รายละเอียดข้อมูลที่พกั โรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
ที่

ชือ่ โรงแรม

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1

ริชมอนด์ โฮเต็ล

69/783-787 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

02-831-888

2

เดอะ ริช

54/10 หมู่ 3 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางไผ่ อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

02-446-7278-9

3

พักพิงอิงทาง

7/39 หมู่ 2 ตาบลบางเขน อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

02-589-3399

4

ทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์ สปา

2/21-24 หมู่ 2 ถนนนนทบุรี 1 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

02-969-1200

5

13 เหรียญทาวเวอร์ งามวงศ์วาน

30/19 หมู่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

02-955-5813

6

เดอะเล็คกาซี่

9/37 หมู่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

02-571-7720

7

โกลเดนดรากอน โฮเต็ล

20/21 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

02-589-0130

8

นนทบุรีพาเลช

3/19 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี สาย 1 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

02-969-0160

9

ปาร์คอินด์ โฮเต็ล

30/11 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

02-589-9225

10

ไมด้า โฮเต็ล อูโน่

29/67 หมู่ที่ 9 ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

02-591-7227

11

บางกอกแทรเวลสวีท

86/3 หมู่ 9 ซ.ทิมแลนด์ ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

02-965-9661-2

12

ลักซอร์(Lusor Hotel)

103 หมู่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

02-192-4049

13

24 แอท โฮม โฮเต็ล

201 หมู่ 7 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

02-583-3399

14

วัน สวีท

111/242 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

02-960-4567

15

โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค

94 ถนนป๊อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

02-833-4888

ที่

ชือ่ โรงแรม

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

16

บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์

17/56 หมู่ 7 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

02-629-1100-10

17

13 เหรียญทาวเวอร์ โฮเต็ล

9/99 หมู่ 3 ถนนติวานนท์ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

02-961-3999

18

13 เหรียญทาวเวอร์ บางใหญ่

56/2 หมู่ 6 ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

02-921-1313

19

พนาศรมรีสอร์ท

80/2 หมู่ 6 ถนนจงถนอม-วัดต้นเชือก ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

02-449-2253

20

บ้านไม้หอมรีสอร์ท

41/4 หมู่6 ซอยแสนกาญจนา 4 ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

02-449-7833-4

21

เรือนตะวันโฮมเสตย์

55 หมู่ 4 ต บ้านใหม่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

02-927-7373

22

บางกอกกอล์ฟ สปาร์ รีสอร์ท

99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี

02-963-9777

23

กรุงศรีริเวอร์

27/2 ถนนรจนา 27/2 อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

035-244-333

24

วรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท

89 หมู่ 11 ถนนวัดกล้วย ตาบลกะมัง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

035-249-600-49

25

อโยธยาริเวอร์ไซด์

91/1 หมู่ 10 ถนนวัดป่าโค ตาบลกะมัง อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

035-234-873

26

อยุธยาธานี

4/89 หมู่ 8 ถนนอู่ทอง ตาบลหัวรอ อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

035-232-776

รายละเอียดข้อมูลที่พกั โรงเรียน ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
ที่

โรงเรียน

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

1

โรงเรียนภาชี
“สุนทรวิทยานุกูล”

เลขที่ 329 หมู่ 5
ตาบลภาชี อาเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

240

ห้องเรียน::
ไม่มมี ุ้งลวด/มีพัดลม/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

2

โรงเรียนผักไห่
“สุทธาประมุข”

เลขที่ 27 หมู่ 7
ตาบลอมฤต อาเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

32
56

ห้องประชุม::มีแอร์/ไม่มีที่นอน
ห้องอาเซียน::มีแอร์/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

3

โรงเรียนราษฎร์นิยม

เลขที่ 48/14 หมู่ 6
ตาบลราษฎร์นยิ ม
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

300
40

ห้องเรียน::มีแอร์/ไม่มีที่นอน
ห้องประชุม::มีแอร์/ไม่มีที่นอน

4

โรงเรียนท่าเรือ
“นิตนานุกูล”

เลขที่ 75 ตาบลท่าเรือ
อาเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

200
20

ห้องเรียน::มีแอร์/ไม่มีที่นอน
ห้องพยาบาล::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
มีที่นอน

5

โรงเรียนไทรน้อย

เลขที่ 127 หมู่ 5
ถนนวัดต้นเชือก-ไทรน้อย
ตาบลไทรน้อย อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

60

ห้องสมุด/ห้องโสตฯ::
ไม่มมี ุ้งลวด/มีแอร์/มีเสื่อ

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
035-311-274

นายสถาพร สันติกลาง
ครู
089-611-5035
035-391-381
25
นายสุวิชญ์ มนัสวกุล
(อัตรา/คน/วัน) ครู
081-621-9611
02-985-5660
ไม่มี
นายสมภาร ภูดิน
ครู
087-403-4655
ไม่มี

นายวันชัย สกลพรวศิน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
089-401-2006
02-597-1199

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี
120
กิโลเมตร
100
กิโลเมตร

45
กิโลเมตร

100
กิโลเมตร
40
กิโลเมตร

ที่

โรงเรียน

6

โรงเรียนปากเกร็ด

เลขที่ 128/37 หมู่ 3
ตาบลปากเกร็ด
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

200

ห้องประชุม::
ไม่มมี ุ้งลวด/มีแอร์/มีที่นอน

7

โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

หมู่ 3 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย
ตาบลวัดชลอ อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

