โครงการเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีแห่งชาติของยูเนสโก
(Associated Schools Project Network : ASPnet)
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นองค์การชานัญพิเศษ
องค์ ก ารหนึ่ ง ของสหประชาชาติ ที่ มี เ ป้ า หมายในการเสริ ม สร้ า งและรั ก ษาสั น ติ ภ าพด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมได้เสนอโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติขึ้น
ในปี พ .ศ. ๒๔๙๒ จุ ด ประสงค์ ข องโครงการคื อ การส่ ง เสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาของโลกและประเทศ
ต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน กระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับชาติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และสันติภาพ
ระหว่างชาติ โดยให้สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการในแต่ละรัฐสมาชิกของยูเนสโกจัดทาโครงการพิเศษและ
จั ด กิ จ กรรมส าหรั บ เป็ น ต้ น แบบในการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาของโลกที่ ส หประชาชาติ เ สนอแนะ
ให้พิจารณา เช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน สันติภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ องค์การยูเนสโก
เริ่ มด าเนิ น กิจ กรรมดัง กล่ าวในสถาบั น การศึก ษาเป็น ปีแ รกและมี ส ถานศึก ษาที่ส มัค รเป็น สมาชิ กจ านวน
๓๐ แห่งใน ๑๕ ประเทศ ต่อมา ได้ขยายจานวนสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกมากขึ้น จนถึงปัจจุบัน
มีสถานศึกษาหลายระดับเป็นสมาชิกโครงการนี้จานวนกว่า 11,๕๐๐ สถาบัน กว่า ๑8๒ ประเทศ
ประเทศไทยสมัครเข้ าเป็ น สมาชิ กของโครงการการศึ กษาเพื่ อความเข้ าใจอัน ดีระหว่ างชาติ ห รื อ
เรี ย กโดยย่ อ ว่ าโครงการ UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑
โดยมีวิทยาลัยครู ๒ แห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการคือ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และวิทยาลัยครูอุบลราชธานี และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โครงการจึงได้ขยายไปสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ปัจจุบัน
มีสถานศึกษาต่าง ๆ จานวน 128 แห่งทีเ่ ป็นสมาชิกของโครงการประกอบด้วย โรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถม
สถาบันราชภัฏ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาเอกชน

ภารกิจ
ASPnet มุ่งมั่นที่จะ "สร้างการป้องกันสันติภาพในจิตใจ" ของนักเรียนโดยวางค่านิยมและ
วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติไว้อย่างชัดเจนในองค์กรการเรียนรู้โครงการและนโยบายของโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ ตามที่กาหนดไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการด้านการศึกษาแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คุณสมบัติในการเรียนรู้ คือ การเรียนเพื่อรู้ การเรียนเพื่อปฏิบัติ การเรียนรู้ที่
จะเป็นและยิ่งไปกว่านั้น คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
๑

