
ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

1 กระบี่ อ.เขาพนม ทต.เขาพนม 1.รร.บ้านทับพล

2 กระบี่ อ.เขาพนม ทต.เขาพนม 2.รร.บ้านห้วยเสียด

3 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.เขาพนม 2.รร.บ้านเทพพนม

4 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.หน้าเขา 1.รร.บ้านเขาดิน

5 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.หน้าเขา 2.รร.บ้านถ ้าโกบ

6 กระบี่ อ.เขาพนม อบต.หน้าเขา 3.รร.บ้านห้วยน ้าแก้ว

7 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.พรุดินนา 4.รร.บ้านควน

8 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.พรุดินนา 5.รร.บ้านช่องเสียด

9 กระบี่ อ.คลองท่อม อบต.เพหลา 4.รร.บ้านเพหลา

10 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.คีรีวง 1.รร.บ้านบกเก้าห้อง

11 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.คีรีวง 2.รร.วัดบางเหลียว

12 กระบี่ อ.ปลายพระยา อบต.คีรีวง 3.รร.สหกรณ์ประชาอุทิศ

13 กระบี่ อ.ล้าทับ ทต.ล้าทับ 1.รร.บ้านนาพรุ

14 กระบี่ อ.ล้าทับ ทต.ล้าทับ 2.รร.บ้านล้าทับ

15 กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน 1.รร.บ้านคลองขนาน

16 กระบี่ อ.อ่าวลึก ทต.อ่าวลึกใต้ 2.รร.บ้านคลองหิน

17 กระบี่ อ.อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกใต้ 2.รร.บ้านในควน

18 กระบี่ อ.อ่าวลึก อบต.อ่าวลึกเหนือ 4.รร.สหกรณ์นิคม อ่าวลึก 1

19 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.เกาะส้าโรง 3.รร.บ้านท่าอ้อ

20 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.บ้านเก่า 5.รร.บ้านห้วยน ้าขาว(สาขาพุน ้าร้อน)

21 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.ลาดหญ้า 5.รร.อาทรสังขะวัฒนะ 3

22 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย ทต.ด่านมะขามเตี ย 1.รร.อนุบาลด่านมะขามเตี ย

23 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก 1.รร.บ้านท่ามะเฟือง

24 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก 2.รร.บ้านท่ามะไฟ

25 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก 3.รร.บ้านท่าเสด็จ

26 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก 4.รร.บ้านทุง่ยาว

27 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก 5.รร.บ้านไทรทอง

28 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก 6.รร.บ้านโป่งโก

29 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก 7.รร.บ้านหนองกวาง

30 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก 8.รร.บ้านหนองโสน

31 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก 9.รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง

32 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก 10.รร.วัดจรเข้เผือก

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 
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33 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.จรเข้เผือก 11.รร.วัดถ ้าอ่างหิน

34 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.ด่านมะขามเตี ย 1.รร.ช่างกลอนุสรณ์ 3

35 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.ด่านมะขามเตี ย 2.รร.บ้านท่าพุ

36 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.ด่านมะขามเตี ย 3.รร.บ้านท่าแย้

37 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.ด่านมะขามเตี ย 4.รร.บ้านเนินไพร

38 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.ด่านมะขามเตี ย 5.รร.บ้านหนองปล้อง

39 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.ด่านมะขามเตี ย 6.รร.บ้านหนองผู้เฒ่า

40 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี ย อบต.ด่านมะขามเตี ย 7.รร.บ้านหนองหิน

41 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ ทต.ทองผาภูมิ 1.รร.อนุบาลทองผาภูมิ

42 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ ทต.สหกรณ์นิคม 1.รร.บ้านดินโส

43 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ ทต.สหกรณ์นิคม 2.รร.บ้านป่าไม้สะพานลาว

44 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง ทต.หนองขาว 1.รร.วัดอินทาราม

45 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง ทต.หนองตากยา 1.รร.ดิศกุล

46 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง ทต.หนองตากยา 2.รร.บ้านหนองสองห้อง

47 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.ท่าตะคร้อ 1.รร.วัดท่าตะคร้อ

48 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.พังตรุ 1.รร.บ้านรางสมอ

49 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.หนองตากยา 1.รร.จ้ารูญเนติศาสตร์

50 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.หนองตากยา 2.รร.บ้านโกรกตารอด

51 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.หนองตากยา 3.รร.บ้านหนองอีเห็น

52 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.หนองตากยา 4.รร.วัดหนองตะครอง

53 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา ทต.ท่ามะกา 1.รร.บ้านท่ามะกา

54 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา ทต.ท่าไม้ 1.รร.วัดกระต่ายเต้น

55 กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา ทต.ท่าไม้ 2.รร.วัดคร้อพนัน

56 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค ทต.วังโพธ์ 1.รร.บ้านวังโพธิ์

57 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม 1.รร.บ้านเขาสามชั น

58 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม 2.รร.บ้านลุ่มผึ ง

59 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม 3.รร.บ้านหนองขอน

60 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม 4.รร.สามัคคีธรรมานุสรณ์

61 กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ลุ่มสุ่ม 5.รร.หลุงกัง

62 กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย ทต.บ่อพลอย 1.รร.อนุบาลบ่อพลอย

63 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.ทุง่กระบ่้า 4.รร.บ้านหนองอ้าเภอจีน

64 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองนกแก้ว 1.รร.บ้านช่องกลิ งช่องกรด
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65 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองนกแก้ว 2.รร.บ้านหนองเค็ด

66 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองนกแก้ว 3.รร.บ้านหนองจั่น

67 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองนกแก้ว 4.รร.บ้านหนองนกแก้ว

68 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ 1.รร.บ้านตลุงเหนือ

69 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ 2.รร.บ้านน ้าโจน

70 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ 3.รร.บ้านโป่งไหม

71 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ 4.รร.บ้านหนองไก่เหลือง

72 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ 5.รร.บ้านหนองตาก้าย

73 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ 6.รร.บ้านหนองประดู่

74 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองประดู่ 7.รร.บ้านหนองปรือ

75 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง 1.รร.บ้านตรอกสะเดา

76 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง 2.รร.บ้านบะลังกา

77 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง 3.รร.บ้านพรหมณี

78 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง 4.รร.บ้านหนองกะหนาก

79 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง 5.รร.บ้านหนองปลิง

80 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง 6.รร.บ้านหนองมะสัง

81 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง 7.รร.บ้านหนองใหญ่

82 กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.หนองปลิง 8.รร.ประชาพัฒนา

83 กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.ท่ากระดาน 2.รร.บ้านแก่งแคบ

84 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ทต.ห้วยกระเจา 1.รร.บ้านเขากรวด

85 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ทต.ห้วยกระเจา 2.รร.บ้านเขาศาลา

86 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ทต.ห้วยกระเจา 3.รร.บ้านซ่อง

87 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ทต.ห้วยกระเจา 4.รร.บ้านทัพพระยา

88 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ทต.ห้วยกระเจา 5.รร.บ้านทุง่มังกะหร่า

89 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ทต.ห้วยกระเจา 6.รร.บ้านไพรงาม

90 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ทต.ห้วยกระเจา 7.รร.อนุบาลห้วยกระเจา

91 กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ทต.ล้าพาน 5.รร.ฝายแตกวิทยาคม

92 กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ทต.หลุบ 4.รร.เตาไหราษฎร์ผดุง

93 กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ อบต.นาโก 1.รร.โคกหวายราษฎร์สามัคคี

94 กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ อบต.นาโก 2.รร.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

95 กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ อบต.นาโก 3.รร.นาโกวิทยาสูง

96 กาฬสินธุ์ อ.ฆอ้งชัย อบต.เหล่ากลาง 1.รร.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
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97 กาฬสินธุ์ อ.ดอนจาน อบต.ดงพยุง 3.รร.ดงพยงุสงเคราะห(์โนนกกจกิประชาสรรพ์)

98 กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์ ทต.นามะเขือ 4.รร.โพนสวางพิทยาคม

99 ก้าแพงเพชร อ.เมืองก้าแพงเพชร ทต.นิคมทุง่โพธิท์ะเล 1.รร.นิคม 1

100 ก้าแพงเพชร อ.เมืองก้าแพงเพชร ทต.นิคมทุง่โพธิท์ะเล 2.รร.นิคม 2

101 ก้าแพงเพชร อ.เมืองก้าแพงเพชร ทต.นิคมทุง่โพธิท์ะเล 3.รร.นิคม 3

102 ก้าแพงเพชร อ.เมืองก้าแพงเพชร ทต.นิคมทุง่โพธิท์ะเล 4.รร.นิคม 4

103 ก้าแพงเพชร อ.เมืองก้าแพงเพชร ทต.นิคมทุง่โพธิท์ะเล 5.รร.นิคม 5

104 ก้าแพงเพชร อ.เมืองก้าแพงเพชร อบต.ท่าขุนราม 3.รร.วัดอุทุมพร

105 ก้าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.ดอนแตง 3.รร.ดอนโค้ง

106 ก้าแพงเพชร อ.คลองขลุง ทต.ท่ามะเขือ 1.รร.อนุบาลคลองขลุง

107 ก้าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.แม่ลาด 1.รร.บ้านท่ามะขาม

108 ก้าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.แม่ลาด 2.รร.บ้านแม่ลาด

109 ก้าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.แม่ลาด 3.รร.บ้านห้วยน้อย

110 ก้าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.แม่ลาด 4.รร.วัดคงคาราม

111 ก้าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.แม่ลาด 5.รร.วัดพรมประดิษฐ์

112 ก้าแพงเพชร อ.คลองขลุง อบต.วังไทร 7.รร.อนุบาลวังไทร (สาขาบ้านหนองเม่น)

113 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ทต.บ้านเป็ด 6.รร.บ้านหนองโจด

114 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบต.ดอนช้าง 5.รร.บ้านหัวบึงหัวสระ

115 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบต.ดอนหัน 7.รร.บ้านหลุบหญ้าคา

116 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบต.บ้านหว้า 4.รร.บ้านหนองทุม่

117 ขอนแก่น อ.โคกโพธิไ์ชย ทต.ภูผาเเดง 1.รร.โนนคูณอัมพวัน

118 ขอนแก่น อ.โคกโพธิไ์ชย ทต.ภูผาเเดง 2.รร.บ้านหนองทุม่วิทยา

119 ขอนแก่น อ.โคกโพธิไ์ชย ทต.ภูผาเเดง 3.รร.อุดมคงคาคีรีเขต

120 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.ศรีบุญเรือง 1.รร.บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บ้ารุง

121 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.ศรีบุญเรือง 2.รร.บ้านท่าม่วง

122 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.ศรีบุญเรือง 3.รร.บ้านวังเวินกุดหล่ม

123 ขอนแก่น อ.ชุมแพ ทม.ชุมแพ 1.รร.โคกสูงสว่าง(ราษฎร์บูรณะ)

124 ขอนแก่น อ.ชุมแพ ทต.หนองเสาเล้า 1.รร.บ้านสุขสมบูรณ์

125 ขอนแก่น อ.ชุมแพ ทต.หนองเสาเล้า 2.รร.บ้านหนองโพงโพด

126 ขอนแก่น อ.ชุมแพ ทต.หนองเสาเล้า 3.รร.บ้านหนองศาลา

127 ขอนแก่น อ.ชุมแพ ทต.หนองเสาเล้า 4.รร.บ้านหนองเสาเล้า

128 ขอนแก่น อ.ชุมแพ ทต.หนองเสาเล้า 5.รร.หนองหว้าวิทยา
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129 ขอนแก่น อ.ชุมแพ อบต.ชุมแพ 1.รร.บ้านหนองบัวโนนเมือง

130 ขอนแก่น อ.ชุมแพ อบต.ชุมแพ 2.รร.บ้านแห(่ประชานุเคราะห์)

131 ขอนแก่น อ.น ้าพอง ทต.กุดน ้าใส 5.รร.บ้านหนองอ้อน้อย

132 ขอนแก่น อ.น ้าพอง ทต.น ้าพอง 1.รร.เทศบาลน ้าพองภูริพัฒน์

133 ขอนแก่น อ.น ้าพอง ทต.น ้าพอง 2.รร.น ้าพองประชานุกูล

134 ขอนแก่น อ.น ้าพอง ทต.ล้าน ้าพอง 2.รร.บ้านค้ามืด

135 ขอนแก่น อ.น ้าพอง ทต.ล้าน ้าพอง 3.รร.บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา

136 ขอนแก่น อ.น ้าพอง ทต.ล้าน ้าพอง 5.รร.บ้านห้วยไผ่หนองโน

137 ขอนแก่น อ.น ้าพอง อบต.ทรายมูล 1.รร.บ้านโคกสง่านางาม

138 ขอนแก่น อ.น ้าพอง อบต.ทรายมูล 2.รร.บ้านจ้าปาหัวบึง

139 ขอนแก่น อ.น ้าพอง อบต.ทรายมูล 3.รร.บ้านทรายมูล

140 ขอนแก่น อ.น ้าพอง อบต.ทรายมูล 4.รร.บ้านหนองหว้าสุขใจ

141 ขอนแก่น อ.น ้าพอง อบต.สะอาด 2.รร.บ้านดงมัน

142 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ 1.รร.จตุรมิตรบ้านไผ่

143 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ 2.รร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ

144 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ 3.รร.บ้านเกิ ง

145 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ 4.รร.บ้านไผ่ประถมศึกษา

146 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ 5.รร.บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์

147 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ 6.รร.บ้านหนองลุมพุก

148 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ 7.รร.ประเสริฐแก้วอุทิศ

149 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ 8.รร.วัดจันทร์ประสิทธิ์

150 ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ทต.โคกงาม 2.รร.บ้านค้าหญ้าแดง

151 ขอนแก่น อ.พล อบต.หนองมะเขือ 1.รร.บ้านโคกไม้งาม

152 ขอนแก่น อ.พล อบต.หัวทุง่ 1.รร.บ้านหนองทุม่

153 ขอนแก่น อ.พล อบต.หัวทุง่ 2.รร.สหราษฎร์อนุกูล

154 ขอนแก่น อ.พล อบต.หัวทุง่ 3.รร.หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร

155 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.ดินด้า 1.รร.ดินด้าวังชัยวิทยา

156 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.ดินด้า 2.รร.บ้านกุดดุกวิทยา

157 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.ดินด้า 3.รร.บ้านหนองทุม่โนนสวรรค์

158 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.หว้าทอง 1.รร.บ้านโคกกลางวิทยา

159 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.หว้าทอง 2.รร.บ้านพระบาท

160 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.หว้าทอง 3.รร.บ้านห้วยบง
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161 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.หว้าทอง 4.รร.บ้านหว้าทอง

162 ขอนแก่น อ.ภูเวียง อบต.หว้าทอง 5.รร.หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา

163 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ทต.มัญจาคีรี 2.รร.อนุบาลเทศบาลมัญจาคีรี

164 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.ท่าศาลา 4.รร.บ้านโนนเค็ง

165 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.สวนหม่อน 1.รร.ไตรมิตรศึกษา

166 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.สวนหม่อน 2.รร.โนนเขวาประชารักษ์

167 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.สวนหม่อน 6.รร.บ้านวังแคน

168 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.สวนหม่อน 7.รร.บ้านสวนหม่อน

169 ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.สวนหม่อน 8.รร.บ้านเหล่ากกหุง่สว่าง

170 ขอนแก่น อ.แวงน้อย อบต.ท่านางแนว 4.รร.บ้านโพนงาม

171 ขอนแก่น อ.แวงน้อย อบต.แวงน้อย 3.รร.บ้านโนนศิลา

172 ขอนแก่น อ.สีชมพู ทต.สีชมพู 1.รร.ชุมชนบ้านวังเพิม่

173 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.บ้านใหม่ 1.รร.บ้านสวนสวรรค์

174 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.บ้านใหม่ 2.รร.บ้านโสกจานนาดี

175 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.บ้านใหม่ 3.รร.บ้านใหม่โสกส้มกบ

176 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.สีชมพู 1.รร.บ้านโคกป่ากุง

177 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.สีชมพู 2.รร.บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์

178 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.สีชมพู 3.รร.บ้านป่าน

179 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.สีชมพู 4.รร.บ้านหนองตาไก้พิทยา

180 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.สีชมพู 5.รร.บ้านห้วยสายหนัง

181 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.สีชมพู 6.รร.อนุบาลสีชมพู

182 ขอนแก่น อ.หนองเรือ ทต.หนองแก 1.รร.เทศบาลต้าบลหนองแก

183 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.โนนสะอาด 1.รร.โคกกลางโนนคูณโนนศิลา

184 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.โนนสะอาด 2.รร.โนนสะอาดพิทยา

185 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.โนนสะอาด 3.รร.บ้านดอนหันโนนหินแห่

186 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.โนนสะอาด 4.รร.บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์

187 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.โนนสะอาด 5.รร.บ้านโนนหนองแวง

188 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.โนนสะอาด 6.รร.บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง

189 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.ยางค้า 4.รร.บ้านยางค้า

190 ขอนแก่น อ.หนองสองห้อง ทต.หนองสองห้อง 1.รร.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

191 ขอนแก่น อ.หนองสองห้อง ทต.หนองสองห้อง 2.รร.บ้านหนองสองห้อง

192 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.บางชัน 1.รร.บ้านท่าขาหย่าง
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193 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.มาบไพ 1.รร.วัดมาบไผ่

194 จันทบุรี อ.ขลุง อบต.วังสรรพรส 1.รร.วัดเวฬุ

195 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ ทต.พลวง 2.รร.บ้านทุง่ตาอิน

196 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.คลองขุด 1.รร.บ้านเจ้าหลาว

197 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.คลองขุด 2.รร.บ้านเตาหม้อ

198 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.คลองขุด 3.รร.วัดคลองขุด

199 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.คลองขุด 4.รร.วัดหมูดุด

200 จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.ทุง่เบญจา 1.รร.บ้านสะพานเลือก

201 จันทบุรี อ.นายายอาม ทต.นายายอาม 1.รร.ต้นตระบก

202 จันทบุรี อ.นายายอาม ทต.นายายอาม 2.รร.วัดนายายอาม

203 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.กระแจะ 1.รร.บ้านยางระหง

204 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.กระแจะ 2.รร.วัดโขดหอย

205 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.กระแจะ 3.รร.วัดนาซา

206 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.กระแจะ 4.รร.วัดหนองแหวน

207 จันทบุรี อ.สอยดาว ทต.ทรายขาว 1.รร.บ้านตามูล

208 จันทบุรี อ.สอยดาว ทต.ทรายขาว 2.รร.บ้านปะตง

209 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.สะตอน 1.รร.บ้านทรัพย์เจริญ

210 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.สะตอน 2.รร.บ้านสวนส้ม

211 จันทบุรี อ.สอยดาว อบต.สะตอน 3.รร.สตรีวิทยาอุปถัมภ์

212 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา 1.รร.พุทธโสธร

213 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา 2.รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

214 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองนครเนื่องเขต 1.รร.วัดชนะสงสาร

215 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองนา 1.รร.วัดพรหมสุวรรณ

216 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ท่าไข่ 1.รร.นิโครธาราม

217 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ท่าไข่ 2.รร.ประตูน ้าท่าไข่

218 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ท่าไข่ 3.รร.วัดเทพนิมิตร

219 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางขวัญ 1.รร.วัดเทีย่งพิมลมุข

220 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางขวัญ 2.รร.วัดราษฎร์ศรัทธาท้า

221 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางตีนเป็ด 3.รร.สันติภาพ

222 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางไผ่ 1.รร.วัดทด

223 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บ้านใหม่ 1.รร.วัดไชยพฤฒาราม

224 ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บ้านใหม่ 2.รร.วัดสายชล
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225 ฉะเชิงเทรา อ.คลองเขื่อน อบต.บางตลาด 2.รร.วัดคุ้งกร่าง

226 ฉะเชิงเทรา อ.บางน ้าเปรี ยว ทต.บางน ้าเปรี ยว 1.รร.ประชาฤกษ์สมบูรณ์

227 ฉะเชิงเทรา อ.บางน ้าเปรี ยว อบต.ศาลาแดง 1.รร.วัดคลองเจ้า

228 ฉะเชิงเทรา อ.บางน ้าเปรี ยว อบต.ศาลาแดง 2.รร.วัดบึงทองหลาง

229 ฉะเชิงเทรา อ.บางน ้าเปรี ยว อบต.ศาลาแดง 3.รร.วัดสว่างอารมณ์

230 ฉะเชิงเทรา อ.บางน ้าเปรี ยว อบต.ศาลาแดง 4.รร.วัดหลวงแพ่ง

231 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.บางวัว 1.รร.พิบูลประชานุเคราะห์ฯ

232 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.บางวัวคณารักษ์ 1.รร.วัดบางวัว

233 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.บางสมัคร 1.รร.วัดบางสมัคร

234 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.หอมศีล 1.รร.วัดสุคันธสีลาราม

235 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง อบต.บางเกลือ 1.รร.วัดบางเกลือ

236 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง อบต.บางเกลือ 2.รร.วัดลาดยาว

237 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง อบต.หอมศีล 1.รร.คลองตาเอี่ยม

238 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง อบต.หอมศีล 2.รร.วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม

239 ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง อบต.หอมศีล 3.รร.สกัด 40

240 ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ ทต.เทพราช 1.รร.วัดคลองสวน

241 ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ ทต.เทพราช 2.รร.วัดเทพราช

242 ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ ทต.เทพราช 3.รร.สุเหร่าจรเข้น้อย

243 ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ อบต.คลองบ้านโพธิ์ 1.รร.วัดคลองต้นหมัน

244 ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ อบต.คลองบ้านโพธิ์ 2.รร.วัดคลองบ้านโพธิ์

245 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ทต.เกาะขนุน 1.รร.วัดพงษาราม

246 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เกาะขนุน 2.รร.บ้านหนองอีโถน

247 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต ทต.สนามชัยเขต 1.รร.วัดบางมะเฟือง

248 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี 1.รร.ไทยรัฐวิทยา 41

249 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี 2.รร.บางพะเนียง

250 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี 3.รร.บ้านท่าม่วง

251 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี 4.รร.บ้านยางแดง

252 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี 5.รร.บ้านสระไม้แดง

253 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี 6.รร.บ้านหนองยาง

254 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี 7.รร.บ้านห้วยน ้าใส

255 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี 8.รร.บ้านอ่างทอง

256 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.คู้ยายหมี 9.รร.วัดดอนท่านา
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257 ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต อบต.ทุง่พระยา 6.รร.บ้านมาบนาดี

258 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี 1.รร.วัดอุทยานนที

259 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี 2.รร.อนุบาลชลบุรี

260 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ทต.หนองไม้แดง 1.รร.บ้านห้วยสาลิกา

261 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ทต.หนองไม้แดง 2.รร.วัดศรีพโลทัย

262 ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ทต.หนองไม้แดง 3.รร.อนุบาลวัดอู่ตะเภา

263 ชลบุรี อ.เกาะจันทร์ ทม.ปรกฟ้า 3.รร.บ้านคลอง

264 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.เกษตรสุวรรณ 1.รร.บ้านขุนช้านาญ

265 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.เกษตรสุวรรณ 2.รร.บ้านคลองโค

266 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.เกษตรสุวรรณ 3.รร.บ้านคลองปริง

267 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.เกษตรสุวรรณ 4.รร.บ้านธรรมรัตน์

268 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.เกษตรสุวรรณ 5.รร.บ้านวังมะเด่ือ

269 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.เกษตรสุวรรณ 6.รร.บ้านอ่างกระพงศ์

270 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อทอง 1.รร.บ้านคลองยาง

271 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อทอง 2.รร.บ้านคลองใหญ่

272 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อทอง 3.รร.บ้านทับร้าง

273 ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อทอง 4.รร.บ้านทับสูง

274 ชลบุรี อ.บางละมุง ทต.ตะเคียนเตี ย 1.รร.บ้านตะเคียนเตี ย

275 ชลบุรี อ.บางละมุง ทต.ตะเคียนเตี ย 2.รร.บ้านนาวัง

276 ชลบุรี อ.บางละมุง ทต.ตะเคียนเตี ย 3.รร.บ้านโรงหีบ

277 ชลบุรี อ.บางละมุง ทต.ตะเคียนเตี ย 4.รร.วัดโป่งสะเก็ต

278 ชลบุรี อ.บางละมุง ทต.ตะเคียนเตี ย 5.รร.วัดเวฬุวนาราม

279 ชลบุรี อ.บางละมุง ทต.โป่ง 1.รร.บ้านมาบประชัน

280 ชลบุรี อ.บางละมุง ทต.โป่ง 2.รร.วัดโป่ง

281 ชลบุรี อ.บางละมุง ทต.โป่ง 3.รร.วัดสว่างอารมณ์

282 ชลบุรี อ.บ้านบึง ทม.บ้านบึง 1.รร.บ้านหนองปลาไหล

283 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.คลองกิ่ว 1.รร.บ้านมาบคล้า

284 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.คลองกิ่ว 2.รร.บ้านมาบล้าบิด

285 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.คลองกิ่ว 3.รร.บ้านโสม

286 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.คลองกิ่ว 4.รร.บ้านหมื่นจิต

287 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.คลองกิ่ว 5.รร.วัดหนองน ้าเขียว

288 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองไผ่แก้ว 1.รร.บ้านป่ายุบ
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289 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองไผ่แก้ว 2.รร.บ้านหนองปรือ

290 ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองไผ่แก้ว 3.รร.บ้านหนองไผ่แก้ว

291 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ท่าข้าม 1.รร.วัดพรหมรัตนาราม

292 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ทุง่ขวาง 1.รร.บ้านหนองหัวหมู

293 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.ทุง่ขวาง 2.รร.วัดนากระรอก

294 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นามะตูม 1.รร.วัดใหม่ท่าโพธิ์

295 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาเริก 1.รร.ไทยรัฐวิทยา 42

296 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาเริก 2.รร.บ้านเนิน

297 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาเริก 3.รร.วัดโคกพระศิลาราม

298 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาเริก 4.รร.วัดเนินสัก

299 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.นาเริก 5.รร.วัดโป่งปากดง

300 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดหลวง 1.รร.วัดหลวงพรหมาวาส

301 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองเหียง 1.รร.บ้านเขาอ้านวยสุข

302 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองเหียง 2.รร.บ้านไร่เสธ์

303 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองเหียง 3.รร.บ้านหนองข่า

304 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองเหียง 4.รร.บ้านหนองไผ่แก้ว

305 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองเหียง 5.รร.วัดแปลงเกต

306 ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.หนองเหียง 6.รร.วัดหนองสังข์

307 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.เกาะลอย 1.รร.บ้านบางหัก

308 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.เกาะลอย 2.รร.วัดเกาะลอย

309 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.บางนาง 1.รร.บ้านเนินถาวร

310 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.บางนาง 2.รร.บ้านบางแสม

311 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.บางนาง 3.รร.วัดบางนาง

312 ชลบุรี อ.พานทอง อบต.บางนาง 4.รร.วัดวรพรตสังฆาวาส

313 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 1.รร.บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

314 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 2.รร.บ้านชากยายจีน

315 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 3.รร.บ้านทุง่กราด

316 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 4.รร.บ้านบางละมุง

317 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 5.รร.วัดบ้านนา

318 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 6.รร.วัดพระประทานพร

319 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 7.รร.วัดมโนรม

320 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 8.รร.วัดสุกรีย์บุญญาราม
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321 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 9.รร.วัดหนองคล้า

322 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 10.รร.วัดแหลมฉบัง

323 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 11.รร.วัดใหม่เนินพยอม

324 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 1.รร.บ่อวิน

325 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 2.รร.บ้านเขาดิน

326 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 3.รร.บ้านเขาตะแบก

327 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 4.รร.บ้านเขาหิน

328 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 5.รร.บ้านเนินตอง

329 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 6.รร.บ้านบึง

330 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 7.รร.บ้านพันเสด็จนอก

331 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 8.รร.บ้านวังค้อ

332 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 9.รร.บ้านหนองปรือ

333 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 10.รร.บ้านหุบบอน

334 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 11.รร.วัดจุกกะเฌอ

335 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 12.รร.วัดนาพร้าว

336 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 13.รร.วัดพิบูลสัณหธรรม

337 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 14.รร.วัดรังษีสุทธาวาส

338 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 15.รร.วัดวังหิน

339 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 16.รร.วัดหนองขาม

340 ชลบุรี อ.ศรีราชา ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ 17.รร.วัดอัมพวัน

341 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.เขาคันทรง 1.รร.บ้านเขาคันทรง

342 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.เขาคันทรง 2.รร.บ้านระเวิง

343 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.เขาคันทรง 3.รร.บ้านสุรศักด์ิ

344 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.บางพระ 1.รร.บ้านทางตรง

345 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.บางพระ 2.รร.บ้านห้วยกรุ

346 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.บางพระ 3.รร.บ้านห้วยกุ่ม

347 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.บางพระ 4.รร.วัดเขาฉลาก

348 ชลบุรี อ.ศรีราชา อบต.บางพระ 5.รร.วัดตโปทาราม

349 ชลบุรี อ.สัตหีบ ทต.นาจอมเทียน 1.รร.บ้านหินวง

350 ชลบุรี อ.สัตหีบ ทต.นาจอมเทียน 2.รร.บ้านอ้าเภอ

351 ชลบุรี อ.สัตหีบ ทต.นาจอมเทียน 3.รร.วัดนาจอมเทียน

352 ชลบุรี อ.สัตหีบ ทต.นาจอมเทียน 4.รร.วัดหนองจับเต่า
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353 ชลบุรี อ.สัตหีบ อบต.แสมสาร 1.รร.ชุมชนบ้านช่องแสมสาร

