
ที่ โรงเรียน ที่อยู
จํานวน
ที่รับได

สภาพหองพัก คาใชจาย ผูประสานงาน
ระยะทาง
ถึงเมือง
ทองธานี

1 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
329 หมู 5 ตําบลภาชี อําเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140

240
หองเรียน::
ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/ไมมีที่นอน

ไมมี 035-311274
120

กิโลเมตร

2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา  นนทบุรี

49/1 หมู 3 ต.คลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ช 100
ญ  50

หองประชุมใหญ มีแอร
หองประชุมเล็ก มีแอร

ไมมี
นายวินัย จิตตชื้น
ครู  085-966-1001

12.3 
กิโลเมตร

3 โรงเรียนผักไห "สุทธาประมุข"
27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120

32
56

หองประชุม::มีแอร/ไมมีที่นอน
หองอาเซียน::มีแอร/ไมมีที่นอน

ไมมี

นายสถาพร  สันติกลาง
ครู
089-611-5035
035-391-381

100
กิโลเมตร

3 โรงเรียนราษฎรนิยม
48/14 หมู 6 ตําบลราษฎรนิยม 
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี

60
หองแอร 25

(อัตรา/คน/วัน)

นายสุวิชญ  มนัสวกุล
รองผอ.รร.กลุมบริหารทั่วไป
081-621-9611
02-9855660

40
กิโลเมตร

4 โรงเรียนทาเรือ “นิตนานุกูล”
75 ตําบลทาเรือ อําเภอทาเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13130

200
20

หองเรียน::มีแอร/ไมมีที่นอน
หองพยาบาล::ไมมีมุงลวด/มีพัด
ลม/มีที่นอน

ไมมี
นายสมภาร  ภูดิน
ครู
087-403-4655

100
กิโลเมตร

ขอมูลดานที่พักของผูเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557



ที่ โรงเรียน ที่อยู
จํานวน
ที่รับได

สภาพหองพัก คาใชจาย ผูประสานงาน
ระยะทาง
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ขอมูลดานที่พักของผูเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557

5 โรงเรียนไทรนอย
127 หมู 5 ตําบลไทรนอย 
ถนนวัดตนเชือก-ไทรนอย
อําเภอไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี

60
หองสมุด/หองโสตฯ::
ไมมีมุงลวด/มีแอร/มีเสื่อ

ไมมี

นายวันชัย  สกลพรวศิน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
089-401-2006
025971199

40
กิโลเมตร

6 โรงเรียนปากเกร็ด
128/37 หมู 3 ตําบลปากเกร็ด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

200
หองประชุม::
ไมมีมุงลวด/มีแอร/มีที่นอน

100
(อัตรา/คน/วัน)

นายธีรพล  จํานงนิจ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
089-017-9889
02-9606060

10
กิโลเมตร

7
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี

หมู 3 ถนนบางกรวย – ไทรนอย 
ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

200
หองเรียน::
ไมมีมุงลวด/ไมมีที่นอน

ไมมี

นายปรีดา ทองหลอ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
081-711-0937
02-4475774

35
กิโลเมตร

8 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ
1 ถนนติวานนท ตําบลทาทราย 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

30
หองประชุม จุลจอมฉัตร::
ไมมีมุงลวด/มีแอร/ไมมีที่นอน

ไมมี
นางดวงเนตร  ขําดี
ครู
089-683-3253

8
กิโลเมตร

9 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
15 ซอย 32 ถนนติวานนท 
ตําบลทาทราย อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000

200
200

หองเรียน::หองประชุม::ไมมีมุง
ลวด/มีพัดลม/ไมมีที่นอน

ไมมี

นายวรวุฒิ  วุฒิวัณณ
ครู
086-556-4708
02-5882827

15
กิโลเมตร
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10 โรงเรียนอยุธยานุสรณ
9/80 หมู 10 ถนนอูทอง ตําบลหัวรอ 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

200
หองประชุม::
ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/ไมมีที่นอน

ไมมี
นายกฤษณะ  ฤทธิ์เดช
ครู
081-921-7920

80
กิโลเมตร

โรงเรียนบางปะอิน
121 หมู 3 ต.บานเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

40
หองแอร ตามแต

จะสนับสนุน

นายปรีชา ไวยทิพย
ครู
087-078-9899

70
กิโลเมตร

11
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
นนทบุรี

51/4 หมู 5 ถนนติวานนท 
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี

ช 100
ญ  60

หองเรียน::
ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/ไมมีที่นอน

100
02-5837030 ตอ 4125

02-583-2456
5-7

กิโลเมตร

12 โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู3 ถนนบางกรวย–ไทรนอย
 ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110

50
หองประชุม::
มีแอร/ไมมีที่นอน

ตามเกณฑ
สพฐ.

