
 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒๕ 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒๖ 

สถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

สถาบันและสถานศึกษา ติดต่อ 
๑. กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

สถาบันพระบรมราชชนก 
โทรศัพท์ 
 
 
 
 
 
website 

: 
 
 
 
 
 
: 

๐ ๒๕๘๐ ๘๙๘๙,                                           ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๓๑, 
๐ ๒๕๙๐ ๑๘๒๑,                                    ๐๘ ๔๓๘๔ ๖๗๘๒ 
๐๘ ๗๐๕๗ ๙๘๐๑                                   ๐๘ ๗๐๕๘ ๐๔๔๑ 
 ๐๘ ๗๐๘๒ ๖๗๐๒       ๐๘ ๘๕๐๑ ๖๓๕๔        
๐๘ ๘๕๐๑ ๖๓๘๗        ๐๘ ๘๕๐๑ ๖๐๓๖       
๐๘ ๙๘๖๒ ๗๔๔๙   โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๓๐ 
www.pi.ac.th 

๒. วพบ.กรุงเทพ โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๒๓๕๔ ๘๒๔๗,๐ ๒๓๕๔ ๘๒๔๑-๒ 
๐ ๒๓๕๔ ๘๒๕๑ website www.bcn.ac.th 

๓. วพบ.จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๒๕๒๕ ๓๑๓๖,๐ ๒๕๒๕ ๑๐๑๙ 
๐ ๒๕๒๖ ๒๙๐๔ website www.bcnnon.ac.th 

๔. วพบ.นพรัตน์วชิระ โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๒๕๔๐ ๖๕๐๐-๓ โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๕๑๗ 
www.bcnnv.ac.th 

๕. วพบ.ชลบุรี โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๓๘๒๘ ๕๕๓๒, ๐ ๓๘๒๘ ๕๕๓๔ 
๐ ๓๘๒๘ ๕๕๓๓ website www.bnc.ac.th 

๖. วสส.จังหวัดชลบุรี โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๓๘๒๗ ๕๖๖๓-๕ โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๔๒๔๕ 
www.scphc.ac.th 

๗. วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๓๙ ๓๑๑ ๑๘๘,๐ ๓๙ ๓๓๐ ๐๗๓ 
๐ ๓๙ ๓๓๐ ๐๘๐ website www.pnc.ac.th 

๘. วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๓๒๔๒-๗๐๔๙, ๐ ๓๒๔๒ ๔๑๒๖ 
๐ ๓๒๔๒ ๗๐๕๐ website www.pckpb.ac.th 

๙. วพบ.ชัยนาท โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๕๖๔๐ ๕๕๘๘-๙ โทรสาร ๐ ๕๖๔๐ ๕๕๙๙ 
www.bcnchainat.ac.th 

๑๐. วพบ.ราชบุรี โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๓๒๓๑ ๔๖๐๓, ๐ ๓๒๓๑ ๔๐๕๒ 
๐ ๓๒๓๑ ๔๖๐๕ website www.bcnr.ac.th 

๑๑. วพบ.จักรีรัช โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๓๒๓๔ ๔๙๕๔-๖ โทรสาร ๐ ๓๒๓๔ ๔๙๕๙ 
www.ckr.ac.th 

๑๒. วพบ.สระบุรี โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๓๖๒๑ ๑๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๖๓๑ ๗๒๐๖ 
www.bcns.ac.th 

๑๓. วพบ.พระพุทธบาท โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๓๖๒๖ ๖๑๗๐,๐ ๓๖๒๖ ๙๑๐๐-๖ 
๐ ๓๖๒๖ ๗๐๔๗ website www.bcnpb.ac.th 

๑๔. วพบ.สุพรรณบุรี โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๓๕๕๓ ๕๒๕๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๒๕๑ 
www.snc.ac.th 

๑๕. วสส.จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๓๕๕๒ ๕๗๓๐-๘ โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๕๗๒๙ 
www.phcsuphan.ac.th 



 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒๗ 

สถาบันและสถานศึกษา ติดต่อ 
๑๖. วทก. โทรศัพท ์

website 
: 
: 

๐ ๒๕๒๕ ๔๑๔๙-๕๒ โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๔๑๔๔ 
www.kmpht.ac.th 

๑๗. วพบ.พะเยา โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๕๔๔๓ ๑๗๗๙, ๐ ๕๔๔๘ ๑๙๙๑ 
๐ ๕๔๔๓ ๑๘๘๙ website www.bcnpy.ac.th 

๑๘. วพบ.เชียงใหม่ โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๕๓๑๒ ๑๑๒๑ - ๒ 
๐ ๕๓๑๒ ๑๑๒๕ website www.bcnc.ac.th 

๑๙. วพบ.นครล าปาง โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๕๔๒๒ ๖๒๕๔, ๐ ๕๔๒๑ ๘๗๘๘ 
๐ ๕๔๒๒ ๕๐๒๐ website www.bcnlp.ac.th 

๒๐. วพบ.อุตรดิตถ ์ โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๕๕๔๑ ๑๑๗๓ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๔๔๓๖ 
www.unc.ac.th 