354 ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ทม.ชัยนาท 1.รร.ศรีวิชัย

355 ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ทม.ชัยนาท 2.รร.อนุบาลชัยนาท

356 ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ทต.หาดท่าเสา 2.รร.วัดใหม่วงเดือน

357 ชัยนาท อ.มโนรมย์ ทต.หางน ้าสาคร 4.รร.วัดหางแขยง

358 ชัยนาท อ.มโนรมย์ อบต.ท่าฉนวน 1.รร.ไทยรัฐวิทยา 57

359 ชัยนาท อ.มโนรมย์ อบต.ท่าฉนวน 2.รร.วัดหัวยาง

360 ชัยนาท อ.มโนรมย์ อบต.ท่าฉนวน 3.รร.วัดใหญ่

361 ชัยนาท อ.มโนรมย์ อบต.ท่าฉนวน 4.รร.สะพานหิน

362 ชัยนาท อ.มโนรมย์ อบต.ท่าฉนวน 5.รร.หางน ้าหนองแขม

363 ชัยนาท อ.วัดสิงห์ ทต.วัดสิงห์ 1.รร.เทศบาลวัดสิงห์

364 ชัยนาท อ.สรรคบุรี ทต.แพรกศรีราชา 1.รร.วัดใหม่สรรคบุรี

365 ชัยนาท อ.สรรคบุรี ทต.โพงาม 4.รร.วัดโบสถ์

366 ชัยนาท อ.สรรคบุรี ทต.ห้วยกรดพัฒนา 1.รร.ดอนโพธิศ์รี

367 ชัยนาท อ.สรรพยา ทต.โพธิพ์ิทักษ์ 1.รร.วัดมะฝ่อ

368 ชัยนาท อ.สรรพยา ทต.โพนางด้าตก 1.รร.บ้านคลองยาง

369 ชัยนาท อ.สรรพยา ทต.โพนางด้าตก 2.รร.วัดคงคาราม

370 ชัยนาท อ.สรรพยา ทต.โพนางด้าตก 3.รร.วัดโคกจันทน์

371 ชัยนาท อ.สรรพยา ทต.โพนางด้าตก 4.รร.วัดตะกู

372 ชัยนาท อ.สรรพยา ทต.โพนางด้าออก 1.รร.วัดไผ่ล้อม

373 ชัยนาท อ.สรรพยา ทต.โพนางด้าออก 2.รร.วัดมะปราง

374 ชัยนาท อ.สรรพยา ทต.โพนางด้าออก 3.รร.วัดสมอ

375 ชัยนาท อ.สรรพยา ทต.สรรพยา 1.รร.อนุบาลสรรพยา

376 ชัยนาท อ.หนองมะโมง ทต.วังตะเคียน 1.รร.บ้านวังตะเคียน

377 ชัยนาท อ.หนองมะโมง ทต.วังตะเคียน 2.รร.บ้านวังหัวเรือ

378 ชัยนาท อ.หนองมะโมง ทต.วังตะเคียน 3.รร.บ้านหนองหวาย

379 ชัยนาท อ.หนองมะโมง ทต.วังตะเคียน 4.รร.วัดวังน ้าขาว

380 ชัยนาท อ.หนองมะโมง ทต.วังตะเคียน 5.รร.อนุบาลหนองมะโมง

381 ชัยนาท อ.หนองมะโมง ทต.หนองมะโมง 1.รร.ดอนใหญ่

382 ชัยนาท อ.หนองมะโมง ทต.หนองมะโมง 2.รร.บ้านเขาเกล็ด

383 ชัยนาท อ.หนองมะโมง ทต.หนองมะโมง 3.รร.บ้านบ่อยายส้ม

384 ชัยนาท อ.หนองมะโมง ทต.หนองมะโมง 4.รร.บ้านหนองตะขบ
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385 ชัยนาท อ.หนองมะโมง ทต.หนองมะโมง 5.รร.วัดเขาดิน

386 ชัยนาท อ.หันคา ทต.บ้านเชี่ยน 1.รร.ไกรราษฎร์วิทยา

387 ชัยนาท อ.หันคา ทต.บ้านเชี่ยน 2.รร.ชุมชนวัดพิชัยนาวาส

388 ชัยนาท อ.หันคา ทต.บ้านเชี่ยน 3.รร.วัดบ้านใหม่

389 ชัยนาท อ.หันคา ทต.บ้านเชี่ยน 4.รร.วัดประชุมธรรม

390 ชัยนาท อ.หันคา ทต.บ้านเชี่ยน 5.รร.วัดวิจิตรรังสิตาราม

391 ชัยนาท อ.หันคา อบต.วังไก่เถื่อน 1.รร.ท่าบ้านหลวง

392 ชัยนาท อ.หันคา อบต.วังไก่เถื่อน 2.รร.บ้านดอนกระโดน

393 ชัยนาท อ.หันคา อบต.วังไก่เถื่อน 3.รร.วัดคลองธรรม

394 ชัยนาท อ.หันคา อบต.วังไก่เถื่อน 4.รร.วัดถ ้าเข้

395 ชัยนาท อ.หันคา อบต.วังไก่เถื่อน 5.รร.วัดวิจิตรรังสรรค์

396 ชัยนาท อ.หันคา อบต.วังไก่เถื่อน 6.รร.วัดสะตือสิงห์

397 ชัยนาท อ.หันคา อบต.หันคา 1.รร.บ้านหนองต่อ

398 ชัยนาท อ.หันคา อบต.หันคา 2.รร.วัดสวนอัมพวัน

399 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ ทต.ลาดใหญ่ 1.รร.บ้านลาดใหญ่

400 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.นาฝาย 1.รร.บ้านกุดขมิ น

401 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.นาฝาย 2.รร.บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ)์

402 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.นาฝาย 3.รร.บ้านช่อระกา

403 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.นาฝาย 4.รร.บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)

404 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.นาฝาย 5.รร.บ้านนาฝาย

405 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.นาฝาย 6.รร.บ้านโนนพระค้า

406 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.นาฝาย 7.รร.บ้านหนองแวง

407 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.นาฝาย 8.รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง

408 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.บ้านเล่า 1.รร.บ้านโนนทัน

409 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ลาดใหญ่ 1.รร.ดงบังราษฎร์นุเคราะห์

410 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ลาดใหญ่ 2.รร.บ้านกุดเวียน

411 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ลาดใหญ่ 3.รร.บ้านโนนคูณ

412 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ลาดใหญ่ 4.รร.บ้านโนนหว้านไพร(คุรุราษฎร์สงเคราะห)์

413 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยบง 1.รร.บ้านม่วงเงาะ

414 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยบง 2.รร.บ้านห้วยบงใต้

415 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยบง 3.รร.บ้านห้วยบงเหนือ

416 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยบง 4.รร.บ้านห้วยหว้า
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417 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ห้วยบง 5.รร.บ้านหินกอง

418 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเด่ือ 1.รร.บ้านจมิ่น

419 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเด่ือ 2.รร.บ้านเด่ือดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

420 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเด่ือ 3.รร.บ้านนาสีดา

421 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเด่ือ 4.รร.บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

422 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเด่ือ 5.รร.บ้านหนองบัว

423 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเด่ือ 6.รร.บ้านหลักแดนห้วยโปร่งพัฒนา

424 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเด่ือ 7.รร.บ้านหัวโสก

425 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเด่ือ 8.รร.บึงมะนาววิทยา

426 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านบัว 1.รร.บ้านเขวา

427 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านบัว 2.รร.บ้านโนนงิ ว

428 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านบัว 3.รร.บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)

429 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านบัว 4.รร.บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี

430 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านเป้า 3.รร.บ้านหญ้านาง(บ้านโนนชาด)

431 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง 1.รร.ชุนชนบ้านเมืองเก่า

432 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง 2.รร.บ้านท่าขามไร่เด่ือสามัคคี

433 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง 3.รร.หนองแต้

434 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน 1.รร.ชุมชนบ้านหัน

435 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน 2.รร.บ้านดอน-นกเอี ยงเก่า

436 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน 3.รร.บ้านตลาดอุดมวิทย์

437 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน 4.รร.บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ)์

438 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน 5.รร.บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง

439 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน 6.รร.บ้านโสกคลอง

440 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านหัน 7.รร.สาลิกาวิทยา

441 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองข่า 2.รร.บ้านฉนวน

442 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองข่า 3.รร.บ้านท่าคร้อ

443 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองข่า 4.รร.บ้านนาสมบูรณ์

444 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ อบต.หนองขาม 1.รร.บ้านโนนงิ วงาม

445 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ อบต.หนองขาม 2.รร.บ้านหนองขาม

446 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ อบต.หนองขาม 3.รร.บ้านหนองช้างเอก

447 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ อบต.หนองขาม 4.รร.บ้านหนองแห้วปรางค์กู่

448 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ ทต.คอนสวรรค์ 1.รร.ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
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449 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ 4.รร.บ้านหนองโก

450 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หนองขาม 4.รร.หนองตาไก้วิทยาการ

451 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.ห้วยไร่ 6.รร.ห้วยไร่วิทยานุกูล

452 ชัยภูมิ อ.คอนสาร ทต.ทุง่ลุยลาย 1.รร.บ้านทุง่ลุยลาย

453 ชัยภูมิ อ.คอนสาร ทต.ทุง่ลุยลาย 2.รร.บ้านน ้าทิพย์

454 ชัยภูมิ อ.คอนสาร ทต.ทุง่ลุยลาย 3.รร.บ้านหนองเชียงรอด

455 ชัยภูมิ อ.คอนสาร ทต.ทุง่ลุยลาย 4.รร.บ้านหนองหญ้าโก้ง

456 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.คอนสาร 1.รร.บ้านคลองบอน

457 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.คอนสาร 2.รร.บ้านเซินใต้

458 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.คอนสาร 3.รร.บ้านน ้าพุปางวัว

459 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงกลาง 1.รร.บ้านกุดแคน

460 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงกลาง 2.รร.บ้านโคกนกทา

461 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงกลาง 3.รร.บ้านดงกลาง

462 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงกลาง 4.รร.บ้านดงใต้

463 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงกลาง 5.รร.บ้านท่าศาลา

464 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงกลาง 6.รร.บ้านหนองตากล้า

465 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงบัง 1.รร.บ้านนาบัว

466 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงบัง 2.รร.บ้านม่วง

467 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.ดงบัง 3.รร.บ้านหินรอยเมย

468 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส ทต.จัตุรัส 1.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล

469 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.บ้านกอก 1.รร.โนนทอง

470 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองโดน 7.รร.บ้านใหม่นาดี(หนองพันก็ก)

471 ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ 6.รร.บ้านบุฉนวน(หนองใหญ่)

472 ชัยภูมิ อ.เนินสง่า อบต.ตาเนิน 1.รร.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

473 ชัยภูมิ อ.เนินสง่า อบต.ตาเนิน 2.รร.บ้านโกรกกุลา

474 ชัยภูมิ อ.เนินสง่า อบต.ตาเนิน 3.รร.บ้านสามหลักพัฒนา

475 ชัยภูมิ อ.เนินสง่า อบต.ตาเนิน 4.รร.บ้านหนองขาม

476 ชัยภูมิ อ.เนินสง่า อบต.ตาเนิน 5.รร.บ้านหนองแขม

477 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า ทต.บ้านเขว้า 1.รร.บ้านเขว้าศึกษา

478 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า ทต.บ้านเขว้า 2.รร.อนุบาลบ้านเขว้า

479 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ชีบน 1.รร.บ้านกุดตะเคียน

480 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ชีบน 2.รร.บ้านวังก้าแพง
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481 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ชีบน 3.รร.บ้านสงแคน

482 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ชีบน 4.รร.บ้านหนองกระทุม่

483 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ชีบน 5.รร.บ้านหนองอ้อ

484 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ชีบน 6.รร.บ้านหินลาด

485 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ชีบน 7.รร.ยางนาดีราษฎร์ด้ารง

486 ชัยภูมิ อ.บ้านเขว้า อบต.ตลาดแร้ง 3.รร.บ้านกุดยาง(บ้านตาด)

487 ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.หนองคู 1.รร.บ้านดอนเค็ง

488 ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.หนองคู 2.รร.บ้านโนนสะอาด

489 ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.หนองคู 3.รร.บ้านหนองคู

490 ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.หนองคู 4.รร.บ้านหนองดินด้า

491 ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.หนองคู 5.รร.บ้านหนองเรือ

492 ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น อบต.หนองคู 6.รร.หนองมะเกลือบ้ารุงวิทย์

493 ชัยภูมิ อ.บ้าเหน็จณรงค์ ทต.บ้าเหน็จณรงค์ 1.รร.ชุมชนชวนวิทยา

494 ชัยภูมิ อ.บ้าเหน็จณรงค์ ทต.บ้าเหน็จณรงค์ 2.รร.บ้านปะโคตะกอ

495 ชัยภูมิ อ.บ้าเหน็จณรงค์ ทต.บ้าเหน็จณรงค์ 3.รร.มานะศึกษา(เอกชน)

496 ชัยภูมิ อ.บ้าเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล 1.รร.เขาดินพิทยารักษ์

497 ชัยภูมิ อ.บ้าเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล 2.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

498 ชัยภูมิ อ.บ้าเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล 3.รร.บ้านโคกแสว

499 ชัยภูมิ อ.บ้าเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล 4.รร.บ้านหนองดง

500 ชัยภูมิ อ.บ้าเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล 5.รร.หนองประดู่วิทยา

501 ชัยภูมิ อ.บ้าเหน็จณรงค์ อบต.หัวทะเล 6.รร.หัวสระวิทยา

502 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.กวางโจน 6.รร.บ้านโนนตุ่นวิทยาคม

503 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.โคกสะอาด 3.รร.บ้านกุดจอก(บ้านกุดจอกน้อย)

504 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.โคกสะอาด 7.รร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ)์

505 ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ทต.หลวงศิริ 1.รร.บ้านลาดเหนือ

506 ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ทต.หลวงศิริ 2.รร.บ้านโสกรัง

507 ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ทต.หลวงศิริ 3.รร.บ้านหนองนกออกประชาสรรค์

508 ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ทต.หลวงศิริ 4.รร.บ้านหนองแห้วพัมนา

509 ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ทต.หลวงศิริ 5.รร.บ้านหนองไฮใต้

510 ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ทต.หลวงศิริ 6.รร.บ้านหนองไฮเหนือ

511 ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ทต.หลวงศิริ 7.รร.หนองเบ็นเจริญวิทย์

512 ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว ทต.โคกสะอาด 3.รร.บ้านดอนกอก(บ้านห้วยทับนาย)



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

513 ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทม.ชุมพร 1.รร.อนุบาลชุมพร

514 ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทม.ชุมพร 2.รร.อนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว)

515 ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทม.ชุมพร 3.รร.อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

516 ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทต.บางลึก 3.รร.บ้านหนองส้ม

517 ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทต.ปากน ้าชุมพร 1.รร.บ้านปากน ้า

518 ชุมพร อ.เมืองชุมพร อบต.ทุง่คา 4.รร.วัดเขาดิน

519 ชุมพร อ.เมืองชุมพร อบต.วิสัยเหนือ 5.รร.วัดแหลมล้าภู

520 ชุมพร อ.เมืองชุมพร อบต.หาดพันไกร 2.รร.บ้านเขาน้อย

521 ชุมพร อ.ท่าแซะ อบต.ท่าข้าม 3.รร.บ้านหัวว่าว

522 ชุมพร อ.ปะทิว อบต.เขาไชยราช 5.รร.บ้านหนองผาก

523 ชุมพร อ.ละแม อบต.ทุง่คาวัด 3.รร.ประชาสงวน

524 ชุมพร อ.ละแม อบต.ละแม 1.รร.บ้านคลองสง

525 ชุมพร อ.ละแม อบต.ละแม 2.รร.บ้านทรายทอง

526 ชุมพร อ.ละแม อบต.ละแม 3.รร.บ้านแหลมสันติ

527 ชุมพร อ.ละแม อบต.ละแม 4.รร.ประชาเอื ออารี

528 ชุมพร อ.ละแม อบต.ละแม 5.รร.วัดปากน ้าละแม

529 ชุมพร อ.ละแม อบต.ละแม 6.รร.สามัคคีวัฒนา

530 ชุมพร อ.สวี อบต.ท่าหิน 1.รร.บ้านหนองปลา

531 ชุมพร อ.สวี อบต.ท่าหิน 2.รร.บ้านหาดทรายรี

532 ชุมพร อ.สวี อบต.ท่าหิน 3.รร.วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)

533 ชุมพร อ.หลังสวน อบต.นาขา 1.รร.บ้านดอนตาผล

534 ชุมพร อ.หลังสวน อบต.นาขา 2.รร.บ้านดอนวาส

535 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย 1.รร.บ้านน ้าลัด

536 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย 2.รร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

537 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย 3.รร.อนุบาลเชียงราย

538 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย 4.รร.อนุบาลริมกก (บ้านสันต้นเปา)

539 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย 5.รร.อนุบาลหัวฝาย

540 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย 6.รร.อนบุาลฮ่องล่ี (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

541 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย อบต.ดอยลาน 3.รร.บ้านจ้าหวาย

542 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย อบต.รอบเวียง 1.รร.บ้านป่ายางมน

543 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย อบต.ริมกก 2.รร.บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

544 เชียงราย อ.ขุนตาล ทต.ป่าตาล 1.รร.บ้านป่าตาลใต้(ป่าตาลราษฎร์นุสรณ์)



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

545 เชียงราย อ.เชียงของ ทต.บุญเรือง 1.รร.บ้านต้นปล้อง

546 เชียงราย อ.เชียงของ ทต.บุญเรือง 2.รร.บ้านบุญเรือง

547 เชียงราย อ.เชียงของ ทต.บุญเรือง 3.รร.บ้านหก

548 เชียงราย อ.เชียงแสน ทต.เวียง 1.รร.บ้านวังลาว

549 เชียงราย อ.เชียงแสน ทต.เวียง 2.รร.บ้านสบค้า

550 เชียงราย อ.เชียงแสน ทต.เวียง 3.รร.บ้านสบรวก

551 เชียงราย อ.เชียงแสน ทต.เวียง 4.รร.บ้านห้วยเกี๋ยง

552 เชียงราย อ.เชียงแสน อบต.บ้านแซว 1.รร.บ้านป่าตึงพิทยานุกูล

553 เชียงราย อ.เชียงแสน อบต.บ้านแซว 2.รร.บ้านแม่แอบวิทยา

554 เชียงราย อ.เชียงแสน อบต.บ้านแซว 3.รร.บ้านศรีกองงาม

555 เชียงราย อ.เชียงแสน อบต.บ้านแซว 4.รร.บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี

556 เชียงราย อ.เชียงแสน อบต.บ้านแซว 5.รร.บ้านห้วยกว๊าน

557 เชียงราย อ.เทิง ทต.เวียงเทิง 3.รร.อนุบาลเทิง (เป็น ร.ร.เทศบาลต้าบลเวยีงเทิง)

558 เชียงราย อ.เทิง ทต.หงาว 1.รร.บ้านดอนไชย

559 เชียงราย อ.เทิง ทต.หงาว 2.รร.บ้านดอนแยง

560 เชียงราย อ.เทิง ทต.หงาว 3.รร.บ้านท่าข้าม

561 เชียงราย อ.เทิง ทต.หงาว 4.รร.บ้านท่าข้าม(สาขาผาลาด)

562 เชียงราย อ.เทิง ทต.หงาว 5.รร.บ้านบุญนาค

563 เชียงราย อ.เทิง ทต.หงาว 6.รร.บ้านป่าจี 

564 เชียงราย อ.เทิง ทต.หงาว 7.รร.บ้านปี๊

565 เชียงราย อ.เทิง ทต.หงาว 8.รร.บ้านสันป่าบง

566 เชียงราย อ.เทิง ทต.หงาว 9.รร.บ้านเอียน(สหราษฎร์บ้ารุง)

567 เชียงราย อ.ป่าแดด ทต.ป่าแงะ 3.รร.บ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี

568 เชียงราย อ.พญาเม็งราย อบต.ตาดควัน 1.รร.บ้านใหม่โชคชัย

569 เชียงราย อ.พญาเม็งราย อบต.ตาดควัน 2.รร.บ้านใหม่สุขสันต์

570 เชียงราย อ.พญาเม็งราย อบต.ตาดควัน 3.รร.บ้านใหม่สุขสันต์สาขามูเซอ

571 เชียงราย อ.พญาเม็งราย อบต.ตาดควัน 4.รร.อนุบาลตาดควัน

572 เชียงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แม่เปา 1.รร.ชุมชนบ้านสบเปา

573 เชียงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แม่เปา 2.รร.บ้านกระแล

574 เชียงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แม่เปา 3.รร.บ้านแม่เปา

575 เชียงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แม่เปา 4.รร.บ้านสันหลวงสามัคคี

576 เชียงราย อ.พญาเม็งราย อบต.แม่เปา 5.รร.แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

577 เชียงราย อ.พาน อบต.ดอยงาม 2.รร.บ้านท่าดอกแก้ว

578 เชียงราย อ.พาน อบต.ทานตะวัน 4.รร.บ้านสันป่ง

579 เชียงราย อ.พาน อบต.ธารทอง 2.รร.บ้านดงขนุน

580 เชียงราย อ.พาน อบต.ป่าหุง่ 6.รร.บ้านห้วยประสิทธิ์

581 เชียงราย อ.พาน อบต.แม่เย็น 3.รร.บ้านแม่เย็น

582 เชียงราย อ.พาน อบต.สันมะเค็ด 3.รร.บ้านกว๋าวโท้ง

583 เชียงราย อ.พาน อบต.สันมะเค็ด 6.รร.บ้านห้วยเครือบ้า

584 เชียงราย อ.พาน อบต.หัวง้ม 1.รร.บ้านป่าคา

585 เชียงราย อ.พาน อบต.หัวง้ม 2.รร.บ้านหนองฮ่าง-สันหลวง

586 เชียงราย อ.พาน อบต.หัวง้ม 3.รร.ป่าแดงวิทยา

587 เชียงราย อ.แม่จัน ทต.จันจว้า 4.รร.บ้านหนองครก

588 เชียงราย อ.แม่จัน ทต.สายน ้าค้า 3.รร.บ้านสันธาตุ

589 เชียงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 1.รร.บ้านปางสา

590 เชียงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 2.รร.บ้านป่าตึง

591 เชียงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 3.รร.บ้านป่าบง

592 เชียงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 4.รร.บ้านโป่งน ้าร้อน

593 เชียงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 5.รร.บ้านรวมใจ

594 เชียงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 6.รร.บ้านสันโค้ง

595 เชียงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 7.รร.บ้านสันติสุข

596 เชียงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 8.รร.บ้านห้วยมะหินฝน

597 เชียงราย อ.แม่จัน อบต.ป่าตึง 9.รร.ประชารัฐพัฒนา

598 เชียงราย อ.แม่จัน อบต.สันทราย 1.รร.บ้านแหลว

599 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.ป่าแดด 7.รร.บ้านห้วยสะลักวิทยา(สาขาจะโก้ย)

600 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.ป่าแดด 8.รร.บ้านห้วยสะลักวทิยา(ห้องเรียนบ้านกิ่วจ้าป)ี

601 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.แม่พริก 2.รร.บ้านทุง่ฟ้าผ่า

602 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 1.รร.ดอยเวียงวิทยา

603 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 2.รร.บ้านขุนสรวย

604 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 3.รร.บ้านดอยช้าง

605 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 4.รร.บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิม์หาคุณ)

606 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 5.รร.บ้านโป่งกลางน ้า

607 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 6.รร.บ้านผาแดงหลวง

608 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 7.รร.บ้านมังกาล่า



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

609 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 8.รร.บ้านแม่โมงเย้า

610 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 9.รร.บ้านเลาลี

611 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 10.รร.บ้านแสนเจริญ

612 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 11.รร.บ้านห้วยกล้า

613 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 12.รร.บ้านห้วยขี เหล็ก

614 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 13.รร.บ้านห้วยไคร้

615 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 14.รร.บ้านห้วยน ้าเย็น

616 เชียงราย อ.แม่สรวย อบต.วาวี 15.รร.บ้านห้วยมะซาง

617 เชียงราย อ.แม่สาย ทต.ห้วยไคร้ 1.รร.บ้านห้วยไคร้

618 เชียงราย อ.แม่สาย อบต.โป่งผา 1.รร.บ้านจ้อง

619 เชียงราย อ.แม่สาย อบต.โป่งผา 2.รร.บ้านน ้าจ้า

620 เชียงราย อ.แม่สาย อบต.โป่งผา 3.รร.บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ

621 เชียงราย อ.แม่สาย อบต.โป่งผา 4.รร.บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

622 เชียงราย อ.แม่สาย อบต.ห้วยไคร้ 1.รร.บ้านสันยาวสันลิดไม้

623 เชียงราย อ.แม่สาย อบต.ห้วยไคร้ 2.รร.บ้านฮ่องแฮ่

624 เชียงราย อ.เวียงชัย อบต.เมืองชุม 1.รร.บ้านดอนมูล

625 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.ป่างิ ว 1.รร.บ้านทุง่ขจี

626 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.ป่างิ ว 2.รร.บ้านป่าสัก

627 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.ป่างิ ว 3.รร.บ้านหม้อ

628 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.ป่างิ ว 4.รร.บ้านฮ่างต้่า

629 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.ป่างิ ว 5.รร.ป่างิ ววิทยา

630 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.แม่เจดีย์ 5.รร.บ้านสันกู่ทอง

631 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า อบต.เวียง 2.ร.ร.บ้านแม่ปูนหลวง(บ้านสามกุลา)

632 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ทต.ท่าศาลา 1.รร.ท่าศาลา

633 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ทต.ท่าศาลา 2.รร.วัดดอนจั่น

634 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ทต.หนองป่าคร่ัง 1.รร.ชุมชนบ้านบวกครกน้อย

635 เชียงใหม่ อ.จอมทอง ทต.บ้านหลวง 8.รร.วัดพระบาท

636 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ทต.ปิงโค้ง 1.รร.บ้านปางเฟือง

637 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ทต.ปิงโค้ง 2.รร.บ้านปางมะเยา

638 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ทต.ปิงโค้ง 3.รร.บ้านแม่ป๋าม

639 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ทต.ปิงโค้ง 4.รร.บ้านออน

640 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ทต.เมืองงาย 1.รร.ชุมชนบ้านเมืองงาย



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

641 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ทต.เมืองงาย 2.รร.บ้านใหม่

642 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ทต.เมืองนะ 1.รร.แกน้อยศึกษา

643 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว อบต.แม่นะ 7.รร.บ้านสบคาบ(แก่งปันเต๊า)

644 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 1.รร.ชุมชนวัดศรีดงเย็น

645 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 2.รร.บ้านปงต้า

646 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 3.รร.บ้านแม่ขิ

647 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 4.รร.บ้านห้วยบง

648 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 5.รร.บ้านอ่าย

649 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 6.รร.บ้ายห้วยไผ่

650 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 7.รร.วัดบ้านท่า

651 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 8.รร.วัดมหิงสาวาส

652 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 9.รร.วัดอรัญญวาสี

653 เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ท่าเด่ือ 1.รร.บ้านวังหลวง

654 เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ท่าเด่ือ 2.รร.บ้านหนองบัวค้า

655 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ทต.ตลาดใหญ่ 1.รร.บ้านแม่ก๊ะ

656 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ทต.แม่โป่ง 1.รร.บ้านตลาดขี เหล็ก

657 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ทต.แม่โป่ง 2.รร.บ้านป่าไผ่

658 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ทต.แม่โป่ง 3.รร.บ้านแม่โป่ง

659 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ทต.สง่าบ้าน 1.รร.บ้านป่างิ ว

660 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด อบต.เทพเสด็จ 1.รร.เทพเสด็จวิทยา (เพิ่มตามข้อมูลของ สพฐ.)