นายวิรัช  งามสุทธิ
ครู
084-141-3834
02-57117373

30
กิโลเมตร

13
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ
บํารุง

337 ถนนเชิดวุฒอากาศ แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กทม.

10

100

หองพัดลม::
ไมมีมุงลวด/ไมมีที่นอน
หองปรับอากาศ::มีมุงลวด/
ไมมีที่นอน

ไมมี

นางวรรณา  คลายแจง
รองผูอํานวยการโรงเรียน
089-053-3199

10-15
กิโลเมตร
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14 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
171/3151  ถนนพหลโยธิน 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
10200

10
หองปรับอากาศ::มีมุงลวด/
มีที่นอน(หองพยาบาล)

ไมมี
นายปราโมย มะโนปา
รองผูอํานวยการโรงเรียน
02-532-3402-5ตอ158

16
กิโลเมตร

15 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 
ถนนเจริญกรุง เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120

30

9

หองปรับอากาศ::ไมมีมุงลวด/
มีที่นอน(หองโสตฯ)
หองปรับอากาศ::ไมมีมุงลวด/
มีที่นอน(หองพยาบาล)

ไมมี
นางสาวปณณธร  วิจารย
รองผูอํานวยการโรงเรียน
085-920-6443

30
กิโลเมตร

16
รัตนโกสินทรสมโภช
-ลาดกระบัง

121 หมู 4 ถนนรมเกลา 
แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร

50
100
50

(หองนาฏศิลป)
(หองประชุม)
(หองโสตฯ)หองปรับอากาศ::
ไมมีมุงลวด/ไมมีที่นอน

ไมมี
นายเชาวนิชย  มณีพันธ
ครูชํานาญการ
081-920-8222

35
กิโลเมตร

17 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
182 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

40
50

(หองโสตฯ)หองปรับอากาศ::
ไมมีมุงลวด/ไมมีที่นอน
(สามารถขอยืมเสื่อและหมอนจาก
วัด
บุญรอดธรรมารามไดหากจําเปน)

ขอคา
บํารุงคา

สาธารณูฯ

นายสรุศักดิ์  แพทยคดี
รองผูอํานวยการโรงเรียน
086-545-0973

40
กิโลเมตร

18
โรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันทอุปถัมภ)

567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
10210

40-50
หองปรับอากาศ::
ไมมีมุงลวด/ไมมีที่นอน
(หองประชุม)

ไมมี
นายพินิจ อัครสานนท
หัวหนางานอาคารสถานที่
089-981-5580

10
กิโลเมตร
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19
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช
บางเขน

540  ถนนลาดปลาเคา แขวงจระเขบัว
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร

50
หองปรับอากาศ::
มีมุงลวด/ไมมีที่นอน
(หองโสตฯ)

ไมมี
นายทินกร  วัดจินดากูล
หัวหนางานโสตฯ
089-179-2489

15-20
กิโลเมตร

20
โรงเรียนปทุมธานี
"นันทมุนีบํารุง"

54 หมู 2 ถนนเทศบาล 5 
ตําบลบางหลวง อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี

320
300
40

หองเรียน::หองประชุม::อาคาร
พิเศษไทย-ญี่ปุน::
ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/ไมมีที่นอน

ไมมี

นายอนุสรณ  ศรีบุญสุข
ครู
085-048-8739
02-5811825

16
กิโลเมตร

21
โรงเรียนชัยสิทธาวาส
"พัฒน สายบํารุง"

52/12 หมู 3  ตําบลกระแชง 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
12160

20
วัดชัยสิทธาวาส::มีมุงลวด/
มีพัดลม/มีที่นอน

ไมมี

นายณัชพล  ไชยผง
ฝายบริหารงานทั่วไป
081-926-1045
02-5815570

21
กิโลเมตร

22
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

51 หมู 6 ตําบลบอเงิน
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

100
หองเรียน::มีมุงลวด/มีแอร/
มีพัดลม/มีที่นอน

30
(อัตรา/คน/วัน)