วัตถุประสงค์
1. ASPnet ส่ งเสริ มคุณค่าและหลั กการที่ไ ด้รับการบัญญัติ ไว้ในรัฐ ธรรมนูญขององค์การ
สหประชาชาติและกฎบัตรของสหประชาชาติซึ่งรวมถึงสิ ทธิขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่า
เทียมทางเพศความก้าวหน้าทางสังคม เสรีภาพ ความยุติธรรมและประชาธิปไตย เคารพความหลากหลายและ
ความสมานฉันท์ระหว่างประเทศ
2. มีห น้ าที่ส องประการในการทาหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ คือ เป็นห้ องทดลอง
ความคิดและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศและภูมิภาค ASPnet มีส่วนช่วยให้การ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ บุกเบิกนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะสร้างสรรค์แนวความคิดระดับ
โลกสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน เพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและนโยบายด้านการศึกษา
ในฐานะที่เป็นเครือข่ายระดับโลกจะส่งเสริมความร่วมมือ แบ่งปันความรู้ และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ที่มีแนวความคิดเดียวกันทั่วโลก
3. ASPnet มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสสมาชิกในการพัฒนาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน
ทั่วโลกซึ่งเอื้อให้บรรลุเป้าหมายของโลก เช่นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่ปรับใช้ในปี พ.ศ. 2558
นอกจากนี้ ยั งมุ่งเน้น ให้ สร้างความตระหนักในการหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกาลั ง
ประสบโดยไม่ใช้ความรุน แรง แต่ใช้ความเข้าใจ ด้วยวิถีแห่งปัญญาโดยอาศัยการสื่อสารและวิทยาศาสตร์
ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนาไปสู่สันติวัฒนธรรม (Culture of Peace) เป็นจุดหมายปลายทาง
การสมัครเป็นสมาชิก
โรงเรี ย น เป็ น สมาชิกของ ASPnet ในทุกโรงเรีย นที่เป็ น สมาชิ กจะก าหนดให้ ASPnet จุ ดโฟกั ส
โดยติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานแห่งชาติและกับสมาชิกและคู่ค้าอื่น ๆ ภายในประเทศ โรงเรียนเป็นตัว
หลักของ ASPnet รับผิดชอบในการพัฒนาและสร้างสรรค์โครงการที่เป็นนวัตกรรมของตนเอง โรงเรียนจะเป็น
ผู้ได้รับประโยชน์และเป้าหมายของโครงการที่ริเริ่มโดยผู้ประสานงานระดับชาติและ / หรือผู้ประสานงาน
ระหว่างประเทศ หนึ่งในความรับผิดชอบที่สาคัญคือ การแบ่งปันประสบการณ์กับโรงเรียนอื่นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน
ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดี (Associated Schools
Project Network: ASPnet)
1. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งความจานงมายังสานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก
2. กรอกใบสมัครพร้อมจัดส่งเอกสารโครงการ/การดาเนินงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับการดาเนินการของยูเนสโก (เช่น การส่งเสริมด้านสันติศึกษาและสิทธิมนุษยชน การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน และความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม เป็นต้น) มายังสานักเลขาธิการฯ (ใบสมัคร และเอกสารประกอบ
ภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ)
3. สานักเลขาธิการฯ พิจารณาและแจ้งไปยังองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณา
4. องค์การยูเนสโกตอบรับการเข้าเป็นสมาชิก
5. สานักเลขาธิการฯ จัดส่งเอกสารการตอบรับการเป็นสมาชิกให้สถานศึกษาได้รับทราบ
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คู่มือการใช้สัญลักษณ์ (Logo)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อการแสดงความเชื่อมโยงกันของยูเนสโก ผู้ประสานงาน ASPnet แห่งชาติ และโรงเรียน
สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกับยูเนสโก (ผู้ประสานงาน ASPnet นานาชาติ) ได้รับการสนับสนุนให้
ใช้สัญลักษณ์ UNESCO-ASPnet ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้ระบุเงื่อนไขการใช้งานด้วยการยอมรับร่วมกัน ตาม "คาสั่ง
เกี่ ย วกั บ การใช้ ชื่ อ ตั ว ย่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละชื่ อ โดเมนอิ น เทอร์ เ น็ ต ของยู เ นสโก" ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
โดยการประชุมสามัญขององค์การยูเนสโก
2. เงื่อนไขทั่วไป
 เงื่อนไขทั่วไปสาหรับการใช้สัญลักษณ์ UNESCO-ASPnet ถูกกาหนดโดยองค์การยูเนสโก
และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากจะมีการลงนามตามข้อตกลงของยูเนสโกก่อน
 สัญลักษณ์ UNESCO-ASPnet ควรใช้อย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ ประชาชนทั่วไปเกิดการ
ตีความผิดเกี่ยวกับลาดับและสถานะความเป็นอิสระของผู้ประสานงานแห่งชาติ โรงเรียนที่เป็นสมาชิก และ
องค์การยูเนสโก
 ไม่สามารถใช้สัญลักษณ์ UNESCO-ASPnet ในสิ่งของและผลิตภัณฑ์เพื่อการขายได้
 การอ้างอิงตีพิมพ์สัญลักษณ์ UNESCO-ASPnet ที่เกิดขึ้นโดยผู้ประสานงานแห่งชาติ หรือ
โรงเรียนที่เป็นสมาชิก ผู้ดาเนินการจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับองค์การยูเนสโก
 ผู้ ป ระสานงานแห่ ง ชาติ และโรงเรีย นที่เ ป็นสมาชิก สามารถใช้ สั ญ ลั กษณ์ UNESCOASPNET สาหรับกิจกรรมของตนเองที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชาติ แต่จะต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สัญลักษณ์ UNESCO-ASPNET ในรูปแบบอื่น
 สัญลักษณ์ UNESCO-ASPnet สามารถใช้เป็นสีดา ใช้สีฟ้าสาหรับองค์การสหประชาชาติ
หรือสีขาวสาหรับพื้นหลังสีเข้ม
 ความสูงของสัญลักษณ์ ใช้เป็นตัววัดขนาดของสัญลักษณ์ เมื่อสัญลักษณ์เป็นจุดเด่น ความ
สูงของสัญลักษณ์ควรมีขนาดไม่ต่ากว่า 12 มม.
 สัญลักษณ์ UNESCO-ASPnet สามารถวางไว้ถัดจากสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่เป็นสมาชิก
หรือแยกจากกันได้
 ผู้ประสานงานแห่งชาติและโรงเรียนที่เป็นสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดต่อผลที่ตามมา
จากการใช้สัญลักษณ์ UNESCO-ASPnet
3. โรงเรียนที่เป็นสมาชิก
สัญลักษณ์ UNESCO-ASPnet สาหรับการใช้โดยโรงเรียนที่เป็นสมาชิก
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สัญลักษณ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน:
 สัญลักษณ์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ที่ไม่สามารถแยกออกได้
ได้แก่ สัญลักษณ์ที่เป็นวิหาร ชื่อเต็มขององค์การ และเส้นประแนวตั้งตรง
 สัญลักษณ์ของ ASPnet (รูปภาพกราฟฟิกและข้อความเขียนว่า "UNESCO Associated Schools")
 ข้อความ "Member of"
โครงการและกิจกรรม
1. ประเภทของกิ จ กรรม: กิ จ กรรมและโครงการของ ASPnet สามารถพั ฒ นา
โดยผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ผู้ประสานงานระดับประเทศ สานักงานและสถาบันของสหประชาชาติและ
โรงเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ ASPNET โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินงานของ
ผู้ประสานงานระหว่างประเทศจะเป็นไปโดยสมัครใจ แต่ต้องเลือกและดาเนินกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม
ทุกปี สาหรับบางโครงการระดับชาติหรือนานาชาติ โครงการอาจมีขั้นตอนการคัดเลือก การณรงค์กิจกรรม
เพื่อเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกทั้งหมด
2. มุ่งเน้นเฉพาะเรื่อง: สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมาย ของ ASPnet มีส่วนเอื้อให้บรรลุ
เป้าหมายระดับโลกและระดับชาติซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในบริบทของระเบียบวาระการประชุม
SDG และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SDG 4 เกี่ยวกับการศึกษา ขอบเขตการดาเนินการเฉพาะของ ASPnet รวมถึง :
- การเป็นพลเมืองโลก และวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความไม่รุนแรง
- การพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ
- การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมและการเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มรดกทางวัฒนธรรม
3. โครงการ flagship: ในมุ ม มองของการตั ด สิ น ใจโดยรั ฐ สมาชิ ก ของสหประชาชาติ
ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ได้พัฒนาโครงการ flagship ระดับโลกหรือระดับภูมิภาคที่มีขึ้นสองครั้ง โดยจะ
เน้นประเด็นเฉพาะ
4. การเฉลิมฉลองวันนานาชาติ: การเฉลิมฉลองวันนานาชาติที่คัดเลือกโดยผู้ประสานงาน
ระหว่างประเทศเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสาหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณค่าและความสาคัญของสหประชาชาติ
ปฏิทิน ของวัน นานาชาติ ของยู เนสโก หากจาเป็นยูเนสโกจะพัฒ นาทรัพยากรแบบเจาะจง เนื้อหา และ
ข้อเสนอที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก website:
https://en.unesco.org/celebrations/international-days)
คาถามที่พบบ่อย
 มีคาจากัดความสาหรับการแต่งตั้งผู้ประสานงานระดับประเทศหรือไม่
ไม่มี ขึ้น อยู่กับคณะกรรมการแห่งชาติของสหประชาชาติทุกแห่ง เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาการ
แต่งตั้ง บางอย่างอาจช่วยให้การวางแผนและการดาเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและการพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ สะดวกยิ่งขึ้น