661 เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 2.รร.บ้านเจริญสามัคคี

662 เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 3.รร.บ้านดงป่าหวาย

663 เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 4.รร.บ้านดอยหล่อ

664 เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 5.รร.บ้านเหล่าเป้า

665 เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 6.รร.วัดดอนชื่น

666 เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 7.รร.วัดวังขามป้อม

667 เชียงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่ข่า 1.รร.บ้านดงป่าลัน

668 เชียงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่ข่า 2.รร.บ้านสันต้นเปา

669 เชียงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่ข่า 3.รร.บ้านสันม่วง

670 เชียงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่ข่า 4.รร.บ้านหล่ายฝาง

671 เชียงใหม่ อ.ฝาง อบต.เวียง 1.รร.บ้านท่าสะแล (ไปเรียนรวมร.ร.บ้านสันทรายคองน้อย)งปม.54

672 เชียงใหม่ อ.พร้าว ทต.น ้าแพร่ 1.รร.บ้านป่าอ้อ



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

673 เชียงใหม่ อ.พร้าว ทต.น ้าแพร่ 3.รร.สามัคคีวิทยา

674 เชียงใหม่ อ.พร้าว ทต.แม่ปัง๋ 1.รร.บ้านแม่ปัง๋

675 เชียงใหม่ อ.พร้าว ทต.แม่ปัง๋ 2.รร.บ้านแม่ปัง๋(บ้านขุนปัง๋)

676 เชียงใหม่ อ.พร้าว ทต.แม่ปัง๋ 3.รร.ประดู่วิทยา

677 เชียงใหม่ อ.พร้าว ทต.เวียงพร้าว 1.รร.บ้านแจ่งกู่เรือง

678 เชียงใหม่ อ.พร้าว อบต.สันทราย 3.รร.บ้านสันปง-สาขาสันทราย

679 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม ทต.ท่าผา 2.รร.บ้านนาเรือน

680 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม ทต.ท่าผา 5.รร.บ้านยางหลวง

681 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.บ้านทับ 3.รร.บ้านสบลอง

682 เชียงใหม่ อ.แม่แตง ทต.อินทขิล 1.รร.บ้านทับเด่ือ

683 เชียงใหม่ อ.แม่แตง ทต.อินทขิล 2.รร.บ้านปางกว้าง

684 เชียงใหม่ อ.แม่แตง ทต.อินทขิล 3.รร.บ้านปางห้วยตาด

685 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.ขี เหล็ก 4.รร.วัดทรายมูล

686 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.บ้านเป้า 1.รร.บ้านก๊างหงส์

687 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.บ้านเป้า 3.รร.บ้านแม่โจ้

688 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.บ้านเป้า 4.รร.บ้านแม่เลิม

689 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.เมืองก๋าย 3.รร.วัดบ้านเหล่า(บ้านม่อนเงาะ)

690 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.แม่หอพระ 2.รร.บ้านแม่นาป้าก

691 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.แม่หอพระ 5.รร.วัดป่าเลา

692 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.แม่หอพระ 6.รร.วัดแม่หอพระ

693 เชียงใหม่ อ.แม่แตง อบต.แม่หอพระ 7.รร.หัวฝายวิทยาคาร

694 เชียงใหม่ อ.แม่ริม ทต.ขี เหล็ก 1.รร.ชุมชนบ้านขี เหล็กหลวง

695 เชียงใหม่ อ.แม่ริม ทต.ขี เหล็ก 2.รร.บ้านขี เหล็กน้อย

696 เชียงใหม่ อ.แม่ริม ทต.ขี เหล็ก 3.รร.บ้านซาง

697 เชียงใหม่ อ.แม่ริม ทต.ขี เหล็ก 4.รร.บ้านต้นขาม

698 เชียงใหม่ อ.แม่ริม ทต.แม่ริม 1.รร.บ้านขอนตาล

699 เชียงใหม่ อ.แม่ริม ทต.แม่ริม 2.รร.บ้านริมใต้

700 เชียงใหม่ อ.แม่ริม ทต.แม่ริม 3.รร.วัดทรายมูล

701 เชียงใหม่ อ.แม่ริม ทต.สันโป่ง 1.รร.บ้านป่าติ ว

702 เชียงใหม่ อ.แม่ริม อบต.โป่งแยง 1.รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7

703 เชียงใหม่ อ.แม่ริม อบต.โป่งแยง 2.รร.บ้านกองแหะ

704 เชียงใหม่ อ.แม่ริม อบต.โป่งแยง 3.รร.บ้านบวกจั่น



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

705 เชียงใหม่ อ.แม่ริม อบต.โป่งแยง 4.รร.บ้านโป่งแยงนอก

706 เชียงใหม่ อ.แม่ริม อบต.โป่งแยง 5.รร.บ้านโป่งแยงใน

707 เชียงใหม่ อ.แม่ริม อบต.แม่แรม 4.รร.บ้านป่าม่วง

708 เชียงใหม่ อ.แม่ริม อบต.สะลวง 5.รร.บ้านสะลวงใน

709 เชียงใหม่ อ.แม่วาง ทต.แม่วาง 1.รร.บ้านกาด(เขมวังส์)

710 เชียงใหม่ อ.แม่วาง ทต.แม่วาง 2.รร.วัดศิริชัยนิมิตร

711 เชียงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ทุง่ปี้ 1.รร.บ้านพันตน

712 เชียงใหม่ อ.แม่วาง อบต.ทุง่ปี้ 2.รร.วัดมะกับตองหลวง

713 เชียงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ทาเหนือ 2.รร.ทาเหนือวิทยา สาขาบ้านห้วยยาบ

714 เชียงใหม่ อ.แม่ออน อบต.บ้านสหกรณ์ 2.รร.วัดบ้านแม่ออน

715 เชียงใหม่ อ.แม่ออน อบต.บ้านสหกรณ์ 3.รร.หมู่บ้านสหกรณ์ 1

716 เชียงใหม่ อ.แม่ออน อบต.บ้านสหกรณ์ 5.รร.หมู่บ้านสหกรณ์ 3

717 เชียงใหม่ อ.แม่ออน อบต.บ้านสหกรณ์ 6.รร.หมู่บ้านสหกรณ์ 5

718 เชียงใหม่ อ.แม่ออน อบต.บ้านสหกรณ์ 7.รร.หมู่บ้านสหกรณ์ 6

719 เชียงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ห้วยแก้ว 1.รร.บ้านจ้าปี

720 เชียงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ห้วยแก้ว 2.รร.บ้านแม่เตาดิน

721 เชียงใหม่ อ.แม่ออน อบต.ห้วยแก้ว 3.รร.วัดแม่ก้าปอง

722 เชียงใหม่ อ.สะเมิง อบต.สะเมิงเหนือ 3.รร.วัดแม่แพะ

723 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทม.ต้นเปา 1.รร.บ้านบ่อสร้าง

724 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทม.ต้นเปา 2.รร.บ้านหนองโค้ง

725 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทม.ต้นเปา 3.รร.วัดสันป่าค่า

726 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทม.ต้นเปา 4.รร.วัดสันมะฮกฟ้า

727 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทต.แม่ปูคา 3.รร.วัดสันมะแปบ

728 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทต.สันก้าแพง 1.รร.บ้านแช่ช้าง

729 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทต.สันก้าแพง 2.รร.บ้านสันก้าแพง

730 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทต.สันก้าแพง 3.รร.วัดทรายมูล

731 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทต.สันก้าแพง 4.รร.วัดบ้านน้อย

732 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทต.สันก้าแพง 5.รร.วัดสันโค้ง

733 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทต.สันก้าแพง 6.รร.สันก้าแพงคันธาอนุสรณ์

734 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทต.ออนใต้ 2.รร.วัดป่าตึง

735 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง ทต.ออนใต้ 4.รร.วัดริมออน

736 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง อบต.แช่ช้าง 1.รร.บ้านแช่ช้าง (บางส่วน)



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

737 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง อบต.แช่ช้าง 3.รร.วัดดงขี เหล็ก

738 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง อบต.แช่ช้าง 4.รร.วัดดอยยาว

739 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง อบต.แช่ช้าง 5.รร.วัดป่าเปา

740 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง อบต.ร้องวัวแดง 1.รร.วัดน ้าจ้า

741 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง อบต.ร้องวัวแดง 2.รร.วัดบ้านใหม่

742 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง อบต.สันกลาง 2.รร.วัดสันกลางใต้

743 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง อบต.ห้วยทราย 1.รร.บ้านป่าตึงดอยซิว

744 เชียงใหม่ อ.สันก้าแพง อบต.ห้วยทราย 2.รร.วัดล้านตอง

745 เชียงใหม่ อ.สันทราย ทต.หนองแหย่ง 2.รร.บ้านดงเจริญชัย

746 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง ทต.ทุง่ต้อม 3.รร.วัดรัตนาราม

747 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง ทต.บ้านกลาง 1.รร.ต้นเหนหลวงประสิทธิว์ิทยา

748 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง ทต.บ้านกลาง 2.รร.บ้านทุง่เสี ยว(นวรัฐ)

749 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง ทต.บ้านกลาง 3.รร.วัดท้องฝาย

750 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.ทุง่สะโตก 1.รร.บ้านหัวริน

751 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.ทุง่สะโตก 2.รร.วัดสว่างอารมณ์

752 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.น ้าบ่อหลวง 2.รร.วัดศรีอุดม

753 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.บ้านกลาง 2.รร.วดัปวงสนุก(ไปเรียนรวม ทต.บ้านกลาง)งปม.54

754 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.มะขามหลวง 1.รร.บ้านร่องน ้า

755 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.มะขุนหวาน 1.รร.บ้านม่วงพีน่้อง

756 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.มะขุนหวาน 2.รร.วัดดงป่างิ ว

757 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.ยุหว่า 1.รร.ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิว์ิทยา

758 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.ยุหว่า 2.รร.วัดกู่ค้า(เมธาวิสัยคณาทร)

759 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.ยุหว่า 3.รร.วัดอุเม็ง

760 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อบต.ยุหว่า 4.รร.สันป่าตอง

761 เชียงใหม่ อ.สารภี ทต.สารภี 1.รร.ชุมชนวัดปากกอง

762 เชียงใหม่ อ.หางดง ทต.หนองตองพัฒนา 1.รร.บ้านหนองตอง

763 เชียงใหม่ อ.หางดง ทต.หนองตองพัฒนา 2.รร.วัดพระเจ้าเหลื อม

764 เชียงใหม่ อ.หางดง ทต.หนองตองพัฒนา 3.รร.วัดอินทราพิบูลย์

765 เชียงใหม่ อ.หางดง ทต.หารแก้ว 2.รร.บ้านหารแก้ว

766 เชียงใหม่ อ.หางดง อบต.ขุนคง 1.รร.บ้านท่าขุนคง

767 เชียงใหม่ อ.หางดง อบต.ขุนคง 2.รร.วัดขุนคง

768 เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.แม่ต่ืน 2.รร.ชุมชนบ้านใหม(่บ้านแม่เทย)



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

769 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ่อหลวง 1.รร.บ้านกิ่วลม

770 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ่อหลวง 2.รร.บ้านขุน

771 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ่อหลวง 3.รร.บ้านเตียนอาง

772 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ่อหลวง 4.รร.บ้านนาฟ่อน

773 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ่อหลวง 5.รร.บ้านบ่อหลวง

774 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ่อหลวง 6.รร.บ้านพุย

775 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ่อหลวง 7.รร.บ้านแม่ลาย

776 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ่อหลวง 8.รร.บ้านแม่ลายใต้

777 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ่อหลวง 9.รร.บ้านแม่ลายเหนือ

778 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ่อหลวง 10.รร.บ้านแม่สนาม

779 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ่อหลวง 11.รร.บ้านวังกอง

780 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ้านตาล 1.รร.บ้านตาลใต้

781 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ้านตาล 2.รร.บ้านตาลเหนือ

782 เชียงใหม่ อ.ฮอด ทต.บ้านตาล 3.รร.บ้านทุง่โป่ง

783 เชียงใหม่ อ.ฮอด อบต.บ่อสลี 8.รร.บ้านอมลอง

784 ตราด อ.เมืองตราด ทต.ตะกาง 1.รร.วัดตะกาง

785 ตราด อ.เมืองตราด ทต.ท่าพริกเนินทราย 2.รร.บ้านเนินโพธิ์

786 ตราด อ.เมืองตราด อบต.วังกระแจะ 1.รร.บ้านท่าประดู่

787 ตราด อ.เมืองตราด อบต.วังกระแจะ 2.รร.บ้านเนินตาแมว

788 ตราด อ.เมืองตราด อบต.วังกระแจะ 3.รร.บ้านสวนใน

789 ตราด อ.เมืองตราด อบต.วังกระแจะ 4.รร.วัดบุปผาราม

790 ตราด อ.เมืองตราด อบต.วังกระแจะ 5.รร.วัดวังฯ

791 ตราด อ.เมืองตราด อบต.วังกระแจะ 6.รร.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว

792 ตราด อ.เมืองตราด อบต.ห้วยแร้ง 3.รร.บ้านปาดพีด

793 ตราด อ.เมืองตราด อบต.ห้วยแร้ง 5.รร.วัดเนินยาง

794 ตราด อ.เกาะกูด อบต.เกาะกูด 1.รร.บ้านคลองเจ้า

795 ตราด อ.เกาะกูด อบต.เกาะกูด 2.รร.บ้านอ่าวพร้าว

796 ตราด อ.เกาะกูด อบต.เกาะกูด 3.รร.อนุบาลเกาะกูด

797 ตราด อ.เกาะกูด อบต.เกาะหมาก 1.รร.บ้านเกาะหมาก

798 ตราด อ.เขาสมิง ทต.แสนตุ้ง 1.รร.ชุมชนวัดแสนตุ้ง

799 ตราด อ.เขาสมิง อบต.เขาสมิง 1.รร.ชุมชนบ้านเขาสมิง(วัดล้าภูราย)

800 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ประณีต 1.รร.บ้านดอนสูง



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

801 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ประณีต 2.รร.วัดดินแดง

802 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ประณีต 3.รร.วัดประณีต

803 ตราด อ.เขาสมิง อบต.ประณีต 4.รร.วัดเสนาณรงค์

804 ตราด อ.บ่อไร่ ทต.หนองบอน 1.รร.คีรีศรีสาครวิทยา

805 ตราด อ.บ่อไร่ ทต.หนองบอน 2.รร.บ้านหนองบอน

806 ตราด อ.บ่อไร่ ทต.หนองบอน 3.รร.อัมพรจินตกานนท์

807 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.บ่อพลอย 1.รร.บ้านคลองแอ่ง

808 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.บ่อพลอย 2.รร.บ้านตางาม

809 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.บ่อพลอย 3.รร.บ้านปะอา

810 ตราด อ.บ่อไร่ อบต.บ่อพลอย 4.รร.บ้านมะนาว

811 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ 1.รร.บ้านแหลมทองหลาง

812 ตราด อ.แหลมงอบ อบต.แหลมงอบ 2.รร.วัดแหลมมะขาม

813 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังหิน 1.รร.ชุมชนบ้านวังหิน

814 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังหิน 2.รร.บ้านเกาะอ้ายด้วน

815 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังหิน 3.รร.บ้านท่าไม้แดง

816 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังหิน 4.รร.บ้านน ้าด้วน

817 ตาก อ.เมืองตาก อบต.วังหิน 5.รร.บ้านไร่

818 ตาก อ.ท่าสองยาง ทต.แม่ต้าน 1.รร.ชุมชนบ้านแม่ต้าน

819 ตาก อ.บ้านตาก ทต.บ้านตาก 1.รร.รอดบ้ารุง

820 ตาก อ.แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด 1.รร.บ้านห้วยนกแล

821 ตาก อ.แม่ระมาด ทต.แม่ระมาด 2.รร.แม่ระมาดราษฎร์บ้ารุง

822 ตาก อ.แม่สอด ทต.ท่าสายลวด 1.รร.บ้านแม่ตาว

823 ตาก อ.แม่สอด ทต.ท่าสายลวด 2.รร.บ้านห้วยม่วง

824 ตาก อ.แม่สอด ทต.แม่ตาว 1.รร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง

825 ตาก อ.แม่สอด ทต.แม่ตาว 2.รร.บ้านแม่ตาวใต้

826 ตาก อ.แม่สอด ทต.แม่ตาว 3.รร.บ้านแม่ตาวแพะ

827 ตาก อ.แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง 1.รร.บ้านค้างภิบาล

828 ตาก อ.แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง 2.รร.บ้านแม่ตาวใหม่

829 ตาก อ.แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง 3.รร.บ้านหัวฝาย

830 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ปะ 1.รร.บ้านแม่ปะ

831 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ปะ 2.รร.บ้านแม่ปะใต้

832 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ปะ 3.รร.บ้านแม่ปะเหนือ



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

833 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ปะ 4.รร.บ้านห้วยกะโหลก

834 ตาก อ.แม่สอด อบต.แม่ปะ 5.รร.บ้านห้วยหินฝน

835 ตาก อ.อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง 1.รร.บ้านปะหละทะ

836 ตาก อ.อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง 2.รร.สาขาบ้านอุ้มผางคี

837 ตาก อ.อุ้มผาง อบต.อุ้มผาง 3.รร.สามัคคีวิทยา

838 นครนายก อ.เมืองนครนายก ทต.ท่าช้าง 1.รร.ชลนายกสงเคราะห์

839 นครนายก อ.เมืองนครนายก ทต.ท่าช้าง 2.รร.วัดโบสถ์การ้อง

840 นครนายก อ.เมืองนครนายก อบต.ท่าทราย 1.รร.วัดกุฎิการาม

841 นครนายก อ.ปากพลี อบต.เกาะหวาย 1.รร.บ้านดงแขวน

842 นครนายก อ.ปากพลี อบต.ท่าเรือ 1.รร.วัดเกาะกา

843 นครนายก อ.ปากพลี อบต.ท่าเรือ 2.รร.วัดแขมโค้ง

844 นครนายก อ.ปากพลี อบต.ท่าเรือ 3.รร.วัดล้าบัวลอย

845 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม 1.รร.บ้านล้าพยา

846 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม 2.รร.วัดไผ่ล้อม

847 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม 3.รร.วัดพระปฐมเจดีย์

848 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม 4.รร.วัดพระประโทณเจดีย์

849 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม 5.รร.อนุบาลนครปฐม

850 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ดอนยายหอม 1.รร.วัดดอนขนาก

851 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ตาก้อง 1.รร.บ้านมาบแค

852 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ตาก้อง 2.รร.วัดตาก้อง

853 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.ล้าพยา 1.รร.บ้านหนองหิน

854 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.วังเย็น 1.รร.บ้านไร่ต้นส้าโรง

855 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.วังเย็น 2.รร.วัดวังเย็น

856 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สนามจันทร์ 1.รร.บ้านหนองขาหยั่ง

857 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สามควายเผือก 1.รร.บ้านรางมะเด่ือ

858 นครปฐม อ.เมืองนครปฐม อบต.สามควายเผือก 2.รร.วัดสามควายเผือก

859 นครปฐม อ.ก้าแพงแสน ทต.ก้าแพงแสน 1.รร.อนุบาลก้าแพงแสน

860 นครปฐม อ.ก้าแพงแสน ทต.ก้าแพงแสน 2.รร.อินทรศักด์ิศึกษาลัยฯ

861 นครปฐม อ.ก้าแพงแสน อบต.ก้าแพงแสน 1.รร.บ้านทุง่ขี อ้าย

862 นครปฐม อ.ก้าแพงแสน อบต.สระส่ีมุม 1.รร.บ้านหนองพงเล็ก

863 นครปฐม อ.ก้าแพงแสน อบต.สระส่ีมุม 3.รร.วัดราษฎร์วราราม

864 นครปฐม อ.ก้าแพงแสน อบต.ห้วยหมอนทอง 1.รร.บ้านบัวแดง



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

865 นครปฐม อ.ก้าแพงแสน อบต.ห้วยหมอนทอง 2.รร.บ้านหนองโสน

866 นครปฐม อ.ก้าแพงแสน อบต.ห้วยหมอนทอง 3.รร.วัดก้าแพงแสน

867 นครปฐม อ.ก้าแพงแสน อบต.ห้วยหมอนทอง 4.รร.วัดหนองโพธิ์

868 นครปฐม อ.ดอนตูม ทต.สามง่าม 1.รร.บ้านดอนกลาง

869 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ดอนพุทรา 1.รร.บ้านปากหว้า

870 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.ท่าพระยา 1.รร.วัดน้อย

871 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.ศรีมหาโพธิ์ 1.รร.วัดศรีมหาโพธิ์

872 นครปฐม อ.บางเลน ทต.บางเลน 1.รร.บ้านบางเลน

873 นครปฐม อ.บางเลน ทต.บางเลน 2.รร.บ้านประตูน ้าพระพิมล

874 นครปฐม อ.บางเลน ทต.บางเลน 3.รร.วัดผาสุการาม

875 นครปฐม อ.สามพราน ทม.สามพราน 1.รร.บ้านสามพราน

876 นครปฐม อ.สามพราน ทต.อ้อมใหญ่ 1.รร.บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

877 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ค้าเตย 1.รร.บ้านค้าเตย

878 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ค้าเตย 2.รร.บ้านดอนแดง

879 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ค้าเตย 3.รร.บ้านทุง่มน

880 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ค้าเตย 4.รร.บ้านโพนค้อโพนสวรรค์

881 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ค้าเตย 5.รร.บ้านโพนป่าหว้าน

882 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ค้าเตย 6.รร.บ้านวังไฮหนองกุง

883 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ค้าเตย 7.รร.บ้านหนองดินแดง

884 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.ค้าเตย 8.รร.บ้านหนองยาว

885 นครพนม อ.ท่าอุเทน อบต.เวินพระบาท 1.รร.เชียงยืน

886 นครพนม อ.ท่าอุเทน อบต.เวินพระบาท 2.รร.บ้านปากทวย

887 นครพนม อ.ท่าอุเทน อบต.เวินพระบาท 3.รร.บ้านเวินพระบาท

888 นครพนม อ.ท่าอุเทน อบต.เวินพระบาท 4.รร.ม่วงนาสีดา

889 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.ดอนนางหงส์ 1.รร.ดอนนางหงส์สงเคราะห์

890 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.ดอนนางหงส์ 2.รร.บ้านโคกสว่าง

891 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.ดอนนางหงส์ 3.รร.บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)

892 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.ดอนนางหงส์ 4.รร.บ้านนาแกบึงเหล็ก

893 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.ดอนนางหงส์ 5.รร.บ้านหนองสะโน

894 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง่ 1.รร.บ้านธาตุน้อย

895 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง่ 2.รร.บ้านนาทาม

896 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง่ 3.รร.บ้านหนองกุดแคน



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

897 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง่ 4.รร.พระกลางวิทยาคาร

898 นครพนม อ.ธาตุพนม อบต.พระกลางทุง่ 5.รร.มรุกขนคร

899 นครพนม อ.นาแก ทต.พระซอง 1.รร.บ้านดงอิน้า

900 นครพนม อ.นาแก ทต.พระซอง 2.รร.บ้านนาเหนือ

901 นครพนม อ.นาแก ทต.พระซอง 3.รร.บ้านบ่อดอกซ้อน

902 นครพนม อ.นาแก ทต.พระซอง 4.รร.บ้านพระซองเหนือ

903 นครพนม อ.นาแก ทต.พระซอง 5.รร.บ้านหนองยอ

904 นครพนม อ.นาแก ทต.พระซอง 6.รร.พระซองวิทยาคาร

905 นครพนม อ.นาแก อบต.ค้าพี 1.รร.ไทยรัฐวิทยา 50

906 นครพนม อ.นาแก อบต.ค้าพี 2.รร.นาผือบอนราษฎร์นุกูล

907 นครพนม อ.นาแก อบต.ค้าพี 3.รร.บ้านกลางมูลอ้น

908 นครพนม อ.นาแก อบต.นาแก 1.รร.บ้านโคกกลางแก้งน้อย

909 นครพนม อ.นาแก อบต.นาแก 2.รร.บ้านต้นแหน

910 นครพนม อ.นาแก อบต.นาแก 3.รร.บ้านนาป่งคอง

911 นครพนม อ.นาหว้า อบต.ท่าเรือ 1.รร.ราษฎร์สามัคคี

912 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสูง 1.รร.บ้านโคกสูง

913 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสูง 2.รร.บ้านนกเหาะ

914 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสูง 3.รร.บ้านม่วง

915 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสูง 4.รร.บ้านสว่างส้าราญ

916 นครพนม อ.วังยาง อบต.โคกสี 1.รร.บ้านโคกสีมิตรภาพที ่87

917 นครพนม อ.วังยาง อบต.โคกสี 2.รร.บ้านโนนหอม

918 นครพนม อ.วังยาง อบต.โคกสี 3.รร.บ้านหนองผักแว่น

919 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง 1.รร.บ้านนาโพธิ์

920 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง 2.รร.บ้านโพนขาว

921 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง 3.รร.บ้านโพนสว่าง

922 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.โพนสว่าง 4.รร.ประชาสนธิน์ุสรณ์

923 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 1.รร.เคหะประชาสามัคคี

924 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 2.รร.ชลประทานสงเคราะห์

925 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 3.รร.บ้านหนองไผ่ล้อม

926 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 4.รร.บ้านหลักร้อย

927 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 5.รร.บ้านหัวทะเล

928 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 6.รร.เมืองนครราชสีมา
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929 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 7.รร.วัดโคกพรมตั งตรงจิตร

930 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 8.รร.วัดทุง่สว่าง

931 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 9.รร.วัดสระแก้ว

932 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 10.รร.สวนหม่อน

933 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 11.รร.สามัคคีรถไฟ

934 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 12.รร.สุขานารี

935 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา 13.รร.อนุบาลนครราชสีมา

936 นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไผ่ล้อม 1.รร.ทหารอากาศบ้ารุง

937 นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อบต.หนองสรวง 4.รร.เพชรหนองขาม

938 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.พะงาด 3.รร.บ้านหนองไข่นั น

939 นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง อบต.หนองหัวฟาน 1.รร.บ้านโคกคูขาด

940 นครราชสีมา อ.คง อบต.ตาจั่น 1.รร.บ้านโคกตะพาบ

941 นครราชสีมา อ.คง อบต.ตาจั่น 2.รร.บ้านตะโกโคก

942 นครราชสีมา อ.คง อบต.ตาจั่น 3.รร.บ้านตะโกทุง่

943 นครราชสีมา อ.คง อบต.ตาจั่น 4.รร.บ้านตาจั่น

944 นครราชสีมา อ.คง อบต.ตาจั่น 5.รร.บ้านตาชู

945 นครราชสีมา อ.คง อบต.ตาจั่น 6.รร.บ้านหนองบัวทุง่

946 นครราชสีมา อ.คง อบต.บ้านปรางค์ 7.รร.บ้านหนองส้าโรง

947 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.จระเข้หิน 2.รร.บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมป)์

948 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.ตะแบกบาน 1.รร.บ้านเทพนิมิตร

949 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.ตะแบกบาน 2.รร.บ้านหนองตะแบก

950 นครราชสีมา อ.ครบุรี อบต.มาบตะโกเอน 5.รร.บ้านหนองสองห้อง

951 นครราชสีมา อ.จักราช ทต.จักราช 1.รร.จักราชราษฎร์สามัคคี

952 นครราชสีมา อ.ชุมพวง ทต.ชุมพวง 1.รร.พิกุลทอง

953 นครราชสีมา อ.ชุมพวง ทต.ชุมพวง 2.รร.หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)

954 นครราชสีมา อ.ชุมพวง ทต.ชุมพวง 3.รร.อนุบาลชุมพวงวิทยา

955 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ตลาดไทร 1.รร.บ้านตลาดไทร

956 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ตลาดไทร 2.รร.บ้านหนองตาด

957 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ตลาดไทร 3.รร.บ้านหนองบัว

958 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ตลาดไทร 4.รร.บ้านหนองแวงสามัคคี

959 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ตลาดไทร 5.รร.วัดเจริญราษฎร์บ้ารุง

960 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ตลาดไทร 6.รร.วัดโพธิศ์รีบรรจง
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961 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ตลาดไทร 7.รร.สองห้องแวงน้อยวิทยา

962 นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ตลาดไทร 8.รร.หนองหว้าประชาสามัคคี

963 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด ทต.หนองบัวตะเกียด 4.รร.บ้านโนนระเวียง

964 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด ทต.หนองบัวตะเกียด 5.รร.บ้านเมืองตะโก

965 นครราชสีมา อ.เทพารักษ์ อบต.หนองแวง 7.รร.หนองแวง

966 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.สายออ 1.รร.โคกหนองไผ่

967 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ 1.รร.บ้านดอนฆา่เสือ

968 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ 2.รร.บ้านป่าตอง

969 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ 3.รร.บ้านหนองปรือ

970 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ 4.รร.บ้านห้วยโจด

971 นครราชสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ 5.รร.วัดบ้านหนองตะไก้

972 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หันห้วยทราย 1.รร.คมเพชรวิทยาคาร

973 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หันห้วยทราย 2.รร.บ้านหันห้วยทราย

974 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หันห้วยทราย 3.รร.สัมพันธ์มิตรวิทยา

975 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หันห้วยทราย 4.รร.ส่ีแยกศรีอรัญวิทยา

976 นครราชสีมา อ.ประทาย อบต.หันห้วยทราย 5.รร.อัมพวันวิทยา

977 นครราชสีมา อ.ปักธงชัย ทต.ปักธงชัย 1.รร.โพธิท์องวิทยา

978 นครราชสีมา อ.ปักธงชัย อบต.งิ ว 1.รร.โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร

979 นครราชสีมา อ.ปักธงชัย อบต.งิ ว 2.รร.โรงเรียนวัดมกุฏไทยาราม

980 นครราชสีมา อ.ปักธงชัย อบต.งิ ว 3.รร.โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

