
ล าดับ โรงเรียนสมาชิก เขตพ้ืนที่ภาค รับป้าย ปี พ.ศ.
1 โรงเรียนบ๎านโคกศิลา นราธิวาส ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2540

2 โรงเรียนบ๎านหวัเขา นราธิวาส ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2540

3 โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2543

4 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชปูถัมภ์  สมุทรปราการ ปริมณฑล 2543

5 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม นครศรีธรรมราช ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2543

6 โรงเรียนแกํงกระจานวิทยา เพชรบุรี ตะวันตก 2543

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เหนือตอนลําง 2543

8 โรงเรียนแมํหอพระวิทยาคม เชยีงใหมํ เหนือตอนบน 2543

9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชยีงใหมํ เหนือตอนบน 2543

10 โรงเรียนปายวิทยาคาร แมํฮํองสอน เหนือตอนบน 2543

11 โรงเรียนหนองหวัคูปวงประชานุเคราะห์ อุดรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2543

12 โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2543

13 โรงเรียนราชนิีบน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2543

14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2546

15 โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา ใต๎ฝ่ังตะวันตก 2546

16 โรงเรียนบ๎านโตน ตรัง ใต๎ฝ่ังตะวันตก 2546

17 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ล าปาง เหนือตอนบน 2546

18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแ์มํฮํองสอน แมํฮํองสอน เหนือตอนบน 2546

19 โรงเรียนบ๎านแต๎ใหมํ อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2546

รายชื่อโรงเรยีนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
  ทีร่ับปา้ยสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ป ีพ.ศ.2540-2555



20 โรงเรียนไรํใต๎ประชาคม อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2546

21 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2546

22 โรงเรียนวัดคลองขุด จันทบุรี ตะวันออก 2546

23 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2546

24 โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน๎อมเกล๎า กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2546

25 โรงเรียนชมุชนบ๎านปาดัง สงขลา ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2548

26 โรงเรียนโยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2548

27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2548

28 โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2548

29 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2548

30 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ชาํงกลสยาม) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2548

31 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2548

32 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2548

33 โรงเรียนวิจิตราพิทยา อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2548

34 โรงเรียนตูมใหญํวิทยา บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2548

35 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา กลาง 2548

36 โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต ปทุมธานี ปริมณฑล 2548

37 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี ปริมณฑล 2548

38 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2548

39 โรงเรียนนาน๎อย นําน เหนือตอนบน 2548

40 โรงเรียนบ๎านแมํยางกาด(มิตรภาพที1่3) แพรํ เหนือตอนบน 2548

41 โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2548



42 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2548

43 โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร ระนอง ใต๎ฝ่ังตะวันตก 2548

44 โรงเรียนปากน้ าชมุพรวิทยา ชมุพร ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2548

45 โรงเรียนวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก 2548

46 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี ตะวันตก 2548

47 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี ตะวันตก 2548

48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2548

49 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2548

50 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2548

51 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา" สตูล ใต๎ฝ่ังตะวันตก 2548

52 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2550

53 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชยัภูมิ ชยัภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2552

54 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ชยัภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2552

55 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ขอนแกํน ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2552

56 โรงเรียนแกํนนครวิทยาลัย ๑ ขอนแกํน ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2552

57 โรงเรียนเชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" นําน เหนือตอนบน 2552

58 โรงเรียนบ๎านวังพร๎าว-สบเรียง ล าปาง เหนือตอนบน 2552

59 โรงเรียนหา๎งฉัตรวิทยา ล าปาง เหนือตอนบน 2552

60 โรงเรียนทุํงกว๋าววิทยาคม ล าปาง เหนือตอนบน 2552

61 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ๎านเชยีงราย) ล าปาง เหนือตอนบน 2552

62 โรงเรียนแมํสะเรียงบริพัตรศึกษา แมํฮํองสอน เหนือตอนบน 2552

63 โรงเรียนบ๎านแมํโป่ง เชยีงใหมํ เหนือตอนบน 2552



64 โรงเรียนบ๎านหนองแปก อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2552

65 โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2552

66 โรงเรียนบ๎านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2552

67 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2552

68 โรงเรียนก าแพง ศรีสะเกษ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2552

69 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2552

70 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2552

71 โรงเรียนบ๎านคลองรอก สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2552