๔

 มหาวิทยาลัยสามารถเป็นสมาชิก ASPnet ได้หรือไม่
ไม่ได้ องค์การสหประชาชาติมีเครือข่ายที่แยกสาหรับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโครงการ UNITWIN / UNESCO
Chairs ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างประเทศ การเป็นสมาชิก ASPnet
ในระดับอุดมศึกษาจะเปิดให้เฉพาะกับสถาบันฝึกอบรมครูเท่านั้น
 ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสาหรับสมาชิก ASPnet หรือไม่
ไม่ เกณฑ์ที่สาคัญที่สุดสาหรับการเป็นสมาชิกคือความมุ่งมั่นโดยสมัครใจของผู้นาโรงเรียนและชุมชนในการ
ส่งเสริมคุณค่าและอุดมคติของสหประชาชาติ ASPnet ไม่ใช่เครือข่าย "หลัก" รวมถึงโรงเรียนที่ดาเนินงาน
อยู่ในบริบทที่หลากหลาย โดยมีเงื่อนไขและระดับทรัพยากรที่ไม่เท่ากัน
 สมาชิกสามารถยื่นคาร้องขอเงินทุนได้ที่ UNESCO ได้หรือไม่
ไม่ องค์ ก ารยู เ นสโกไม่ ไ ด้ เ ป็ น องค์ ก รการระดมทุ น และไม่ ส ามารถให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่
แต่ละโรงเรียน อย่างไรก็ตามผู้ประสานงานระดับชาติสามารถยื่น เสนอโครงการ ฯ ภายใต้โครงการการ
มีส่วนร่ วมของยูเนสโก (Participation Programme) (ผ่ านทางคณะกรรมการแห่งชาติ ฯ) เพื่อดาเนิน
โครงการหรือดาเนินการฝึกอบรมและการประชุม โครงการหรือการประชุม ASPnet ระดับชาติหรือระดับ
ภูมิภาคที่สาคัญหลายโครงการได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการมีส่วนร่วม
 โรงเรียนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายระหว่างประเทศอื่น ๆ สามารถสมัครเป็นสมาชิก ASPnet ได้หรือไม่
ได้ พวกเขาทาได้ อย่ า งไรก็ ตามยู เ นสโกส่ ง เสริ ม หลั ก การของความเป็ นธรรมและถ้ าโรงเรี ยนที่ ได้ รั บ
การคัดเลือกมีแรงจูงใจและมีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน ในขณะที่มีความจาเป็นที่จะต้องมีส่ว นร่วมในการ
เป็นสมาชิก ผู้ประสานงานระดับชาติอาจต้องการให้ความสาคัญกับผู้ที่ยังมีโอกาสในระดับนานาชาติ
 สมาชิกสามารถติดต่อผู้ประสานงานระหว่างประเทศได้โดยตรงหรือไม่
ผู้ประสานงานระหว่างประเทศไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับสมาชิกแต่ละรายได้ โดยส่วนมาก ผู้ประสานงาน
แห่งชาติจะสามารถตอบคาถามหรื อข้อเรียกร้องของสมาชิก เพื่อขอรับข้อมูลที่จาเป็นและคาตอบจาก
ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ
หน่วยประสานงานโครงการฯ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ในฐานะสานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ)
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดาเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6285646 – 8 ต่อ 114 – 116
โทรสาร 0 2281 0953
อีเมล์ thainatcom@yahoo.co.th
**********************

๕

สถานศึกษาภายใต้โครงการ ASPnet ประเทศไทย
ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

1.

สกอ.

1963

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม

85 ม. 3 ถ.มาลัยแมน
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

2.

สกอ.

1963

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง
ราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระ อ.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
บรมราชูปถัมภ์
13180

นางสาวจริญญา ไทยแท้
081-7346184
sity06@hotmail.com
โทร 02 5290864
โทรสาร 02 5290864

3.

สกอ.

1963

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม

นางสาวชนันทร เจริญศิลป์

39 / 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ผู้ประสานงาน
นางสาวพรทิพา เกษมสุวรรณ
081-9411428
Pkasemsuwan@yahoo.com
โทร 034 109300 9jv 3628
โทรสาร 034 109328

096-1647456
noon_nice18@hotmail.com

4.

สช.

1994

โรงเรียนนานาชาติรว่ มฤดี

เลขที่ 42 หมู่ 4
คุณสุดารัตน์ คันอรรถนาวิน
ซ.คุณราศรี ถนนสุขาภิบาล 3 โทร 02 7918900 ต่อ 225
มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรสาร 02 7918901
อีเมล์ sudarata@rism.ac.th
director@rism.ac.th

5.

สช.

1994

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการราชดาเนิน

378 ถ.อิสรภาพ 42
แขวงวัดอรุณฯ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600

6.

ลสช.

1997

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เลขที่ 534
ถนนเพลินจิต ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

นางทีนามารี ผลาดิกานนท์
โทร 02 2526316
โทรสาร 02 2539785
tinamarie.p@m.materdei.ac.th

7.

สช.

1997

โรงเรียนสัตยาไส

นางสาวจันทิมา สิงห์แก้ว
085-8100092
saichanti@hotmail.com
โทรศัพท์ 036 790041
โทรสาร 036 790 050
อีเมล์ lchulawong@hotmail.com

99 หมู่ 2 ต. ลานารายณ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
15000

๖

081 1354389

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

8.

สช.

2004

St. Stephen's
International School

เลขที่ 107
ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว
กรุงเทพฯ 10900

9.

สช.

2004

โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก

458 ม.3 ต.สมอแข
โทรศัพท์ 055 223 300
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรสาร 055 987 058

10.

สช.

2010

โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา
(เบลูก้าอุปถัมภ์)

7/5 หมู่ 4 บ้านนาในต.ทุ่ง
มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.
พังงา 82120

นางขวัญตา อ้นสุวรรณ
โทร/โทรสาร 076 445441
076 445168
อีเมล์ beluga-75@hotmail.com

11.

สช.

2010

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

162
ถนนพุทธมณฑล สาย 3
แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 02 421 2121
โทรสาร 02 444 4413
อีเมล์ kasintornacademy@gmail.com
นางสาวจารีรัตน์ อ้ายคาฟู
089-6314709
katairkamoo@gmail.com
Line ID: katairnong

12.

สช.

2014

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

เลขที่ 45 หมู่ 1
ถนนชีกุน อ.เมือง
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000

ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
โทร 035 241559
โทรสาร 035 241106
อีเมล์ Pssupalert190@gmail.com
Jirasart_70@hotmail.com
Sutthatip59@gmail.com

13.

สช.

2014

โรงเรียนประชาวิทย์

274 ถ.ฉัตรไชย
ต.สบตุย๋ อ.เมือง
จ.ลาปาง 52100

นางสาวปิ่นหล้า แน่นอุดร
093 1954465
โทร 054 217506, 054 311131
โทรสาร 054 311132
prachawit_lampang@hotmail.com,
pinlar_n@hotmail.com

14.

สช.

