   

6 ชุมชนบา้นโคกค่าย สงขลา  

7 ชุมชนวดัเชิงแส สงขลา 

8 ชุมชนวดัสระแกว้   นครศรีธรรมราช   

9 ชุมชนใหม่ นครศรีธรรมราช 

10 ดรุณศึกษา         นครศรีธรรมราช  

11 ทวีรัตน์ สงขลา  

12 ทุ่งหวา้วรวิทย ์ สตูล 

13 ไทยรัฐวิทยา  29  (กะทู)้ ภูเก็ต 

14 ในสังกดั สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา   

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

15 บา้นทะเล (เสมาประชาสรรค)์  นครราชสีมา 

16 บา้นท่าข่อย สงขลา 

17 บางกลํ่าวิทยา รัชมงัคลาภิเษก สงขลา 

18 บา้นกบู ู นราธิวาส 

19 บา้นเกาะนาคา ภูเก็ต  

20 บา้นเขาจีน สตูล  

21 บา้นเขามนั ประจวบคีรีขนัธ์   

22 บา้นเขาใหญ่    นครศรีธรรมราช 

23 บา้นคลองมวน ตรัง  

24 บา้นควนเนียง สงขลา 

25 บา้นควนสระแกว้ ตรัง 

26 บา้นช่องเขาหมาก นครศรีธรรมราช  

27 บา้นชา้งเผอืก ประจวบคีรีขนัธ์  

28 บา้นดอนสูง ประจวบคีรีขนัธ์   

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

29 บา้นตาบา  นราธิวาส 

30 บา้นตาโละ ยะลา  

31 บา้นนาหยา พทัลุง  

32 บา้นในถุง้ นครศรีธรรมราช  

33 บา้นในทอน  ภูเก็ต 

34 บา้นบางฉาง  นครศรีธรรมราช 

35 บา้นบาํรุงวิทย ์ นราธิวาส   

36 บา้นปากบารา สตูล   

37 บา้นป่าครองชีพ ภูเก็ต  

38 บา้นพรุจาํปา ภูเก็ต 

39 บา้นมาบบวั สงขลา  

40 บา้นโมย  สงขลา 

41 บา้นรังแตน ระนอง  

42 บา้นลาํภูรา ตรัง 

43 บา้นสระบวั  นครศรีธรรมราช 

44 บา้นสะป่า(มงคลวิทยา) ภูเก็ต 

45 บา้นสาค ู ภูเก็ต 

46 บา้นสาํนกั ระนอง  

47 บา้นสุโสะ สงขลา   

48 บา้นหนองจนัทร์ ประจวบคีรีขนัธ์  

49 บา้นหนองเสมด็ ตรัง   

50 บา้นหนองเสือ ประจวบคีรีขนัธ์  

51 บา้นห้วยใหญ่ ประจวบคีรีขนัธ์ 

52 บา้นหินกอง ประจวบคีรีขนัธ์  

53 บุญสิทธ์ิอนุสรณ์ ชุมพร 

54 บุณยลาภนฤมิต นราธิวาส 

55 ประสาทธรรมวิภชั  นครศรีธรรมราช 

56 พรรษนนัทศึ์กษา สตูล   

57 พิชยัรัตนาคาร ระนอง  

58 ภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต  

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 
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59 ภูเก็ตวิทยาลยั  ภูเก็ต  