นายภาณุภัทร เครือมี
ครู
089-639-3908
02-5994462

50
กิโลเมตร

23 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
101 หมู 8 ตําบลสวนพริกไทย
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

50-80 หองเรียน::ไมมีมุงลวด/ไมมีที่นอน ไมมี

นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
089-145-5929
02-9788043

30
กิโลเมตร



ที่ โรงเรียน ที่อยู
จํานวน
ที่รับได
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24 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
43 หมู 5 ตําบลบึงบา 
อําเภออหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
12170

200

50

หองเรียน::มีพัดลม/ไมมีที่นอน
หองประชุม::ไมมีมุงลวด/มีแอร
/ไมมีที่นอน

ไมมี

นายคณิต  สิมลี
ครู 
081-732-4870
02-5491124

50
กิโลเมตร

25 โรงเรียนปทุมวิไล
63/4 ถนนปทุมสัมพันธ ต.บางปรอก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

50
หองประชุม::ไมมีมุงลวด/มีแอร
/ไมมีที่นอน

ไมมี

นายอรรถชัย  มุงประสพสุขี
หัวหนางานอาคารสถานที่
081-382-1786

20
กิโลเมตร

26
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒนฯ
ปทุมธานี

34 หมู 8 ต.คลองหา 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

100 หองประชุม::มีแอร/ไมมีที่นอน
50

(อัตรา/คน/วัน)

นายสุทิน  ยิ้มถนอม
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
089-112-7897
02-9027540

30
กิโลเมตร

27 โรงเรียนวังบางระโหง(ภิรมยศิริ)
44/1 หมู 9 ถนนทาน้ํานนท-วัดโบสถ
 ตําบลบางกราง 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

50
หองเรียน::ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/
ไมมีที่นอน

ไมมี
นายอุดม ขุนขจี
ผูอํานวยการโรงเรียน
081-402-7943

10
กิโลเมตร

28 โรงเรียนวัดแจงศิริสัมพันธ
125 หมูที่ 5 ถนน นนทบุรี 1 
ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี

180
50

หองเรียน::ไมมีมุงลวด/มีพัดลม
หองประชุม::ไมมีมุงลวด/
มีพัดลม

ไมมี
นายเชาวลิต  เพ็งเจริญ
ครู
086-340-8994

-



ที่ โรงเรียน ที่อยู
จํานวน
ที่รับได

สภาพหองพัก คาใชจาย ผูประสานงาน
ระยะทาง
ถึงเมือง
ทองธานี
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29 โรงเรียนวัดบัวขวัญ
เลขที่ 1 หมู 9 ตําบลบางกระสอ 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

50
หองประชุม::ไมมีมุงลวด/
มีพัดลม/มีแอร/ไมมีที่นอน

ไมมี

นายดํารงณ  ใจชนะ
ครู
081-825-7154
02-5891333

10
กิโลเมตร

30 โรงเรียนวัดโชติการาม
หมู 3 ตําบลบางไผ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

10

60

หองเรียน::มีมุงลวด/มีพัดลม
/มีที่นอน
หองประชุม::ไมมีมุงลวด
/มีพัดลม/มีที่นอน

50

นางสมศิริ  กลิ่นสอน
ครู 
083-929-6501
02-4470534

16
กิโลเมตร

31
โรงเรียนวัดปากน้ํา
(พิบูลสงคราม)

109/69 หมู 8 พิบูลสงคราม 
ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี

200

50

หองเรียน::ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/
ไมมีที่นอน
หองประชุม::ไมมีมุงลวด/
มีพัดลม/ไมมีที่นอน

ไมมี

นายสุชาติ  สรวิสูตร
ผูอํานวยการโรงเรียน
081-306-0642
02-5251507

20
กิโลเมตร

32 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
เลขที่ 7 หมู 8 ถนนพิบูลยสงคราม 
ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

200
50

หองเรียน::ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/
ไมมีที่นอน
หองประชุม::ไมมีมุงลวด/
มีพัดลม/ไมมีที่นอน

ไมมี

นายนิคม  แกวมวง
ผูอํานวยการโรงเรียน
087-107-6362
02-5251509

17
กิโลเมตร

33 โรงเรียนวัดลานนาบุญ
เลขที่ 70/12 หมู9 ถนนประชาราษฎร
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

360

40

หองเรียน::ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/
ไมมีที่นอน
อาคารโรงฝกงาน::ไมมีมุงลวด/
มีพัดลม/ไมมีที่นอน