200

ห้องเรียน::
ไม่มมี ุ้งลวด/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายปรีดา ทองหล่อ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
081-711-0937
02-447-5774

35
กิโลเมตร

8

โรงเรียนเบญจมราชา
นุสรณ์

เลขที่ 1 ถนนติวานนท์
ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

30

ห้องประชุม จุลจอมฉัตร::
ไม่มมี ุ้งลวด/มีแอร์/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นางดวงเนตร ขาดี
ครู
089-683-3253

8
กิโลเมตร

9

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เลขที่ 15 ซอย 32
ถนนติวานนท์
ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี 11000

200

ห้องเรียน:: ไม่มีมุ้งลวด/
มีพัดลม/ไม่มีที่นอน

200

ห้องประชุม::
ไม่มมี ุ้งลวด/มีพัดลม/ไม่มีที่นอน

10 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ที่อยู่

เลขที่ 9/80 หมู่ 10
ถนนอู่ทอง ตาบลหัวรอ
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

100
นายธีรพล จานงนิจ
(อัตรา/คน/วัน) รองผู้อานวยการโรงเรียน
089-017-9889
02-960-6060

60
นายวรวุฒิ วุฒิวัณณ
(อัตรา/คน/วัน) ครู
086-556-4708
02-588-2827
ไม่มี

นายกฤษณะ ฤทธิ์เดช
ครู
081-921-7920

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี
10
กิโลเมตร

15
กิโลเมตร

80
กิโลเมตร

ที่

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

11 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี

เลขที่ 51/4 หมู่ 5
ถนนติวานนท
ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

ช 100
ญ 60

12 โรงเรียนบางบัวทอง

เลขที่ 3/1 หมู่ 3
ถนนบางกรวย–ไทรน้อย
ตาบลพิมลราช อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

50

ห้องประชุม::
มีแอร์/ไม่มีที่นอน

13 โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบารุง

เลขที่ 337 ถนนเชิดวุฒอากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ

10

ห้องพัดลม::
ไม่มมี ุ้งลวด/ไม่มีที่นอน
ห้องปรับอากาศ::มีมุ้งลวด/
ไม่มีที่นอน

โรงเรียน

100

สภาพห้องพัก
ห้องเรียน::
ไม่มมี ุ้งลวด/มีพัดลม/ไม่มีที่นอน

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

100

02-583-7030 ต่อ 4125
02-583-2456

5-7
กิโลเมตร

นายวิรัช งามสุทธิ
ครู
084-141-3834
02-571-1737

30
กิโลเมตร

ไม่มี

นางวรรณา คล้ายแจ้ง
รองผู้อานวยการโรงเรียน
089-053-3199

10-15
กิโลเมตร

ตามเกณฑ์
สพฐ.

14 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เลขที่ 171/3151
ถนนพหลโยธิน
เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10200

10

ห้องปรับอากาศ::มีมุ้งลวด/
มีที่นอน(ห้องพยาบาล)

ไม่มี

นายปราโมย์ มะโนปา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
02-532-3402-5 ต่อ 158

16
กิโลเมตร

15 โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยทัย

30

ห้องปรับอากาศ::ไม่มีมุ้งลวด/
มีที่นอน(ห้องโสตฯ)
ห้องปรับอากาศ::ไม่มีมุ้งลวด/
มีที่นอน(ห้องพยาบาล)

ไม่มี

นางสาวปัณณธร วิจารย์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
085-920-6443

30
กิโลเมตร

เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57
ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
กรุงเทพฯ
10120

9

ที่

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภช ลาดกระบัง

เลขที่ 121 หมู่ 4 ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

50
100
50

ห้องนาฏศิลป์::
ห้องประชุม::
ห้องโสตฯ::
ห้องปรับอากาศ/ไม่มีมุ้งลวด/ไม่มีทนี่ อน

ไม่มี

นายเชาวนิชย์ มณีพันธ์
ครูชานาญการ
081-920-8222

35
กิโลเมตร

17 โรงเรียนพระโขนง
พิทยาลัย

เลขที่ 182 ถนนสุขุมวิท 62
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ
10260

40
50

18 โรงเรียนสีกัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

เลขที่ 567 ถนนสรงประภา
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ
10210

40-50

ห้องโสตฯ::
ห้องปรับอากาศ::
ไม่มมี ุ้งลวด/ไม่มีที่นอน
(สามารถขอยืมเสื่อและหมอนจาก
วัดบุญรอดธรรมารามได้หากจาเป็น)
ห้องปรับอากาศ::
ไม่มมี ุ้งลวด/ไม่มีที่นอน
(ห้องประชุม)

19 โรงเรียนรัตนโกสินทร
สมโภช บางเขน

เลขที่ 540 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ

50

20 โรงเรียนปทุมธานี
“นันทมุนีบารุง”

เลขที่ 54 หมู่ 2 ถนนเทศบาล 5
ตาบลบางหลวง อาเภอเมืองฯ
จังหวัดปทุมธานี

320
300
40

โรงเรียน

ขอค่าบารุง นายสรุศักดิ์ แพทย์คดี
ค่าสาธารณูปโภค รองผู้อานวยการโรงเรียน
086-545-0973