60 มธัยมพชัรกิติยาภา  สุราษฎร์ธานี  

61 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี   

62 มุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต   

63 วดัชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) นราธิวาส  

64 วงัไกลกงัวล ประจวบคีรีขนัธ์   

65 วดัเกาะถํ้า สงขลา  

66 วดัขุนตดัหวาย สงขลา  

67 วดัเขา(วนัครู2501)   นครศรีธรรมราช  

68 วดัเขานอ้ย  นครศรีธรรมราช 

69 วดัคลองยอ  สงขลา 

70 วดัควนธานี ตรัง   

71 วดัโตนดดว้น สงขลา  

72 วดัทุ่งบวั สงขลา  

73 วดับ่อทรัพย ์ สงขลา  

74 วดัปะโอ สงขลา  

75 วดัป่า นครศรีธรรมราช  

76 วดัพรหมประดิษฐ์ สงขลา  

77 วดัพระเลียบ นครศรีธรรมราช   

78 วดัพรุพอ้  พทัลุง 

79 วดัโพธาราม สงขลา   

80 วดัโยธาธรรม นครศรีธรรมราช  

81 วดัศาลาหลวงบน สงขลา  

82 วดัสโมสร นครศรีธรรมราช  

84 วดัสุวรรณคีรี ภูเก็ต   

85 วิเชียรชม สงขลา 

86 วิเชียรมาตุ  ตรัง 

87 วิทยาสาธิต ภูเก็ต   

88 วิวฒัน์วิทยา   ตรัง 

89 ศรีสว่างวงศ ์ สงขลา 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

90 สตรีภูเก็ต  ภูเก็ต  

91 สวนป่าประชาอุปถมัภ ์ ตรัง  

92 สตรีระนอง  ระนอง 

93 สวีวิทยา ชุมพร 

94 สหมิตรบาํรุง     นครศรีธรรมราช  

95 สอาดเผดิมวิทยา  ชุมพร 

96 สะบา้ยอ้ย สงขลา   

97 สุคิริน  นราธิวาส 

98 สุราษฎร์ธานี 2  สุราษฎร์ธานี  

99 สุราษฎร์พิทยา  สุราษฎร์ธานี   

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน จังหวดั 

100 หาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา  สงขลา   

101 อนุบาลท่าแพ  สตูล    

102 อนุบาลประจวบศีรีขนัธ ์ ประจวบศีรีขนัธ์   

103 อนุบาลมุสสิมภูเก็ต ภูเก็ต 

104 อนุบาลเมืองสตูล สตูล 

105 อนุบาลระนอง ระนอง   

106 อนุบาลสงขลา สงขลา  

107 อนุบาลแสงตะวนั ภูเก็ต   

108 อุปถมัป์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี 

 

 

 
 

รายงานภาพกจิกรรมบางส่วนของโรงเรียนทีร่่วมโครงการสงบน่ิงร่วมจติอธิษฐาน  

และอ่านสารสันติภาพเน่ืองในวนัสันติภาพสากล  วนัพธุที ่ 21  กนัยายน 2554 
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โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี  เขตดินแดง 

    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์ เขตบางรัก                   อสัสัมชญั  เขตบางรัก                                                                       

                        เขตพญาไท 

 

โรงเรียนราชินีบน  เขตดุสิต                       โรงเรียนสตรีบรูณวิทย ์ เขตบางพลดั              โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่                   

                                                                                                                                       เขตคลองสามวา 
 

 

 

      โรงเรียนพระแม่ฟาติมา  เขตดินแดง             โรงเรียนประชาภิบาล  เขตบางเขน            โรงเรียนคชเผอืกอนุสรณ์  เขตประเวศ 
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   โรงเรียนอนุบาลศิรีเพญ็  เขตสะพานสูง           โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ  เขตยานนาวา         โรงเรียนพระแม่มารีสาทร   เขตสาทร 

 

 

             

  โรงเรียนทวีธาภิเศก 2   เขตบางขุนเทียน        โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์  เขตบางแค                  โรงเรียนหลวงแพ่ง(บาํรุงรัฐกิจ)   

                                                                                                                                                                   เขตหนองจอก 

 
 

 
              โรงเรียนมีนบุรี  เขตมีนบุรี                    โรงเรียนประชาบาํรุง เขตหนองแขม           โรงเรียนสุเหร่าบางชนั   เขตมีนบุรี 

 

 

 
โรงเรียนอิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย               โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั                         โรงเรียนกงล้ีจงซนั  เขตธนบุรี 
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                         เขตทุ่งครุ                                                     เขตพระโขนง                     

 
 

 
   โรงเรียนสุเหร่าสามวา  เขตคลองสามวา         โรงเรียนบางออ้ศึกษา เขตบางพลดั                โรงเรียนนฤมลทิน   เขตธนบุรี 

 

      

  โรงเรียนวดัราษฎร์บาํรุง  เขตหนองจอก         โรงเรียนคลองมะขามเทศ  เขตประเวศ          โรงเรียนวดัคลองใหม่  เขตยานนาวา 

 

 

 
   โรงเรียนคลองสองตน้นุ่น   เขตมีนบุรี         Interkids Bilingual School  เขตบางกะปิ           โรงเรียนวดัสุทศัน์   เขตพระนคร 
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          โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์             โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา(นนทสิริราษฏร์บาํเพญ็)       โรงเรียนมีนบุรี  เขตมีนบุรี 

                    เขตลาดพร้าว                                                   เขตตล่ิงชนั   

 

 

 

 โรงเรียนวดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์เขตบางซ่ือ         โรงเรียนประภาสวิทยา   เขตบึงกุ่ม             โรงเรียนวดัปากบึง  เขตลาดกระบงั 

 

 
  โรงเรียนวดัอินทรวิหาร    เขตพระนคร        วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการเจา้พระยา        โรงเรียนสุเหร่าบา้นมา้   เขตประเวศ 

                                                                                            เขตราชเทวี   

 

 

โรงเรียนวดัปากบ่อ  เขตสวนหลวง 
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     โรงเรียนวดัหนองใหญ่  เขตสายไหม           โรงเรียนสุเหร่าทางควาย  เขตประเวศ                 โรงเรียนวดัไผต่นั  เขตพญาไท 

 

 

 

   วิทยาลยัเทคโนโลยวีิบลูยบ์ริหารธุรกิจ             โรงเรียนวดัขุนจนัทร์  เขตธนบุรี                  โรงเรียนภาษานุสรณ์   เขตบางแค  

                เขตบางกอกใหญ่              

 

 

 

            โรงเรียนวดัฝาง  นนทบุรี                       โรงเรียนบา้นบางนํ้าจืด  สมุทรสาคร                  โรงเรียนปลูกจิต   เขตปทุมวนั 

 

 

    สารสาสน์วิเทศศึกษา  สมุทรปราการ            โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา  นนทบุรี               โรงเรียนวดัซองพลู  นนทบุรี 
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โรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 