2014

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์
อุปถัมภ์818 ถ.เสรีไทยบึง
กุ่ม กรุงเทพฯ 10500

๗

ผู้ประสานงาน
นางสาววิมลรัตน์ นุกูลโรจน์
โทร 02 5130270
โทรสาร 02 5138271
อีเมล์ kung.n@sis.edu

นายสิทธา อารีพงษ์
083-0923873
Armmee_leo@hotmail.com
โทร 02 3647325
โทรสาร 02 3647335-6 ต่อ 113

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

15.

สช.

2014

โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์

16.

สช.

2014

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอส 1643/3 เพชรบุรตี ัดใหม่
โก
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02 6529625-30
โทรสาร 02 2552291
อีเมล์ rachata66@gmail.com

17.

สช.

2014

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ (SBAC)

6/599 ซ.พหลโยธิน 52
สายไหม กรุงเทพฯ 10220

18.

สพฐ.

1963

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

นางสาวพิมพ์ใจ เขียวขาว
063-9840555
Pimjai.k@SBAC.ac.th
โทร 02 9726111-8
โทรสาร 02 9726124
director_sbac@hotmail.com
นายชยุตม์ โล่คา
089-5800370
audyinter@hotmail.com
083 5429941
โทร 045 262195
โทรสาร 045 240863

19.

สพฐ.

1963

โรงเรียนราชินีบูรณะ

ถ.หน้าพระ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

20.

สพฐ.

1963

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 250
ถ.รัชมงคลประสาธณ์
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
10170

นางสาวจันทร์เพ็ญ ธนัครสิทธิส์ กุลโทร
02 8648870, 02 457 0505
โทรสาร 02 4575564
อีเมล์ chanpen819@hotmail.com,
Geminiok99@yahoo.co.th

21.

สพฐ.

1963

โรงเรียนสตรีวิทยา

82 ถ.ดินสอ
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

นางรัตนวดี โมรากุล
086-0135777
no_ei24@hotmail.com
โทร 02 2816505
โทรสาร 02 2805813

22.

สพฐ.

1963

โรงเรียนศึกษานารี

176 ประชาธิปก

นางอัจฉรา กอบัวแก้ว
089-8887290
dk_jane_dk@hotmail.com
โทร 02 4667223
โทรสาร 02 4662182

25 ถ.เจริญกรุง 40
แขวงสี่พระยา บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

๘

ผู้ประสานงาน
นางจินตนา จันทร์เจริญ
082-3353991
jinnynoi08@hotmail.com
โทร 022347779
โทรสาร 02 234779 ต่อ 217
อีเมล์ school@asc.ac.th

นางสาวดารินนา ปานเสน
081-9188667
danapansen@hotmail.com
โทร 034 258345
โทรสาร 034 258456

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

ผู้ประสานงาน

23.

สพฐ.

1963

โรงเรียนสายธรรมจันทร์

ตาบลท่านัด
อ. ดาเนินสะดวก
จ. ราชบุรี 70000

นางสาวกัณฐมณี แกรอด
081-8143424
carrykanty@gmail.com
โทร 032 241 004
โทรสาร 032 241 480

24.

สพฐ.

1964

โรงเรียนเทพศิรินทร์

1466 ถ.กรุงเกษม
แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
10100

นายพนมาตร พวงสุวรรณ
081-9210062
giftnopmat@hotmail.com

661 ถ.เจริญกรุง
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100

นางสาวนิภา ตรีเสถียรไพศาล
รองผอ. กลุ่มบริหารวิชาการ
089 4567335
โทร 02 2213876
โทรสาร 02 2225863
อีเมล์ Sukonthaa@yahoo.com,
nipa_pk@hotmail.com

โทรศัพท์ 02 2239 756
โทรสาร 02 223 9756

25.

สพฐ.

1964

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

26.

สพฐ.

1964

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา 519 ถ.มหาพฤฒาราม เขต
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10150

นางสาวสินีนาถ ใจคา
088-1343518
Sininatjaikam@gmail.com
โทร 02 2365758
โทรสาร 02 2365740

27.

สพฐ.

1964

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย

88 ถนนตรีเพชร
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200

นายอติพล สุกฤษฎานนท์
086-6882758
atipol.suk@sk.ac.th
โทร 02 225 5605
โทรสาร 02 266 4088

28.

สพฐ.

1965

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

ถ.เทศบาลสาย 1
แขวงวัดกัลยาณี เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

นายวุฒิชัย ฉายวงศ์ศรีสุข
ครูชานาญการ
โทร 02 4652860
โทรสาร 02 4662001

29.

สพฐ.

1965

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

ป้อมปราบ
กรุงเทพฯ 10100

นางประภาศรี พวงวงศ์ตระกูล
โทร 02 2247635
โทรสาร 02 2242637
อีเมล์ p_cockatoo@hotmail.com
Phat.l2523@hotmail.com
Jenjb2002@hotmail.com

๙

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

30.

สพฐ.

1967

โรงเรียนดาราคาม

932 ถ.สุขุมวิท
แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

นางนงค์ลักษณ์ สืบพงษ์
โทร 02 3912422
โทรสาร 02 3814265
อีเมล์ nonglucksup@hotmail.com

31.

สพฐ.

1968

โรงเรียนโยธินบูรณะ

1162 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 02 244 8060
โทรสาร 02 244 8060
อีเมล์ nnyb2499@gmail.com

32.

สพฐ.

1968

โรงเรียนสิรินธร

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

นางสุจินดา สินโพธิร์ อง
094 2859512
โทร 044 511189
โทรสาร 044 513187
อีเมล์ s_sinpho@hotmail.com
stschool@chaiyo.com,
somkait_pan@hotmail.com

33.

สพฐ.

1968

โรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ์ฯ

49 ถ.ศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

โทร 02 2451717
โทรสาร 02 2452106
อีเมล์ ana_swr@hotmail.com

34.

สพฐ.

1969

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(วัดน้อยใน)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ

167 หมู่ 4 ถ. ชัยพฤกษ์
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
10170

นางจินดารัตน์ หยงสตาร์
รองผู้อานวยการ
โทร 02 4243048
โทรสาร 02 4243048
อีเมล์ Jindarat-pretty@hotmail.com
Siripan.prom@hotmail.com

35.

สพฐ.

1969

โรงเรียนบางกะปิ

69 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02 3776707
โทรสาร 02 3772041
อีเมล์ chaisri48@hotmail.com

36.

สพฐ.

1969

โรงเรียนราชวินิต (ประถม)

เลขที่ 291/1
ถ.ราชสีมา สามเสน
กรุงเทพฯ 10300

นางสาวมาลาพรรณ์ เพชรอยู่
061-4738190, 081-3733281
โทร 02 2812156
โทรสาร 02 2829828
ongsri3281@gmail.com

37.