40
กิโลเมตร

ไม่มี

นายพินิจ อัครสานนท์
หัวหน้างานอาคารสถานที่
089-981-5580

10
กิโลเมตร

ห้องปรับอากาศ::
มีมุ้งลวด/ไม่มีที่นอน
(ห้องโสตฯ)

ไม่มี

นายทินกร วัดจินดากูล
หัวหน้างานโสตฯ
089-179-2489

15-20
กิโลเมตร

ห้องเรียน::
ห้องประชุม::
อาคารพิเศษไทย-ญี่ปุ่น::
ไม่มมี ุ้งลวด/มีพัดลม/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายอนุสรณ์ ศรีบญ
ุ สุข
ครู
085-048-8739
02-581-1825

16
กิโลเมตร

ที่

โรงเรียน

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย
ไม่มี

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

21 โรงเรียนชัยสิทธาวาส
“พัฒน์ สายบารุง”

เลขที่ 52/12 หมู่ 3
ตาบลกระแชง
อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี 12160

20

วัดชัยสิทธาวาส::มีมุ้งลวด/
มีพัดลม/มีที่นอน

นายณัชพล ไชยผง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
081-926-1045
02-581-5570

21
กิโลเมตร

22 โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เลขที่ 51 หมู่ 6 ตาบลบ่อเงิน
อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

100

ห้องเรียน::มีมุ้งลวด/มีแอร์/
มีพัดลม/มีที่นอน

30
นายภาณุภัทร เครือมี
(อัตรา/คน/วัน) ครู
089-639-3908
02-599-4462

50
กิโลเมตร

23 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

เลขที่ 101 หมู่ 8 ตาบลสวน
พริกไทย
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

50-80

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
089-145-5929
02-978-8043

30
กิโลเมตร

24 โรงเรียนหนองเสือ
วิทยาคม

เลขที่ 43 หมู่ 5 ตาบลบึงบา
อาเภออหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
12170

200
50

ห้องเรียน::มีพัดลม/ไม่มีที่นอน
ห้องประชุม::ไม่มีมุ้งลวด/มีแอร์/
ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายคณิต สิมลี
ครู
081-732-4870
02-549-1124

50
กิโลเมตร

25 โรงเรียนปทุมวิไล

เลขที่ 63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์
ตาบลบางปรอก อ.เมืองฯ
จังหวัดปทุมธานี
12000

50

ห้องประชุม::ไม่มีมุ้งลวด/มีแอร์/
ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายอรรถชัย มุ้งประสพสุขี
หัวหน้างานอาคารสถานที่
081-382-1786

20
กิโลเมตร

ที่

โรงเรียน

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

26 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เลขที่ 34 หมู่ 8 ตาบลคลองห้า
ปทุมธานี
อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
12120

100

ห้องประชุม::มีแอร์/ไม่มีที่นอน

27 โรงเรียนวังบางระโหง
(ภิรมย์ศริ ิ)

50

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายอุดม ขุนขจี
ผู้อานวยการโรงเรียน
081-402-7943

10
กิโลเมตร

28 โรงเรียนวัดแจ้งศิรสิ ัมพันธ์ เลขที่ 125 หมู่ที่ 5
(สโมสรสากลอุทิศ)
ถนนนนทบุรี 1
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

180
50

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม
ห้องประชุม::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม

ไม่มี

นายเชาวลิต เพ็งเจริญ
ครู
086-340-8994

-

29 โรงเรียนวัดบัวขวัญ
(มีทับราษฎร์บารุง)

เลขที่ 1 หมู่ 9
ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

50

ห้องประชุม::ไม่มีมุ้งลวด/
มีพัดลม/มีแอร์/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายดารงณ์ ใจชนะ
ครู
081-825-7154
02-589-1333

10
กิโลเมตร

30 โรงเรียนวัดโชติการาม

หมู่ 3 ตาบลบางไผ่
อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

10
60

ห้องเรียน::มีมุ้งลวด/มีพัดลม/มีที่นอน
ห้องประชุม::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
มีที่นอน

50

นางสมศิริ กลิ่นสอน
ครู
083-929-6501
02-447-0534

16
กิโลเมตร

เลขที่ 44/1 หมู่ 9
ถนนท่าน้านนท์-วัดโบสถ์
ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

50
นายสุทิน ยิ้มถนอม
(อัตรา/คน/วัน) ผู้ช่วยอานวยการโรงเรียน
089-112-7897
02-902-7540

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี
30
กิโลเมตร

ที่

โรงเรียน

31 โรงเรียนวัดปากน้า
(พิบูลสงคราม)

32 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ

33 โรงเรียนวัดลานนาบุญ
(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

34 โรงเรียนวัดฝาง

35 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

เลขที่ 109/69 หมู่ 8
ถนนพิบูลสงคราม
ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

200

เลขที่ 7 หมู่ 8
ถนนพิบูลสงคราม
ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

200

เลขที่ 70/12 หมู่ 9
ถนนประชาราษฎร์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

360

เลขที่ 8/2 หมู่ 3
ถนนพิบูลสงคราม
ซอย 22 ตาบลบางเขน
อาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี

100

หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตาบลบางรักน้อย อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

50

50

40

50
-

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน
ห้องประชุม::ไม่มีมุ้งลวด/
มีพัดลม/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายสุชาติ สรวิสตู ร
ผู้อานวยการโรงเรียน
081-306-0642
02-525-1507