981 นครราชสีมา อ.ปากช่อง อบต.หนองสาหร่าย 7.รร.บ้านท่าเล่ือมสามัคคี

982 นครราชสีมา อ.พระทองค้า อบต.ทัพรั ง 1.รร.กุดตาด้า

983 นครราชสีมา อ.พระทองค้า อบต.ทัพรั ง 2.รร.บ้านกุดไผ่

984 นครราชสีมา อ.พระทองค้า อบต.ทัพรั ง 3.รร.บ้านดอนขวาง

985 นครราชสีมา อ.พระทองค้า อบต.ทัพรั ง 4.รร.บ้านตะเคียนงาม

986 นครราชสีมา อ.พระทองค้า อบต.ทัพรั ง 5.รร.บ้านโนนงิ ว

987 นครราชสีมา อ.พระทองค้า อบต.ทัพรั ง 6.รร.บ้านหนองยาง

988 นครราชสีมา อ.พระทองค้า อบต.ทัพรั ง 7.รร.บ้านห้วยสามขา

989 นครราชสีมา อ.พระทองค้า อบต.ทัพรั ง 8.รร.บ้านห้วยหุงเกลือ

990 นครราชสีมา อ.พระทองค้า อบต.พังเทียม 8.รร.บ้านหัวถนน

991 นครราชสีมา อ.พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ 1.รร.ท่าแดง

992 นครราชสีมา อ.พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ 2.รร.บ้านคล้า
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993 นครราชสีมา อ.พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ 3.รร.บ้านซึม

994 นครราชสีมา อ.พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ 4.รร.บ้านสัมฤทธิ์

995 นครราชสีมา อ.พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ 5.รร.วัดวังน ้า

996 นครราชสีมา อ.สีคิ ว ทต.ลาดบัวขาว 1.รร.เจียรวนนท์อุทิศ 1

997 นครราชสีมา อ.สีคิ ว ทต.ลาดบัวขาว 2.รร.ถนนมิตรภาพ

998 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.กุดน้อย 3.รร.บ้านวังกรวด

999 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.บ้านหัน 1.รร.บ้านหนองโอง

1000 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.บ้านหัน 2.รร.บ้านหัน

1001 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ลาดบัวขาว 1.รร.บ้านคลองตะแบก

1002 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ลาดบัวขาว 2.รร.บ้านซับตะเคียน

1003 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ลาดบัวขาว 3.รร.บ้านลาดบัวขาว

1004 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ลาดบัวขาว 4.รร.บ้านเลิศสวัสด์ิ

1005 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ลาดบัวขาว 5.รร.บ้านหนองบัว

1006 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ลาดบัวขาว 6.รร.บ้านใหม่ส้าโรง

1007 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.ลาดบัวขาว 7.รร.หนองน ้าขุ่น

1008 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.สีคิ ว 1.รร.บ้านถนนคต(ศรีวิทยาคาร)

1009 นครราชสีมา อ.สีคิ ว อบต.สีคิ ว 2.รร.บ้านนาดีศรีสะอาด

1010 นครราชสีมา อ.สีดา ทต.สีดา 1.รร.บ้านโนนสัง

1011 นครราชสีมา อ.สีดา ทต.สีดา 2.รร.บ้านสีดา

1012 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง ทต.หินดาด 1.รร.บ้านหินดาด

1013 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ห้วยแถลง 1.รร.บ้านสวนหอม

1014 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ห้วยแถลง 2.รร.บ้านแสนสุข

1015 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ห้วยแถลง 3.รร.บ้านหนองโสน

1016 นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ห้วยแถลง 4.รร.บ้านห้วยปอ

1017 นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช อบต.ท่าซัก 1.รร.บ้านถนนใหญ่

1018 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม ทต.ขนอม 1.รร.ชุมชนบ้านบางโหนด

1019 นครศรีธรรมราช อ.ขนอม อบต.ควนทอง 2.รร.บ้านเขาวังทอง

1020 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง ทต.ฉวาง 2.รร.วัดวังม่วง

1021 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง ทต.ไม้เรียง 1.รร.วัดหาดสูง

1022 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.ฉวาง 1.รร.บ้านทุง่กรวด

1023 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นาแว 1.รร.บ้านควนสวรรค์

1024 นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นาแว 5.รร.วัดศิลา



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

1025 นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทางพูน 4.รร.วดัทางพนู(บ้านทุ่งทับควาย) (ไม่มีนักเรียน)

1026 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ 1.รร.ชุมชนควนดินแดง ม.173

1027 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ 2.รร.บ้านทุง่ใหญ่

1028 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ 3.รร.บ้านลานนา

1029 นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด อบต.เกาะขันธ์ 4.รร.วัดไม้เสียบ

1030 นครศรีธรรมราช อ.ช้างกลาง อบต.สวนขัน 2.รร.บ้านคลองปีกเหนือ

1031 นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ อบต.ไสหมาก 1.รร.บ้านช่องขาด

1032 นครศรีธรรมราช อ.ถ ้าพรรณรา อบต.ถ ้าพรรณรา 1.รร.บ้านนาพา

1033 นครศรีธรรมราช อ.ถ ้าพรรณรา อบต.ถ ้าพรรณรา 2.รร.บ้านปลายรา

1034 นครศรีธรรมราช อ.ถ ้าพรรณรา อบต.ถ ้าพรรณรา 3.รร.บ้านวังตลับ

1035 นครศรีธรรมราช อ.ถ ้าพรรณรา อบต.ถ ้าพรรณรา 4.รร.วัดควนกอ

1036 นครศรีธรรมราช อ.ถ ้าพรรณรา อบต.ถ ้าพรรณรา 5.รร.วัดปากท่าซอง

1037 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา 1.รร.บ้านท่าสูง

1038 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา 2.รร.บ้านในถุ้ง

1039 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา 3.รร.บ้านสระบัว

1040 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา 4.รร.วัดชลธาราม

1041 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา 5.รร.วัดนางตรา

1042 นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา อบต.โมคลาน 4.รร.วัดป่า(โมคลาน)

1043 นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง อบต.หนองหงส์ 3.รร.บ้านนาป่าประชาสรรค์

1044 นครศรีธรรมราช อ.ทุง่ใหญ่ อบต.ทุง่ใหญ่ 6.รร.วัดคลังสินธาราม

1045 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง ทม.ปากพนัง 2.รร.บ้านศรีสมบูรณ์

1046 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.คลองน้อย 6.รร.บ้านราษฎร์สงวน

1047 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ชะเมา 4.รร.วัดปากเนตร

1048 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านเพิง 1.รร.บ้านบางแรด

1049 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านเพิง 2.รร.บ้านหมาก

1050 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านเพิง 3.รร.วัดแจ้ง

1051 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านเพิง 4.รร.วัดท่าพญา

1052 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.บ้านเพิง 5.รร.วัดปากบางท่าพญา

1053 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก 1.รร.บ้านท้องโกงกาง

1054 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก 2.รร.วัดบางทวด

1055 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากแพรก 1.รร.วัดบางด้วน

1056 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากแพรก 2.รร.วัดบางพระ



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

1057 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากแพรก 3.รร.วัดปากแพรก

1058 นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง อบต.ปากแพรก 4.รร.วัดหอยกัน

1059 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา ทต.ลานสกา 1.รร.บ้านตลาด

1060 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา ทต.ลานสกา 2.รร.วัดไทรงาม

1061 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ท่าดี 1.รร.ชุมชนลานสกา

1062 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ท่าดี 2.รร.บ้านมะม่วงทอง

1063 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ท่าดี 3.รร.บ้านสันยูง

1064 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ท่าดี 4.รร.วัดดินดอน

1065 นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ท่าดี 5.รร.วัดปะ

1066 นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.สิชล 1.รร.วัดเขาพนมไตย

1067 นครศรีธรรมราช อ.หัวไทร อบต.หัวไทร 5.รร.วัดหัวล้าภู

1068 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ทต.หนองเบน 1.รร.วัดศรีประชาสรรค์

1069 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.แควใหญ่ 1.รร.วัดสโมสร(จันทร์ฮกหลีอุทิศ)

1070 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ตก 1.รร.วัดท่าทอง

1071 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ตก 2.รร.วัดวังไผ่

1072 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.นครสวรรค์ตก 3.รร.วัดสันคู

1073 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางพระหลวง 1.รร.วัดท่าดินแดง

1074 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางพระหลวง 2.รร.วัดท่าล้อ

1075 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางพระหลวง 3.รร.วัดหัวถนน

1076 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางม่วง 1.รร.บ้านคุ้งวารี

1077 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางม่วง 2.รร.วัดนิเวศวุฒาราม

1078 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บางม่วง 3.รร.วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)

1079 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บึงเสนาท 1.รร.บ้านคลองลาดเค้า

1080 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บึงเสนาท 2.รร.วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)

1081 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บึงเสนาท 3.รร.ศิริราษฎร์สามัคคี

1082 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน 1.รร.บ้านเขากะลา

1083 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน 2.รร.บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ)์

1084 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน 3.รร.วัดบ้านไร่

1085 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน 4.รร.วัดพระนอน

1086 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน 5.รร.วัดรังงาม

1087 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน 6.รร.วัดหัวดง

1088 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองกระโดน 7.รร.วัดสมานประชาชน



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

1089 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองปลิง 1.รร.บ้านช่อกระถินพัฒนา

1090 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองปลิง 2.รร.วัดสุบรรณาราม

1091 นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.หนองปลิง 3.รร.วัดหนองปลิง

1092 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.เขาดิน 1.รร.ชุมชนวัดเขาดินเหนือ

1093 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.เขาดิน 2.รร.บ้านคลองคล้า

1094 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.เขาดิน 3.รร.วัดดงเมือง

1095 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.เขาดิน 4.รร.วัดมรรครังสฤษด์ิ

1096 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.เขาดิน 5.รร.สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์

1097 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.เขาดิน 6.รร.โอสถสภาอุปถัมภ์

1098 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.หนองเต่า 1.รร.บ้านทุง่ตาทัง่(ศิริราษฎร์บ้ารุง)

1099 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.หนองเต่า 2.รร.บ้านยางใหญ่

1100 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.หนองเต่า 3.รร.บ้านห้วยรั ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ)์

1101 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.หนองเต่า 4.รร.วัดหนองเต่า

1102 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.หนองเต่า 5.รร.วัดหนองแพงพวย

1103 นครสวรรค์ อ.เก้าเลี ยว อบต.หนองเต่า 6.รร.ศึกษาศาสตร์

1104 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ ทต.บางประมุง 4.รร.วัดบางประมุง

1105 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ยางตาล 1.รร.ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์)

1106 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ยางตาล 2.รร.ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์

1107 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ยางตาล 3.รร.วัดยางตาล(ประชารัฐอนุสรณ์)

1108 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ยางตาล 4.รร.สระวิทยา

1109 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.หาดสูง 1.รร.บ้านหาดสูง

1110 นครสวรรค์ อ.ชุมแสง อบต.ฆะมัง 3.รร.วัดแหลมยาง

1111 นครสวรรค์ อ.ชุมแสง อบต.ทับกฤช 1.รร.ชุมชนวัดคลองปลากด

1112 นครสวรรค์ อ.ชุมแสง อบต.ทับกฤช 2.รร.วัดทับกฤชเหนือ

1113 นครสวรรค์ อ.ชุมแสง อบต.ไผ่สิงห์ 1.รร.วัดคลองเกษมใต้

1114 นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า ทต.ตากฟ้า 1.รร.วัดประชาสรรค์

1115 นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า ทต.ตากฟ้า 2.รร.อนุบาลตากฟ้า

1116 นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า อบต.หนองพิกุล 2.รร.บ้านพลับพลาชัย

1117 นครสวรรค์ อ.ตาคลี ทม.ตาคลี 5.รร.วัดพุทธนิมิต

1118 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ลาดทิพรส 1.รร.บ้านเขาขวาง

1119 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ลาดทิพรส 2.รร.บ้านป่าตาล

1120 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ลาดทิพรส 3.รร.บ้านราษฎร์เจริญ



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

1121 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ลาดทิพรส 4.รร.วัดลาดทิพยรส

1122 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ลาดทิพรส 5.รร.วัดหนองคูน้อย

1123 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หนองโพ 6.รร.ประชาสามัคคี

1124 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หนองหม้อ 1.รร.บ้านหนองสีซอ

1125 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หนองหม้อ 2.รร.บ้านหนองแอก

1126 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หนองหม้อ 3.รร.วัดหนองหม้อ

1127 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.หัวหวาย 3.รร.บ้านหนองตาพัน

1128 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.ท้านบ 1.รร.บ้านท้านบ

1129 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.ท้านบ 2.รร.บ้านหนองกระโดน

1130 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.สายล้าโพง 2.รร.บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)

1131 นครสวรรค์ อ.ท่าตะโก อบต.หนองหลวง 2.รร.บ้านพุขาม

1132 นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย อบต.บางแก้ว 2.รร.วัดโบสถ์สามัคคีธรรม

1133 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.ย่านมัทรี 2.รร.ประชาอุทิศ

1134 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี อบต.นาขอม 5.รร.บ้านวังเงิน

1135 นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ อบต.วังซ่าน 1.รร.ธารมะยม

1136 นครสวรรค์ อ.ลาดยาว อบต.บ้านไร่ 5.รร.บ้านบ่อแรต(สะอาดลออราษฎร์บ้ารุง)

1137 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 1.รร.กลาโหมอุทิศ

1138 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 2.รร.ชุมชนวัดสมรโกฏิ

1139 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 3.รร.ท่าทรายประชาอุปถัมภ์

1140 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 4.รร.ทานสัมฤทธิ์

1141 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 5.รร.ประชาอุปถัมภ์

1142 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 6.รร.วัดแจ้งศิริสัมพันธ์

1143 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 7.รร.วัดต้าหนักใต้

1144 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 8.รร.วัดทางหลวงโพธิท์อง

1145 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 9.รร.วัดบัวขวัญ

1146 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 10.รร.วัดปากน ้า

1147 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 11.รร.วัดฝาง

1148 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 12.รร.วัดลานนาบุญ

1149 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 13.รร.อนุบาลนนทบุรี

1150 นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 14.รร.อนุราชประสิทธิ์

1151 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ไทรใหญ่ 1.รร.ดีมากอุปถัมป์

1152 นนทบุรี อ.ไทรน้อย อบต.ไทรใหญ่ 2.รร.บ้านคลองหนึ่ง



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

1153 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.บางขนุน 1.รร.วัดบางขนุน

1154 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.บางสีทอง 1.รร.วัดบางอ้อยช้าง

1155 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.บางสีทอง 2.รร.วัดรวกพร้อม(พิทยาการ)

1156 นนทบุรี อ.บางกรวย อบต.มหาสวัสด์ 1.รร.มหาสวัสด์ิ

1157 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางคูรัด 1.รร.โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

1158 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง 1.รร.โรงเรียนประชารัฐบ้ารุง หมู่ 4

1159 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง 2.รร.โรงเรียนแสงประเสริฐ หมู่ 11

1160 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.บางรักพัฒนา 1.รร.โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

1161 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.พิมลราช 1.รร.โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์

1162 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.ล้าโพ 1.รร.โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

1163 นนทบุรี อ.บางบัวทอง อบต.ล้าโพ 2.รร.โรงเรียนวัดล้าโพ

1164 นนทบุรี อ.บางใหญ่ ทต.บางม่วง 1.รร.วัดพระเงิน

1165 นนทบุรี อ.บางใหญ่ ทต.บางม่วง 2.รร.วัดสังวรพิมลไพบูลย์

1166 นนทบุรี อ.บางใหญ่ ทต.บางเลน 1.รร.วัดศรีราษฎร์

1167 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บางแม่นาง 1.รร.ชุมชนวัดบางโค

1168 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บางแม่นาง 2.รร.อนุบาลบางใหญ่

1169 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.คลองข่อย 1.รร.วัดท่าเกวียน

1170 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.บางพลับ 1.รร.วัดสาลีโขฯ

1171 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.อ้อมเกร็ด 1.รร.วัดสิงห์ทอง

1172 นนทบุรี อ.ปากเกร็ด อบต.อ้อมเกร็ด 2.รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์

1173 นราธิวาส อ.บาเจาะ ทต.บาเจาะ 1.รร.น ้าตกปาโจ (วันครู 2501)

1174 นราธิวาส อ.บาเจาะ ทต.บาเจาะ 2.รร.บ้านบือเจ๊าะ

1175 นราธิวาส อ.บาเจาะ ทต.บาเจาะ 3.รร.บ้านปะลุกาสะนอ

1176 นราธิวาส อ.บาเจาะ ทต.บาเจาะ 4.รร.บ้านแป๊ะบุญ

1177 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระใต้ 1.รร.บ้านคลอแระ

1178 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระใต้ 2.รร.บ้านตันหยง

1179 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระใต้ 3.รร.บ้านบือเระ

1180 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระใต้ 4.รร.บ้านบูเกะสูดอ

1181 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.บาเระใต้ 5.รร.บ้านฮูแตยือลอ

1182 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ 1.รร.บ้านตะโล๊ะบาลอ

1183 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ 2.รร.บ้านปูซูตีฆอ

1184 นราธิวาส อ.บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ 3.รร.บ้านสุไหงบาตู



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

1185 นราธิวาส อ.ยี่งอ ทต.ยี่งอ 1.รร.บ้านยี่งอ

1186 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.โคกสะตอ 1.รร.บ้านบาโงสะแต

1187 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.โคกสะตอ 2.รร.บ้านสวนพลู

1188 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.โคกสะตอ 3.รร.บ้านสายน ้าทิพย์

1189 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สุวารี 1.รร.บ้านดายา

1190 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สุวารี 3.รร.บ้านบือเล็งใต้

1191 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.เอราวัณ 1.รร.บ้านแขยง

1192 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.เอราวัณ 2.รร.บ้านตือมายู

1193 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.เอราวัณ 3.รร.บ้านแอแว

1194 นราธิวาส อ.แว้ง อบต.เอราวัณ 4.รร.เพลินพิศ

1195 นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก 1.รร.บ้านสุไหงโก-ลก

1196 น่าน อ.เมืองน่าน ทต.ดู่ใต้ 1.รร.ชุมชนบ้านดอนมูล

1197 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.นาซาว 1.รร.บ้านนวราษฎร์

1198 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.นาซาว 2.รร.บ้านสะไมย์วิทยา

1199 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.นาซาว 3.รร.บ้านาซาว

1200 น่าน อ.เมืองน่าน อบต.บ่อ 7.รร.บ้านห้วยยื่น

1201 น่าน อ.เชียงกลาง อบต.พระธาตุ 4.รร.บ้านสร้อยพร้าว

1202 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ตาลชุม 2.รร.บ้านน ้าป้ากห้วยธนู

1203 น่าน อ.ท่าวังผา อบต.ป่าคา 2.รร.บ้านฝายมูล

1204 น่าน อ.นาหมื่น อบต.นาทะนุง 4.รร.บ้านน ้าเลาสาขาปากนาย

1205 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.บ้านพี 1.รร.บ้านพี ใต้

1206 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.บ้านฟ้า 1.รร.บ้านดู่

1207 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.บ้านฟ้า 2.รร.บ้านนาวี

1208 น่าน อ.บ้านหลวง อบต.สวด 3.รร.บ้านดอย

1209 น่าน อ.ปัว อบต.สถาน 4.รร.ไร่น ้าหิน

1210 น่าน อ.ภูเพียง อบต.นาปัง 1.รร.บ้านก๊อดแก้ว

1211 น่าน อ.ภูเพียง อบต.ม่วงต๊ึด 1.รร.แช่แห้ง

1212 น่าน อ.ภูเพียง อบต.ม่วงต๊ึด 2.รร.บ้านม่วงตึด

1213 น่าน อ.เวียงสา ทต.กลางเวียง 1.รร.ไทยรัฐวิทยา 45

1214 น่าน อ.เวียงสา ทต.กลางเวียง 2.รร.บ้านไชยสถาน

1215 น่าน อ.เวียงสา ทต.กลางเวียง 3.รร.บ้านดอนไชย

1216 น่าน อ.เวียงสา ทต.กลางเวียง 4.รร.บ้านปงสนุก



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

1217 น่าน อ.เวียงสา ทต.กลางเวียง 5.รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร

1218 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.หนองเลิง 1.รร.บ้านคลองเค็ม

1219 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.หนองเลิง 2.รร.บ้านนาเจริญ

1220 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.หนองเลิง 3.รร.บ้านสรรเสริญ

1221 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.หนองเลิง 4.รร.บ้านสุขส้าราญ

1222 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ อบต.หนองเลิง 5.รร.บ้านหนองหมู

1223 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่าสะอาด 1.รร.บ้านยางชุม

1224 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ป่งไฮ 1.รร.บ้านท่าสวรรค์

1225 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.โสกก่าม 1.รร.บ้านดงสว่าง

1226 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.บัวตูม 1.รร.ชุมชนบ้านตูม

1227 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.บัวตูม 2.รร.บ้านท่าค้ารวม

1228 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.บัวตูม 3.รร.บ้านนาเหว่อโนนอุดม

1229 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.บัวตูม 4.รร.บ้านสามหนอง

1230 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.ศรีชมภู 1.รร.บ้านค้าไผ่

1231 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.ศรีชมภู 2.รร.บ้านโคกกลาง

1232 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.ศรีชมภู 3.รร.บ้านโคกกลาง(สามแยกศรีชมภ)ู

1233 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.ศรีชมภู 4.รร.บ้านนาขาม

1234 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.ศรีชมภู 5.รร.บ้านโนนประเสริฐ

1235 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.ศรีชมภู 6.รร.บ้านศรีชมภู

1236 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.ศรีชมภู 7.รร.บ้านแสงอรุณ

1237 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.ศรีชมภู 8.รร.บ้านหนองแวงประชาสรรค์

1238 บึงกาฬ อ.บุง่คล้า อบต.โคกกว้าง 1.รร.ไทยรัฐวิทยา 51

1239 บึงกาฬ อ.บุง่คล้า อบต.โคกกว้าง 2.รร.บ้านท่าส้มโฮง

1240 บึงกาฬ อ.บุง่คล้า อบต.โคกกว้าง 3.รร.บ้านหาดแฮ่

1241 บึงกาฬ อ.บุง่คล้า อบต.โคกกว้าง 4.รร.ประวิตร (หนองบ่อ)

1242 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.ชุมภูพร 2.รร.บ้านชุมภูพรโสกก่าม

1243 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล อบต.ชุมภูพร 3.รร.บ้านโนนม่วง

1244 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.บ้านยาง 4.รร.วัดบ้านหนองโสน

1245 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สวายจีก 2.รร.บ้านถาวร

1246 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซ้า 1.รร.บ้านตลาดควาย

1247 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซ้า 2.รร.บ้านฝังงา

1248 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซ้า 3.รร.บ้านสารภี
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1249 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซ้า 4.รร.ประชาสวัสด์ิวิทยา

1250 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อบต.สะแกซ้า 5.รร.วัดบ้านสะแกซ้า

1251 บุรีรัมย์ อ.กระสัง ทต.กระสัง 1.รร.อนุบาลกระสัง

1252 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทต.ยายแย้มวัฒนา 1.รร.บ้านโนนทอง

1253 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทต.ยายแย้มวัฒนา 2.รร.บ้านโนนศิลา

1254 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทต.ยายแย้มวัฒนา 3.รร.บ้านยายค้า

1255 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทต.ยายแย้มวัฒนา 4.รร.วัดสุขส้าราญ

1256 บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทต.ยายแย้มวัฒนา 5.รร.อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ

1257 บุรีรัมย์ อ.นางรอง ทม.นางรอง 1.รร.โคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)

1258 บุรีรัมย์ อ.นางรอง ทม.นางรอง 2.รร.บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

1259 บุรีรัมย์ อ.นางรอง ทม.นางรอง 3.รร.บา้นนางรอง (ยทุธกาจฯราษฎร์วิทยาคาร)

1260 บุรีรัมย์ อ.นางรอง ทม.นางรอง 4.รร.บ้านหนองเสม็ด

1261 บุรีรัมย์ อ.นางรอง ทม.นางรอง 5.รร.หนองรี(มิตรภาพที่225)

1262 บุรีรัมย์ อ.นางรอง ทม.นางรอง 6.รร.อนุบาลนางรอง(สังกฤษณ์อนุสรณ์)

1263 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.นางรอง 1.รร.บ้านโคกควาย

1264 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.นางรอง 2.รร.บ้านแพงพวย

1265 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.นางรอง 3.รร.บ้านหนองงิ วหนองไทร

1266 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หัวถนน 1.รร.บ้านถนน

1267 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หัวถนน 2.รร.บ้านวังกระโดน

1268 บุรีรัมย์ อ.นางรอง อบต.หัวถนน 3.รร.บ้านหนองถั่วแปบ

1269 บุรีรัมย์ อ.นาโพธิ์ ทต.นาโพธิ์ 1.รร.ชุมชนบ้านนาโพธิ์

1270 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ล้านางรอง 1.รร.บ้านคลองโป่ง

1271 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ล้านางรอง 2.รร.บ้านคลองหิน

1272 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ล้านางรอง 3.รร.บ้านป่าไม้สหกรณ์

1273 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ล้านางรอง 4.รร.บ้านล้านางรอง

1274 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ล้านางรอง 5.รร.บ้านหนองบอน

1275 บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ล้านางรอง 6.รร.บ้านหนองเสม็ด

1276 บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ อบต.ทุง่จังหัน 1.รร.บ้านทุง่จังหัน

1277 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.ประโคนชัย 1.รร.บ้านศรีถาวร

1278 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.ประโคนชัย 2.รร.บ้านหนองม่วง

1279 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย ทต.จันดุม 1.รร.บ้านโคกชุม

1280 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย ทต.จันดุม 2.รร.บ้านตะแบก
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1281 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย ทต.จันดุม 3.รร.บ้านปราสาท

1282 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย ทต.จันดุม 4.รร.บ้านปลัด

1283 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย ทต.จันดุม 5.รร.บ้านแพงพวย

1284 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย ทต.จันดุม 6.รร.วัดโคกเจริญ

1285 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย ทต.จันดุม 7.รร.วัดบ้านจันดุม

1286 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย อบต.โคกขมิ น 1.รร.เขว้าศึกษา

1287 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย อบต.โคกขมิ น 2.รร.บ้านโคกขมิ น

1288 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย อบต.โคกขมิ น 3.รร.บ้านตาแก

1289 บุรีรัมย์ อ.พลับพลาชัย อบต.โคกขมิ น 4.รร.วัดบ้านแสลงคง

1290 บุรีรัมย์ อ.ล้าปลายมาศ อบต.โคกกลาง 1.รร.กวางงอย

1291 บุรีรัมย์ อ.ล้าปลายมาศ อบต.โคกกลาง 2.รร.โกรกประดู่

1292 บุรีรัมย์ อ.ล้าปลายมาศ อบต.โคกกลาง 3.รร.โคกกลางอนุสรณ์

1293 บุรีรัมย์ อ.ล้าปลายมาศ อบต.โคกกลาง 4.รร.ปัญจคาม

1294 บุรีรัมย์ อ.ล้าปลายมาศ อบต.หนองโดน 1.รร.บ้านหนองโดนประสาทวิทย์

1295 บุรีรัมย์ อ.หนองกี่ อบต.เมืองไผ่ 4.รร.บ้านสระขาม

1296 บุรีรัมย์ อ.หนองกี่ อบต.เมืองไผ่ 5.รร.บ้านหนองไผ่

1297 บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ ทต.ห้วยหิน 3.รร.บ้านโนนงิ วตลาดใหม่สามัคคี

1298 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ทม.บางคูวัด 2.รร.วัดบางตะไนย์

1299 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ทต.บางกะดี 1.รร.ชุมชนวัดบางกะดี

1300 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ทต.บางกะดี 2.รร.วัดบางกุฎีทอง

1301 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ทต.บางหลวง 1.รร.บุญคุ้มราษฎร์บ้ารุง

1302 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ทต.บางหลวง 2.รร.วัดกล้าชอุ่ม

1303 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ทต.บ้านใหม่ 1.รร.ขจรทรัพย์อ้ารุง

1304 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ทต.บ้านใหม่ 2.รร.วัดเทียนถวาย

1305 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บางพูด 1.รร.วัดดาวเรือง

1306 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บางพูด 2.รร.วัดเวฬุวัน

1307 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.บ้านกระแชง 1.รร.วัดโพธิเ์ล่ือน

1308 ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี อบต.สวนพริกไทย 1.รร.ชุมชนวัดเสด็จ

1309 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองสาม 1.รร.บ้านบึง

1310 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองสาม 2.รร.วัดกลางคลองสาม

1311 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองสาม 3.รร.วัดเกิดการอุดม

1312 ปทุมธานี อ.คลองหลวง อบต.คลองสาม 4.รร.สามัคคีราษฎร์บ้ารุง
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1313 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ทต.คลองพระอุดม 4.รร.วัดทองสะอาด

1314 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว อบต.คูบางหลวง 1.รร.คลองบางโพธิ์

1315 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว อบต.คูบางหลวง 2.รร.บางโพธิใ์หม่

1316 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว อบต.คูบางหลวง 3.รร.วัดจันทาราม

1317 ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว อบต.คูบางหลวง 4.รร.วัดสุวรรณจินดาราม

1318 ปทุมธานี อ.ล้าลูกกา ทม.ลาดสวาย 1.รร.วัดกลางคลองส่ี

1319 ปทุมธานี อ.ล้าลูกกา ทม.ลาดสวาย 2.รร.วัดคลองชัน

1320 ปทุมธานี อ.ล้าลูกกา ทม.ลาดสวาย 3.รร.วัดปัญจทายิกาวาส

1321 ปทุมธานี อ.สามโคก ทต.บางเตย 1.รร.ชุมชนวัดจันทร์กระพ้อ

1322 ปทุมธานี อ.สามโคก ทต.บางเตย 2.รร.วัดบางเตยนอก

1323 ปทุมธานี อ.สามโคก ทต.บางเตย 3.รร.วัดบางเตยใน

1324 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บางโพธิเ์หนือ 1.รร.บางโพธิเ์หนือ