สพฐ.

1969

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ถนนพระราม 6 พญาไท
กรุงเทพฯ 10400

ชิดชนก วันทวี
085-1905198
โทร 02 2782977, 2785490
โทรสาร 02 6157675
chidchanok.khao@gmail.com

๑๐

ผู้ประสานงาน

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

38.

สพฐ.

1969

โรงเรียนสายปัญญา
ในพระบรมราชินูปภัมภ์

1598 ถ.กรุงเกษม
เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ 10100

นางสาวอารยา มั่นศักดิ์
084-7779918
โทร 02 6232248, 2210176
โทรสาร 02 6232248
Araya.Gpek@pnru.ac.th

39.

สพฐ.

1970

โรงเรียนเบญจมราชาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

126 ถ.ศิริพงษ์
สาราญราษฎร์ พระนคร
กรุงเทพฯ 10200

โทร 02 222 3843
โทรสาร 02 222 7881
อีเมล์ artid_23@hotmail.com
sumonratn@hotmail.com

40.

สพฐ.

1972

โรงเรียนกัลยาณวัตร

240 ถ.หลังเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

นางสาวอรวรรณ ป้องขันธ์
064-5127977
โทร 043 320598
โทรสาร 043 224175
kanlayanawat@hotmail.com

41.

สพฐ.

1972

โรงเรียนจันทร์หุ่นบาเพ็ญ

568 ถ.ประชาราษฎร์บาเพ็ญ
แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

นางบุญหยาด พื้นทอง
081 6602813
โทรศัพท์ 02 277 2653
โทรสาร 02 290 0248
อีเมล์ boonyard@hotmail.com

42.

สพฐ.

1972

โรงเรียนพิบลู วิทยาลัย

อ.เมืองจ.ลพบุรี 15000

นางสาวจิตสุดา พาริหาญ
036-411051
โทร 036411051
โทรสาร 036 411051

43.

สพฐ.

1973

โรงเรียนปากเกร็ด

ปากเกร็ด
จ. นนทบุรี 11120

นางดาราณีย์ กิตติวิทยากุล
061-3937853
โทร 02 9606060
โทรสาร 02 9606006
daraney.k@gmail.com

44.

สพฐ.

1982

โรงเรียนพิบลู ประชาสรรค์

4641 ถ.ดินแดง
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

นางสาวสุคนธา ศรีภา
085-3107550
โทร 02 245 0448
โทรสาร 02 245 0448 ต่อ 112
SUKONTA_BSS@hotmail.com

45.

สพฐ.

1982

โรงเรียนหอวัง

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

นางสาวสาอางค์ เที้ยธิทรัพย์
083 0878009
โทร 02 5133134
โทรสาร 02 5111045
/5124824, 029397469
อีเมล์ samanghw@gmail.com

๑๑

ผู้ประสานงาน

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

46.

สพฐ.

1984

โรงเรียนสตรีวิทยา 2
29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ กรุงเทพฯ 10230
ศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางอรทัย พรโกศลสิรเิ ลิศ
093-7756363
โทร 02 9077910
โทรสาร 02 9078280
au_orathai@hotmail.com

47.

สพฐ.

1994

โรงเรียนคณะราษฎร์บารุง
ปทุมธานี

85 หมู่ 5 ต.บานกลาง
จ.ปทุมธานี 12000

ครูอาธวิน จันจารัส
โทร 02 5816559
โทรสาร 02 5816391
อีเมล์ oye_pk@hotmail.com

48.

สพฐ.

1994

โรงเรียนราชดาริ

ประเวศ กรุงเทพฯ 10260

นางสาวอโณชา พงษ์แฉล้ม
096-9426351
p.anocha@hotmail.com
โทร 02 3374429-30
โทรสาร 02 3375986

49.

สพฐ.

1994

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ถนนเจริญกรุง ยานนาวา
สาธร กรุงเทพฯ 10120

ครูพัชรี เนตรน้อย
โทร 02 2114192
โทรสาร 02 2124495
อีเมล์ net.pat@hotmail.com

50.

สพฐ.

1994

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

372 ถ.บรรณาการ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000

นางสาวจุฬาวัลย์ แก้วดวงดี
โทร 044 811162
โทรสาร 044 816288
อีเมล์ kuhulawan04@hotmail.com

51.

สพฐ.

1994

โรงเรียนสายน้าผึ้ง
ในพระอุปถัมภ์ฯ

186 ซอยสุชุมวิท 22
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02 663 4401-2
โทรสาร 02 258 3347

52.

สพฐ.

1994

โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล

เลขที่ 10 ถนนกระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

53.

สพฐ.

1995

โรงเรียนวิสุทธรังษี

ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
71000

นางสุดารัตน์ แก้วเก้า
099-4594593
sudarat_kk@yahoo.com
โทร 075 611181
โทรสาร 075 612741
อีเมล์ ammaer_apl@hotmail.com
นางบุษราภรณ์ กล่อมจิตต์
063-1989853
dumkoo@hotmail.com
โทรศัพท์ 034 511773
โทรสาร 034 512879

๑๒

ผู้ประสานงาน

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

54.

สพฐ.

1995

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ถนนป่าโทน อ.เมือง
จ. พระนครศรีอยุธยา
13000

สุมาลี ลริวัฒถิรเดช
095-0515162
skie0950515162@gmail.com
โทร 035 241999
โทรสาร 035 323892

55.

สพฐ.

1997

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ

449 ถ.พัฒนาการ
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

ว่าที่ร้อยตรีชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ
091-8849007
Chaiyasadnjsct@hotmail.com
โทร 02 3219667
โทรสาร 02 3219667

56.

สพฐ.

1997

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 21

ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
จ.แม่ฮ่องสอน 58120

นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์
โทร 053 062050
โทรสาร 053 062051
อีเมล์ anupong-me@hotmail.com

57.

สพฐ.

1997

โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์

41/1 หมู่ 1
ถ.นนทบุรี 1
ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

ว่าที่ ร.ต. วิศิษฐ์ พชรวโรทัย
081 6996328
นางสุภาณี รอดสิน
โทร 02 9691402-3 ต่อ 111
โทรสาร 02 5278827
suphani_nid@hotmail.com,
hs1vpa@gmail.com

58.

สพฐ.

1997

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

51 ถ.ประสาทวิถี
อ.แม่สอด จ.ตาก 63000

นางสาวรัตนาภรณ์ สอนสมฤทธิ์
นายทิปนะพงษ์ ทะนันชัย
โทร 055 531094
โทรสาร 055 534861
อีเมล์ ratta_golf@hotmail.com

59.