20
กิโลเมตร

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน
ห้องประชุม::ไม่มีมุ้งลวด/
มีพัดลม/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายนิคม แก้วม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียน
087-107-6362
02-525-1509

17
กิโลเมตร

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน
อาคารโรงฝึกงาน::ไม่มีมุ้งลวด/
มีพัดลม/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายศรันย์ เปรมปรีดา
ครูผู้ช่วย
087-330-4244
02-525-0353

15
กิโลเมตร

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน
ห้องประชุม::ไม่มีมุ้งลวด/
มีพัดลม/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายธนพัฒน์ พรรณนา
ครูธุรการ
083-100-7047
02-526-2943

20
กิโลเมตร

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายเอกไผท แก้วหอม
ครู
093-498-3801
02-922-1612

10
กิโลเมตร

ที่

โรงเรียน

36 โรงเรียนท่าทราย
ประชาอุปถัมภ์

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน
ห้องประชุม::ไม่มีมุ้งลวด/
มีพัดลม/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นางโสภิรัจ จันทรนนท์
ครูชานาญการพิเศษ
085-891-5942
02-591-3092

7
กิโลเมตร

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน
ห้องประชุม::ไม่มีมุ้งลวด/
มีพัดลม/มีแอร์/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายประติพัฒน์ เพ็ง
อาทิตย์
ครูผู้ช่วย
089-822-3116

7
กิโลเมตร

เลขที่ 8 หมู่ 2 ถนนติวานนท์
ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี
11000

20

เลขที่ 63 หมู่ 6
ถนนติวานนท์(38)
ตาบลท่าทราย อาเภอ.เมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี 11000

15

38 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

เลขที่ 640 ถนนสามัคคี
ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี
11000

40

ห้องประชุม::มีแอร์/ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นางระเบียบ เกศะรักษ์
ครู
089-056-2915
02-573-2080

-

39 โรงเรียนวัดจันทร์
(ผาดไสวประชาอุทิศ)

เลขที่ 27 หมู่ที่ 5
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130

40

ห้องประชุม::ไม่มีมุ้งลวด/มีแอร์/
มีเสื่อปูนอนให้

ไม่มี

นายทศวรรษ กองแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
083-909-4374
02-446-0554

40
กิโลเมตร

40 โรงเรียนวัดสาโรง
(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

เลขที่ 20 หมู่ที่ 8
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11300

-

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นางบังอร เรืองหนู
ธุรการ
083-915-5540
02-447-5414

35
กิโลเมตร

37 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์
วิทยา

5

20

ที่

โรงเรียน

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

41 โรงเรียนมหาสวัสดิ์
(ราษฎร์บารุง)

เลขที่ 76 หมู่ 5 ตาบลมหา
สวัสดิ์
อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11300

220

ห้องเรียน::มีมุ้งลวด 9 ห้อง/
ไม่มมี ุ้งลวด 3 ห้อง/
พัดลม 11 ห้อง/
ไม่มีที่นอน 11 ห้อง

ไม่มี

นายสมศักดิ์ จี้เพ็ชร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-879-8376
094-985-5059

30
กิโลเมตร

42 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

หมู่ 3 ถนนผดุงสวัสดิ์
ตาบลศาลากลาง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
11300

100

ห้องเรียน::มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายละเอียด น้อยปั่น
ช่างไม้ชั้น 3
085-042-9011
02-449-2451

32
กิโลเมตร

43 โรงเรียนนุม่ ประสงค์
วิทยา

เลขที่ 90 หมู่ 6
ตาบลศาลากลาง
อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11300

20

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน
ห้องประชุม::มีพัดลม/มีแอร์/

ไม่มี

นางวันวิสาข์ ไวทย์รงุ่ โรจน์
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-447-7614

60
กิโลเมตร

44 โรงเรียนวัดเพรางาย

เลขที่ 28 หมู่ 6
ถนนลาดปลาดุก-ศาลายา
ตาบลหนองเพรางาย
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

150

มีมุ้งลวด 3 ห้อง/
ไม่มมี ุ้งลวด 13 ห้อง/
มีพัดลม 13 ห้อง/
มีแอร์ 2 ห้อง/
มีเสื่อ

ไม่มี

นายมนู โหมดเทศน์
ครู
087-927-4984

36
กิโลเมตร

45 โรงเรียนวัดท่าเกวียน

เลขที่ 53/3 หมู่ 6 ถนน 345
ตาบลคลองข่อย
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

50

ห้องประชุมไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายบพิธ มาธุระ
ผู้อานวยการโรงเรียน
084-011-3597
02-926-0661

15
กิโลเมตร

30

ที่

โรงเรียน

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

46 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด

เลขที่ 6/1 หมู่ 1
ตาบลบางตลาด
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

50

ห้องเรียน/ไม่มมี ุ้งลวด/มีพัดลม/
มีแอร์/ไม่มีที่นอน

47 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง

เลขที่ 56 หมู่ 7
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

60

ห้องเรียน/ไม่มมี ุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน

ไม่มี

นายสุรยิ า ภู่คา
080-990-2690

50
กิโลเมตร

48 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม เลขที่ 1 หมู่ 3
ตาบลบางตลาด
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

70

ห้องเรียน 50 คน/มีมุ้งลวด/
มีพัดลม
ห้องประชุม 20 คน/มีแอร์

ไม่มี

นางพูลมาศ ทับเกร็ด
ผู้อานวยการโรงเรียน
084-086-1739
02-583-3643

7
กิโลเมตร

49 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง หมู่ 1 ตาบลละหาร
ลารี
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