1325 ปทุมธานี อ.สามโคก อบต.บางโพธิเ์หนือ 2.รร.สุเหร่าใหม่เจริญ

1326 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.หนองสามวัง 1.รร.คลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บ้ารุง"

1327 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.หนองสามวัง 2.รร.ชุมชนประชานิกรอ้านวยเวทย์

1328 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.หนองสามวัง 3.รร.นิกรราษฎร์บูรณะ "เหราบัตย์อุทิศย"์

1329 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.หนองสามวัง 4.รร.ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา

1330 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.หนองสามวัง 5.รร.วัดธรรมราษฎร์เจริญผล

1331 ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.หนองสามวัง 6.รร.วัดโปรยฝน

1332 ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ 1.รร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

1333 ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ 2.รร.อนุบาลเมืองประจวบฯ (สละชีพ)

1334 ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี อบต.กุยบุรี 1.รร.บ้านหนองกระทิง

1335 ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี อบต.กุยบุรี 2.รร.บ้านหนองตาเสือ

1336 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก ทต.ทับสะแก 1.รร.บ้านพุตะแบก

1337 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก ทต.ทับสะแก 2.รร.อนุบาลทับสะแก

1338 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก อบต.แสงอรุณ 1.รร.บ้านไร่ใน

1339 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก อบต.แสงอรุณ 2.รร.บ้านหินเทิน

1340 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย ทต.บางสะพานน้อย 1.รร.บ้านบางสะพานน้อย

1341 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ช้างแรก 1.รร.บ้านไร่บนสามัคคี

1342 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ช้างแรก 2.รร.มูลนิธิศึกษา

1343 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย อบต.ช้างแรก 3.รร.อนุบาลบางสะพานน้อย

1344 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี ทต.เขาน้อย 1.รร.บ้านเขาน้อย
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1345 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี อบต.เขาจ้าว 1.รร.ชลประทานปราณบุรี(วังปลา)

1346 ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ศาลาลัย 1.รร.บ้านเนินกรวด

1347 ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ศาลาลัย 2.รร.บ้านหนองขาม

1348 ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ศาลาลัย 3.รร.บ้านหนองเป่าปี่

1349 ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.หนองพลับ 1.รร.บ้านคอกช้างพัฒนา

1350 ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.หนองพลับ 2.รร.บ้านละเมาะ

1351 ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.หนองพลับ 3.รร.บ้านวไลย

1352 ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.หนองพลับ 4.รร.บ้านหนองกระทุม่

1353 ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.หนองพลับ 5.รร.บ้านห้วยไทรงาม

1354 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 1.รร.วังดาลวิทยาคม

1355 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 2.รร.วัดพรหมประสิทธิ์

1356 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี 1.รร.เมืองปราจีนบุรี

1357 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี 2.รร.อนุบาลปราจีนบุรี

1358 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี ทต.โคกมะกอก 1.รร.บ้านดงคุย

1359 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี ทต.โคกมะกอก 2.รร.วัดเทพประสิทธิยาราม

1360 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงขี เหล็ก 5.รร.วัดโคกมะกอก

1361 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงพระราม 1.รร.วัดล้าดวน

1362 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงพระราม 2.รร.วัดสง่างาม

1363 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บ้านพระ 1.รร.บ้านหัวเขา

1364 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บ้านพระ 3.รร.วัดบ้านยาง

1365 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี ทต.สระบัว 1.รร.ชุมชนเขาลูกช้าง

1366 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.บ้านนา 5.รร.บ้านหาดมะกอก

1367 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน 1.รร.บ้านเขากระแต

1368 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน 2.รร.บ้านคลองระก้า

1369 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน 3.รร.บ้านวังตะเคียน

1370 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน 4.รร.บ้านหนองคล้า

1371 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน 5.รร.บ้านหนองหอย

1372 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน 6.รร.บ้านเเก่ง

1373 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน 7.รร.วัดจันทรังษีถาวร

1374 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังตะเคียน 8.รร.วัดเนินสูง

1375 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 1.รร.บ้านเขาถ ้า

1376 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 2.รร.บ้านเขาปูน
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1377 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 3.รร.บ้านคลองสิบสอง

1378 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 4.รร.บ้านคลองหันแดง

1379 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 5.รร.บ้านไทยเจริญ

1380 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 6.รร.บ้านโปร่งใหญ่

1381 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 7.รร.บ้านวังกวาง

1382 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 8.รร.บ้านวังดินสอ

1383 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 9.รร.บ้านวังมะกรูด

1384 ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 10.รร.บ้านใหม่พัฒนา

1385 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.นาดี 1.รร.บ้านกระเดียง

1386 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.นาดี 2.รร.บ้านโนนสูง

1387 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.นาดี 3.รร.บ้านโนนแสนสุข

1388 ปราจีนบุรี อ.นาดี อบต.นาดี 4.รร.บ้านบุสูง

1389 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง ทต.บ้านสร้าง 1.รร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง

1390 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางแตน 1.รร.ชุมชนวัดบางแตน

1391 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางแตน 2.รร.บ้านปากคลองบางกระดาน

1392 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางพลวง 1.รร.บ้านคลองบางไซ

1393 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางพลวง 2.รร.บ้านคลองสารภี

1394 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางพลวง 3.รร.บ้านหนองงูเหลือม

1395 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางพลวง 4.รร.วัดพิกุลวนาราม

1396 ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง อบต.บางพลวง 5.รร.วัดหัวไผ่

1397 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม ทต.ประจันตคาม 1.รร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม

1398 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ค้าโตนด 1.รร.วัดค้าภู

1399 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ค้าโตนด 2.รร.วัดตะเคียนทอง

1400 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ค้าโตนด 3.รร.วัดทุง่สบก

1401 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ค้าโตนด 4.รร.วัดเนินสูง

1402 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ค้าโตนด 5.รร.วัดมะกอกแก้ว

1403 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ค้าโตนด 6.รร.วัดศรีสุทธาวาส

1404 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ค้าโตนด 7.รร.วัดหนองคุ้ม

1405 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ค้าโตนด 8.รร.วัดใหม่กวางทอง

1406 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ประจันตคาม 1.รร.วัดดงไชยมัน

1407 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม อบต.ประจันตคาม 2.รร.อนุบาลประจันตคาม

1408 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ ทต.กรอกสมบูรณ์ 1.รร.วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
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1409 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ดงกระทงยาม 1.รร.บ้านดงกระทงยาม

1410 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.ดงกระทงยาม 2.รร.วัดลิรัญดอน

1411 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.บ้านทาม 1.รร.วัดอรัญไพรศรี

1412 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 1.รร.บ้านโคกกระเจียว

1413 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 2.รร.บ้านปรือวายใหญ่

1414 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 3.รร.บ้านโป่งกะพ้อ

1415 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 4.รร.บ้านมาบเหียง

1416 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 5.รร.วัดนพคุณทอง

1417 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 6.รร.วัดระเบาะไผ่

1418 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 7.รร.วัดหนองโพรง

1419 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หนองโพรง 8.รร.วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที ่76

1420 ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ อบต.หัวหว้า 3.รร.วัดโคกเจริญเนตร

1421 ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ อบต.ควนโนรี 4.รร.โรงเรียนวัดภมรคติวัน

1422 ปัตตานี อ.ไม้แก่น อบต.ดอนทราย 1.รร.โรงเรียนบ้านป่าไหม้

1423 ปัตตานี อ.ไม้แก่น อบต.ดอนทราย 2.รร.โรงเรียนบ้านรังมดแดง

1424 ปัตตานี อ.ไม้แก่น อบต.ดอนทราย 3.รร.โรงเรียนบ้านละเวง

1425 ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ระแว้ง 1.รร.โรงเรียนบ้านระแว้ง

1426 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง ทต.ยะหร่ิง 1.รร.โรงเรียนยะหร่ิง

1427 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.หนองแรต 1.รร.โรงเรียนบ้านแบรอ

1428 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.หนองแรต 2.รร.โรงเรียนบ้านลางา

1429 ปัตตานี อ.ยะหร่ิง อบต.หนองแรต 3.รร.โรงเรียนบ้านหนองแรต

1430 ปัตตานี อ.หนองจิก ทต.บ่อทอง 4.รร.โรงเรียนบ้านปะแดลางา

1431 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ทม.อโยธยา 1.รร.วัดดุสิดาราม

1432 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.เกาะเรียน 1.รร.วัดไก่เตี ย

1433 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.เกาะเรียน 2.รร.วัดทรงกุศล

1434 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านใหม่ 1.รร.ปฐมวิทยาคาร

1435 พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านใหม่ 2.รร.วัดกุฎีลาย

1436 พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ อบต.ศาลาลอย 2.รร.วัดศักด์ิ

1437 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง ทต.นครหลวง 2.รร.วัดโตนด

1438 พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อบต.ปากจั่น 1.รร.วัดละมุด

1439 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.โคกช้าง 1.รร.วัดป่าคา

1440 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.ไผ่พระ 1.รร.วัดนาคสโมสร
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1441 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.สนามชัย 1.รร.บางไทร

1442 พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อบต.สนามชัย 2.รร.วัดสนามไชย

1443 พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อบต.พระขาว 1.รร.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

1444 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บ้านล่ี 1.รร.วัดประมุง

1445 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.บ้านล่ี 2.รร.วัดอินกัลยา

1446 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.โพธิส์ามต้น 4.รร.วัดม่วง

1447 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน ทต.คลองจิก 1.รร.วัดคลองจิก(สุขสินนุเคราะห)์

1448 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน ทต.คลองจิก 2.รร.วัดวิเวกวายุพัด

1449 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน ทต.บ้านกรด 1.รร.วัดขนอนบ้านกรด

1450 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน ทต.บ้านกรด 2.รร.วัดสุทธิรุจิราราม

1451 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อบต.บางประแดง 1.รร.วัดชีปะขาว

1452 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อบต.บางประแดง 2.รร.วัดบ้านกลิ ง

1453 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อบต.บางประแดง 3.รร.วัดศรีโพธิ์

1454 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อบต.สามเรือน 1.รร.วัดสามเรือน

1455 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก อบต.ส้าพะเนียง 1.รร.ชุมชนวัดส้าพะเนียง

1456 พระนครศรีอยุธยา อ.บ้านแพรก อบต.ส้าพะเนียง 2.รร.วัดเท้าอู่ทอง

1457 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ทม.ผักไห่ 1.รร.วัดตาลานใต้

1458 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ทม.ผักไห่ 2.รร.วัดตาลานเหนือ

1459 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ทม.ผักไห่ 3.รร.วัดบ้านอ้อ

1460 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ทม.ผักไห่ 4.รร.วัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)

1461 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ทม.ผักไห่ 5.รร.วัดย่านอ่างทอง

1462 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ทม.ผักไห่ 6.รร.วัดอมฤต

1463 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.กุฎี 1.รร.วัดโคกทอง

1464 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.กุฎี 2.รร.วัดฤาไชย

1465 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ดอนลาน 1.รร.วัดดอนลาน

1466 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ดอนลาน 2.รร.วัดล้าตะเคียน

1467 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ลาดน ้าเค็ม 1.รร.วัดคงษา

1468 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ลาดน ้าเค็ม 2.รร.วัดไผ่ล้อม

1469 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ลาดน ้าเค็ม 3.รร.วัดโพธิเ์ผือก

1470 พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ อบต.ลาดน ้าเค็ม 4.รร.วัดราษฎร์นิยม

1471 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี อบต.กระจิว 1.รร.วัดพระแก้ว

1472 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี อบต.ดอนหญ้านาง 1.รร.วัดตะโกดอนหญ้านาง
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1473 พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี อบต.ดอนหญ้านาง 2.รร.วัดวิมลสุนทร

1474 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง ทต.ลาดบัวหลวง 1.รร.อุปลพันธุโ์รจนประสิทธิ์

1475 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.คู้สลอด 1.รร.คู้สลอด 2

1476 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.บ่อตาโล่ 1.รร.บ้านบ่อตาโล่

1477 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.บ่อตาโล่ 2.รร.มุสลิมบ้ารุง

1478 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.บ่อตาโล่ 3.รร.วัดบ้านสร้าง

1479 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.บ่อตาโล่ 4.รร.วัดสุคันธาราม

1480 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.บ่อตาโล่ 5.รร.วัดห้วยจระเข้

1481 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.ล้าไทร 1.รร.วัดกุฎีประสิทธิ์

1482 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.ล้าไทร 2.รร.วัดลาดทราย

1483 พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย อบต.หันตะเภา 1.รร.บ้านล้าแดง

1484 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา ทต.บางนมโค 1.รร.วัดมารวิชัย

1485 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา ทต.บางนมโค 2.รร.วัดสุธาโภชน์

1486 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ชายนา 1.รร.วัดแก้วสุวรรณ

1487 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ชายนา 2.รร.วัดไชยภูมิ

1488 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.ชายนา 3.รร.วัดปิน่แก้ว

1489 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.มารวิชัย 1.รร.วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

1490 พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อบต.มารวิชัย 2.รร.วัดอู่ตะเภา

1491 พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย อบต.อุทัย 1.รร.วัดโตนดเตี ย

1492 พะเยา อ.เมืองพะเยา ทม.พะเยา 1.รร.อนุบาลพะเยา

1493 พะเยา อ.เมืองพะเยา ทต.แม่ปืม 3.รร.บ้านแม่ปืม

1494 พะเยา อ.เมืองพะเยา ทต.สันป่าม่วง 1.รร.บ้านผาช้างมูบ

1495 พะเยา อ.เมืองพะเยา ทต.สันป่าม่วง 3.รร.บ้านสันปูเลย

1496 พะเยา อ.เมืองพะเยา อบต.แม่นาเรือ 1.รร.บ้านโซ้

1497 พะเยา อ.จุน ทต.เวียงลอ 1.รร.บ้านน ้าจุน

1498 พะเยา อ.จุน ทต.เวียงลอ 2.รร.บ้านปางป้อม

1499 พะเยา อ.จุน ทต.เวียงลอ 3.รร.บ้านร่องย้าง

1500 พะเยา อ.จุน ทต.เวียงลอ 4.รร.บ้านเวียงลอ

1501 พะเยา อ.จุน ทต.เวียงลอ 5.รร.บ้านศรีเมืองชุม

1502 พะเยา อ.จุน อบต.ห้วยยางขาม 2.รร.บ้านฝ่ังหมิ่น

1503 พะเยา อ.ปง ทต.งิม 6.รร.บ้านหนองบัว

1504 พะเยา อ.ปง ทต.แม่ยม 2.รร.บ้านบุญเรือง
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1505 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.แม่อิง 1.รร.สันต้นผึ ง

1506 พะเยา อ.ภูกามยาว อบต.แม่อิง 2.รร.สันป่างิ วงาม

1507 พะเยา อ.ภูซาง ทต.สบบง 1.รร.บ้านปง

1508 พะเยา อ.ภูซาง ทต.สบบง 2.รร.บ้านสบบง

1509 พะเยา อ.ภูซาง ทต.สบบง 3.รร.อนุบาลภูซาง

1510 พังงา อ.เมืองพังงา อบต.บางเตย 4.รร.บ้านบางเตย

1511 พังงา อ.กะปง อบต.เหล 1.รร.บ้านช้างเชื่อ

1512 พังงา อ.กะปง อบต.เหล 2.รร.วัดนารายณิการาม

1513 พังงา อ.คุระบุรี อบต.คุระ 1.รร.บ้านกลางประชาสรรค์

1514 พังงา อ.ท้ายเหมือง อบต.ท้ายเหมือง 5.รร.วัดเหมืองประชาราม

1515 พัทลุง อ.เมืองพัทลุง ทต.โคกชะงาย 1.รร.วัดโคกมะม่วง

1516 พัทลุง อ.เมืองพัทลุง ทต.โคกชะงาย 2.รร.วัดธาราสถิตย์

1517 พัทลุง อ.เมืองพัทลุง อบต.ท่าแค 1.รร.บ้านไสถั่ว

1518 พัทลุง อ.เมืองพัทลุง อบต.ท่าแค 2.รร.วัดโพธาวาส

1519 พัทลุง อ.เมืองพัทลุง อบต.ท่าแค 3.รร.วัดอภยาราม

1520 พัทลุง อ.กงหรา อบต.สมหวัง 1.รร.วัดพังกิ่ง

1521 พัทลุง อ.กงหรา อบต.สมหวัง 2.รร.วัดหวัง

1522 พัทลุง อ.ควนขนุน ทต.แพรกหา 1.รร.วัดเขาป้าเจ้

1523 พัทลุง อ.ควนขนุน ทต.แพรกหา 2.รร.วัดควนแพรกหา

1524 พัทลุง อ.ควนขนุน อบต.ชะมวง 1.รร.บ้านหยีในสามัคคี

1525 พัทลุง อ.ควนขนุน อบต.ชะมวง 2.รร.วัดไทรโกบ

1526 พัทลุง อ.ควนขนุน อบต.ชะมวง 3.รร.วัดพิกุลทอง

1527 พัทลุง อ.ควนขนุน อบต.ปันแต 3.รร.บ้านใสหลวง

1528 พัทลุง อ.ตะโหมด ทต.ตะโหมด 1.รร.วัดตะโหมด

1529 พัทลุง อ.ปากพะยูน อบต.ดอนประดู่ 1.รร.บ้านดอนประดู่

1530 พัทลุง อ.ปากพะยูน อบต.ดอนประดู่ 2.รร.วัดควนเผยอ

1531 พัทลุง อ.ปากพะยูน อบต.ดอนประดู่ 3.รร.วัดไทรพอน

1532 พัทลุง อ.ปากพะยูน อบต.ดอนประดู่ 4.รร.วัดหัวควน

1533 พัทลุง อ.ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า 1.รร.บ้านปากเหมือง

1534 พัทลุง อ.ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า 2.รร.บ้านไสเลียบ

1535 พัทลุง อ.ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า 3.รร.บ้านห้วยกรวด

1536 พัทลุง อ.ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า 4.รร.บ้านโหล๊ะท่อม
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1537 พัทลุง อ.ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า 5.รร.วัดคลองใหญ่

1538 พัทลุง อ.ศรีบรรพต อบต.ตะแพน 2.รร.วัดตะแพน

1539 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร อบต.สายค้าโห้ 2.รร.บ้านดงหวาย

1540 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร อบต.หัวดง 2.รร.วัดน ้าโจนเหนือ

1541 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ 1.รร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์

1542 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ 2.รร.วัดหนองคล่อ

1543 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ 3.รร.วัดใหม่ส้าราญ

1544 พิจิตร อ.ตะพานหิน อบต.ทับหมัน 3.รร.วัดทับหมัน

1545 พิจิตร อ.บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก 1.รร.บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

1546 พิจิตร อ.บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก 2.รร.อนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

1547 พิจิตร อ.บางมูลนาก อบต.บางไผ่ 1.รร.พฤกษวนารามวิทยา

1548 พิจิตร อ.โพทะเล ทต.ทุง่น้อย 1.รร.ชุมชนบ้านทุง่น้อย(โสภณวิทยาคาร)

1549 พิจิตร อ.โพธิป์ระทับช้าง อบต.เนินสว่าง 4.รร.บ้านหนองข้า

1550 พิจิตร อ.สามง่าม ทต.สามง่าม 1.รร.วัดรายชะโด

1551 พิจิตร อ.สามง่าม อบต.สามง่าม 1.รร.บ้านวังลูกช้าง

1552 พิจิตร อ.สามง่าม อบต.สามง่าม 2.รร.วัดบ้านไร่

1553 พิจิตร อ.สามง่าม อบต.สามง่าม 3.รร.วัดใหม่ราษฎร์บ้ารุง

1554 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 1.รร.ชุมชน 14 วัดดอนทอง

1555 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 2.รร.บ้านเขาฟ้า

1556 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 3.รร.บ้านเต็งส้านัก

1557 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 4.รร.บ้านน ้าด้า

1558 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 5.รร.บ้านร้องยุ้งข้าว

1559 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 6.รร.บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ)์

1560 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 7.รร.บ้านหนองกวางลี 

1561 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 8.รร.บ้านหินลาด

1562 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 9.รร.วัดบ้านไร่

1563 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง 10.รร.วัดปากห้วย

1564 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ท่าโพธิ์ 1.รร.ชุมชน 1 วัดสะกัดน ้ามัน

1565 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ท่าโพธิ์ 2.รร.วัดคุ้มวารี (อ้าพันอุปถัมภ)์

1566 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ท่าโพธิ์ 3.รร.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

1567 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.ปากโทก 1.รร.บ้านตูม

1568 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.มะขามสูง 2.รร.บ้านทองหลาง(พุม่ประชานุกูล)
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1569 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.มะขามสูง 4.รร.บ้านแหลมซ่าน

1570 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.วังน ้าคู้ 4.รร.วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ

1571 พิษณุโลก อ.ชาติตระการ อบต.ท่าสะแก 2.รร.บ้านนาม่วง

1572 พิษณุโลก อ.นครไทย อบต.นาบัว 1.รร.บ้านนาไก่เขี่ย

1573 พิษณุโลก อ.นครไทย อบต.นาบัว 2.รร.บ้านนาคล้าย

1574 พิษณุโลก อ.นครไทย อบต.นาบัว 3.รร.บ้านน ้าลอม

1575 พิษณุโลก อ.นครไทย อบต.นาบัว 4.รร.ประชาสงเคราะห์พิทยา

1576 พิษณุโลก อ.นครไทย อบต.นาบัว 5.รร.ภูขัดรวมไทยพัฒนา

1577 พิษณุโลก อ.เนินมะปราง ทต.ไทรย้อย 1.รร.ชุมชนบ้านไทรย้อย

1578 พิษณุโลก อ.เนินมะปราง ทต.ไทรย้อย 2.รร.บ้านเขาดิน

1579 พิษณุโลก อ.เนินมะปราง ทต.ไทรย้อย 3.รร.บ้านโคกวังสาร

1580 พิษณุโลก อ.เนินมะปราง ทต.ไทรย้อย 4.รร.บ้านผารังหมี

1581 พิษณุโลก อ.เนินมะปราง ทต.ไทรย้อย 5.รร.บ้านพุกระโดน

1582 พิษณุโลก อ.เนินมะปราง ทต.ไทรย้อย 6.รร.บ้านหนองขมิ น

1583 พิษณุโลก อ.บางกระทุม่ อบต.บ้านไร่ 3.รร.วัดไพรสุวรรณ

1584 พิษณุโลก อ.บางระก้า ทต.บึงระมาณ 1.รร.บ้านหนองแขม

1585 พิษณุโลก อ.บางระก้า ทต.บึงระมาณ 2.รร.วัดดงโคกขาม

1586 พิษณุโลก อ.บางระก้า ทต.บึงระมาณ 3.รร.วัดทุง่ชา

1587 พิษณุโลก อ.บางระก้า ทต.บึงระมาณ 4.รร.วัดหล่ายโพธิ์

1588 พิษณุโลก อ.บางระก้า ทต.พันเสา 1.รร.บ้านพันเสา

1589 พิษณุโลก อ.บางระก้า ทต.พันเสา 2.รร.บ้านหล่ายขานาง

1590 พิษณุโลก อ.บางระก้า ทต.พันเสา 3.รร.ประดู่มะค่าประชาสรรค์

1591 พิษณุโลก อ.บางระก้า ทต.พันเสา 4.รร.วัดโพธิง์าม

1592 พิษณุโลก อ.บางระก้า อบต.บึงกอก 1.รร.บ้านคลองเตย

1593 พิษณุโลก อ.บางระก้า อบต.บึงกอก 2.รร.บ้านคุยมะตูม

1594 พิษณุโลก อ.บางระก้า อบต.บึงกอก 3.รร.บ้านบัวจันทร์

1595 พิษณุโลก อ.บางระก้า อบต.บึงกอก 4.รร.บ้านประดาประชาราษฎร์

1596 พิษณุโลก อ.บางระก้า อบต.บึงกอก 5.รร.บ้านเสวยซุง

1597 พิษณุโลก อ.บางระก้า อบต.บึงกอก 6.รร.วัดบึงกอก

1598 พิษณุโลก อ.บางระก้า อบต.บึงกอก 7.รร.วัดปรือกระเทียม

1599 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.ท่าช้าง 1.รร.ประชาสามัคคี

1600 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.ท่าช้าง 2.รร.ราษฎร์บ้ารุง
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1601 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.ท่าช้าง 3.รร.ราษฎร์สามัคคี

1602 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.ท่าช้าง 4.รร.วัดท่าช้าง

1603 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.ท่าช้าง 5.รร.วัดนาขุม

1604 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.ท่าช้าง 6.รร.วัดเมมสุวรรณาราม

1605 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.ท่าช้าง 7.รร.วัดหนองหม้อแกง

1606 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.วงฆอ้ง 1.รร.วัดท่าส่ีร้อย

1607 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.วงฆอ้ง 2.รร.วัดธรรมาราม

1608 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.วงฆอ้ง 3.รร.วัดย่านยาวประชานุกูล

1609 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.วงฆอ้ง 4.รร.วัดวงฆอ้ง

1610 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.วงฆอ้ง 5.รร.วัดวังมะด่าน

1611 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.วงฆอ้ง 6.รร.วัดหัวเขาสมอคร้า

1612 พิษณุโลก อ.วังทอง ทต.วังทอง 1.รร.พิณพลราษฎร์ ตั งตรงจิตร 12

1613 พิษณุโลก อ.วังทอง อบต.แม่ระกา 5.รร.วัดหนองตาเรือง

1614 พิษณุโลก อ.วังทอง อบต.หนองพระ 1.รร.บ้านคลองแร่

1615 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.คันโช้ง 1.รร.บ้านแก่งคันนา

1616 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.คันโช้ง 2.รร.บ้านน ้าโจน

1617 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.คันโช้ง 3.รร.บ้านหนองกระบาก

1618 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.คันโช้ง 4.รร.บ้านห้วยเจียง

1619 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.คันโช้ง 5.รร.วัดคันโช้ง

1620 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.คันโช้ง 6.รร.ห้วยปลาไหล

1621 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.ท้อแท้ 1.รร.บ้านท่ากระดุน

1622 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.ท้อแท้ 2.รร.บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)

1623 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.ท้อแท้ 3.รร.วัดทองแท(้จ่างอนุกูลพิทยา)

1624 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.วัดโบสถ์ 1.รร.บ้านคลองช้าง

1625 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.วัดโบสถ์ 2.รร.บ้านเนินมะคึด

1626 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี ทม.เพชรบุรี 1.รร.อนุบาลเพชรบุรี

1627 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.นาวุง้ 1.รร.วัดไสกระดาน

1628 เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บางจาก 1.รร.วัดเจริญศรีมณีผลฯ

1629 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองชุมพล 1.รร.ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)

1630 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองชุมพล 2.รร.บ้านหนองชุมพล

1631 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองชุมพล 3.รร.บ้านหนองประดู่

1632 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองชุมพลเหนือ 1.รร.บ้านคีรีวงศ์
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1633 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองปรง 1.รร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

1634 เพชรบุรี อ.เขาย้อย อบต.หนองปลาไหล 3.รร.หนองปลาไหล

1635 เพชรบุรี อ.ชะอ้า อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 3.รร.รางจิก

1636 เพชรบุรี อ.ท่ายาง ทต.ท่าไม้รวก 1.รร.บ้านท่าไม้รวก

1637 เพชรบุรี อ.ท่ายาง ทต.ท่าไม้รวก 2.รร.บ้านท่าลาว

1638 เพชรบุรี อ.ท่ายาง ทต.ท่าไม้รวก 3.รร.บ้านหนองชุมแสง

1639 เพชรบุรี อ.ท่ายาง ทต.ท่าไม้รวก 4.รร.บ้านหนองเตียน

1640 เพชรบุรี อ.ท่ายาง ทต.ท่าไม้รวก 5.รร.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

1641 เพชรบุรี อ.ท่ายาง ทต.ท่ายาง 10.รร.วัดไสค้าน

1642 เพชรบุรี อ.ท่ายาง ทต.หนองจอก 1.รร.วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

1643 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.ไร่มะขาม 1.รร.บ้านไร่ถิ่นน้อย

1644 เพชรบุรี อ.บ้านลาด อบต.สมอพลือ 1.รร.วัดท่าไชยศิริ

1645 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ 3.รร.บ้านหนองนารี

1646 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ทต.นาง่ัว 4.รร.บ้านส้านักหมัน

1647 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ท่าพล 1.รร.บ้านคลองมะนาว

1648 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ท่าพล 6.รร.บ้านอมชี

1649 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.นาป่า 4.รร.บ้านชอน

1650 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บ้านโคก 4.รร.บ้านน ้าอ้อม

1651 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บ้านโตก 7.รร.ศึกษาพิเศษ

1652 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.บ้านโตก 8.รร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์

1653 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ระวิง 1.รร.บ้านย่างกุด

1654 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ระวิง 2.รร.บ้านยางลาด

1655 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ระวิง 3.รร.บ้านระวิง

1656 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อบต.ระวิง 4.รร.บ้านวังขอนมิตรภาพที ่137