สพฐ.

1997

วิทยาลัยอาชีวศึกษานวมินท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ราชินี แม่ฮ่องสอน
58000
(โรงเรียนนวมินทราชินี)

60.

สพฐ.

1998

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ตาบล ในเมือง
อ. เมือง
จ. พิษณุโลก 65000

นางสาวกัญญาวีร์ ชายเรียง
082-2088878
kanyavee.c@chs.ac.th
โทร 055 258003
โทรสาร 055 241947 ต่อ 201

61.

สพฐ.

1998

โรงเรียนเชียงคาน

48 หมู่ 2 ถ.ชายโขง
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน
จ.เลย 42110

นางปิยะนุช จิตรประเสริฐ
091-0595697
Pjitprasert@hotmail.com

๑๓

ผู้ประสานงาน

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

62.

สพฐ.

1998

โรงเรียนครบุรี

ตาบลบ้านใหม่
อาเภอครบุรี
จ.นครราชสีมา 30250

นางสุภาพรรณ น้อยเมล์
082-8696341
ladasupa@yahoo.com
โทรศัพท์ 044-448335
โทรสาร 044 448 636

63.

สพฐ.

1998

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ถนนพิษณุโลก
สวนจิตรลดา
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

02 6282597
โทรสาร 02 6283040/ 6282597
อีเมล์ ssduan889@gmail.com

64.

สพฐ.

1998

โรงเรียนอุดมดรุณี

351 จรดวิถีถ่อง
อ.เมืองฯ
จ.สุโขทัย 64000

นางสาวนัฐธาสินี เบ็ญจกุล
092-2691649
nattasinee_b@hotmail.com
โทรศัพท์ 055 611 271
โทรสาร 055 612 900

65.

สพฐ.

1999

โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล

8 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

นายสุรยิ ันต์ เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
โทร 073 336182
โทรสาร 073 336628
banburee_decha@hotmail.com

66.

สพฐ.

1999

โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

194 หมู่ 15 ต.แคมป์สนอ.
เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์ 67270

นายชวดล ต้นแก้ว
081-3539486
campsonschool2559@gmail.com
โทร 056 750334
โทรสาร 056 750334

67.

สพฐ.

1999

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

117 ต.หอรัตนไชย
ถ.อู่ทอง
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000

นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์
โทร 035 252269-70
โทรสาร 035 328274
อีเมล์ j.pipatanusorn@hotmail.com
chomschool@hotmail.com

68.

สพฐ.

1999

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

3 ม.8 ต.บ้านเชียง
อ.หนองหาญ
จ.อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ 042 208 151
โทรสาร 042 235 164
อีเมล์ info@banchiangwit.com
Kosopa_lamai@yahoo.com
Chai_jumpol1705@gmail.com

69.

สพฐ.

1999

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

อ.เมือง
จ.พะเยา 56000

นางอริสาพร แสงแก้ว
089-9781686
arisaporn.s@ppk.ac.th
โทร 054 431275
โทรสาร 054 431522

๑๔

ผู้ประสานงาน

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

ผู้ประสานงาน

70.

สพฐ.

1999

โรงเรียนพิจติ รพิทยาคม

31 ถ.คลองคะเชนทร์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000

นางสาวศิริขวัญ ยอดเพชร
083 5769281
โทร 056 990334
โทรสาร 053 990334
อีเมล์ sirikwan1004@gmail.com

71.

สพฐ.

1999

โรงเรียนพิริยาลัย

ถนนยันตรากิจโกศล
ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร
054 511104
โทรสาร 054 522210
haha_v@hotmail.com

72.

สพฐ.

1999

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

เลขที่ 19
ถนนราชดาเนิน อ.เมือง จ.
สงขลา 90000

นายชาคริต แสงจันทร์
086 9636008
โทร 074 311006
โทรสาร 074 326107
อีเมล์ kulong19@hotmail.com

73.

สพฐ.

1999

โรงเรียนลาปลายมาศ

719 ม. 1 ถ.รถไฟพัฒนา
ต.ลาปลายมาศ
อ.ลาปลายมาศ จ.บุรีรมั ย์
31000

นางสาวมยุรี ทองดี
โทร 044 661432-3
โทรสาร 044 661432-3
อีเมล์ mayuree.thd@gmail.com
Lamplaimatschool_@hotmail.com

74.

สพฐ.

1999

โรงเรียนวรนารีเฉลิม

1 ถ.ปละท่า
อ.เมือง จ.สงขลา 90000

นายไวยฤทธิ์ ณรงค์ราช
080-8620682
โทร 074 312646
โทรสาร 074 312646
Jokeybsw_2528@hotmail.com

75.

สพฐ.

1999

โรงเรียนวังน้อย
(พนมยงค์ วิทยา)

168 ม.1 ต.ชะแมบ
อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

นางสาวกนกรส ถมปลิก
085-5596368
eem_m20@hotmail.com
โทรศัพท์ 035 271 352
โทรสาร 035 271 123
อีเมล์ wangnoi_school@hotmail.com

76.

สพฐ.

1999

โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยทัย

เลขที่ 1 เจริญกรุง 57
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

นางสาวพัชรา ธรรมกูล
061-8214947
Pinmpm@gmail.com
โทรศัพท์ 02 211 0383
โทรสาร 02 211 0383 ต่อ 109

๑๕

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

77.

สพฐ.

1999

โรงเรียนสะเดา "ขรรค์
ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"

299 ถ.การญจนวณิชย์ ต.
สะเดา อ.สะเดา
จ.สงขลา 90120

นางสาวกนกวรรณ จุลฉีด
082-4365100
Jarjuncheed@gmail.com
โทร 074 411070
โทรสาร 074 411366

78.

สพฐ.

1999

โรงเรียนอนุกลู นารี

159 ถนนภิรมย์
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองฯ
จ.กาฬสินธุ์ 46000

นางดอกไม้ โคตะนนท์
088 5617436
โทรศัพท์ 043 811271
โทรสาร 043 812 523
www.anukoolnaree.ac.th
อีเมล์ pom.kotanon@gmail.com
Jajaya_12@hotmail.com

79.

สพฐ.

2004

โรงเรียนเทพลีลา

เลขที่ 30
ถนนรามคาแหง หัวหมาก
บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

โทร 02 318 0625
โทรสาร 02 3141728-29
อีเมล์ admin@tepleela.ac.th

80.

สพฐ.

2004

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา 2

200 ซ.นิมิตรใหม่ 64
แขวงสามวาตะวันออก
เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 02 993 2353
โทรสาร 02 993 3323
อีเมล์ paitoon@nmrsw2.ac.th

81.