30

ห้องประชุม
รับได้เฉพาะนักเรียนที่เป็นอิสลาม
ชายล้วนหรือหญิงล้วน

ไม่มี

30
กิโลเมตร

50 โรงเรียนคลองเกลือ

320

ห้องเรียน 200 คน/มีพัดลม เสื่อ มุ้ง
ไม่มี
ห้องประชุม 40 คน/มีแอร์ เสื่อ หมอน
(แล้วแต่
ห้องประชุม 80 คน/มีแอร์ เสื่อ หมอน จะสนับสนุน
ค่าน้าค่าไฟ)

นางศุระสง นิพันธ์โชติ
ครู
085-116-0019
02-923-1125
นางโสภิตอนงค์ บุญช่วย
ครู
089-982-5414
02-573-2093

หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

นางสาวรุจินันท์ ลักษณะวณิช
100
(อัตรา/คน/วัน) ครู
02-584-5344

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี
5
กิโลเมตร

2
กิโลเมตร

ที่

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

51 โรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคม

เลขที่ 51 หมู่ 4
ถนนสุขาประชาสรรค์ 2
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

300

ห้องเรียน::ไม่มีมุ้งลวด/มีพัดลม/
ไม่มีที่นอน

50
นางนงลักษณ์ พุ่มพวง
(อัตรา/คน/วัน) ครู
081-441-4749

5
กิโลเมตร

52 โรงเรียนนนทบุรี
พิทยาคม

เลขที่ 15 ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

200

ห้องเรียน

50
นายวราวุฒิ วุฒิวัณณ
(อัตรา/คน/วัน)

15
กิโลเมตร

53 โรงเรียนชุมชน
วัดต้นเชือก

หมู่ 4
ตาบลบ้านใหม่
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

50

ห้องเรียน
30
นางบุณรดา กรรณสูต
ไม่มมี ุ้งลวด / มีพดั ลม ไ ไม่มีเครื่องนอน (อัตรา/คน/วัน) ผู้อานวยการโรงเรียน
02-927-8366
089-497-4371

54 โรงเรียนบ้านดอน
ตะลุมพุก

หมู่ 8
ตาบลบ้านใหม่
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

100

ห้องเรียน
มีพัดลม / มีมุ้งลวด / ไม่มีเครื่องนอน

55 โรงเรียนวัดพระเงิน

หมู่ 8
ตาบลบางม่วง
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

20

ห้องนอนตึก 2 ชั้น
ห้องน้ารวม แยกชาย-หญิง

โรงเรียน

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

50
นายสมศักดิ์ สุมน
(อัตรา/คน/วัน) ผู้อานวยการโรงเรียน
02-449-7411
086-247-0620
ไม่มี

นางวันลา คงธรรม
02-903-8290
087-928-0027

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

ที่

โรงเรียน

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ห้องประชุมใหญ่
มีทั้งพัดลมและแอร์ / ไม่มเี ครื่องนอน

ไม่มี

นางผุสดี หวายนา
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-595-1951
089-780-8313

ไม่มี

นางจริยา ชื่นแขก
02-924-8628
084-342-1332

56 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์

หมู่ 8
ตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

100

57 โรงเรียนวัดสังวรพิมล
ไพบูลย์

หมู่ 12
ตาบลบางม่วง
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

25

58 โรงเรียนวัดอินทร์

หมู่ 2
ตาบลเสาธงหิน
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

25

ห้องเรียน
อาคารอเนกประสงค์
มีพัดลม / ไม่มีเครื่องนอน

ไม่มี

นายสุนทร ประชารุง
02-924-8665
084-349-4673

59 โรงเรียนวัดอเนก
ดิษฐาราม

หมู่ 3
ตาบลบางใหญ่
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

40

ห้องประชุม / มีแอร์
ห้องประชุมมีพัดลม / มีเครื่องนอน

ไม่มี

นางเรณู ช่างหล่อ
ครู
02-927-7872
086-054-0219

30

ห้องเรียนอนุบาล
10
นางสาวนาถวดี
มีพัดลม / ไม่มีมุ้งลวด / ไม่มีเครื่องนอน (อัตรา/คน/วัน)
เหลาะโต๊ะหมัน
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-191-8769
081-803-5689

60 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ หมู่ 10
ตาบลบางแม่นาง
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี
30
กิโลเมตร

40
กิโลเมตร

30
กิโลเมตร

ที่

โรงเรียน

61 โรงเรียนชุมชน
วัดไทรน้อย

ที่อยู่
หมู่ 1
ตาบลไทรน้อย
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

62 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์ หมู่ 6
นิยม
ตาบลราษฎร์นยิ ม
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

50

ห้องประชุม
มีแอร์ / มีเครื่องนอน

30

ห้องเรียน
(อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุง
เพื่อจะใช้งานได้)

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ไม่มี

นายอนิรุทธิ์ เนตรวิจติ ร
รองผู้อานวยการโรงเรียน
02-597-1517
081-317-3204

50
นางสิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร
(อัตรา/คน/วัน) ผู้อานวยการโรงเรียน
02-985-5622
087-988-8312

63 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์

หมู่ 7
ตาบลไทรใหญ่
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

นายรังสิมันต์ ยาละ
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-597-8195
086-319-5725