1657 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.เข็กน้อย 1.รร.บ้านเข็กน้อย

1658 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.เข็กน้อย 2.รร.บ้านห้วยน ้าขาว

1659 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ซับพุทรา 1.รร.บ้านโคกสาร

1660 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ซับพุทรา 2.รร.บ้านซับเจริญ

1661 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ซับพุทรา 3.รร.บ้านทรัพย์พุทรา

1662 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ซับพุทรา 4.รร.บ้านสามแยกป่ามะม่วง

1663 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.พุทธบาท 4.รร.บ้านโป่งเจ็ดหัว

1664 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ลาดแค 3.รร.บ้านซับม่วง
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1665 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.กันจุ 1.รร.บ้านกันจุ

1666 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.กันจุ 2.รร.บ้านโคกกรวด

1667 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.กันจุ 3.รร.บ้านโคกสะอาด

1668 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.กันจุ 4.รร.บ้านซับบอน

1669 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.กันจุ 5.รร.บ้านราษฏร์เจริญ

1670 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.กันจุ 6.รร.บ้านล้าตะคร้อ

1671 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.กันจุ 7.รร.บ้านหนองพลวง

1672 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.ซับไม้แดง 1.รร.ซับไพรวัลย์

1673 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.ซับไม้แดง 2.รร.บ้านซับไม้แดง

1674 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.ซับไม้แดง 3.รร.บ้านซับสมพงษ์

1675 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.ซับไม้แดง 4.รร.บ้านร้อยไร่

1676 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.ซับไม้แดง 5.รร.บ้านหินดาดใหญ่

1677 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.วังพิกุล 4.รร.บ้านหนองไทร

1678 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน อบต.หนองแจง 2.รร.บ้านคลองตะคร้อ (บ้านวังหูดิน)

1679 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.ซับเปิบ 1.รร.บ้านคลองน ้าคัน

1680 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.ซับเปิบ 2.รร.บ้านเชิงชาย

1681 เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง อบต.ซับเปิบ 3.รร.บ้านซับเปิบ

1682 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี ทม.วิเชียรบุรี 1.รร.ค่ายลูกเสือวิเชียรบุรี

1683 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.ซับสมบูรณ์ 4.รร.บ้านโพทะเลประชาสรรค์ (บ้านไร่อุดม)

1684 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.บ่อรัง 9.รร.หนองบัวทอง (บ้านดงตะเคียน)

1685 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.ยางสาว 5.รร.บ้านน ้าอ้อม

1686 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น 1.รร.บ้านแควป่าสัก

1687 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น 2.รร.บ้านโคกตะขบ

1688 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น 3.รร.บ้านจัดสรร

1689 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น 4.รร.บ้านนาน ้าโครม

1690 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น 5.รร.บ้านนาสนุ่น

1691 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น 6.รร.บ้านเนินถาวร

1692 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น 7.รร.บ้านเนินถาวร (บ้านเขาหินปูน)

1693 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นาสนุ่น 8.รร.บ้านหนองบัว

1694 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 1.รร.บ้านโคกสะแกลาด

1695 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 2.รร.บ้านท่าไม้ทอง

1696 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 3.รร.บ้านนาตะกุด
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1697 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 4.รร.บ้านบึงนาจาน

1698 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 5.รร.บ้านศรีเทพน้อย

1699 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.หนองย่างทอย 1.รร.บ้านโคกรังน้อย

1700 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.หนองย่างทอย 2.รร.บ้านซับน้อยพัฒนา

1701 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.หนองย่างทอย 3.รร.บ้านด่านเจริญชัย

1702 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.หนองย่างทอย 4.รร.บ้านรังย้อย

1703 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.หนองย่างทอย 5.รร.บ้านหนองย่างทอย

1704 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ ทต.นาเฉลียง 1.รร.บ้านนาเฉลียงใต้

1705 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.กองทูล 2.รร.บ้านกองทูล (บ้านวังชงโค)

1706 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.กองทูล 3.รร.บ้านกองทูล (บ้านหนองบัวทอง)

1707 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ อบต.เพชรละคร 5.รร.บ้านสระเกษ(บ้านสระแก้ว)

1708 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า ทต.หล่มเก่า 1.รร.บ้านพรวน

1709 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า ทต.หล่มเก่า 2.รร.อนุบาลหล่มเก่า

1710 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า อบต.นาเกาะ 1.รร.บ้านนาเกาะ

1711 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า อบต.นาเกาะ 2.รร.บ้านน ้าอ้อย

1712 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า อบต.วังบาล 3.รร.บ้านทับเบิกร่วมใจ(บ้านนาสะอุ้ง)

1713 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า อบต.วังบาล 5.รร.บ้านนาทราย

1714 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.น ้าก้อ 1.รร.บ้านน ้าก้อ

1715 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.น ้าก้อ 2.รร.บ้านฝาย

1716 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.บ้านโสก 2.รร.บ้านส้มเลา (บ้านร่องคูใต้)

1717 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง 1.รร.บ้านน ้าเฮี ย

1718 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง 2.รร.บ้านน ้าเฮี ย (บ้านกุดโก)

1719 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง 3.รร.บ้านบึง

1720 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง 4.รร.บ้านฝายนาแซง

1721 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง 5.รร.บ้านหนองปลา

1722 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง 6.รร.บ้านหนองสว่าง

1723 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง 7.รร.บ้านห้วยกอก

1724 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.วัดป่า 1.รร.บ้านบุง่ยาง

1725 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.สักหลง 1.รร.บ้านดอนสว่าง

1726 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.สักหลง 2.รร.บ้านวังร่อง

1727 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.สักหลง 3.รร.บ้านสักหลง

1728 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.สักหลง 4.รร.บ้านหนองบัว
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1729 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.หนองไขว่ 1.รร.บ้านน ้าก้อแกเครือ

1730 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.หนองไขว่ 2.รร.บ้านโนนทอง

1731 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.หนองไขว่ 3.รร.บ้านหนองไขว่

1732 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.หนองไขว่ 4.รร.วัดหนองปลาซิว

1733 แพร่ อ.เมืองแพร่ ทม.แพร่ 1.รร.บ้านในเวียง

1734 แพร่ อ.เมืองแพร่ ทม.แพร่ 2.รร.วัดเมธังกราวาส

1735 แพร่ อ.เมืองแพร่ ทต.ป่าแมต 3.รร.บ้านมณีวรรณ

1736 แพร่ อ.เมืองแพร่ ทต.แม่ค้ามี 1.รร.บ้านต้นม่วง

1737 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.ป่าแดง 1.รร.บ้านน ้ากลาย

1738 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.วังธง 1.รร.บ้านปากห้วย

1739 แพร่ อ.เมืองแพร่ อบต.วังธง 2.รร.บ้านเวียงตั ง

1740 แพร่ อ.เด่นชัย ทต.เด่นชัย 1.รร.ชุมชนบ้านปากพวก

1741 แพร่ อ.เด่นชัย ทต.เด่นชัย 2.รร.เด่นไชยประชานุกูล

1742 แพร่ อ.เด่นชัย ทต.เด่นชัย 3.รร.บ้านเด่นชุมพล

1743 แพร่ อ.เด่นชัย ทต.เด่นชัย 4.รร.บ้านเด่นทัพชัย

1744 แพร่ อ.เด่นชัย ทต.เด่นชัย 5.รร.บ้านห้วยกูด

1745 แพร่ อ.ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง 2.รร.บ้านดอนมูล

1746 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.แม่ยางร้อง 4.รร.บ้านสันกลาง

1747 แพร่ อ.ร้องกวาง อบต.ร้องกวาง 1.รร.บ้านผาหมู

1748 แพร่ อ.ลอง อบต.ปากกาง 3.รร.บ้านไฮสร้อย

1749 แพร่ อ.วังชิ น อบต.แม่ป้าก 3.รร.บ้านนาฮ่าง

1750 แพร่ อ.วังชิ น อบต.แม่พุง 8.รร.บ้านแม่พุง

1751 แพร่ อ.สอง อบต.เตาปูน 2.รร.บ้านนาไร่เดียว

1752 แพร่ อ.สอง อบต.บ้านกลาง 1.รร.ธาตุพระลอ

1753 แพร่ อ.สอง อบต.บ้านกลาง 3.รร.หนองสุวรรณ

1754 แพร่ อ.สอง อบต.บ้านหนุน 2.รร.บ้านหนุนใต้

1755 แพร่ อ.สอง อบต.สะเอียบ 1.รร.ดอนแก้ววิทยาคาร

1756 แพร่ อ.สอง อบต.สะเอียบ 5.รร.บ้านนาหลวง

1757 แพร่ อ.สอง อบต.หัวเมือง 4.รร.สันปูสี่

1758 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.ดอนมูล 3.รร.บ้านดอนแท่น

1759 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.ดอนมูล 4.รร.บ้านผาขาว

1760 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.ดอนมูล 5.รร.บ้านหัวดง
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1761 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านกาศ 1.รร.บ้านกาศ(วัฒนา)

1762 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านกาศ 2.รร.บ้านม่วง(ม่วงเกษม)

1763 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านเหล่า 1.รร.บ้านน ้าฮอก (รัฐราษฎร์วิทยา)

1764 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านเหล่า 2.รร.บ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)

1765 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.บ้านเหล่า 3.รร.สิวัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา)

1766 แพร่ อ.สูงเม่น อบต.พระหลวง 1.รร.วัดพระหลวง

1767 แพร่ อ.หนองม่วงไข่ อบต.ทุง่แค้ว 1.รร.บ้านทุง่แค้ว

1768 แพร่ อ.หนองม่วงไข่ อบต.น ้ารัด 2.รร.บ้านย่านยาว

1769 แพร่ อ.หนองม่วงไข่ อบต.แม่ค้ามี 1.รร.บ้านแม่ค้าม(ีรัตนปัญญา)

1770 ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.กะรน 1.รร.บ้านกะตะ

1771 ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.กะรน 2.รร.วัดสุวรรณคีรีเขต

1772 ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ฉลอง 1.รร.บ้านฉลอง

1773 ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ฉลอง 2.รร.วัดลัฎฐิวนาราม

1774 ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต อบต.เกาะแก้ว 1.รร.บ้านเกาะมะพร้าว

1775 ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต อบต.เกาะแก้ว 2.รร.บ้านบางคู

1776 ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต อบต.เกาะแก้ว 3.รร.บ้านสะป า(มงคลวิทยา)

1777 ภูเก็ต อ.กะทู้ อบต.กมลา 1.รร.บ้านกมลา

1778 ภูเก็ต อ.ถลาง ทต.เชิงทะเล 1.รร.บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท)

1779 ภูเก็ต อ.ถลาง อบต.สาคู 1.รร.บ้านไนทอน

1780 ภูเก็ต อ.ถลาง อบต.สาคู 2.รร.บ้านสาคู

1781 ภูเก็ต อ.ถลาง อบต.สาคู 3.รร.วัดมงคลวราราม

1782 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 1.รร.นิคมบ้านหัน

1783 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 2.รร.บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)

1784 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 3.รร.บ้านดอนดู่

1785 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 4.รร.บ้านติ วสันติสุข

1786 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 5.รร.บ้านสงเปลือยโพธิส์ระแก้ว

1787 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 6.รร.บ้านหนองต่ืน

1788 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 7.รร.บ้านหมี่เหล่าน้อย

1789 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 8.รร.บ้านหันเชียงเหียน

1790 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.เขวา 9.รร.บ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์)

1791 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 1.รร.บ้านดงเค็งดอนหัน

1792 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 2.รร.บ้านท่าสองคอน
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1793 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 3.รร.บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์

1794 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 4.รร.บ้านหนองกุงเต่า

1795 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 5.รร.บ้านหนองเขื่อนช้าง

1796 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 6.รร.บ้านหินลาด

1797 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 7.รร.บ้านอุปราช

1798 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.กุดใส้จ่อ 1.รร.บ้านขี เหล็กดงเค็งวิทยา

1799 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.กุดใส้จ่อ 2.รร.บ้านน ้าใสม่วงวิทยา

1800 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.กุดใส้จ่อ 3.รร.บ้านลิ นฟ้า

1801 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.กุดใส้จ่อ 4.รร.บ้านไส้จ่อ

1802 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.โคกพระ 1.รร.บ้านคอกม้า

1803 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.โคกพระ 2.รร.บ้านสมศรีมะแปบประชาบ้ารุง

1804 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.โคกพระ 3.รร.บ้านเหล่า

1805 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.นาสีนวน 8.รร.บ้านหวาย

1806 มหาสารคาม อ.กุดรัง อบต.กุดรัง 1.รร.บ้านกุดเม็ก

1807 มหาสารคาม อ.กุดรัง อบต.กุดรัง 2.รร.บ้านกุดรัง

1808 มหาสารคาม อ.กุดรัง อบต.กุดรัง 3.รร.บ้านหนองคลองหัวขัว

1809 มหาสารคาม อ.กุดรัง อบต.กุดรัง 4.รร.บ้านหัวช้าง

1810 มหาสารคาม อ.แกด้า อบต.แกด้า 1.รร.บ้านหนองเจริญ

1811 มหาสารคาม อ.แกด้า อบต.แกด้า 2.รร.บ้านเหล่าจั่นนาภู

1812 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.วังยาว 1.รร.บ้านบะหลวงหนองแวง

1813 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.วังยาว 2.รร.บ้านวังยาววิทยายน

1814 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.วังยาว 3.รร.บ้านหินแห่เสริมศิลป์

1815 มหาสารคาม อ.เชียงยืน ทต.เชียงยืน 1.รร.บ้านเชียงยืน

1816 มหาสารคาม อ.เชียงยืน ทต.โพนทอง 1.รร.บ้านโพน

1817 มหาสารคาม อ.เชียงยืน ทต.โพนทอง 2.รร.บ้านสีดาสระแก้ว

1818 มหาสารคาม อ.เชียงยืน ทต.โพนทอง 3.รร.บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)

1819 มหาสารคาม อ.เชียงยืน ทต.โพนทอง 4.รร.บ้านหนองไห

1820 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.เหล่าบัวบาน 3.รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

1821 มหาสารคาม อ.นาเชือก ทต.นาเชือก 1.รร.อนุบาลนาเชือกมหามงคล

1822 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.นาเชือก 1.รร.บ้านหนองม่วง

1823 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.นาเชือก 2.รร.บ้านห้วยทราย

1824 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.นาเชือก 3.รร.บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส้่าผดุง)
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1825 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.นาเชือก 4.รร.บ้านหัวช้าง

1826 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองแดง 1.รร.บ้านเก่าใหญโนนสะอาด

1827 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองแดง 2.รร.บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้

1828 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองแดง 3.รร.บ้านวังหินโนนสว่าง

1829 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองแดง 4.รร.บ้านหนองแดงสหมิตร

1830 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเม็ก 1.รร.ชุมชนบ้านหนองเลา

1831 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเม็ก 2.รร.บ้านกุดน ้าใส

1832 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเม็ก 3.รร.บ้านหนองเม็ก

1833 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเม็ก 4.รร.บ้านหนองแฮ

1834 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเม็ก 5.รร.บ้านหมากหม้อโนนเกษตร

1835 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเรือ 1.รร.บ้านตลาดม่วง

1836 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเรือ 2.รร.บ้านนางเลิ ง

1837 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเรือ 3.รร.บ้านหนองปอ

1838 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเรือ 4.รร.บ้านหัวเข่าแตก

1839 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเรือ 5.รร.บ้านหัวสระ

1840 มหาสารคาม อ.นาดูน ทต.นาดูน 1.รร.บ้านหนองกลางโคก

1841 มหาสารคาม อ.นาดูน ทต.นาดูน 2.รร.บ้านหนองโนใต้

1842 มหาสารคาม อ.นาดูน ทต.นาดูน 3.รร.อนุบาลนครจัมปาศรี

1843 มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.ดงบัง 1.รร.ชุมชนบ้านดงบัง

1844 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บรบือ 1.รร.บ้านโคกกลาง

1845 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บรบือ 2.รร.บ้านโคกล่าม

1846 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บรบือ 3.รร.บ้านเหล่าโง้ง

1847 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บรบือ 4.รร.วัดนาดีวราราม

1848 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บรบือ 5.รร.อนุบาลบรบือ

1849 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บ่อใหญ่ 1.รร.ชุมชนบ้านดงเค็ง

1850 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บ่อใหญ่ 2.รร.บ้านเก่าใหม่

1851 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บ่อใหญ่ 3.รร.บ้านบ่อใหญ่

1852 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บ่อใหญ่ 4.รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง

1853 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.บ่อใหญ่ 5.รร.บ้านหนองหว้าโนนทอง

1854 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ภารแอ่น 1.รร.บ้านเขวาทุง่

1855 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ภารแอ่น 2.รร.บ้านดงบากหนองตาเต็น

1856 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ภารแอ่น 3.รร.บ้านมะชมโนนสง่า
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1857 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ลานสะแก 1.รร.บ้านมะโบ่

1858 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ลานสะแก 2.รร.บ้านหนองแก

1859 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงชัย 1.รร.บ้านจอมพะลาน

1860 มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงชัย 2.รร.บ้านหนองระเวียง

1861 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.นาภู 1.รร.บ้านนาภู

1862 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.นาภู 2.รร.บ้านศาลา

1863 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.นาภู 3.รร.บ้านเหล่าหมากค้า

1864 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.เสือโก้ก 1.รร.บ้านไก่นา

1865 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.เสือโก้ก 2.รร.บ้านดงน้อย

1866 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.เสือโก้ก 3.รร.บ้านสนาม

1867 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.เสือโก้ก 4.รร.บ้านเสือโก้ก

1868 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.เสือโก้ก 5.รร.บ้านหนองกุง

1869 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.เสือโก้ก 6.รร.บ้านหนองผือ

1870 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน 1.รร.บ้านค้าเขือง

1871 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน 2.รร.บ้านค้าเม็ก

1872 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน 3.รร.บ้านค้าอาฮวน

1873 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน 4.รร.บ้านโค้งส้าราญ

1874 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน 5.รร.บ้านดงมัน

1875 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน 6.รร.บ้านโนนสะอาด 1

1876 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน 7.รร.บ้านพรานอ้น

1877 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน 8.รร.บ้านเหมืองบ่า

1878 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ค้าอาฮวน 9.รร.บ้านเหล่าคราม

1879 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ผ่ึงแดด 1.รร.ไตรมิตรวิทยา

1880 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ผ่ึงแดด 2.รร.บ้านค้าผึ ง

1881 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ผ่ึงแดด 3.รร.บ้านจอมมณีใต้

1882 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ผ่ึงแดด 4.รร.บ้านโนนตูม

1883 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ผ่ึงแดด 5.รร.บ้านผ่ึงแดด

1884 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.ผ่ึงแดด 6.รร.บ้านหนองไผ่

1885 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.มุก 1.รร.บ้านกุดโง้ง

1886 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.มุก 2.รร.บ้านดานค้า

1887 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.มุก 3.รร.บ้านนาค้า 3

1888 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ทต.มุก 4.รร.บ้านศูนย์ไหม
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1889 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบต.นาสีนวล 1.รร.บ้านท่าไค้

1890 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบต.นาสีนวล 2.รร.บ้านโนนศรี

1891 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบต.นาสีนวล 3.รร.บ้านบุง่อุทัย

1892 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบต.นาสีนวล 4.รร.บ้านส้มป่อย

1893 มุกดาหาร อ.ค้าชะอี อบต.น ้าเทีย่ง 1.รร.หนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห์)

1894 มุกดาหาร อ.ค้าชะอี อบต.บ้านเหล่า 1.รร.บ้านม่วง

1895 มุกดาหาร อ.ค้าชะอี อบต.บ้านเหล่า 2.รร.บ้านเหล่า

1896 มุกดาหาร อ.ค้าชะอี อบต.บ้านเหล่า 3.รร.โรเรียนบ้านแมด

1897 มุกดาหาร อ.ค้าชะอี อบต.เหล่าสร้างถ่อ 1.รร.บ้านโคกสว่าง 2

1898 มุกดาหาร อ.ค้าชะอี อบต.เหล่าสร้างถ่อ 2.รร.บ้านเหล่าสร้างถ่อ

1899 มุกดาหาร อ.ค้าชะอี อบต.เหล่าสร้างถ่อ 3.รร.โรเรียนบ้านหนองไฮ

1900 มุกดาหาร อ.ดงหลวง ทต.ดงหลวง 1.รร.บ้านดงหลวง

1901 มุกดาหาร อ.ดงหลวง ทต.ดงหลวง 2.รร.บ้านเปียด

1902 มุกดาหาร อ.ดงหลวง ทต.ดงหลวง 3.รร.บ้านโพนแดง

1903 มุกดาหาร อ.ดงหลวง ทต.ดงหลวง 4.รร.บ้านโสก

1904 มุกดาหาร อ.ดอนตาล ทต.ดอนตาล 2.รร.บ้านนาม่วง

1905 มุกดาหาร อ.ดอนตาล ทต.ดอนตาล 3.รร.บ้านโพนสว่าง

1906 มุกดาหาร อ.ดอนตาล ทต.ดอนตาล 4.รร.บ้านห้วยกอก 2

1907 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อบต.บางทรายน้อย 1.รร.ชุมชนบางทรายน้อย

1908 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อบต.บางทรายน้อย 2.รร.บ้านขามป้อม

1909 มุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ อบต.บางทรายน้อย 3.รร.บ้านทรายทอง

1910 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง 1.รร.บ้านหนองขาวกลาง

1911 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง 2.รร.บ้านห้วยตอง

1912 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง 4.รร.บ้านห้วยปูลิง

1913 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง 5.รร.บ้านห้วยปูลิง

1914 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง 6.รร.บ้านห้วยฮี 

1915 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง 7.รร.บ้านหัวน ้าแม่ฮ่องสอน

1916 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม อบต.ขุนยวม 1.รร.บ้านแม่สะเป่

1917 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม อบต.แม่เงา 3.รร.บ้านนาหัวแหลม

1918 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม อบต.แม่เงา 5.รร.บ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา

1919 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ถ ้าลอด 1.รร.บ้านถ ้าลอด

1920 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ถ ้าลอด 2.รร.บ้านผามอน
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1921 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ถ ้าลอด 3.รร.บ้านเมืองแพม

1922 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ถ ้าลอด 4.รร.บ้านวนาหลวง

1923 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ถ ้าลอด 5.รร.บ้านห้วยแห้ง

1924 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 5.รร.บ้านห้วยเฮี ยะ

1925 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย อบต.ห้วยห้อม 7.รร.บ้านห้วยห้าใหม่

1926 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ 5.รร.บ้านเด่น

1927 ยโสธร อ.กุดชุม ทต.กุดชุมพัฒนา 1.รร.กุดชุมคุรุราษฎร์บ้ารุง

1928 ยโสธร อ.กุดชุม ทต.กุดชุมพัฒนา 2.รร.กุดชุมพัฒนา

1929 ยโสธร อ.กุดชุม ทต.กุดชุมพัฒนา 3.รร.บ้านสองคร

1930 ยโสธร อ.กุดชุม อบต.กุดชุม 6.รร.บ้านเอราวัณ

1931 ยโสธร อ.ค้าเขื่อนแก้ว อบต.นาแก 1.รร.บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

1932 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.นาเวียง 1.รร.บ้านนาเวียง

1933 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.นาเวียง 2.รร.บ้านบะคอม

1934 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.นาเวียง 3.รร.บ้านโป่ง

1935 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.นาเวียง 4.รร.บ้านหนองแวง

1936 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ค้าไผ่ 1.รร.บ้านค้าไผ่

1937 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ค้าไผ่ 2.รร.บ้านพอกโนน

1938 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ค้าไผ่ 3.รร.บ้านโสกน ้าใส

1939 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ค้าไผ่ 4.รร.บ้านหนองนกเขียน

1940 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ค้าไผ่ 5.รร.บ้านหนองสองห้อง

1941 ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.ม่วง 4.รร.บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์

1942 ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง 1.รร.บ้านกุดพันเขียว

1943 ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง 2.รร.บ้านคูสองชัน

1944 ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง 3.รร.บ้านนาดี

1945 ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง 4.รร.บ้านหนองตุ

1946 ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง 5.รร.บ้านหนองยาง

1947 ยโสธร อ.มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง 6.รร.บ้านหัวเมือง

1948 ยโสธร อ.เลิงนกทา ทต.บุง่ค้า 1.รร.ชุมชนบ้านนากอกฯ

1949 ยโสธร อ.เลิงนกทา ทต.เลิงนกทา 1.รร.เทศบาลเลิงนกทา

1950 ยโสธร อ.เลิงนกทา ทต.ห้องแซง 10.รร.บ้านห้องแซง

1951 ยะลา อ.เมืองยะลา ทน.ยะลา 1.รร.นิบงชนูปถัมภ์

1952 ยะลา อ.เบตง ทม.เบตง 1.รร.บ้านเบตงสุภาพอนุสรณ์
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1953 ยะลา อ.รามัน ทต.เมืองรามันห์ 1.รร.บ้านรามัน

1954 ยะลา อ.รามัน อบต.จะกว๊ะ 1.รร.บ้านก้าปงบือแน

1955 ยะลา อ.รามัน อบต.จะกว๊ะ 2.รร.บ้านจะกว๊ะ

1956 ยะลา อ.รามัน อบต.จะกว๊ะ 3.รร.บ้านต้นแซะ

1957 ยะลา อ.รามัน อบต.เนินงาม 1.รร.บ้านกือแล

1958 ยะลา อ.รามัน อบต.เนินงาม 2.รร.บ้านเกียรติ

1959 ยะลา อ.รามัน อบต.เนินงาม 3.รร.บ้านบือดอง

1960 ยะลา อ.รามัน อบต.เนินงาม 4.รร.บ้านไม้แก่น

1961 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.ขอนแก่น 3.รร.บ้านป่าบากเหล่าเรือ

1962 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.ดงลาน 3.รร.บ้านเหล่าใหญ่

1963 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.รอบเมือง 1.รร.บ้านแก่นทราย

1964 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.รอบเมือง 2.รร.บ้านโนนสั น(บ้านเขวา)

1965 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.รอบเมือง 3.รร.บ้านเปลือยนอก

1966 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.รอบเมือง 4.รร.บ้านรอบเมือง

1967 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.รอบเมือง 5.รร.เปลือยสามัคคี

1968 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.หนองแวง 3.รร.บ้านแวงวิทยา

1969 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง 1.รร.บ้านแดงโนนสว่าง

1970 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง 2.รร.บ้านโนนเมือง

1971 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง 3.รร.บ้านสามแยกโพธิช์ัย

1972 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง 4.รร.บ้านหนองตากร้า

1973 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง 5.รร.บ้านหนองนาสร้าง

1974 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง 6.รร.บ้านหนองผักแว่น

1975 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย 1.รร.บ้านป่ายาง

1976 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย 2.รร.บ้านหนองแวง

1977 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย 3.รร.เมืองเกษตรวิสัย

1978 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย 4.รร.วัดธาตุ

1979 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว 1.รร.บ้านเมืองบัว

1980 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว 2.รร.บ้านส้าราญนิวาสสามัคคี

1981 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว 3.รร.บ้านหัวดงก้าแพง

1982 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว 4.รร.วัดบ้านโพนเงิน

1983 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.กู่กาสิงห์ 1.รร.จตุรคามพัฒนา

1984 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย 1.รร.ทุง่กุลาประชารัฐ
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1985 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย 2.รร.บ้านดงคร่ังน้อย

1986 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย 3.รร.บ้านโพนแท่น

1987 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน้อย 4.รร.บ้านแสนสี

1988 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุง่ทอง 1.รร.ชิโนวาทธ้ารง

1989 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุง่ทอง 2.รร.บ้านเขวาตะคลอง

1990 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุง่ทอง 3.รร.บ้านเขวาหรดี

1991 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุง่ทอง 4.รร.บ้านโพนหิน

1992 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุง่ทอง 5.รร.บ้านหนองไผ่ลุ่ม

1993 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.น ้าอ้อม 1.รร.บ้านน ้าอ้อม

1994 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.น ้าอ้อม 2.รร.บ้านโนนจาน

1995 ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อบต.น ้าอ้อม 3.รร.บ้านยางจ้อง

1996 ร้อยเอ็ด อ.จังหาร อบต.ยางใหญ่ 1.รร.ไตรคามวิทยา

1997 ร้อยเอ็ด อ.จังหาร อบต.ยางใหญ่ 2.รร.หัวนางามวิทยา

1998 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.พลับพลา 1.รร.บ้านเกษมสุข

1999 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.พลับพลา 2.รร.บ้านพลับพลา

2000 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.พลับพลา 3.รร.บ้านหนองแก่ง

2001 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.พลับพลา 4.รร.วังยาวเจริญวิทย์

2002 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อบต.ไพศาล 1.รร.บ้านดู่ไพศาล

2003 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ ทต.ปทุมรัตต์ 1.รร.บ้านจานเหนือ

2004 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ ทต.ปทุมรัตต์ 2.รร.บ้านดงช้าง

2005 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ ทต.ปทุมรัตต์ 3.รร.บ้านหนองขาม

2006 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ ทต.ปทุมรัตต์ 4.รร.เมืองปทุมรัตต์