๒๑. วสส.จ.พิษณุโลก โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๕๕๓๑ ๑๑๗๗,๐ ๕๕๓๑ ๑๐๒๕ 
๐ ๕๕๓๑ ๑๙๙๒ website www.scphpl.ac.th 

๒๒. วพบ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๕๕๒๑ ๙๐๔๑ โทรสาร ๐ ๕๕๒๕ ๙๔๓๔ 
www.bnc.nu.ac.th 

๒๓. วพบ.สวรรค์ประชารักษ์  
นครสวรรค์ 

โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๕๖๒๑ ๓๗๔๑ โทรสาร ๐ ๕๖๒๑ ๔๐๒๘ 
www.bcnsprnw.ac.th 

๒๔. วพ.ศรีมหาสารคาม โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๔๓๗๑ ๑๔๑๑, ๐ ๔๓๗๑ ๑๑๐๔ 
๐ ๔๓๗๒ ๒๔๐๔  website www.smnc.ac.th 

๒๕. วพบ.ขอนแก่น โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๔๓๔๒ ๓๒๙๘, ๐ ๔๓๔๒ ๓๒๑๐-๑๑ 
๐ ๔๓๔๒ ๓๒๑๒ website www.bcnkk.ac.th 

๒๖. วสส.จ.ขอนแก่น โทรศัพท ์
โทรสาร 
website 

: 
: 
: 

๐ ๔๓๒๒ ๒๗๔๑, ๐ ๔๓๒๒ ๑๔๙๓ 
๐ ๔๓๒๒ ๑๗๗๐ ต่อ ๑๐๒ 
www.scphkk.ac.th 

๒๗. วพบ.นครราชสีมา โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๔๔๒๔ ๓๐๒๐, ๐ ๔๔๒๔ ๒๓๙๗ 
๐ ๔๔๒๗ ๐๒๒๒ website www.knc.ac.th 

๒๘. วพบ.สุรินทร์ โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๔๔๕๑ ๔๔๒๒ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๑๗๓๗ 
www.bcnsurin.ac.th 

๒๙. วพบ.อุดรธานี โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๔๒๒๙ ๕๔๐๕-๗ โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๕๔๐๔ 
www.bcnu.ac.th 

๓๐. วพบ.สรรพสิทธิประสงค์  
จ.อุบลราชธานี 

โทรศัพท ์
โทรสาร 
website 

: 
: 
: 

๐ ๔๕๒๕ ๕๔๖๒, ๐ ๔๕๒๕ ๕๗๐๙ 
๐ ๔๕๒๕ ๕๔๖๒  ต่อ ๒๐๑ 
www.bcnsp.ac.th 

๓๑. วสส.จ.อุบลราชธานี โทรศัพท ์
โทรสาร 

: 
: 

๐ ๔๕๒๘ ๘๐๓๗ - ๔๐ 
๐ ๔๕๒๘ ๘๐๔๔ website www.scphub.ac.th 

๓๒. วพบ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท ์
โทรสาร 
website 

: 
: 
: 

๐ ๗๗๒๘ ๗๘๑๖,๐ ๗๗๒๘ ๗๘๑๓ 
๐ ๗๗๒๗ ๒๕๗๑ 
www.bcnsurat.ac.th 



 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒๘ 

สถาบันและสถานศึกษา ติดต่อ 
๓๓. วพบ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท ์

website 
: 
: 

๐ ๗๕๔๔ ๖๓๙๑ โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๖๐๕๙ 
www.bcnnakhon.ac.th 

๓๔. วพบ.สงขลา โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๗๔๓๑ ๑๘๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๒๕๖๒ 
www.bcnsk.ac.th 

๓๕. วสส.จ.ตรัง โทรศัพท์ 
website 

: 
: 

๐ ๗๕๒๖ ๓๓๒๐ – ๓ โทรสาร ๐ ๗๕๒๖ ๓๓๒๔ 
www.scphtrang.ac.th 

๓๖. วพบ. ตรัง โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๗๕๒๒ ๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๑๒๙๘ 
www.bnct.ac.th 

๓๗. วสส.จ.ยะลา โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๗๓๒๑ ๒๘๖๓ โทรสาร ๐ ๗๓๒๑ ๓๒๓๔ 
www.yala.ac.th 

๓๘. วพบ.ยะลา โทรศัพท ์
website 

: 
: 

๐ ๗๓๒๒ ๒๐๑๐ โทรสาร ๐ ๗๓๒๔ ๔๖๑๓ 
www.bcnyala.ac.th 

 
หมายเหตุ 
วพบ.   หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
วพ.      หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาล 
วสส.    หมายถึง  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
วทก.    หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 



 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒๙ 

สถานศึกษาที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ของผู้สมัครตามภูมิล าเนาต่าง ๆ 
สถานที่สัมภาษณ์ จังหวัดที่เป็นภูมิล าเนาในการสมัคร 

๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร   สมุทรปราการ 
๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 
๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พระนครศรีอยุธยา 
๔. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี   ระยอง 
๕. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา   สระแก้ว 
๖. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี   ตราด 
๗. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี   ประจวบคีรีขันธ์ 
๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท   อุทัยธานี 
๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี   สมุทรสาคร   สมุทรสงคราม 
๑๐. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช กาญจนบุรี   นครปฐม 
๑๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี   สิงห์บุรี 
๑๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ลพบุรี 
๑๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 
๑๔. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง   ปทุมธานี   
๑๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปราจีนบุรี  นครนายก 
๑๖. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา   เชียงราย 
๑๗. วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่   ล าพูน   แม่ฮ่องสอน 
๑๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง ล าปาง   แพร่   น่าน 
๑๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ ์  สุโขทัย 
๒๐. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตาก   พิจิตร 
๒๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก   เพชรบูรณ์ 
๒๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์   ก าแพงเพชร 
๒๓. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม   ร้อยเอ็ด 
๒๔. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น   สกลนคร 
๒๕. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์  เลย 
๒๖. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา   ชัยภูมิ 
๒๗. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์   บุรีรัมย์ 
๒๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี  หนองบัวล าภู  หนองคาย   

บึงกาฬ 
๒๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี   มุกดาหาร   อ านาจเจริญ 
๓๐. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม ศรีสะเกษ  ยโสธร 
๓๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี   ระนอง 
๓๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช  ชุมพร 
๓๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา   พัทลุง 
๓๔. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง พังงา   ภูเก็ต 
๓๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง   กระบี่ 
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๓๐ 

สถานที่สัมภาษณ์ จังหวัดที่เป็นภูมิล าเนาในการสมัคร 
๓๖. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา นราธิวาส   สตูล 
๓๗. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา   ปัตตานี 
 

สถานบริการสุขภาพในสังกัดกรมการแพทย์ที่ได้รับจัดสรรโควตา 

หน่วยงานที่ให้ทุน จังหวัด ประเภทโควตา 

ส่วนกลาง    
โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 
โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

สถาบันโรคทรวงอก  นนทบุรี ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นนทบุรี ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

โรงพยาบาลเลิศสิน กรุงเทพมหานคร ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานคร ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

ส่วนภูมิภาค    
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เชียงใหม่ จ ากัดภูมิล าเนา 
ศูนย์มะเร็งชลบุรี ชลบุร ี จ ากัดภูมิล าเนา 

ศูนย์มะเร็งล าปาง ล าปาง จ ากัดภูมิล าเนา 

ศูนยม์ะเร็งสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี จ ากัดภูมิล าเนา 

ศูนย์มะเร็งอุดรธานี อุดรธานี จ ากัดภูมิล าเนา 

ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานี จ ากัดภูมิล าเนา 

สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี ปทุมธานี จ ากัดภูมิล าเนา 
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๓๑ 

รายช่ือโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
 

ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
๑.   โรงเรยีนพิบูลประชาสรรค ์ กรุงเทพมหานคร ๒.   โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จ.กาญจนบุร ี
๓.   โรงเรยีนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุร ี ๔.   โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท จ.ชัยนาท 
๕.   โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี จ.จันทบุร ี ๖.   โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์ตราด จ.ตราด 
๗.   โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๘.   โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์อ านาจเจรญิ จ.อ านาจเจรญิ 
๙.   โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๑๐. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์เลย จ.เลย 
๑๑. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร จ.สกลนคร ๑๒. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรมัย ์
๑๓. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ.นราธิวาส ๑๔. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จ.พัทลุง 
๑๕. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จ.เชียงใหม ่ ๑๖. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์แมฮ่่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 
๑๗. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่ ๑๘. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์น่าน จ.น่าน 
๑๙. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อาร ี จ.ล าปาง ๒๐. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์แมจ่ัน จ.เชียงราย 
๒๑. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์ตาก จ.ตาก ๒๒. โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ ์ จ.เพชรบูรณ ์
๒๓. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๑๙ จ.นครศรีธรรมราช ๒๔. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๐ จ.ชุมพร 
๒๕. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๑ จ.แม่ฮ่องสอน ๒๖. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๒ จ.แม่ฮ่องสอน 
๒๗. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๓ จ.พิษณุโลก ๒๘. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๔ จ.พะเยา 
๒๙. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๖ จ.ล าพูน ๓๐. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๗ จ.หนองคาย 
๓๑. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๘ จ.ยโสธร ๓๒. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๒๙ จ.ศรีสะเกษ 
๓๓. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๐ จ.เชียงใหม ่ ๓๔. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๑ จ.เชียงใหม ่
๓๕. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๒ จ.อุบลราชธาน ี ๓๖. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๓ จ.ลพบุร ี
๓๗. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๔ จ.แม่ฮ่องสอน ๓๘. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๕ จ.พังงา 
๓๙. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๖ จ.ภูเก็ต ๔๐. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๗ จ.กระบี ่
๔๑. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๘ จ.ระนอง ๔๒. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๓๙ จ.นราธิวาส 
๔๓. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๔๒ จ.สตลู ๔๔. โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๔๓ จ.สงขลา 
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๓๒ 
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๓๓ 
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๓๔ 
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๓๕ 
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๓๖ 
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๓๘ 
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๓๙ 
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๔๐ 
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