สพฐ.

2004

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

1/13
ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10700

นางสาวสุชาดา ตั้งสมบัตไิ พบูลย์
โทร 02 4248870
โทรสาร 02 8831786
อีเมล์ oho_jeab@yahoo.com
Rintara21@hotmail.com

82.

สพฐ.

2004

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่

154 ม.4 ต.ดอนแก้ว
นางอุไรวรรณ ศรีชิวงค์
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 089 4328148
โทรศัพท์ 053 121 131
โทรสาร 053 121 133
อีเมล์ yai2you@gmail.com
Oiyraiwan2018@gmail.com

83.

สพฐ.

2004

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

248/9 ซ.วัดระฆัง
ถ.อรุณอมรินทร์
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10700

๑๖

ผู้ประสานงาน

นางนิตยา รัตนา
โทร 02 4129103-4
โทรสาร 02 4129801

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

84.

สพฐ.

2004

โรงเรียนสภาราชินี

142 ถ.วิเศษกุล
ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

85.

สพฐ.

2004

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

51 หมู่ 3 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
61000

86.

สพฐ.

2004

โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู

77 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

87.

สพฐ.

2010

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

เลขที่ 66
ถนนอรรถเปศล
อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000

88.

สพฐ.

2014

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 786 ถ.พระราม 3
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

โทร 02 2951338
โทรสาร 02 2951338
อีเมล์ dhanomehit@hotmail.com

89.

สพฐ.

2014

โรงเรียนแกลง “วิทยา
ถาวร”

เลขที่ 164
บ้านวัดพลงช้างเผือก
อ.แกลง จ.ระยอง 21110

นายปิยะพงษ์ ปัญญาคา
038-671160
klaeng.ws@gmail.com
โทร 038 671160
โทรสาร 038 672579

90.

สพฐ.

2014

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยา
คาร

419 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นา
เกลือ ตาบลนาเกลือ อาเภอ
บางละมุง ชลบุรี 20150

โทร 038 226229
โทรสาร 038 225545

91.

สพฐ.

2014

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัยตรัง

เลขที่ 196
ตาบลจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ตรัง
อ.เมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000

นางสาวสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
085 6415575
โทร 075 590364-5
โทรสาร 075 590367
อีเมล์ kruyu.pcctrg@gmail.com

๑๗

ผู้ประสานงาน
นางสาวนวลจันทร์ ช่องตารากุล
088-7883250
โทร 075 218792
โทรสาร 075 210792
nuanjana04@gmail.com
นางสาวพรรณี ทิพวรรณ์
084-1531599
โทรศัพท์ 056531146
โทรสาร 056 531625
boo.bu.u@hotmail.com
กนกลักษณ์ ดอชนะ
097-9963919
โทร 042 221960
โทรสาร 042 223260
Krataenoi1985@gmail.com
นางอลงกรณ์ สีลาพันธ์
085-0076723
โทร 043 812863,
043 811278
โทรสาร 043 813409
seelapun@yahoo.com

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

92.

สพฐ.

2014

โรงเรียนชลกันยานุกลู

31 ต.บางปลาสร้อย
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

นายชาญชัย ชาญชญานนท์
096-7190857
chanchai-chai@hotmail.com
โทร 038 278581
โทรสาร 038 277122

93.

สพฐ.

2014

โรงเรียนชลราษฎร์อารุง

215 หมู่ 3
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข
3134
ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

โทร 038 282078
โทรสาร 038 286079

94.

สพฐ.

2014

โรงเรียนชลราษฎร์อารุง 2

99/3 หมู่ 4 ต.อ่างศิลา อ. โทร 038 397054
เมือง จ. ชลบุรี 20000
โทรสาร 038 397507

95.

สพฐ.

2014

โรงเรียนทวีธาภิเษก 2

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
10150

นายอานนท์ ธิติคุณากร
090-9789399
aanon.t@tpt.ac.th
โทร 02 8493310
โทรสาร 02 8493370

96.

สพฐ.

2014

โรงเรียนท่าใหม่
“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

100 ถ.สัมปทาน
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
22120

โทร 0816641749
โทรสาร 039 431210
อีเมล์ punsawat.pr@hotmail.com

97.

สพฐ.

2014

โรงเรียนบ้านบึง
“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

170 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170

นายณัฐชนน ขาวสะอาด
083-2724000
natchanon@banbung.ac.th
โทร 038 444479
โทรสาร 038 444479 ต่อ 263

98.

สพฐ.

2014

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

52 หมู่ 6 ถนนสุขประยูร
โทร 038 461201
ตาบลกุฎโง้ง อาเภอพนัสนิคม โทรสาร 038 461201 ต่อ 132
ชลบุรี 20140
อีเมล์ phanatpp@gmail.com

99.

สพฐ.

2014

โรงเรียนพระตาหนักสวน
กุหลาบ

ถ.มหาราช เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

โทร 02 2226561
โทรสาร 02 2226557
อีเมล์ dear_pow@yahoo.com

100.

สพฐ.

2014

โรงเรียนพิบลู อุปถัมภ์

1128 ถนนลาดพร้าว แขวง
สามเสนนอก
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320

นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว
089-6126861
โทร 089 6126861
โทรสาร 02 9399871
อีเมล์ rintawan19@gmail.com

๑๘

ผู้ประสานงาน

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

ผู้ประสานงาน

101.

สพฐ.

2014

โรงเรียนมหรรณพาราม

102.

สพฐ.

2014

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา 498 ต.เนินพระ
คาร
อ.เมือง จ.ระยอง 21150

นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุริวรานนท์
089-5452909
krueye@mpp.ac.th
โทร 038 694195
โทรสาร 038 694195

103.

สพฐ.

2014

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 146 ถ.สาธุประดิษฐ์
กรุงเทพฯ 10120

โทร 02 2122984
โทรสาร 02 2129984
อีเมล์ kowacharoen@hotmail.com

104.

สพฐ.

2014

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

22/18 ถ.งามวงศ์วาน
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

นางสาวศรัญญา โฮ่คณ
ุ
062-6522562
rayaminerva27@gmail.com
โทร 02 5801555, 5910019
โทรสาร 02 5910019
อีเมล์ salineesuksiri@hotmail.com

105.

สพฐ.

2014

โรงเรียนวัดป่าประดู่

136 ถนนสุขุมวิท ตาบล
ท่าประดู่
อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 21000

นางอรอุมา รัตนวิจิตร
089-2488434
ornumarat@gmail.com
โทร 038 611320
โทรสาร 038 614282

106.

สพฐ.