2007 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล ้า 1.รร.บ้านค้อแสนสี

2008 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล ้า 2.รร.บ้านตาจ่อยฯ

2009 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล ้า 3.รร.บ้านโนนสะอาด

2010 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล ้า 4.รร.บ้านโพนงาม

2011 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล ้า 5.รร.บ้านม่วง

2012 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.ดอกล ้า 6.รร.บ้านหนองคูโคกเพ็ก

2013 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว 1.รร.บ้านเขวาโคกสวายโดด

2014 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว 2.รร.บ้านเขวาทุง่

2015 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว 3.รร.บ้านบัวขาว

2016 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว 4.รร.บ้านภูดิน
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2017 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว 5.รร.บ้านสระบัว

2018 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว 6.รร.บ้านหนองมะเขือ

2019 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.สระบัว 7.รร.บ้านหนองหญ้ารังการ

2020 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน 1.รร.ชุมชนบ้านหนองแคน

2021 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน 2.รร.บ้านโคกกลาง

2022 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน 3.รร.บ้านดู่

2023 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน 4.รร.บ้านสวนปอ

2024 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน 5.รร.บ้านส้าราญ

2025 ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.หนองแคน 6.รร.ประสิทธาราม

2026 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร ทต.โพธิช์ัย 1.รร.บ้านดอนปอดอนแฮด

2027 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร ทต.โพธิช์ัย 2.รร.บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์

2028 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร ทต.โพธิช์ัย 3.รร.บ้านหนองเหล็ก

2029 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร ทต.โพธิช์ัย 4.รร.ปัญจคามประชาสรรค์

2030 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.สระแก้ว 1.รร.บ้านโนนทรายสระทอง

2031 ร้อยเอ็ด อ.โพธิช์ัย ทต.เชียงใหม่ 1.รร.ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

2032 ร้อยเอ็ด อ.โพธิช์ัย อบต.สะอาด 1.รร.บ้านดอนควาย

2033 ร้อยเอ็ด อ.โพธิช์ัย อบต.สะอาด 2.รร.บ้านท่าเสียว

2034 ร้อยเอ็ด อ.โพธิช์ัย อบต.สะอาด 3.รร.บ้านปากบุง่

2035 ร้อยเอ็ด อ.โพธิช์ัย อบต.สะอาด 4.รร.บ้านสะอาด

2036 ร้อยเอ็ด อ.โพนทราย อบต.ท่าหาดยาว 3.รร.บ้านโพนทอง

2037 ร้อยเอ็ด อ.โพนทราย อบต.ศรีสว่าง 1.รร.บ้านดงหมากไฟ

2038 ร้อยเอ็ด อ.โพนทราย อบต.ศรีสว่าง 2.รร.บ้านดอนขาม

2039 ร้อยเอ็ด อ.โพนทราย อบต.ศรีสว่าง 3.รร.บ้านโพนดวนสาวเอ้

2040 ร้อยเอ็ด อ.โพนทราย อบต.ศรีสว่าง 4.รร.บ้านสว่าง

2041 ร้อยเอ็ด อ.โพนทราย อบต.ศรีสว่าง 5.รร.บ้านสะแบงตาก

2042 ร้อยเอ็ด อ.โพนทราย อบต.ศรีสว่าง 6.รร.บ้านหัวดง

2043 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.ค้านาดี 4.รร.บ้านบัวสาขาดงมัน

2044 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.โนนชัยศรี 1.รร.น ้าค้าสมศรี

2045 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.โนนชัยศรี 2.รร.บ้านโคกสมบูรณ์

2046 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.โนนชัยศรี 3.รร.บ้านงิ วหว่านศึกษาคาร

2047 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.โนนชัยศรี 4.รร.บ้านดอนหวาย

2048 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.โนนชัยศรี 5.รร.บ้านโนนชัยศรี
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2049 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.โนนชัยศรี 6.รร.บ้านหนองขี ม้า

2050 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่ 1.รร.โคกล่ามวิทยาคาร

2051 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่ 2.รร.ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)

2052 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่ 3.รร.บ้านกุดแห่

2053 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่ 4.รร.บ้านดงดิบ

2054 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่ 5.รร.บ้านโนนโพธิ์

2055 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่ 6.รร.บ้านโนนลาด

2056 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่ 7.รร.บ้านหนองแวงแห่

2057 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ่ 8.รร.บ้านหนองใหญ่ทับครัว

2058 ร้อยเอ็ด อ.เมยวดี ทต.บุง่เลิศ 1.รร.ชุมชนบ้านบุง่เลิศ

2059 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.โพธิท์อง 1.รร.บ้านนาทม

2060 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.โพธิท์อง 2.รร.บ้านนาอุ่ม

2061 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.โพธิท์อง 3.รร.บ้านบะเค

2062 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.โพธิท์อง 4.รร.บ้านโพนทอง

2063 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.โพธิท์อง 5.รร.บ้านหนองไฮ

2064 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ 1.รร.ชุมชนบ้านเหล้าล้อ

2065 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ 2.รร.บ้านโคกข่าหนองโก

2066 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ 3.รร.บ้านศรีสมเด็จ

2067 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.ศรีสมเด็จ 4.รร.บ้านหนองสองห้อง

2068 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก 1.รร.บ้านกล้วยวิทยา

2069 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก 2.รร.บ้านป่าแหนหนองไร่

2070 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก 3.รร.บ้านสวนจิก

2071 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก 4.รร.บ้านหนองแวงยาว

2072 ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก 5.รร.บ้านเหล่ากุด

2073 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่ 1.รร.ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา

2074 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่ 2.รร.บ้านงูเหลือม

2075 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่ 3.รร.บ้านนา

2076 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่ 4.รร.บ้านโพนย่านาง

2077 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่ 5.รร.บ้านเม็กหางเหย

2078 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.หัวโทน 2.รร.บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์

2079 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.เกาะแก้ว 1.รร.บ้านโคกกุง

2080 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ 1.รร.ขวัญเมือง



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

2081 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ 2.รร.บ้านดงประเสริฐ

2082 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ 3.รร.บ้านท่าไคร้

2083 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ 4.รร.เสลภูมิสามัคคี

2084 ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ 5.รร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ

2085 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.ภูเขาทอง 1.รร.ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

2086 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.ภูเขาทอง 2.รร.บ้านโนนปลาเข็ง

2087 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.ภูเขาทอง 3.รร.บ้านหนองค้า

2088 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.ภูเขาทอง 4.รร.บ้านเหล่าโพนงาม

2089 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.ภูเขาทอง 5.รร.หนองไฮภูเขาทอง

2090 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.บ้านดู่ 1.รร.บ้านดงเมืองจอก

2091 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.บ้านดู่ 2.รร.บ้านดู่

2092 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.บ้านดู่ 3.รร.บ้านลิ นฟ้า

2093 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.บ้านดู่ 4.รร.บ้านส้าโรง

2094 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.บ้านดู่ 5.รร.บ้านหว่านไฟ

2095 ระนอง อ.เมืองระนอง ทต.บางริ น 1.รร.บ้านบางกลาง

2096 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.เกาะพยาม 1.รร.บ้านเกาะช้าง

2097 ระนอง อ.เมืองระนอง อบต.เกาะพยาม 2.รร.บ้านเกาะพยาม

2098 ระนอง อ.กระบุรี อบต.มะมุ 2.รร.บ้านดอนพลา

2099 ระนอง อ.ละอุ่น ทต.ละอุ่น 1.รร.บ้านบางนา

2100 ระนอง อ.ละอุ่น อบต.บางพระเหนือ 2.รร.บ้านคอกช้าง

2101 ระนอง อ.สุขส้าราญ อบต.นาคา 1.รร.ไทยรัฐวิทยา 67

2102 ระนอง อ.สุขส้าราญ อบต.นาคา 2.รร.บ้านควนไทรงาม

2103 ระนอง อ.สุขส้าราญ อบต.นาคา 3.รร.บ้านบางกล้วยนอก

2104 ระนอง อ.สุขส้าราญ อบต.นาคา 4.รร.บ้านบางมัน

2105 ระนอง อ.สุขส้าราญ อบต.นาคา 5.รร.บ้านแหลมนาว

2106 ระยอง อ.เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด 1.รร.บ้านชากลูกหญ้า

2107 ระยอง อ.เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด 2.รร.บ้านมาบตาพุด

2108 ระยอง อ.เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด 3.รร.บ้านหนองแฟบ

2109 ระยอง อ.เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด 4.รร.วัดโขดหิน

2110 ระยอง อ.เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด 5.รร.วัดตากวน

2111 ระยอง อ.เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด 6.รร.วัดมาบชลูด

2112 ระยอง อ.เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด 7.รร.วัดห้วยโป่ง



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

2113 ระยอง อ.เมืองระยอง ทต.เนินพระ 1.รร.วัดกรอกยายชา

2114 ระยอง อ.เมืองระยอง ทต.เนินพระ 2.รร.วัดหนองสนม

2115 ระยอง อ.เมืองระยอง ทต.บ้านเพ 1.รร.วัดเกตราสุขารมย์

2116 ระยอง อ.เมืองระยอง ทต.บ้านเพ 2.รร.วัดเขาส้าเภาทอง

2117 ระยอง อ.เมืองระยอง ทต.บ้านเพ 3.รร.วัดในไร่

2118 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.แกลง 1.รร.บ้านเขายายชุม

2119 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.แกลง 2.รร.สามัคคีราษฎร์บ้ารุง

2120 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.เชิงเนิน 1.รร.บ้านหนองจอก

2121 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.เชิงเนิน 2.รร.วัดบ้านดอน

2122 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.เชิงเนิน 3.รร.วัดปลวกเกตุ

2123 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.นาตาขวัญ 1.รร.บ้านเขาวังม่าน

2124 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.นาตาขวัญ 2.รร.บ้านชะวึก

2125 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.นาตาขวัญ 3.รร.วัดนาตาขวัญ

2126 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.เพ 1.รร.เกาะแก้วพิศดาร

2127 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.ส้านักทอง 1.รร.บ้านยายจั่น

2128 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.ส้านักทอง 2.รร.บ้านส้านักทอง

2129 ระยอง อ.เมืองระยอง อบต.ส้านักทอง 3.รร.วัดธรรมสถิต

2130 ระยอง อ.นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา 1.รร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2

2131 ระยอง อ.นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา 2.รร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5

2132 ระยอง อ.นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา 3.รร.วัดชากผัดกูด

2133 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง 1.รร.ปลวกแดงพิทยาคม

2134 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.แม่น ้าคู้ 1.รร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10

2135 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.แม่น ้าคู้ 2.รร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13

2136 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.แม่น ้าคู้ 3.รร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

2137 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.แม่น ้าคู้ 4.รร.บ้านแม่น ้าคู้

2138 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.แม่น ้าคู้ 5.รร.บ้านวังประดู่

2139 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.แม่น ้าคู้ 6.รร.บ้านหนองมะปริง

2140 ระยอง อ.วังจันทร์ อบต.วังจันทร์ 3.รร.บ้านชุมนมใน

2141 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ทต.หลักเมือง 1.รร.วัดท้ายเมือง

2142 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ทต.หลักเมือง 2.รร.วัดบางล่ี

2143 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.เกาะพลับพลา 1.รร.บ้านเขาสวนหลวง

2144 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คูบัว 1.รร.ชุมชนวัดคูบัว



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ
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2145 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คูบัว 2.รร.วัดแคทราย

2146 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คูบัว 3.รร.วัดบ้านโพธิ์

2147 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี อบต.คูบัว 4.รร.หนามพุงดอ

2148 ราชบุรี อ.จอมบึง ทต.ด่านทับตะโก 1.รร.วัดด่านทับตะโก

2149 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.เบิกไพร 2.รร.บ้านหนองปรือ

2150 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ปากช่อง 1.รร.บ้านหนองไผ่

2151 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ปากช่อง 2.รร.บ้านห้วยยาง

2152 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ปากช่อง 3.รร.วัดเขาปิน่ทอง

2153 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ปากช่อง 4.รร.วัดนาสมอ

2154 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ปากช่อง 5.รร.วัดปากช่อง

2155 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ปากช่อง 6.รร.วัดพุแค

2156 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ปากช่อง 7.รร.วัดหนองตาเนิด

2157 ราชบุรี อ.จอมบึง อบต.ปากช่อง 8.รร.สูงเนินราษฎรบ้ารุง

2158 ราชบุรี อ.ด้าเนินสะดวก ทต.บ้านไร่ 1.รร.วัดใหม่ราษฎรบ้ารุงเจริญธรรม

2159 ราชบุรี อ.ด้าเนินสะดวก ทต.ศรีดอนไผ่ 1.รร.บ้านดอนไผ่

2160 ราชบุรี อ.ด้าเนินสะดวก ทต.ศรีดอนไผ่ 2.รร.วัดเวฬุวนาราม

2161 ราชบุรี อ.ด้าเนินสะดวก อบต.ขุนพิทักษ์ 2.รร.วัดพิทักษ์เทพาวาส

2162 ราชบุรี อ.ด้าเนินสะดวก อบต.ขุนพิทักษ์ 3.รร.วัดสอนประดิษฐ์วราราม

2163 ราชบุรี อ.ด้าเนินสะดวก อบต.ตาหลวง 1.รร.วัดปรกเจริญ

2164 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.หัวโพ 1.รร.วัดดอนมะขามเทศ

2165 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.หัวโพ 2.รร.วัดหัวโพ

2166 ราชบุรี อ.บางแพ อบต.หัวโพ 3.รร.วัดแหลมทอง

2167 ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.บ้านบึง 7.รร.โรตารี บ้านพุน ้าร้อน (สาขาบ้านพุหิน)

2168 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง ทต.กระจับ 1.รร.วัดจันทาราม

2169 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง ทต.ท่าผา 1.รร.โรงเรียชุมชนวัดท่าผา

2170 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.บ้านม่วง 1.รร.บ้านหนองคา

2171 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.บ้านม่วง 2.รร.วัดบัวงาม

2172 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.บ้านม่วง 3.รร.วัดม่วง

2173 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ปากแรต 1.รร.วัดโคกหม้อ

2174 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ปากแรต 2.รร.วัดโพธิรั์ตนาราม

2175 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.ลาดบัวขาว 1.รร.วัดรางวาลย์

2176 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.สวนกล้วย 1.รร.ค่ายลูกเสือฯ
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2177 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองอ้อ 1.รร.บ้านลาดใหญ่

2178 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองอ้อ 2.รร.วัดหนองอ้อ

2179 ราชบุรี อ.บ้านโป่ง อบต.หนองอ้อ 3.รร.วัดหัวโป่ง

2180 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.บ่อกระดาน 1.รร.บ่อตะกร้อ

2181 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.บ่อกระดาน 2.รร.วัดวิบูลมรรคาราม

2182 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.บ่อกระดาน 3.รร.วัดหนองบัว

2183 ราชบุรี อ.ปากท่อ อบต.หนองกระทุม่ 2.รร.บ้านหนองกระทุม่

2184 ราชบุรี อ.โพธาราม ทต.เจ็ดเสมียน 1.รร.ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน

2185 ราชบุรี อ.โพธาราม ทต.เจ็ดเสมียน 2.รร.วัดตักหิรัญราษฎร์

2186 ราชบุรี อ.โพธาราม ทต.เจ็ดเสมียน 3.รร.วัดสนามชัย

2187 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม 1.รร.บ้านเขาแหลม

2188 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม 2.รร.บ้านพุลุ้ง

2189 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม 3.รร.โรงเรียวัดหนองมะค่า

2190 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม 4.รร.วัดเขาชะงุ้ม

2191 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม 5.รร.วัดเขาส้ม

2192 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เขาชะงุ้ม 6.รร.วัดระฆงัทอง

2193 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.ดอนกระเบื อง 1.รร.วัดดอนกระเบื อง

2194 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.เตาปูน 2.รร.วัดเขาราม

2195 ราชบุรี อ.โพธาราม อบต.บางโตนด 1.รร.วัดบางโตนด

2196 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.จอมประทัด 1.รร.บ้านปากสระ

2197 ราชบุรี อ.วัดเพลง อบต.จอมประทัด 2.รร.วัดแจ้งเจริญ

2198 ราชบุรี อ.สวนผึ ง ทต.สวนผึ ง 1.รร.ชุมชนบ้านบ่อ

2199 ราชบุรี อ.สวนผึ ง ทต.สวนผึ ง 2.รร.วัดนาชุมแสน

2200 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด 1.รร.เขาสามยอดวิทยา

2201 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด 3.รร.โรงพยาบาลอานันทมหิดล

2202 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม 9.รร.วัดซับเสือแมบ

2203 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โคกล้าพาน 2.รร.บ้านโป่งน้อย (วัดโป่งน้อย)

2204 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.งิ วราย 3.รร.วัดโพธิล์อย

2205 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ตะลุง 3.รร.วัดบางพุธโธ

2206 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.โพธิเ์ก้าต้น 2.รร.วัดนางหนู

2207 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.ยางราก 1.รร.บ้านเขาราบ

2208 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.ยางราก 2.รร.บ้านยางราก



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

2209 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.ยางราก 3.รร.บ้านวังตาอินทร์

2210 ลพบุรี อ.โคกเจริญ อบต.ยางราก 4.รร.บ้านสระเพลง

2211 ลพบุรี อ.โคกส้าโรง อบต.เกาะแก้ว 2.รร.บ้านชอนอุดม

2212 ลพบุรี อ.โคกส้าโรง อบต.หนองแขม 1.รร.บ้านท่าม่วง

2213 ลพบุรี อ.โคกส้าโรง อบต.หนองแขม 2.รร.บ้านหนองไผ่

2214 ลพบุรี อ.โคกส้าโรง อบต.หนองแขม 3.รร.วัดหนองแขม

2215 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.เขาแหลม 1.รร.บ้านเขาแหลม

2216 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.เขาแหลม 2.รร.บ้านห้วยหิน

2217 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ซับตะเคียน 2.รร.บ้านซับกระโดน

2218 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ซับตะเคียน 3.รร.บ้านซับตะเคียน

2219 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.บ้านใหม่สามัคคี 1.รร.บ้านซับหินขวาง

2220 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.บ้านใหม่สามัคคี 2.รร.บ้านใหม่สามัคคี

2221 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ศิลาทิพย์ 3.รร.บ้านซับสมบูรณ์

2222 ลพบุรี อ.ท่าวุง้ ทต.โคกสลุด 1.รร.วัดคลองเม่า

2223 ลพบุรี อ.ท่าวุง้ ทต.บางงา 1.รร.บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์)

2224 ลพบุรี อ.ท่าวุง้ ทต.บางงา 2.รร.วัดโพธิศ์รี (สังวรราษฎร์นุสรณ์)

2225 ลพบุรี อ.ท่าวุง้ ทต.บางงา 3.รร.วัดหนองมน

2226 ลพบุรี อ.ท่าวุง้ อบต.ท่าวุง้ 2.รร.วัดรัมภาราม

2227 ลพบุรี อ.ท่าหลวง ทต.บ้านท่าหลวง 1.รร.บ้านท่าหลวง

2228 ลพบุรี อ.ท่าหลวง ทต.บ้านท่าหลวง 2.รร.โรงเร่ียนอนุบาลท่าหลวง

2229 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.ท่าหลวง 1.รร.บ้านท่าตะโก

2230 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.ท่าหลวง 2.รร.บ้านบ่อคู่

2231 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หนองผักแว่น 1.รร.บ้านเนินสวอง

2232 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หนองผักแว่น 2.รร.บ้านหนองกระสังข์

2233 ลพบุรี อ.ท่าหลวง อบต.หนองผักแว่น 3.รร.บ้านหนองน ้าใส

2234 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.บางกะพี 3.รร.วัดวังใต้

2235 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.บ้านกล้วย 1.รร.บ้านกล้วย "พวงราษฎร์บ้ารุง"

2236 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.พุคา 1.รร.วัดสระตาแวว

2237 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.พุคา 2.รร.วัดหนองน ้าทิพย์

2238 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.สนามแจง 1.รร.เขาสาริกา

2239 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.สนามแจง 2.รร.ท่าตะโก

2240 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.สนามแจง 3.รร.พิบูลปัทมาคม



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

2241 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.สนามแจง 4.รร.วัดเขาวงกฏ

2242 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.หนองเต่า 2.รร.วัดบ้านลาด (อ.บ้านหมี)่

2243 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.หนองทรายขาว 2.รร.วัดเนินยาว

2244 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.หนองทรายขาว 3.รร.วัดเนินยาว(บ้านคลอง)

2245 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ทต.พัฒนานิคม 1.รร.ซอย 16 สาย 3 ซ้าย

2246 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ทต.พัฒนานิคม 2.รร.ซอย 17 สาย 2 ซ้าย

2247 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ทต.พัฒนานิคม 3.รร.บ้านห้วยบง

2248 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ทต.พัฒนานิคม 4.รร.วัดหนองนา

2249 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม อบต.ช่องสาริกา 1.รร.ช่องสาริกา

2250 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม อบต.ช่องสาริกา 2.รร.บ้านหนองโพธิ์

2251 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม อบต.ช่องสาริกา 3.รร.บ้านห้วยสะอาด

2252 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม อบต.ช่องสาริกา 4.รร.วัดด้ารงบุล

2253 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม อบต.ช่องสาริกา 5.รร.วัดมณีศรีโสภณ

2254 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม อบต.ช่องสาริกา 6.รร.วัดราษฎร์สามัคคี

2255 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม อบต.ชอนน้อย 2.รร.ซอย 20 สาย 4 ขวา

2256 ลพบุรี อ.พัฒนานิคม อบต.หนองบัว 1.รร.บ้านสหพันธ์อ่างทอง

2257 ลพบุรี อ.ล้าสนธิ อบต.ล้าสนธิ 1.รร.บ้านท่าเยี่ยม

2258 ลพบุรี อ.ล้าสนธิ อบต.ล้าสนธิ 2.รร.บ้านล้าสนธิ

2259 ลพบุรี อ.สระโบสถ์ ทต.สระโบสถ์ 1.รร.อนุบาลสระโบสถ์

2260 ลพบุรี อ.สระโบสถ์ อบต.นิยมชัย 3.รร.บ้านดงหลุ่ม

2261 ลพบุรี อ.หนองม่วง ทต.หนองม่วง 1.รร.อนุบาลวัดหนองม่วง

2262 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ 2.รร.บ้านหนองกลาง

2263 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง ทน.ล้าปาง 3.รร.บ้านหนองกระทิง

2264 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง ทม.เขลางค์นคร 2.รร.บ้านกล้วยแพะ

2265 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง ทม.เขลางค์นคร 8.รร.บ้านผาลาด

2266 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง ทม.เขลางค์นคร 9.รร.บ้านล้าปางกลาง

2267 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง ทม.เขลางค์นคร 12.รร.บ้านหนองยาง

2268 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง ทม.เขลางค์นคร 13.รร.บ้านหมอสม

2269 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง ทต.ต้นธงชัย 2.รร.วัดแม่ทรายค้า

2270 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง ทต.บ่อแฮ้ว 1.รร.บ้านท่าล้อ

2271 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง อบต.ทุง่ฝาย 3.รร.บ้านแพะหนองแดง

2272 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง อบต.นิคมพัฒนา 1.รร.นิคมฯกิ่วลม 1



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ
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2273 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง อบต.นิคมพัฒนา 2.รร.นิคมฯกิ่วลม 3

2274 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง อบต.บ่อแฮ้ว 1.รร.บ้านป่าเหียง

2275 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง อบต.บ้านค่า 3.รร.บ้านห้วยเป้ง

2276 ล้าปาง อ.เมืองล้าปาง อบต.บ้านเอื อม 2.รร.บ้านแม่ต้๋า

2277 ล้าปาง อ.เกาะคา ทต.ท่าผา 1.รร.บ้านนางแตน

2278 ล้าปาง อ.เกาะคา ทต.ท่าผา 3.รร.บ้านใหม-่สบปุง

2279 ล้าปาง อ.เกาะคา ทต.นาแก้ว 5.รร.บ้านสองแควเหนือ

2280 ล้าปาง อ.เกาะคา ทต.ล้าปางหลวง 2.รร.บ้านจู้ด

2281 ล้าปาง อ.เกาะคา ทต.ล้าปางหลวง 3.รร.วัดนางเหลียว

2282 ล้าปาง อ.เกาะคา ทต.ล้าปางหลวง 4.รร.วัดป่าเหียง

2283 ล้าปาง อ.งาว ทต.หลวงใต้ 1.รร.บ้านน ้าจ้า

2284 ล้าปาง อ.งาว อบต.บ้านแหง 3.รร.บ้านแหงเหนือ

2285 ล้าปาง อ.งาว อบต.ปงเตา 3.รร.บ้านปงเตา

2286 ล้าปาง อ.งาว อบต.แม่ตีบ 2.รร.บ้านทุง่

2287 ล้าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.แจ้ห่ม 1.รร.บ้านม่วงงาม

2288 ล้าปาง อ.แจ้ห่ม อบต.วิเชตนคร 3.รร.บ้านสันมะเกลือ+สาขา

2289 ล้าปาง อ.เถิน อบต.แม่ถอด 2.รร.บ้านแม่แก่ง

2290 ล้าปาง อ.เถิน อบต.แม่ถอด 5.รร.บ้านสบเติน

2291 ล้าปาง อ.เมืองปาน อบต.หัวเมือง 4.รร.บ้านไร่

2292 ล้าปาง อ.แม่ทะ ทต.สิริราช 3.รร.บ้านสันดอนแก้ว

2293 ล้าปาง อ.แม่ทะ อบต.ดอนไฟ 1.รร.บ้านดอนไฟ

2294 ล้าปาง อ.แม่ทะ อบต.นาครัว 1.รร.บ้านนาครัวประชาฯ

2295 ล้าปาง อ.แม่ทะ อบต.บ้านกิ่ว 4.รร.บ้านแม่อิบ

2296 ล้าปาง อ.แม่ทะ อบต.บ้านบอม 2.รร.บ้านแม่ไทย

2297 ล้าปาง อ.แม่พริก อบต.แม่พริก 1.รร.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม

2298 ล้าปาง อ.แม่เมาะ ทต.แม่เมาะ 1.รร.บ้านปงชัย

2299 ล้าปาง อ.แม่เมาะ ทต.แม่เมาะ 2.รร.บ้านหางฮุง(เวียงหงส์ล้านนา)

2300 ล้าปาง อ.แม่เมาะ ทต.แม่เมาะ 3.รร.วัดบ้านแขม

2301 ล้าปาง อ.แม่เมาะ ทต.แม่เมาะ 4.รร.วัดห้วยคิง

2302 ล้าปาง อ.แม่เมาะ ทต.แม่เมาะ 5.รร.อนุบาลแม่เมาะ

2303 ล้าปาง อ.วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ 2.รร.บ้านทุง่ฝูง

2304 ล้าปาง อ.วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ 3.รร.บ้านป่าคา



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ
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2305 ล้าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังแก้ว 1.รร.บ้านแม่หีด

2306 ล้าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังแก้ว 2.รร.วังแก้ววิทยา

2307 ล้าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังใต้ 1.รร.บ้านแม่พริก

2308 ล้าปาง อ.วังเหนือ อบต.วังใต้ 2.รร.บ้านวังโป่ง

2309 ล้าปาง อ.เสริมงาม ทต.เสริมซ้าย 6.รร.เสริมซ้ายวิทยา

2310 ล้าปาง อ.เสริมงาม อบต.เสริมขวา 6.รร.บ้านหัวทุง่

2311 ล้าปาง อ.ห้างฉัตร อบต.เวียงตาล 1.รร.บ้านดอนหัววัง

2312 ล้าปาง อ.ห้างฉัตร อบต.เวียงตาล 2.รร.บ้านทุง่เกวียน

2313 ล้าปาง อ.ห้างฉัตร อบต.เวียงตาล 3.รร.บ้านแม่ตาลน้อย

2314 ล้าปาง อ.ห้างฉัตร อบต.เวียงตาล 4.รร.บ้านยางอ้อย

2315 ล้าปาง อ.ห้างฉัตร อบต.เวียงตาล 5.รร.บ้านสันทราย

2316 ล้าพูน อ.เมืองล้าพูน ทม.ล้าพูน 1.รร.อนุบาลล้าพูน

2317 ล้าพูน อ.เมืองล้าพูน ทต.บ้านกลาง 1.รร.บ้านประตูโขง

2318 ล้าพูน อ.เมืองล้าพูน ทต.บ้านกลาง 2.รร.วัดขี เหล็ก

2319 ล้าพูน อ.เมืองล้าพูน ทต.บ้านกลาง 3.รร.วัดร่องส้าว

2320 ล้าพูน อ.เมืองล้าพูน ทต.บ้านกลาง 4.รร.วัดศรีชุม

2321 ล้าพูน อ.เมืองล้าพูน ทต.บ้านแป้น 2.รร.บ้านแป้น

2322 ล้าพูน อ.เมืองล้าพูน ทต.มะเขือแจ้ 5.รร.วัดกิ่วมื่น

2323 ล้าพูน อ.เมืองล้าพูน อบต.หนองหนาม 1.รร.วัดกอข่อย

2324 ล้าพูน อ.ทุง่หัวช้าง ทต.ทุง่หัวช้าง 1.รร.บ้านทุง่เป็ด

2325 ล้าพูน อ.บ้านโฮ่ง ทต.บ้านโฮ่ง 1.รร.บ้านดงฤาษี

2326 ล้าพูน อ.บ้านโฮ่ง ทต.บ้านโฮ่ง 2.รร.บ้านสันเจดีย์

2327 ล้าพูน อ.บ้านโฮ่ง อบต.หนองปลาสะวาย 1.รร.บ้านท่ากอม่วง

2328 ล้าพูน อ.ป่าซาง อบต.ท่าตุ้ม 2.รร.บ้านร่องห้า

2329 ล้าพูน อ.แม่ทา ทต.ทาขุมเงิน 1.รร.บ้านดอยคร่ัง

2330 ล้าพูน อ.แม่ทา ทต.ทาขุมเงิน 4.รร.บ้านแม่เมย(แม่เหล็ก)