64 โรงเรียนบ้านคลอง
โต๊ะนุ้ย

หมู่ 2
ตาบลขุนศรี
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

10

ห้องเรียน

ไม่มี

นางสาวบรรจง สายสัมพันธ์
02-921-9756
089-122-6913

65 โรงเรียนบ้านคลอง
พระพิมล

หมู่ 7
ตาบลขุนศรี
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

20

ห้องเรียน / มีพัดลม / มีมุ้งลวด /
ไม่มเี ครื่องนอน

ไม่มี

นายสมเกียรติ หมั่นเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-922-4427
084-645-3111

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

ที่

โรงเรียน

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

40

ห้องเรียน
ไม่มมี ุ้งลวด / มีพดั ลม / ไม่มีเครื่องนอน

ไม่มี

นายฤทธิ์รงค์ ยิ้มเจริญ
02-922-3910
085-559-9912
084-100-0360

50
กิโลเมตร

67 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม เลขที่ 4/9 หมู่ 2
ตาบลราษฎร์นยิ ม
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

50

ห้องเรียน

ไม่มี

ว่าที่ ร.ต.วีรวัฒน์ หว่างเพียร
02-985-5325
086-880-9205

39
กิโลเมตร

68 โรงเรียนบ้านหนอง
เพรางาย

หมู่ 1
ตาบลหนองเพรางาย
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

20

ห้องเรียน
มีพัดลม

ไม่มี

นายวีรพงษ์ คล้ายสอน
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-927-2578
086-089-7497

69 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี

หมู่ 3
ตาบลขุนศรี
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

40

ห้องประชุม
มีมุ้งลวด / มีพัดลม

70 โรงเรียนวัดคลองเจ้า

หมู่ 2
ตาบลทวีวัฒนา
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

30

ห้องเรียน
มีพัดลม / ไม่มีเครื่องนอน

66 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง

หมู่ 10
ตาบลไทรใหญ่
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ไม่มี
(แล้วแต่
จะสนับสนุน
ค่าน้าค่าไฟ)

นายสมบัติ ถินน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-921-9760
089-797-5106

ไม่มี

นายสาโรช อุ่นเอม
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-593-0501
090-628-1646

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

30
กิโลเมตร

ที่

โรงเรียน

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

71 โรงเรียนคลองตาคล้าย

หมู่ 2
ตาบลไทรน้อย
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

100

ห้องประชุม / มีแอร์
ห้องเรียน / มีเครื่องนอน

ไม่มี

นางสุทธิดา บุญกิจ
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-923-8274
089-678-0709

40
กิโลเมตร

72 โรงเรียนวัดมะสง
มิตรภาพที่ 55

เลขที่ 1 หมู่ 6
ตาบลทวีวัฒนา
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

80

ไม่มี

นายเกรียงศักดิ์ รื่นเสือ
081-698-9118
02-598-9274

45
กิโลเมตร

73 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล หมู่ 6
ตาบลขุนศรี
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

10

ห้องเรียน :: มีมุ้งลวด 3 ห้อง
ไม่มมี ุ้งลวด 2 ห้อง
มีพัดลม / ไม่มีที่นอน
ห้องประชุม : ไม่มมี ุ้งลวด / มีพัดลม /
มีแอร์ / ไม่มีที่นอน
ห้องเรียน / ไม่มีมุ้งลวด / มีพดั ลม /
มีที่นอน

74 โรงเรียนวัดลากค้อน

หมู่ 4
ตาบลราษฎร์นยิ ม
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

40

75 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

หมู่ 9
ตาบลหนองเพรางาย
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

20

ห้องเรียน
ห้องประชุม / มีพัดลม / มีแอร์
ไม่มเี ครื่องนอน

นายเด็จ สว่างอรุณ
02-921-9312
089-807-4653
50
นางดุษดี จาเริญศักดิ์ศรี
(อัตรา/คน/วัน) ครู
02-581-8607
089-986-7596
นางสาวอุรชา สกุลธนกฤช
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-927-6776
081-943-5435

45
กิโลเมตร

ที่

โรงเรียน

76 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์
พัฒนา

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

หมู่ 7
ตาบลทวีวัฒนา
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

30

ห้องเรียน / ไม่มีมุ้งลวด /
มีพัดลม / ไม่มีเครื่องนอน

50
นางรัตนาภรณ์ สถิรพันธ์
(อัตรา/คน/วัน) ผู้อานวยการโรงเรียน
02-926-8501
081-731-6705

77 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 หมู่ 2
ตาบลบ้านใหม่
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

240

ห้องพัดลม / มีหมอน

80
นายชัยยศ ประไพพงษ์
(อัตรา/คน/วัน) ผู้อานวยการโรงเรียน
081-489-7966

78 โรงเรียนคลองเกลือ

หมู่ 2
ตาบลคลองเกลือ
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

300

79 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

หมู่ 10
ตาบลท่าอิฐ
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

30

ห้องเรียน
30
มีหมอน / มีเสื่อ 100 ชุด /
(อัตรา/คน/วัน)
มีมุ้งประมาณ 30 หลัง /
ห้องอาบน้าแยกอยู่ข้างล่าง
แต่ละอาคารมีห้องน้า 2 ห้อง
ห้องประชุม / มีแอร์ / ไม่มีเครื่องนอน
40
(อัตรา/คน/วัน)