ไมมี

นายศรันย  เปรมปรีดา
ครูผูชวย
087-330-4244
02-5250353

15
กิโลเมตร



ที่ โรงเรียน ที่อยู
จํานวน
ที่รับได

สภาพหองพัก คาใชจาย ผูประสานงาน
ระยะทาง
ถึงเมือง
ทองธานี

ขอมูลดานที่พักของผูเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557

34 โรงเรียนวัดฝาง
เลขที่ 28/2 หมู 3 ถนนพิบูลสงคราม 
ซอย 22 ตําบลบางเขน อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

100

50

หองเรียน::ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/
ไมมีที่นอน
หองประชุม::ไมมีมุงลวด/
มีพัดลม/ไมมีที่นอน

ไมมี

นายธนพัฒน  พรรณนา
ครูธุรการ
083-100-7047
02-5262943

20
กิโลเมตร

35 โรงเรียนปาไมอุทิศ ๙
หมูที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร 
ตําบลบางรักนอย อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี

-
หองเรียน::ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/
ไมมีที่นอน

ไมมี

นายเอกไผท  แกวหอม
ครู
093-498-3801
02-9221612

10
กิโลเมตร

36 โรงเรียนทาทรายประชาอุปถัมภ
เลขที่ 8 หมู 2 ถนนติวานนท 
ตําบลทาทราย อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

20

5

หองเรียน::ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/
ไมมีที่นอน
หองประชุม::ไมมีมุงลวด/
มีพัดลม/ไมมีที่นอน

ไมมี

นางโสภิรัจ  จันทรนนท
ครูชํานาญการพิเศษ
085-891-5942
02-5913092

7
กิโลเมตร

37 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
เลขที่ 63 หมู 6 ถนนติวานนท(38) 
ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี 
จ.นนทบุรี 11000

15

20

หองเรียน::ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/
ไมมีที่นอน
หองประชุม::ไมมีมุงลวด/
มีพัดลม/มีแอร/ไมมีที่นอน

ไมมี
นายประติพัฒน  เพ็งอาทิตย
ครูผูชวย
089-822-3116

7
กิโลเมตร

38 โรงเรียนประชาอุปถัมภ
เลขที่ 640 ถ.สามคคี ต.ทาทราย 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
11000

40 หองประชุม::มีแอร/ไมมีที่นอน ไมมี

นางระเบียบ เกศะรักษ
ครู
089-056-2915
02-5732080

-



ที่ โรงเรียน ที่อยู
จํานวน
ที่รับได

สภาพหองพัก คาใชจาย ผูประสานงาน
ระยะทาง
ถึงเมือง
ทองธานี

ขอมูลดานที่พักของผูเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557

39
โรงเรียนวัดจันทร
(ผาดไสวประชาอุทิศ)

27 หมูที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรนอย   
ตําบลบางกรวย  อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130

40
หองประชุม::ไมมีมุงลวด/มีแอร
/มีเสื่อปูนอนให

ไมมี

นายทศวรรษ  กองแกว
เจาหนาที่ธุรการ
083-909-4374
02-4460554

40
กิโลเมตร

40
โรงเรียนวัดสําโรง
(หิรัญราษฎรภักดีวิทยา)

20 หมูที่ 8 ถนนบางกรวย-ไทรนอย
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11300

-
หองเรียน::ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/
ไมมีที่นอน

ไมมี

นางบังอร  เรืองหนู
ธุรการ
083-915-5540
02-4475414

35
กิโลเมตร

41 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบํารุง)
เลขที่ 76 หมู 5 ตําบลมหาสวัสดิ์ 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
11300

220
หองเรียน::มีมุงลวด 9 หอง
/ไมมีมุงลวด 3 หอง
/พัดลม 11 หอง/ไมมีที่นอน 11หอง

ไมมี

นายสมศักดิ์  จี้เพ็ชร
02-8798376
ผูอํานวยการโรงเรียน
094-985-5059

30
กิโลเมตร

42 โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต
หมู 3 ถนนผดุงสวัสดิ์ 
ตําบลศาลากลาง อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11300

100
หองเรียน::มีมุงลวด/มีพัดลม/
ไมมีที่นอน

ไมมี

นายละเอียด  นอยปน
ชางไมชั้น 3
085-042-9011
02-4492451

32
กิโลเมตร

43 โรงเรียนนุมประสงควิทยา
เลขที่ 90 หมู 6 ตําบลศาลากลาง 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11300