72 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2552

73 โรงเรียนบ๎านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2552

74 โรงเรียนบ๎านเขาน๎อย สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2552

75 โรงเรียนชศูิลป์วิทยา นครศรีธรรมราช ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2552

76 โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ปัตตานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2552

77 โรงเรียนวัดจักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2552

78 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา แพรํ เหนือตอนบน 2552

79 โรงเรียนเถินวิทยา ล าปาง เหนือตอนบน 2552

80 โรงเรียนประชาราชวิทยา ล าปาง เหนือตอนบน 2552

81 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์31 เชยีงใหมํ เหนือตอนบน 2552

82 โรงเรียนบ๎านขุนแจ๋ เชยีงใหมํ เหนือตอนบน 2552

83 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พิจิตร เหนือตอนลําง 2552

84 โรงเรียนหว๎ยต๎อนพิทยาคม ชยัภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2552

85 โรงเรียนมํวงมิตรวิทยาคม ร๎อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2552



86 โรงเรียนบ๎านทุํงยาว ประจวบคีรีขันธ์ ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2552

87 โรงเรียนทําแซะรัชดาภิเษก ชมุพร ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2552

88 โรงเรียนบ๎านเนินทอง ชมุพร ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2552

89 โรงเรียนสุเหรําดอนสะแก กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2552

90 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2552

91 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2552

92 โรงเรียนวัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2552

93 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2552

94 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2552

95 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2552

96 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ชยันาท กลาง 2552

97 โรงเรียนบ ารุงศิษย์ศึกษา ชลบุรี ตะวันออก 2552

98 โรงเรียนบ๎านดงจิก จันทบุรี ตะวันออก 2552

99 โรงเรียนเซกา หนองคาย ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2552

100 โรงเรียนชนิวร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2553

101 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2553

102 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2553

103 โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2553

104 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2553

105 โรงเรียนโป่งน้ าร๎อนวิทยาคม จันทบุรี ตะวันออก 2553

106 โรงเรียนน้ าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแกํน ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2553

107 โรงเรียนบ๎านโคกกลางวิทยา ขอนแกํน ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2553



108 โรงเรียนดํานอุดมวิทยา นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2553

109 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2553

110 โรงเรียนมัธยมดํานขุนทด นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2553

111 โรงเรียนบ๎านนาตาลค าขํา สกลนคร ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2553

112 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หนองคาย ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2553

113 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2553

114 โรงเรียนนาค าวิทยา อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2553

115 โรงเรียนบ๎านคันธทรัพย์ ชมุพร ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

116 โรงเรียนบ๎านทุํงคาโตนด ชมุพร ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

117 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎ นครศรีธรรมราช ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

118 โรงเรียนบ๎านกลาง สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

119 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

120 โรงเรียนบ๎านอรุโณทัย สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

121 โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

122 โรงเรียนวัดโกศาวาส สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

123 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

124 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหส์ุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

125 วิทยาลัยสารพัดชาํงสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

126 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

127 โรงเรียนบ๎านหวัสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2553

128 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชยีงราย เหนือตอนบน 2553

129 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 เชยีงใหมํ เหนือตอนบน 2553



130 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา เชยีงใหมํ เหนือตอนบน 2553

131 โรงเรียนสองแคววิทยาคม เชยีงใหมํ เหนือตอนบน 2553

132 โรงเรียนสา นําน เหนือตอนบน 2553

133 โรงเรียนนํานนคร นําน เหนือตอนบน 2553

134 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร นําน เหนือตอนบน 2553

135 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน             พะเยา เหนือตอนบน 2553

136 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ล าพูน เหนือตอนบน 2553

137 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21 แมํฮํองสอน เหนือตอนลําง 2553

138 โรงเรียนวัดปากบึง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2554

139 โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2554

140 โรงเรียนวัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2554

141 โรงเรียนวัดปทมุวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2554

142 โรงเรียนเคหะชมุชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2554

143 โรงเรียนอํูทิพย์ สมุทรปราการ ปริมณฑล 2554

144 โรงเรียนบ๎านทุํงนาวิทยา อุทัยธานี กลาง 2554

145 โรงเรียนบ๎านทําขาหยําง จันทบุรี ตะวันออก 2554

146 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ขอนแกํน ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

147 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม ขอนแกํน ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