80 โรงเรียนวัดเชิงเลน

หมู่ 8
ตาบลท่าอิฐ
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี
40
กิโลเมตร

นางโสภิตอนงค์ บุญช่วย
089-982-5414

2
กิโลเมตร

นายนาวี ทรัพย์ห่วง
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-525-8050
084-086-1739

15
กิโลเมตร

02-525-8217

ที่

โรงเรียน

81 โรงเรียนวัดตาล

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

หมู่ 1
ตาบลบางตะไนย์
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

70

ห้องเรียน / มีพัดลม / มีเครื่องนอน

ไม่มี

นางละเอียด หงส์อุบล
ครู
081-267-2516
02-501-7210

15
กิโลเมตร

82 โรงเรียนวัดตาหนักเหนือ หมู่ 3
ตาบลบางตะไนย์
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

25

ห้องเรียนพื้นกระเบื้อง /
มีพัดลมเพดานทุกห้อง

ไม่มี

นางธาราพร ศิริจรูณเรือง
081-257-4260
092-283-9723

5
กิโลเมตร

83 โรงเรียนวัดบางพูดใน

เลขที่ 16/1 หมู่ 1
ตาบลปากเกร็ด
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

10
40

ห้องพักครูปรับอากาศ
ห้องพักนักเรียน 2 ห้อง

ไม่มี

นายวรชัย สุวรรณก้อน
089-962-3476
นายชินดิษฐ์ ไม้เกษ
081-668-8624

5
กิโลเมตร

84 โรงเรียนวัดปรมัย
ยิกาวาส

หมู่ 7
ตาบลเกาะเกร็ด
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

20

อาคารอเนกประสงค์ / มีพดั ลม /
ไม่มมี ุ้งลวด / ไม่มเี ครื่องนอน

85 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย

หมู่ 4
ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

100

ห้องเรียน / มีพัดลม
ไม่มเี ครื่องนอน

30
นายสุนทร เกิดสุข
(อัตรา/คน/วัน) ผู้อานวยการโรงเรียน
02-584-5765
083-378-4020
ไม่มี

นายนิวัฒน์ พิทยาภิรักษ์
ครู
02-584-4218
089-724-2143

5
กิโลเมตร

5
กิโลเมตร

ที่

โรงเรียน

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

86 โรงเรียนวัดศรีเขต
นันทาราม

หมู่ 10
ตาบลคลองข่อย
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

นายบัญญัติ ผลนาค
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-158-4951
085-919-6460

87 โรงเรียนวัดศาลากุล

หมู่ 3
ตาบลเกาะเกร็ด
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

90

ห้องเรียน 9 ห้อง
มีห้องพัดลม 8 ห้อง
ห้องแอร์ 1 ห้อง
ไม่มเี ครื่องนอน

ไม่มี

นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-584-5147
081-949-5641

88 โรงเรียนวัดสพานสูง

หมู่ 3
ตาบลคลองพระอุดม
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

100

ห้องเรียนยังไม่ได้ใช้ /
ไม่มีพัดลม / ไม่มีเครื่องนอน

ไม่มี

นางสุภาวดี จิรภาสพงศา
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-501-7284
081-646-8069

15
กิโลเมตร

89 โรงเรียนวัดอินทาราม

หมู่ 1
ตาบลคลองพระอุดม
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

100

ห้องประชุม / มีแอร์
ห้องเรียน / มีพัดลม
ไม่มเี ครื่องนอน

ไม่มี

นางณัฐกานต์ วีระวัฒนวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-501-7296
089-441-5589

10
กิโลเมตร

90 โรงเรียนสามัคคีวิทยา

หมู่ 11
ตาบลคลองข่อย
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

80

ห้องเรียน / มีพัดลม

50
นางฉวีวรรณ จินตภัทร์
(อัตรา/คน/วัน) ผู้อานวยการโรงเรียน
02-925-6365
081-421-8988

ที่

โรงเรียน

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

91 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา หมู่ 9
ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

นางรัชนี หลายรัตน์
084-131-2869
02-593-0506
02-927-0663

92 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ หมู่ 7
ตาบลลาโพ
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

15

ห้องเรียน / มีพัดลม

50
นายศุภกฤษ ไชยศร
(อัตรา/คน/วัน) ผู้อานวยการโรงเรียน
089-684-8805
02-925-6105

25
กิโลเมตร

93 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ หมู่ 2
ตาบลบางบัวทอง
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

60

ห้องประชุมใหญ่ / มีแอร์ /
นอนรวม

50
นายขรรค์ชัย ประยูรยวง
(อัตรา/คน/วัน) 086-363-3661

15
กิโลเมตร

94 โรงเรียนประชารัฐบารุง

40

เฉพาะอิสลามเท่านั้น / ห้องเรียน /
มีพัดลม / มีมุ้งลวด

50
นางสิริลักษณ์ แพรพรม
(อัตรา/คน/วัน) ผู้อานวยการโรงเรียน
081-567-3929
02-922-5594
02-922-5659
02-194-3178
086-011-4469

20
กิโลเมตร

หมู่ 4
ตาบลบางบัวทอง
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

95 โรงเรียนประสานสามัคคี หมู่ 3
วิทยา
ตาบลละหาร
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

ที่

โรงเรียน

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

130
(อัตรา/คน/วัน)
ของว่าง 1 มื้อ
อาหาร 2 มื้อ
น้าดื่ม
50
(อัตรา/คน/วัน)