20
30

หองเรียน::ไมมีมุงลวด/มีพัดลม/
ไมมีที่นอน
หองประชุม::มีพัดลม/มีแอร/

ไมมี
นางวันวิสาข  ไวทยรุงโรจน
ผูอํานวยการโรงเรียน
02-447-7614

60
กิโลเมตร



ที่ โรงเรียน ที่อยู
จํานวน
ที่รับได

สภาพหองพัก คาใชจาย ผูประสานงาน
ระยะทาง
ถึงเมือง
ทองธานี

ขอมูลดานที่พักของผูเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557

44 โรงเรียนวัดเพรางาย

เลขที่ 28 หมู 6 
ถนนลาดปลาดุก-ศาลายา
ตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย
จ.นนทบุรี

150

มีมุงลวด 3 หอง ไมมีมุงลวด 13 
หอง
มีพัดลม 13 หอง มีแอร 2 หอง
มีเสื่อ

ไมมี
นายมนู  โหมดเทศน
ครู
087 - 9274984

36
กิโลเมตร

45
โรงเรียนวัดทาเกวียน

เลขที่ 53/3 หมู 6 ถนน 345 
ตําบลคลองขอย อําเภอปากเกร็ด
จ.นนทบุรี

50
หองประชุมไมมีมุงลวด มีพัดลม 
ไมมีที่นอน

ไมมี

นายมนัส มาธุระ
ผูอํานวยการโรงเรียน
0890913597
02-9260661

15
กิโลเมตร

46 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
เลขที่ 6/1 หมู 1 ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

50
หองเรียน ไมมีมุงลวด มีพัดลม
มีแอร ไมมีที่นอน

100
(อัตรา/คน/วัน)

นางสาวรุจินันท ลักษณะวณิช
ครู
02-5845344

5
กิโลเมตร

47 โรงเรียนบานคลองฝรั่ง

เลขที่ 56 หมู 7 
ถนนบางกรวย-ไทรนอย
อําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี

60
หองเรียน ไมมีมุงลวด มีพัดลม
ไมมีที่นอน

ไมมี
นายสุริยา ภูคํา
 0809902690

50 
กิโลเมตร

48 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
เลขที่ 1 หมู 3 ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

70
หองเรียน 50 คน มีมุงลวด มีพัดลม
หองประชุม 20 คน มีแอร

ไมมี

นางพูลมาศ  ทับเกร็ด
ผูอํานวยการโรงเรียน
084-0861739
02-5833643

7
กิโลเมตร



ที่ โรงเรียน ที่อยู
จํานวน
ที่รับได

สภาพหองพัก คาใชจาย ผูประสานงาน
ระยะทาง
ถึงเมือง
ทองธานี

ขอมูลดานที่พักของผูเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64 ปการศึกษา 2557

49 โรงเรียนสุเหราปากคลองลํารี
หมู 1 ตําบลละหาร
อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

หองประชุม มีแอร ไมมี

นายวีรเดช  ชาญไชยเวช
ครู
08/1-404-9514
02-923 1125

30
กิโลเมตร

50 โรงเรียนคลองเกลือ
หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

320

หองเรียน 200 คน มีพัดลม เสื่อ มุง
หองประชุม 40 คน มีแอร เสื่อ 
หมอน
หองประชุม 80 คน มีแอร เสื่อ 
หมอน

ไมมี
(แลวแต
จะสนับสนุน
คาน้ําคาไฟ)

นางโสภิตอนงค บุญชวย
ครู
089 - 9825414
02-5732093

2 
กิโลเมตร

51 วัดชุมพลนิกายาราม
ต.บานเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

100 ศาลาการเปรียญ
แลวแต
จะสนับสนุน

เจาอาวาส หรือ
นายปรีชา ไวยทิพย
ครู 087-078-9899

70
กิโลเมตร

52 วัดสะพานสูง
ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี

ช 100
ญ 100

หองแอร แยกชาย หญิง
ติดตอทางวัด พระอี๊ด 084-020-4322

11.9
กิโลเมตร

53 วัดราษฎรนิยม
ต.ราษฏรนิยม อ.ไทรนอย
จ.นนทบุรี

300 ศาลาพัดลม ตามศรัทธา
พระครูวินัยทินธร
02-9855074

40 
กิโลเมตร