148 โรงเรียนดงบังวิทยายน ขอนแกํน ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

149 โรงเรียนซับใหญํวิทยาคม ชยัภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

150 โรงเรียนโนนกอกวิทยา ชยัภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

151 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ ๒ ชยัภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554



152 โรงเรียนเนินสงําวิทยา ชยัภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

153 โรงเรียนบ๎านหนองอีหลํอ ชยัภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

154 โรงเรียนทําชา๎งราษฎร์บ ารุง นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

155 โรงเรียนบ๎านบะใหญํ นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

156 โรงเรียนบัวลาย นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

157 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

158 โรงเรียนมหศิราธิบดี นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

159 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

160 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

161 โรงเรียนทําขอนยางพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2554

162 โรงเรียนบ๎านเซินราษฎร์เกษมศรี หนองบัวล าภู ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2554

163 โรงเรียนบ๎านคูบัว บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2554

164 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2554

165 โรงเรียนบ๎านหนองหว๎า ศรีสะเกษ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2554

166 โรงเรียนบ๎านทุํงโพธิ์ ศรีสะเกษ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2554

167 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2554

168 โรงเรียนโนนแทํนพิทยาคม สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2554

169 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2554

170 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี ใต๎ฝ่ังตะวันตก 2554

171 โรงเรียนเทศบาลบ๎านท๎ายชา๎ง พังงา ใต๎ฝ่ังตะวันตก 2554

172 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม พัทลุง ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2554

173 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) พัทลุง ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2554



174 โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ๎านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ใต๎ฝ่ังตะวันออก 2554

175 โรงเรียนพญาเม็งราย เชยีงราย เหนือตอนบน 2554

176 โรงเรียนต๎นแก๎วผดุงพิทยาลัย เชยีงใหมํ เหนือตอนบน 2554

177 โรงเรียนบ๎านหนองผุก นําน เหนือตอนบน 2554

178 โรงเรียนจุนวิทยาคม พะเยา เหนือตอนบน 2554

179 โรงเรียนร๎องกวางอนุสรณ์ แพรํ เหนือตอนบน 2554

180 โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก เหนือตอนลําง 2554

181 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อุตรดิตถ์ เหนือตอนลําง 2554

182 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จันทบุรี ตะวันออก 2554

183 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555
184 โรงเรียนบา้นใหม่ส าโรง นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555
185 โรงเรียนบา้นเหล่ือมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555
186 โรงเรียนเสิงสาง นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555
187 โรงเรียนภู่วิทยา นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555
188 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ พัทลุง ใต้ 2555
189 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง ใต๎ฝ่ังตะวันตก 2555
190 โรงเรียนกะทู้วิทยา ภเูกต็ ใต๎ฝ่ังตะวันตก 2555
191 โรงเรียนสุรธรรมพิทกัษ์ นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555
192 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555
193 โรงเรียนบา้นซับเจริญสุข ชัยภมูิ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555
194 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2555
195 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2555



196 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกลู) แพร่ เหนือตอนบน 2555
197 โรงเรียนบา้นน้ าออ้ น่าน เหนือตอนบน 2555
198 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ เหนือตอนล่าง 2555
199 โรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณี อตุรดิตถ์ เหนือตอนล่าง 2555
200 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นหนองใหญ่ ศรีสะเกษ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2555
201 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ชัยภมูิ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555
202 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแกน่ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555
203 โรงเรียนบา้นช้างใน เชียงใหม่ เหนือตอนบน 2555
204 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๒๔ พะเยา เหนือตอนบน 2555
205 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคกโดน พัทลุง ใต๎ฝ่ังตะวันตก 2555
206 โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นหา้ เชียงราย เหนือตอนบน 2555
207 โรงเรียนบา้นโฮ่ง เชียงราย เหนือตอนบน 2555
208 โรงเรียนบา้นปางอา่ยหว้ยชมภู เชียงราย เหนือตอนบน 2555
209 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา อทุยัธานี กลาง 2555
210 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กาญจนบรีุ ตะวันตก 2555
211 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพ์นมทวน กาญจนบรีุ ตะวันตก 2555
212 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ันทบรีุ จันทบรีุ ตะวันออก 2555
213 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหธ์วัชบรีุ ร้อยเอด็ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555
214 โรงเรียนปทมุรัตต์พิทยาคม ร้อยเอด็ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2555