 

   โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา สระบุรี                 โรงเรียนบา้นบางฉาง  ระยอง                      โรงเรียนบา้นทุ่งม่วง  จนัทบุรี 

 

 

 

     โรเงรียนดอนคาวิทยา   สุพรรณบุรี              โรงเรียนวดัศรีสร้อยเพชร  สุพรรณบุรี         โรงเรียนบา้บึง “มนูญวิทยาคาร”  ชลบุรี 

 

 

 

       โรงเรียนบา้งคลองคนัฉอ  สระแกว้           โรงเรียนบา้นจดัสรรสามคัคี  สระแกว้             โรงเรียนบา้นชุมพล  นครนายก 

 

      โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซา้ย  ลพบุรี           โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ              โรงเรียนวดัอมัพวนั  ลพบุรี 
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                 โรงเรียนพล้ิว  จนัทบุรี                       โรงเรียนอกัษรบริหารธุรกิจ  ระยอง                    โรงเรียนวงันอ้ยวิทยาภูมิ            

                                                                                                                                                             พระนครศรีอยธุยา 

 

 
     โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ ลพบุรี                 โรงเรียนวดัสุทธาวาส  ชลบุรี                โรงเรียนวดัสวนทองรวมมิตร  สระบุรี 

 

 

โรงเรียนในเขตภาคเหนือ 

 

   โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา  เชียงใหม่              โรงเรียนวารีเชียงใหม่  เชียงใหม่                 โรงเรียนเจา้ฟ้าอุบลรัตน์  เชียงใหม่ 
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     โรงเรียนดาราวิทยาลยั  เชียงใหม่                      โรงเรียนลาํปางกลัยาณี  ลาํปาง                              โรงเรียนอุตรดิตถ ์

 

 

 

            โรงเรียนเซนตแ์มร่ี  อุตรดิตถ ์                    โรงเรียนบา้นสันทราย  เชียงราย              โรงเรียนบา้นบ่อสร้างนรากรประสาท  

                                                                                                                                                                      เชียงใหม่ 

 

           โรงเรียนใบบุญลาํพนู   ลาํพนู          โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั  เชียงใหม่            โรงเรียนเรยนีาเชลี  เชียงใหม่ 

 

 

          โรงเรียนอนุบาลลาํพนู   ลาํพนู              โรงเรียนประชานุเคราะห์ นครสวรรค ์             โรงเรียนชุมชนบา้นพบพระ   ตาก 
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    โรงเรียนเพชรละครวิทยา  เพชรบรูณ์           โรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์ เชียงราย                  โรงเรียนวดัสันคะยอม  ลาํพนู 

 

 

     โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก สุโขทยั                  โรงเรียนภทัรวิทยา  ตาก                   โรงเรียนลูกจนัทน์ปิยะอุย  เพชรบรูณ์ 

 

 

โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

     โรงเรียนบา้นหนองบวัทอง  สุรินทร์               โรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย                          โรงเรียนบา้นเมืองแก  บุรีรัมย ์
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         โรงเรียนบา้นเมืองนอ้ย  ร้อยเอ็ด                      โรงเรียนเลยพิทยาคม   เลย               โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ กาฬสินธุ ์

 

    โรงเรียนสองพ่ีนอ้งวิทยาคาร  ร้อยเอ็ด           โรงเรียนบา้นสร้างใหญ่  ศรีษะเกษ        โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐอ์าํนวยศิลป์   บึงกาฬ 

 

 

 

  โรงเรียนบา้นหนองตาสูงแคน อุดรธานี           โรงเรียนยางวิทยาคม  มหาสารคาม          โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  หนองคาย 

 

       โรงรียนบา้นตระเปียงเตีย  สุรินทร์        โรงเรียนไทยวฒันาประชารัฐ  นครราชสีมา      โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  ศรีษะเกษ 

 

 

โรงเรียนในเขตภาคใต้ 
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           โรงเรียนบา้นกบู ู  นราธิวาส                            โรงเรียนวดัปะโอ   สงขลา                         โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต 

 

 

 

      โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั  สตูล                โรงเรียนบา้นควนสระแกว้   ตรัง                  โรงเรียนบา้นตาบา   นราธิวาส 

 

 

    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู)้   ภูเก็ต                โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี  ภูเก็ต               โรงเรียนบา้นเขาใหญ่  นครศรีธรรมราช 

 

 

     โรงเรียนบา้นสระบวั นครศรีธรรมราช       โรงเรียนบา้นสะป่า(มงคลวิทยา)  ภูเก็ต         โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต  นราธิวาส 
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         โรงเรียนวดัขุนตดัหวาย  สงขลา                          โรงเรียนควนธานี  ตรัง                              โรงเรียนควนเนียง  สงขลา 

 

 

                  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  ตรัง                           โรงเรียนสุคิริน  นราธิวาส                   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  สุราษฎร์ธานี 

 

 

                โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล                           โรงเรียนวดัพรุพอ้  พทัลุง                          โรงเรียนวิทยาสาธิต  ภูเกต็ 


