
สถิติจํานวนผูเขาเย่ียมชมศูนยศึกษาประชาธิปไตย 

ประจาํเดือนมกราคม 2562 

ลําดับ วัน/เวลา ท่ีเขาชม โรงเรียน / หนวยงานท่ีเขาชม ระดับ รวม 

1 
4 ม.ค. 2562 
เวลา 9.00-11.00 น. 

คณะนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก อบจ.ราชบุรี  
จ.ราชบุร ี

ประถมศึกษา 200 

2 
8 ม.ค. 2562 
เวลา 9.00-11.00 น. 

คณะนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก อบจ.ราชบุรี  
จ.ราชบุร ี

ประถมศึกษา 200 

3 
9 ม.ค. 2562  
เวลา 9.00-12.00 น. 

คณะนักศึกษาจาก กศน.จ.นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

มัธยมศึกษา 45 

4 
9 ม.ค. 2562 
เวลา 13.00-15.30 น. 

คณะนักศึกษาจาก ม.สงขลานครินทร  
จ.สงขลา 

ปริญญาตรี 30 

5 
10 ม.ค. 2562 
เวลา 9.00-11.00 น. 

คณะนักเรียนระดับประถมศึกษาจากอบจ.ราชบุรี  
จ.ราชบุร ี

ประถมศึกษา 200 

6 
11 ม.ค. 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

คณะนักศึกษาจาก กศน.อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง มัธยมศึกษา 108 

7 
14 ม.ค. 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

คณะนักศึกษาจาก กศน.อ.ไชโย จ.อางทอง มัธยมศึกษา 90 

8 
15 ม.ค. 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

คณะนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏพระนคร กทม. ปริญญาตรี 70 

9 
15 ม.ค. 2562 
เวลา 13.00-15.30 น. 

คณะนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏพระนคร กทม. ปริญญาตรี 70 

10 
16 ม.ค. 2562 
เวลา 13.00-15.00 น. 

คณะนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏพระนคร กทม. ปริญญาตรี 70 

11 
16 ม.ค. 2562 
เวลา 14.00-15.30 น. 

คณะนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ 
จ.ศรีสะเกษ 

ปริญญาตรี 146 

12 
17 ม.ค. 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา 

ประชาชน 90 

13 
17 ม.ค. 2562 
เวลา 13.00-15.30 น. 

คณะนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏพระนคร กทม. ปริญญาตรี 70 

14 
18 ม.ค. 2562 
เวลา 13.00-15.30 น. 

คณะนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏพระนคร กทม. ปริญญาตรี 70 

15 
18 ม.ค. 2562 
เวลา 13.00-15.30 น. 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก  
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

พระภิกษุ 45 

16 
22 ม.ค. 2562 
เวลา 8.30-12.00 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ประชาชน 90 

17 
22 ม.ค. 2562 
เวลา 13.00-14.30 น. 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

พระภิกษุ 80 

18 
24 ม.ค. 2562 
เวลา 8.30-11.30 น. 

คณะนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏเพชรบุร ี 
จ.เพชรบุรี 

ปริญญาตรี 48 



ลําดับ วัน/เวลา ท่ีเขาชม โรงเรียน / หนวยงานท่ีเขาชม ระดับ รวม 

19 
28 ม.ค. 2562 
เวลา 8.30-11.30 น. 

คณะนักศึกษาจาก กศน.อ.ประโคนชัย  
จ.บุรีรัมย 

มัธยมศึกษา 41 

20 
30 ม.ค. 2562 
เวลา 8.30-11.30 น. 

คณะนักศึกษาจาก กศน.อ.ประโคนชัย  
จ.บุรีรัมย 

มัธยมศึกษา 42 

21 
31 ม.ค. 2562 
เวลา 9.00-11.00 น. 

คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก  
อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุร ี

มัธยมศึกษา 200 

22 
31 ม.ค. 2562 
เวลา 13.30-15.30 น. 

คณะนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช 

ปริญญาตรี 86 

  รวมผูเย่ียมชม  2,071 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



สถิติจํานวนผูเขาเย่ียมชมศูนยศึกษาประชาธิปไตย 

ประจาํเดือนกุมภาพันธ 2562 

ลําดับ วัน/เวลา ท่ีเขาชม โรงเรียน / หนวยงานท่ีเขาชม ระดับ รวม 

1 
1 ก.พ. 2562 
เวลา 8.30-12.00 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ประชาชน 90 

2 
5 ก.พ. 2562 
เวลา 9.00-11.00 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ประชาชน 50 

3 
6 ก.พ. 2562 
เวลา 9.00-11.30 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ประชาชน 50 

4 
7 ก.พ. 2562 
เวลา 9.00-11.30 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ประชาชน 50 

5 
7 ก.พ. 2562 
เวลา 9.00-11.30 น. 

คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีขรภูมิ 
จ.สุรินทร 

มัธยมศึกษา 33 

6 
8 ก.พ. 2562 
เวลา 9.00-11.30 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ประชาชน 50 

7 
12 ก.พ. 2562 
เวลา 8.30-12.00 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ประชาชน 90 

8 
15 ก.พ. 2562 
เวลา 9.30-11.30 น. 

คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากอบจ.ราชบุรี  
จ.ราชบุร ี

มัธยมศึกษา 150 

9 
18 ก.พ. 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

คณะนักศึกษาดูระดับอาชีวะศึกษาจาก 
อบจ.แมฮองสอน จ.แมฮองสอน 

อาชีวศึกษา 120 

10 
20 ก.พ. 2562 
เวลา 10.00-12.30 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อ.วังนอย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ประชาชน 120 

11 
21 ก.พ. 2562 
เวลา 8.30-12.00 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ประชาชน 90 

12 
22 ก.พ. 2562 
เวลา 10.00-12.00 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ประชาชน 70 

13 
25 ก.พ. 2562 
เวลา 10.00-12.00 น. 

คณะนักศึกษาจาก กศน.อ.บางบาล 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

มัธยมศึกษา 80 

14 
26 ก.พ. 2562 
เวลา 10.00-12.00 น. 

คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก 
อบจ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

มัธยมศึกษา 102 

15 
27 ก.พ. 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

คณะนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย จ.บุรีรัมย ปริญญาตรี 120 

16 
28 ก.พ. 2562 
เวลา 10.00-12.00 น. 

คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก 
อบจ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

มัธยมศึกษา 77 

 รวมผูเย่ียมชม   1,342 
 

  



สถิติจํานวนผูเขาเย่ียมชมศูนยศึกษาประชาธิปไตย 

ประจาํเดือนมีนาคม 2562 

ลําดับ วัน/เวลา ท่ีเขาชม โรงเรียน / หนวยงานท่ีเขาชม ระดับ รวม 

1 
1 มี.ค. 2562 
เวลา 10.00-12.00 น. 

คณะนักศึกษาจาก กศน.อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง มัธยมศึกษา 60 

2 
4 มี.ค. 2562 
เวลา 9.30-12.00 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ประชาชน 100 

3 
5 มี.ค. 2562 
เวลา 9.00-11.00 น. 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก 
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กทม. 

ปริญญาเอก 40 

4 
6 มี.ค. 2562 
เวลา 9.00-11.30 น. 

คณะนักศึกษาจาก กศน.อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

มัธยมศึกษา 100 

5 
7 มี.ค. 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก อบจ.ชัยภูมิ  
จ.ชัยภูมิ 

มัธยมศึกษา 90 

6 
8 มี.ค. 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 
ม.ราชภัฏกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 

ปริญญาตรี 45 

7 
11 มี.ค. 2562 
เวลา 8.30-11.00 น. 

คณะกรรมการสภานักเรียนจาก 
โรงเรียนพิบูลอุปภัมภ กทม. 

มัธยมศึกษา 120 

8 
12 มี.ค. 2562 
เวลา 9.00-12.00 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ประชาชน 90 

9 
14 มี.ค. 2562 
เวลา 8.30-9.30 น. 

คณะผูเขารับการปฐมนิเทศพนักงานสืบสวนและ 
ไตสวน และนิติกรระดับปฏิบัติการ 

พนักงาน 37 

10 
15 มี.ค. 2562 
เวลา 9.30-12.00 น. 

คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ประชาชน 100 

11 
18 มี.ค. 2562 
เวลา 9.00-11.30 น. 

คณะกรรมการสภานักเรียน ร.ร.สระบุรีวิทยาคม  
จ.สระบุรี 

มัธยมศึกษา 70 

12 
20 มี.ค. 2562 
เวลา 9.00-11.30 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 
ม.ราชภัฏราชนครนิทร จ.ฉะเชิงเทรา 

ปริญญาตรี 46 

13 
27 มี.ค. 2562 
เวลา 13.00-16.00 

คณะยุวชนประชาธิปไตยรฐัสภา กรุงเทพมหานคร มัธยมศึกษา 60 

14 
28 มี.ค. 2562 
เวลา 9.00-11.30 น. 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 
ม.ราชภัฏกาฬสินธ จ.กาฬสินธ 

ปริญญาตรี 52 

 รวมผูเย่ียมชม   1,010 
 

 

 

 

  



สถิติจํานวนผูเขาเย่ียมชมศูนยศึกษาประชาธิปไตย 

ประจาํเดือนเมษายน 2562 

ลําดับ วัน/เวลา ท่ีเขาชม โรงเรียน / หนวยงานท่ีเขาชม ระดับ รวม 

1 
4 เม.ย. 2562 
เวลา 13.00-16.00 น. 

คณะยุวชนประชาธิปไตยรฐัสภา กรุงเทพมหานคร มัธยมศึกษา 60 

2 
25 เม.ย. 2562 
เวลา 9.30-12.00 น. 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 
ม.ราชภัฏราชนครนิทร จ.บุรีรมัย 

ปริญญาตรี 45 

 รวมผูเย่ียมชม   105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถิติจํานวนผูเขาเย่ียมชมศูนยศึกษาประชาธิปไตย 

ประจาํเดือนพฤษภาคม 2562 

ลําดับ วัน/เวลา ท่ีเขาชม โรงเรียน / หนวยงานท่ีเขาชม ระดับ รวม 

1 
8 พ.ค. 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 
ม.ราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ปริญญาตรี 12 

2 
14 พ.ค. 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. 

คณะประชาชนผูสนใจ 
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

ประชาชน 40 

3 
17 พ.ค. 2562 
เวลา 09.00-12.00 น. 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 
ม.เชียงใหม จ.เชียงใหม 

ปริญญาตรี 26 

 รวมผูเย่ียมชม   78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