นายสิทธิชัย โลศิริ
นางสุนันทา เมืองสงวน
02-595-1983
081-431-9024

18
กิโลเมตร

นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล
ผู้อานวยการโรงเรียน
02-595-1935
081-755-6338

15
กิโลเมตร

96 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่

หมู่ 5
ตาบลบางรักใหญ่
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

200

ห้องเรียน
ห้องประชุม
ห้องวิชาการ

97 โรงเรียนวัดโมลี

หมู่ 1
ตาบลบางรักใหญ่
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

50

ห้องเรียน / มีพัดลม

98 โรงเรียนวัดลาโพ

หมู่ 3
ตาบลลาโพ
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

60

ห้องเรียน / มีพัดลม

50
นายศุภชัย ภุมรินทร์
(อัตรา/คน/วัน) ผู้อานวยการโรงเรียน
02-926-0686
081-752-7491

35
กิโลเมตร

99 โรงเรียนสุเหร่าเขียว

หมู่ 8
ตาบลละหาร
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

80

ห้องเรียน / มีพัดลม

30
กิโลเมตร

100 โรงเรียนแสงประทีป
รัฐบารุง

หมู่ 9
ตาบลละหาร
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

70

ห้องสมุดติดแอร์ 1 ห้อง
ห้องเรียน พัดลม มีมีมุ้งลวด
ไม่มเี ครื่องนอน

50
นายละออง กลมแป้น
(อัตรา/คน/วัน) ผู้อานวยการโรงเรียน
02-925-6151
083-040-7964
093-067-7367
ไม่มี
นางสิรี ธรรมศรี
02-925-5930
02-191-6405
086-320-7874
086-982-5115

25
กิโลเมตร

ที่

โรงเรียน

101 โรงเรียนแสงประเสริฐ

ที่อยู่
หมู่ 11
ตาบลบางบัวทอง
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
02-926-8221

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

รายละเอียดข้อมูลที่พกั วัดในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
ที่

วัด

ที่อยู่

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
พระครูวิมลสุวรรณกร
02-963-3866
086-533-9171

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

1

วัดกู้

57 หมู่ 5
ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

100

ห้องปรับอากาศ

ไม่มี
(แล้วแต่
จะสนับสนุน
ค่าน้าค่าไฟ)

2

วัดพลับพลา

ถนนพิบูลสงคราม
ตาบลสวนใหญ่
อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

80

ห้องโถงใหญ่ 2 ห้อง

ค่าน้า – ค่าไฟ เจ้าอาวาส
084-069-4537

15
กิโลเมตร

3

วัดทางหลวง

ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี
อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

100

ห้องโถงใหญ่ มีหมอน – ผ้าห่ม

ค่าน้า – ค่าไฟ อาจารย์ไก่
089-007-7951

10
กิโลเมตร

4

วัดกล้วย

ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี
อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

100

ห้องโถงใหญ่ มีหมอน – ผ้าห่ม

ค่าน้า – ค่าไฟ เจ้าอาวาส
085-113-5056

10
กิโลเมตร

5

วัดกาแพง

ถนนพิบูลสงคราม
ตาบลสวนใหญ่
อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนนทบุรี

ค่าน้า – ค่าไฟ พระมหาฯ
080-551-4643

13
กิโลเมตร

20 – 30 ห้องโถงใหญ่ มีหมอน – เสื่อ

6
กิโลเมตร

ที่

วัด

ที่อยู่

6

วัดราษฎร์นิยม

48 หมู่ 6
ตาบลราษฎร์นยิ ม
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 11150

150

ศาลาวัด

7

วัดไผ่เหลือง

ตาบลบางม่วง
อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

50

ห้องประชุมสาหรับสวดมนต์

8

สะพานสูง

ตาบลคลองพระอุดม
อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

200

ห้องโล่ง
ชั้นล่าง – ห้องพักชาย
ชั้นบน – ห้องพักหญิง
ไม่มเี ครื่องนอน

9

วัดคลองขุนศรี

ตาบลขุนศรี
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

50

ศาลาปฏิบตั ิธรรม
มีพัดลม
ไม่มเี ครื่องนอน

ไม่มี
(แล้วแต่
จะสนับสนุน
ค่าน้าค่าไฟ)

10 วัดไทรน้อย

ตาบลไทรน้อย
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

50

อาคารปฏิบตั ิธรรม
มีแอร์
มีเครื่องนอน

ไม่มี

นายอนิรุทธิ์ เนตรวิจติ ร
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดไทรน้อย
081-317-3204

11 วัดคลองเจ้า

ตาบลทวีวัฒนา
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

ศาลาใหญ่
มีพัดลม
ไม่มเี ครื่องนอน

ไม่มี

นายสาโรช อุ่นเอม
090-628-1646
02-593-0501

จานวน
ที่รบั ได้

สภาพห้องพัก

ค่าใช้จา่ ย
บริจาค

ผูป้ ระสานงาน
เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางถึง
เมืองทองธานี

พระครูวินัยธรทินกร
081-343-1284

50
กิโลเมตร

087-499-7270

35
กิโลเมตร

50 บาท ครูวินัย
(อัตรา/คน/วัน) 085-966-1001

13
กิโลเมตร

ไม่มี
(แล้วแต่
จะสนับสนุน
ค่าน้าค่าไฟ)

30
กิโลเมตร