2014

โรงเรียนวัดราชโอรส

4 ถ.เอกชัย
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
10150

โทร 02 4150621 ต่อ 106
โทรสาร 02 8938453
อีเมล์ ro_school2010@hotmail.com

หมู่ 2 ฉิมพลี 68/5
นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการ
เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 090 9838830
1017
โทร 02 4486252,
โทรสาร 02 4486482
อีเมล์ Im.noo@hotmai.com,
yui_9911@hotmail.com

นางศิริวรรณ สันติวรพงศ์
089-9269236
wan6460@hotmail.com
107.

สพฐ.

2014

โรงเรียนศรีราชา

1 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร 038-310177 311098 038313915,038-313916
โทรสาร 038-326748

108.

สอศ.

1994

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ

อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000

นางสาวศรุดา นาสารีย์
093-4166369
Laphatviril@gmail.com
โทร 045 621934
โทรสาร 045 613438

๑๙

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

ผู้ประสานงาน

109.

สอศ.

1994

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 172 หมู่ 3 ถ.แจ้งสนิทต.
ชนบท อ.ชนบท
จ.ขอนแก่น 40180

นายสมาน พรหมรับ
โทร 043 286218
โทรสาร 043 286031
อีเมล์ saman_2119@hotmail.com

110.

สอศ.

1995

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ถนนมนตรีสุรยวงศ์
อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000

นางพิสมัย จันทร์ปิตุ
โทร 032 321903
โทรสาร 032 323924
อีเมล์ pissa_maik13@hotmail.com

111.

สอศ.

1995

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

1/6 ถ.ชุมสาย ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย 42000

นายบัญญัติ พรหมรักษา
โทร 042 811284
โทรสาร 042 830832

112.

สพฐ.

1998

โรงเรียนเมืองกระบี่

เลขที่ 93 ถ.ศรีตรัง
ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000

นางสาวฐาปนี พูลศิริ
081-6935278
candylinly007@hotmail.com

113.

สอศ.

1999

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

2 หมู่ 3 ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000

โทร 035 242211
โทรสาร 035 241211

114.

สอศ.

2004

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70000

นายกิตติพงศ์ เพชรเอี่ยม
089-5522237
ppheteiam@gmail.com
โทรศัพท์ 032 743 745

115.

สอศ.

2004

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ถนนรณชัยชาญยุทธ
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

นางยุพาพิน จันทรวงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
โทร 043 511602
โทรสาร 043 513862

116.

สอศ.

2004

วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี

102 ม.1 ถ.แสงชูโต
ต.ท่ามะขาม อ.เมืองฯ
จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ 034 520 586
โทรสาร 034 520 554
อีเมล์ kan_poly@hotmail.com,
Kan_anuchir@hotmail.com,
misterjum@hotmail.com

117.

สอศ.

2004

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

272 ถนนพหลโยธิน
อาเภอเมืองฯ จังหวัดลาปาง
52000

โทรศัพท์ 054 217 101
โทรสาร 054 223058
อีเมล์ lampang02@gmail.com
Apple.sassygirl@gmail.com

๒๐

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

ผู้ประสานงาน

118.

2015

โรงเรียนสายน้าทิพย์

293 ถ.สุขุมวิท 22
คลองเตย กรุงเทพฯ
10110

119.

สพฐ. 2015

โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) 4

87 หมู่ 1 ถ.สุวินทวงศ์ แขวง ว่าที่ ร.ต. วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
ลาต้อยติ่ง หนองจอก
083 5989277
กรุงเทพฯ 10530
โทร 02 1766011 ต่อ 126
02 1766011

120.

สพฐ. 2015

โรงเรียนประถมนนทรี

66/1 ซ. พระรามที่ 3 ซอย
79 ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
อ.ยานนาวา จ.
กรุงเทพมหานคร 10120

นางสาวสุภาพร เจริญสุข
090-9096219
pnonsee99@gmail.com
โทร 02 2400697
โทรสาร 02 2400697

121.

สพฐ. 2015

โรงเรียนพญาไท

306 ถ.ศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

นายวีระ ปราค์รัตนศิลา
มือถือ 0992625149
โทร 02 3545251
โทรสาร 02 3545277
อีเมล์ edbkkweera@gmail.com

122.

สพฐ. 2015

โรงเรียนวัดมหาบุศย์
(พิทักษ์ถาวรคุณ)

เลขที่ 711 อ่อนนุช ซ.7
แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร
10250

นางวาสนา เป็งวังปละ
มือถือ 089 4416729
โทร 02 311 1483
โทรสาร 02 311 1483
watmahabudschool@gmail.com

123.

สพฐ. 2015

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

2/1 พระราม 5 เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

นายนนกร มังคละศิริ
โทร 02 2467088
โทรสาร 02 2437088
อีเมล์ admin@wnk.ac.th

124.

สพฐ. 2015

โรงเรียนคงคาราม

346 ถ.บันไดอิฐ อ.เมือง จ.
เพชรบุรี 76000

นายเฉลิม จาปาวิจิตร
086 7669932
โทร 032 425492
โทรสาร 032 411423

125.

สพฐ. 2015

โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

1 ถ.กาแพงเพชร 7 บางกะปิ นางศรัณยา ถนอมวงศ์
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 089 7911792
โทร 02 2527011
โทรสาร 02 25
อีเมล์ saranya.sah@gmail.com

๒๑

นางรักชนก เรืองลาภ
087-9289704
rakchanok041132@gmail.com
โทร 02 6634161
โทรสาร 02 2614558

ที่

สังกัด

ปีที่เข้า

สถานศึกษา

ที่อยู่

ผู้ประสานงาน

126.

สพฐ.

2015

โรงเรียนวัดบางคูวัด

เลขที่ 1หมู่ที่ 7 บ้านบางคูวัด
ตาบลบางคูวัด อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
12000

127.

สพฐ.

2015

โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์

หมู่ที่ 1 บ้านคลอง 14
นายวันชัย ศรียุคณ
ุ ธร
ตาบลบึงคอไห อาเภอลาลูก 085 1428948
กา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร02-150-6612
Email : meaw_t@yahoo.com

128.

มท.

2018

โรงเรียนเทศบาลบ้าน
บางเหนียว

450/2 ถนนภูเก็ต ตาบล
ตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83000

นางสาวรัตนาพร กาฬพันธ์
085 2698781
โทร
โทรสาร 02 5982761
อีเมล์ rita15273@hotmail.com,
bum0814472920@gmail.com

นางสาวสุภาภรณ์ มหันตมรรค
089-4751510
lotus2528@gmail.com
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑๔๖๓
โทรสาร ๐๗๖-๒๒๓๕๑๙

****************************
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