2331 ล้าพูน อ.แม่ทา ทต.ทาปลาดุก 2.รร.บ้านทาชมภู

2332 ล้าพูน อ.แม่ทา ทต.ทาปลาดุก 8.รร.บ้านศรีทรายมูล

2333 ล้าพูน อ.ลี ทต.ลี 1.รร.บ้านกลาง

2334 ล้าพูน อ.ลี ทต.ศรีวิชัย 2.รร.บ้านแม่จ๋อง

2335 ล้าพูน อ.เวียงหนองล่อง ทต.วังผาง 1.รร.บ้านวังผาง

2336 ล้าพูน อ.เวียงหนองล่อง ทต.วังผาง 5.รร.วัดเหล่าปงเสือ
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2337 เลย อ.เมืองเลย ทม.เลย 1.รร.เมืองเลย

2338 เลย อ.เมืองเลย ทม.เลย 2.รร.อนุบาลเลย

2339 เลย อ.เมืองเลย ทต.นาดินด้า 1.รร.บ้านทรัพย์มงคล

2340 เลย อ.เมืองเลย ทต.นาดินด้า 2.รร.บ้านนาดินด้า

2341 เลย อ.เมืองเลย ทต.นาดินด้า 3.รร.บ้านหนองนาทราย

2342 เลย อ.เมืองเลย ทต.นาดินด้า 4.รร.บ้านหนองผ้า

2343 เลย อ.เมืองเลย ทต.นาดินด้า 5.รร.บ้านหนองหญ้าไซ

2344 เลย อ.เมืองเลย ทต.นาดินด้า 6.รร.บ้านห้วยม่วง

2345 เลย อ.เมืองเลย ทต.นาโป่ง 5.รร.บ้านบ้านบง

2346 เลย อ.เมืองเลย ทต.น ้าสวย 1.รร.บ้านเพียซ้าพุวิทยา

2347 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 1.รร.บ้านกกดู่

2348 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 2.รร.บ้านก้าพี 

2349 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 3.รร.บ้านตูบโกบ

2350 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 4.รร.บ้านท่าเปิป

2351 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 5.รร.บ้านโป่งป่าติ ว

2352 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 6.รร.บ้านไผ่โทน

2353 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 7.รร.บ้านห้วยหวาย

2354 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 8.รร.บ้านห้วยเหล็ก

2355 เลย อ.เมืองเลย อบต.กกดู่ 9.รร. ้านลาดค้อ

2356 เลย อ.เมืองเลย อบต.น ้าสวย 1.รร.บ้านนาน ้ามัน

2357 เลย อ.เมืองเลย อบต.น ้าสวย 2.รร.บ้านวังแคน

2358 เลย อ.เมืองเลย อบต.น ้าหมาน 1.รร.บ้านโป่งเบี ย

2359 เลย อ.เมืองเลย อบต.เมือง 3.รร.บ้านปากภู

2360 เลย อ.เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ์ 1.รร.บ้านท่าบุง่

2361 เลย อ.เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ์ 2.รร.บ้านนาโคก

2362 เลย อ.เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ์ 3.รร.บ้านนาม่วง

2363 เลย อ.เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ์ 4.รร.บ้านปากหมาก

2364 เลย อ.เมืองเลย อบต.ศรีสองรักษ์ 5.รร.บ้านวังโป่งท่าวังแคน

2365 เลย อ.เชียงคาน ทต.เชียงคาน 1.รร.บ้านเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์)

2366 เลย อ.เชียงคาน ทต.เชียงคาน 2.รร.บ้านเชียงคาน(วิจิตรวิทยา)

2367 เลย อ.เชียงคาน ทต.ธาตุ 1.รร.ไทยรัฐวิทยา 96

2368 เลย อ.เชียงคาน ทต.ธาตุ 2.รร.ธาตุวิทยา



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

2369 เลย อ.เชียงคาน ทต.ธาตุ 3.รร.บ้านผากลางดง

2370 เลย อ.เชียงคาน ทต.ธาตุ 4.รร.บ้านผาพอด

2371 เลย อ.เชียงคาน ทต.ธาตุ 5.รร.บ้านสงเปือย

2372 เลย อ.เชียงคาน ทต.ธาตุ 6.รร.บ้านห้วยพอด

2373 เลย อ.เชียงคาน ทต.ธาตุ 7.รร.บ้านห้วยหินซาน ้าอ้อมพรหมมานุสรณ์

2374 เลย อ.ด่านซ้าย ทต.ศรีสองรัก 2.รร.บ้านนาหว้า

2375 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โคกงาม 6.รร.บ้านห้วยตาด

2376 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง 1.รร.บ้านด่านดู่

2377 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง 2.รร.บ้านทุง่เทิง

2378 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง 3.รร.บ้านทุง่น ้าใส

2379 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง 4.รร.บ้านน ้าพุง

2380 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง 5.รร.บ้านปางคอม

2381 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง 6.รร.บ้านโป่ง

2382 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง 7.รร.บ้านโป่งชี

2383 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง 8.รร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์

2384 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อิปุม่ 1.รร.บ้านแก่วตาว

2385 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อิปุม่ 2.รร.บ้านตาดเสี ยว

2386 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อิปุม่ 3.รร.บ้านถ ้าพระ

2387 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อิปุม่ 4.รร.บ้านทับกี่

2388 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อิปุม่ 5.รร.บ้านป่าม่วง

2389 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อิปุม่ 6.รร.บ้านป่าสะแข

2390 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อิปุม่ 7.รร.บ้านวังบอน

2391 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อิปุม่ 8.รร.บ้านวังเป่ง

2392 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อิปุม่ 9.รร.บ้านห้วยไผ่

2393 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อิปุม่ 10.รร.บ้านห้วยลาด

2394 เลย อ.ด่านซ้าย อบต.อิปุม่ 11.รร.บ้านหินแลบ

2395 เลย อ.ท่าล่ี อบต.ท่าล่ี 1.รร.ชลประทาน

2396 เลย อ.ท่าล่ี อบต.ท่าล่ี 2.รร.บ้านน ้ากระโทม

2397 เลย อ.ท่าล่ี อบต.ท่าล่ี 3.รร.บ้านยาง

2398 เลย อ.ท่าล่ี อบต.ท่าล่ี 4.รร.บ้านวังขาม

2399 เลย อ.ท่าล่ี อบต.น ้าแคม 4.รร.บ้านห้วยผุก

2400 เลย อ.ท่าล่ี อบต.หนองผือ 1.รร.บ้านขอนแก่น
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2401 เลย อ.ท่าล่ี อบต.หนองผือ 2.รร.บ้านปากห้วย

2402 เลย อ.ท่าล่ี อบต.หนองผือ 3.รร.บ้านเมี่ยง

2403 เลย อ.ท่าล่ี อบต.หนองผือ 4.รร.บ้านหนองผือ

2404 เลย อ.ท่าล่ี อบต.หนองผือ 5.รร.บ้านหาดพระ

2405 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 1.รร.ชุมชนบ้านอาฮี

2406 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 2.รร.บ้านแก่งม่วง

2407 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 3.รร.บ้านนากระเซ็ง

2408 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 4.รร.บ้านน ้าพาน

2409 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 5.รร.บ้านน ้ามี

2410 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 6.รร.บ้านวังเป่ง

2411 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 7.รร.บ้านหนองบง

2412 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 8.รร.บ้านหนองปกติ

2413 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 9.รร.บ้านห้วยคัง

2414 เลย อ.ท่าล่ี อบต.อาฮี 10.รร.บ้านห้วยเด่ือ

2415 เลย อ.ปากชม อบต.หาดคัมภีร์ 1.รร.บ้านคกเว้า

2416 เลย อ.ปากชม อบต.หาดคัมภีร์ 2.รร.บ้านนาโม้

2417 เลย อ.ปากชม อบต.หาดคัมภีร์ 3.รร.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง

2418 เลย อ.ปากชม อบต.หาดคัมภีร์ 4.รร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม

2419 เลย อ.ปากชม อบต.หาดคัมภีร์ 5.รร.บ้านหาดคัมภีร์

2420 เลย อ.ผาขาว ทต.ท่าช้างคล้อง 8.รร.บ้านหัวขัว

2421 เลย อ.ผาขาว อบต.ผาขาว 4.รร.บ้านแสนสุข

2422 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า 1.รร.บ้านช่องฝาง

2423 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า 2.รร.บ้านซ้าไฮ

2424 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า 3.รร.บ้านผาสามยอด

2425 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า 4.รร.บ้านวังลาน

2426 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า 5.รร.บ้านศรีรักษา

2427 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า 6.รร.บ้านห้วยส้มใต้

2428 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า 7.รร.บ้านห้วยหมาก

2429 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 1.รร.บ้านนาโก

2430 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 2.รร.บ้านนาน้อย

2431 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 3.รร.บ้านนาแปน

2432 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 4.รร.บ้านพองหนีบ
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2433 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 5.รร.บ้านวังยาง

2434 เลย อ.ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน 6.รร.บ้านอีเลิศ

2435 เลย อ.ภูหลวง อบต.แก่งศรีภูมิ 3.รร.บ้านฟากเลย

2436 เลย อ.ภูหลวง อบต.เลยวังไสย์ 3.รร.บ้านไร่สุขสันต์(บ้านห้วยส้มป่อย)

2437 เลย อ.ภูหลวง อบต.หนองคัน 1.รร.ชุมชนบ้านหนองคัน

2438 เลย อ.ภูหลวง อบต.หนองคัน 2.รร.บ้านอุ่ม

2439 เลย อ.วังสะพุง อบต.ศรีสงคราม 2.รร.บ้านโนนสว่าง

2440 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ 1.รร.บ้านหนองโพธิ์

2441 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ 2.รร.วัดพระโต

2442 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ 3.รร.อนุบาลศรีสะเกษ

2443 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.เมือง 1.รร.บ้านจานเลียว

2444 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.เมือง 2.รร.บ้านน ้าเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)

2445 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.เมือง 3.รร.บ้านโนนเปือย

2446 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.เมือง 4.รร.บ้านผือ

2447 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.เมือง 5.รร.บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

2448 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.ผักแพว 1.รร.บ้านเกาะ

2449 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.ผักแพว 2.รร.บ้านจิกกะลา

2450 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.ผักแพว 3.รร.บ้านนาดี

2451 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.ผักแพว 4.รร.บ้านโนนสะอาด

2452 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.ผักแพว 5.รร.บ้านบกบ่าง

2453 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.ผักแพว 6.รร.บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ)์

2454 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง 1.รร.บ้านทุง่พาย

2455 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง 2.รร.บ้านบกขี ยาง

2456 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง 3.รร.บ้านลือชัย

2457 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง 4.รร.บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

2458 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง 5.รร.บ้านหนองดุมหนองม่วง

2459 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง 6.รร.บ้านหนองถ่ม

2460 ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ อบต.หนองหัวช้าง 7.รร.บ้านหนองหัวช้าง

2461 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.กันทรารมย์ 2.รร.บ้านโคกสูง

2462 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ปรือใหญ่ 1.รร.บ้านทับทิมสยาม06

2463 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ปรือใหญ่ 2.รร.บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

2464 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ปรือใหญ่ 3.รร.บ้านปรือคัน



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ
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2465 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ปรือใหญ่ 4.รร.บ้านปรือใหญ่

2466 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ปรือใหญ่ 5.รร.บ้านมะขาม

2467 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ปรือใหญ่ 6.รร.บ้านหลัก

2468 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยใต้ 1.รร.บ้านกันแตสระรุน

2469 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยใต้ 2.รร.บ้านแขว

2470 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยใต้ 3.รร.บ้านตาดม

2471 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยใต้ 4.รร.บ้านสมบูรณ์

2472 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยเหนือ 1.รร.บ้านช้าแระกลาง

2473 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยเหนือ 2.รร.บ้านบก(ประชาสามัคคี)

2474 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยเหนือ 3.รร.บ้านเรียม

2475 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยเหนือ 4.รร.บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)

2476 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยเหนือ 5.รร.วัดเขียน

2477 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โพธิ์ 4.รร.บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

2478 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน 1.รร.บ้านก้าแมด

2479 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน 2.รร.บ้านบ่อ

2480 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน 3.รร.บ้านมัดกา

2481 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน 4.รร.บ้านศาลา

2482 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน 5.รร.บ้านหนองคูขาม

2483 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน 6.รร.บ้านหนองเชียงทูน

2484 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.หนองเชียงทูน 7.รร.บ้านหนองระนาม

2485 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ปราสาทเยอ 1.รร.บ้านกันตรุม

2486 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ปราสาทเยอ 4.รร.บ้านประอาง(สาขา)

2487 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ปราสาทเยอ 5.รร.บ้านปราสาท

2488 ศรีสะเกษ อ.ไพรบึง อบต.ส้าโรงพลัน 8.รร.บ้านห้องสามัคคี(บ้านหัวช้าง)

2489 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ห้วยตามอญ 1.รร.บ้านท้านบ

2490 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ห้วยตามอญ 2.รร.บ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร

2491 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ห้วยตามอญ 3.รร.บ้านพนมชัย

2492 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ห้วยตามอญ 4.รร.บ้านห้วยตามอญ

2493 ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อบต.ยางชุมใหญ่ 1.รร.บ้านดอนโก

2494 ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อบต.ยางชุมใหญ่ 2.รร.บ้านยางชุมใหญ่

2495 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.จิกสังข์ทอง 1.รร.บ้านจิก

2496 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.จิกสังข์ทอง 2.รร.บ้านเชือก
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2497 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.จิกสังข์ทอง 3.รร.บ้านมะฟัก

2498 ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.เมืองคง 1.รร.บ้านบากเรือ

2499 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ทุง่สว่าง 1.รร.บ้านเจ้าทุง่

2500 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ทุง่สว่าง 2.รร.บ้านโนนส้าโรงหนองหมากแซว

2501 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.ทุง่สว่าง 3.รร.บ้านสว่าง

2502 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.บ่อแก้ว 1.รร.บ้านนิคมสร้างตนเอง (ห้วยคล้า 2)

2503 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.บ่อแก้ว 2.รร.บ้านนิคมสร้างตนเอง (ห้วยคล้า 3)

2504 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.บ่อแก้ว 3.รร.บ้านสร้างละแบง

2505 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.บ่อแก้ว 4.รร.บ้านหนองบัวทอง

2506 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.วังหิน 1.รร.บ้านทุง่

2507 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.วังหิน 2.รร.บ้านสร้างบาก

2508 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.วังหิน 3.รร.บ้านสะมัด

2509 ศรีสะเกษ อ.วังหิน อบต.วังหิน 4.รร.บ้านหนองคู

2510 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ตูม 1.รร.บ้านตูม

2511 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.สะพุง 1.รร.บ้านทุง่สว่าง

2512 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.สะพุง 2.รร.บ้านสะพุง

2513 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.คลีกลิ ง 1.รร.บ้านคลีกลิ ง

2514 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.คลีกลิ ง 2.รร.บ้านโจดนาห่อมเด่ือ

2515 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.คลีกลิ ง 3.รร.บ้านโนนเหมือดแอ่

2516 ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด อบต.คลีกลิ ง 4.รร.บ้านโพธิ์

2517 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.หนองห้าง 1.รร.บ้านพงพรต

2518 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.หนองห้าง 2.รร.บ้านฟ้าผ่า

2519 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.หนองห้าง 3.รร.บ้านส้าโรงน้อยหนองบัว

2520 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.หนองห้าง 4.รร.บ้านหนองห้าง

2521 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.อีหล้่า 3.รร.บ้านโนนดู่สาขาบ.สร้างแก้วโนนสูง

2522 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.งิ วด่อน 1.รร.ดอนหมูโพธิศ์รี

2523 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.งิ วด่อน 2.รร.บ้านงิ วด่อนราษฎร์สามัคคีบ้ารุง

2524 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.งิ วด่อน 3.รร.บ้านนายอ

2525 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด 1.รร.บ้านดอนแคน

2526 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด 2.รร.บ้านดอนสัมพันธ์

2527 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด 3.รร.บ้านท่าม่วง

2528 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด 4.รร.บ้านนา
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2529 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด 5.รร.บ้านสายปลาหลาย

2530 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด 6.รร.บ้านหนองลาด

2531 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ดงมะไฟ 6.รร.บ้านโพนแดง

2532 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ท่าแร่ 1.รร.บ้านท่าแร่วิทยา(หนองบัวทอง)

2533 สกลนคร อ.กุดบาก ทต.กุดไห 1.รร.ชุมชนบ้านกุดไห

2534 สกลนคร อ.กุดบาก ทต.กุดไห 2.รร.บ้านกลาง

2535 สกลนคร อ.กุดบาก ทต.กุดไห 3.รร.บ้านค้อน้อย

2536 สกลนคร อ.กุดบาก ทต.กุดไห 4.รร.บ้านค้อใหญ่

2537 สกลนคร อ.กุดบาก ทต.กุดไห 5.รร.บ้านงิ ว

2538 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ ทต.เจริญศิลป์ 1.รร.บ้านมุ่งมนธาตุวิทยา

2539 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ ทต.เจริญศิลป์ 2.รร.บ้านหนองน้อย

2540 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ ทต.เจริญศิลป์ 3.รร.อนุบาลเจริญศิลป์วิทยา

2541 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า 1.รร.บ้านค้าเม็ก

2542 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า 2.รร.บ้านดงบัง

2543 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า 3.รร.บ้านดงบาก

2544 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า 4.รร.บ้านโพนบกหนองผือ

2545 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า 5.รร.บ้านหนองแวงน้อย

2546 สกลนคร อ.เจริญศิลป์ อบต.บ้านเหล่า 6.รร.บ้านเหล่าบ้านถ่อน

2547 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ม่วง 1.รร.บ้านจาร

2548 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ม่วง 2.รร.บ้านดงยาง

2549 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.ม่วง 3.รร.บ้านนาดอกไม้

2550 สกลนคร อ.พังโคน ทต.พังโคน 1.รร.บ้านพังโคน(จ้าปาสามัคคีวิทยา)

2551 สกลนคร อ.พังโคน อบต.ต้นผึ ง 1.รร.บ้านขัวขอนแคน

2552 สกลนคร อ.โพนนาแก้ว อบต.นาตงวัฒนา 1.รร.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ

2553 สกลนคร อ.โพนนาแก้ว อบต.นาตงวัฒนา 2.รร.บ้านป่าฝาง

2554 สกลนคร อ.โพนนาแก้ว อบต.นาตงวัฒนา 3.รร.บ้านปุง่สหราษฎร์บ้ารุง

2555 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.โคกภู 1.รร.เขื่อนน ้าพุง

2556 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.โคกภู 2.รร.บ้านโคกภู

2557 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.โคกภู 3.รร.บ้านบ่อเดือนห้า

2558 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.โคกภู 4.รร.บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์

2559 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.โคกภู 5.รร.อนุบาลภูพาน

2560 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.หลุบเลา 1.รร.จัดระเบียบ
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2561 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.หลุบเลา 2.รร.บ้านหลุบเลา

2562 สกลนคร อ.ภูพาน อบต.หลุบเลา 3.รร.บ้านฮ่องสิมประชาสรร

2563 สกลนคร อ.วานรนิวาส ทต.วานรนิวาส 1.รร.บ้านวานรนิวาส

2564 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.คูสะคาม 1.รร.บ้านค้าเจริญ

2565 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.คูสะคาม 2.รร.บ้านคูสะคาม

2566 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.คูสะคาม 3.รร.บ้านโคกแสง

2567 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.คูสะคาม 4.รร.บ้านหนองปลาหมัด

2568 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน ทต.หนองหลวง 1.รร.บ้านโคกดินแดง

2569 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน ทต.หนองหลวง 2.รร.บ้านโคกส้าราญ

2570 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน ทต.หนองหลวง 3.รร.บ้านชุมชัยหนองย่างชิ น

2571 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน ทต.หนองหลวง 4.รร.หนองหลวงวิทยานุกูล

2572 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ตาลโกน 1.รร.บ้านตาลโกน

2573 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ตาลโกน 2.รร.บ้านเล่า

2574 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ตาลโกน 3.รร.บ้านหนองดินด้า

2575 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ทรายมูล 5.รร.บ้านม้า

2576 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน 1.รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์

2577 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน 2.รร.บ้านดงสวรรค์

2578 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน 3.รร.บ้านเปือยทานตะวัน

2579 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน 4.รร.บ้านหนองชาด

2580 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน 5.รร.บ้านหนองทุม่

2581 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.สว่างแดนดิน 6.รร.บ้านหวาย

2582 สกลนคร อ.อากาศอ้านวย อบต.นาฮี 1.รร.บ้านนากะทาด

2583 สกลนคร อ.อากาศอ้านวย อบต.นาฮี 2.รร.บ้านนาฮี

2584 สกลนคร อ.อากาศอ้านวย อบต.นาฮี 3.รร.บ้านโนนสวรรค์

2585 สกลนคร อ.อากาศอ้านวย อบต.นาฮี 4.รร.บ้านสงเปือย

2586 สกลนคร อ.อากาศอ้านวย อบต.โพนงาม 5.รร.บ้านท่าแร่

2587 สกลนคร อ.อากาศอ้านวย อบต.อากาศ 3.รร.บ้านนายอ

2588 สงขลา อ.จะนะ ทต.บ้านนา 3.รร.บ้านลางา

2589 สงขลา อ.จะนะ อบต.ตล่ิงชัน 1.รร.บ้านตล่ิงชัน

2590 สงขลา อ.จะนะ อบต.ตล่ิงชัน 2.รร.บ้านนนท์

2591 สงขลา อ.จะนะ อบต.ตล่ิงชัน 3.รร.บ้านป่างาม

2592 สงขลา อ.จะนะ อบต.ตล่ิงชัน 4.รร.บ้านสุเหร่า
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2593 สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองกวาง 1.รร.บ้านเก่า

2594 สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองกวาง 2.รร.บ้านคลองกวางเขาวัง

2595 สงขลา อ.นาทวี อบต.คลองกวาง 3.รร.บ้านนาปริง

2596 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.พิจิตร 1.รร.วัดเนินพิจิตร

2597 สงขลา อ.นาหม่อม อบต.พิจิตร 2.รร.วัดพรมประดิษฐ์

2598 สงขลา อ.ระโนด อบต.ระโนด 4.รร.วัดระโนด

2599 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.กระดังงา 1.รร.วัดกระดังงา

2600 สงขลา อ.สทิงพระ อบต.กระดังงา 2.รร.วัดกลาง

2601 สงขลา อ.สิงหนคร ทต.ชะแล้ 1.รร.วัดชะแล้

2602 สงขลา อ.หาดใหญ่ ทม.ทุง่ต้าเสา 7.รร.รักเมืองไทย 6(โตนงาช้าง)

2603 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.ฉลุง 1.รร.บ้านฉลุง

2604 สงขลา อ.หาดใหญ่ อบต.ฉลุง 2.รร.วัดเจริญราษฎร์

2605 สตูล อ.เมืองสตูล อบต.ต้ามะลัง 2.รร.บ้านกาลันบาตู

2606 สตูล อ.ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง 3.รร.บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

2607 สตูล อ.ละงู อบต.ก้าแพง 6.รร.บ้านปากปิง

2608 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ 1.รร.พร้านิลวัชระ

2609 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ 2.รร.วัดพิชัยสงคราม

2610 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ทต.บางเมือง 2.รร.คลองมหาวงค์

2611 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.บางด้วน 1.รร.วัดบางด้วน

2612 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.บางด้วน 2.รร.วัดบางนางเกรง

2613 สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ อบต.บางด้วน 3.รร.วัดสุขกร

2614 สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อบต.บ้านระกาศ 1.รร.คลองบ้านระกาศ

2615 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางแก้ว 1.รร.คลองปลัดเปรียง

2616 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางแก้ว 2.รร.วัดสลุด

2617 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางแก้ว 3.รร.วัดหนามแดง

2618 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางโฉลง 1.รร.คลองบางน ้าจืด

2619 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางโฉลง 2.รร.วัดบางโฉลงนอก

2620 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางโฉลง 3.รร.วัดบางโฉลงใน

2621 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.บางโฉลง 4.รร.หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ

2622 สมุทรปราการ อ.บางพลี อบต.หนองปรือ 1.รร.วัดหนองปรือ

2623 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ 1.รร.วัดจรเข้ใหญ่

2624 สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ 2.รร.วัดศรีวารีน้อย
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2625 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.ทรงคนอง 1.รร.วัดคันลัด

2626 สมุทรปราการ อ.พระประแดง อบต.ทรงคนอง 2.รร.วัดป่าเกด

2627 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.ในคลองบางปลากด 1.รร.คลองนาเกลือน้อย

2628 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.ในคลองบางปลากด 2.รร.วัดคู่สร้าง

2629 สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.ในคลองบางปลากด 3.รร.วัดใหญ่

2630 สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม อบต.นางตะเคียน 1.รร.บ้านคลองกก

2631 สมุทรสงคราม อ.บางคนที อบต.บางพรม 2.รร.วัดบางพลับ

2632 สมุทรสงคราม อ.อัมพวา อบต.บางช้าง 2.รร.วัดช้างเผือก

2633 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ทต.ศาลาล้าดวน 1.รร.บ้านศาลาล้าดวน

2634 สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว อบต.บ้านแก้ง 1.รร.เขาสิงโต

2635 สระแก้ว อ.คลองหาด ทต.คลองหาด 1.รร.บ้านเขาดิน

2636 สระแก้ว อ.คลองหาด ทต.คลองหาด 2.รร.บ้านเขาเล่ือม

2637 สระแก้ว อ.คลองหาด ทต.คลองหาด 3.รร.บ้านคลองหาด

2638 สระแก้ว อ.คลองหาด ทต.คลองหาด 4.รร.บ้านใหม่ไทยเจริญ

2639 สระแก้ว อ.คลองหาด ทต.คลองหาด 5.รร.สาขาบ้านเขาช่องแคบ

2640 สระแก้ว อ.คลองหาด ทต.คลองหาด 6.รร.อนุบาลคลองหาด

2641 สระแก้ว อ.คลองหาด อบต.ไทรเด่ียว 1.รร.สามัคคีราษฎร์บ้ารุง

2642 สระแก้ว อ.คลองหาด อบต.เบญจขร 1.รร.บ้านชุมทอง

2643 สระแก้ว อ.คลองหาด อบต.เบญจขร 2.รร.บ้านห้วยไคร้

2644 สระแก้ว อ.คลองหาด อบต.เบญจขร 3.รร.มหาธิคุณวิทยา

2645 สระแก้ว อ.โคกสูง ทต.โคกสูง 1.รร.บ้านโคกสูง

2646 สระแก้ว อ.โคกสูง ทต.โคกสูง 2.รร.บ้านละลมติม

2647 สระแก้ว อ.โคกสูง ทต.โคกสูง 3.รร.บ้านหนองเสม็ด

2648 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.โนนหมากมุ่น 1.รร.บ้านโนนหมากมุ่น

2649 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.โนนหมากมุ่น 2.รร.บ้านหนองจาน

2650 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.โนนหมากมุ่น 3.รร.บ้านอ่างศิลา

2651 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.หนองม่วง 1.รร.บ้านโคกสามัคคี

2652 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.หนองม่วง 2.รร.บ้านหนองแอก

2653 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.หนองม่วง 3.รร.วัดหนองม่วง

2654 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.หนองม่วง 4.รร.สหัสหงษ์มหาคุณ

2655 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.หนองม่วง 5.รร.อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

2656 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.หนองแวง 1.รร.ชุมชนบ้านหนองแวง
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2657 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.หนองแวง 2.รร.บ้านหนองมั่ง

2658 สระแก้ว อ.โคกสูง อบต.หนองแวง 3.รร.บ้านหนองเม็ก

2659 สระแก้ว อ.ตาพระยา ทต.ตาพระยา 1.รร.อนุบาลตาพระยา

2660 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.โคคลาน 1.รร.บ้านโคคลาน

2661 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.โคคลาน 2.รร.บ้านไทยสามัคคี

2662 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.โคคลาน 3.รร.ประเสริฐน้อยรุจิรวงศ์

2663 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ตาพระยา 1.รร.กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

2664 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ตาพระยา 2.รร.นางามมิตรภาพที ่131

2665 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ตาพระยา 3.รร.บ้านกุดเวียน

2666 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ตาพระยา 4.รร.บ้านแก้วเพชรพลอย

2667 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ตาพระยา 5.รร.บ้านตะโก

2668 สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ตาพระยา 6.รร.บ้านทัพเซียม

2669 สระแก้ว อ.วังน ้าเย็น อบต.คลองหินปูน 1.รร.บ้านคลองหินปูน

2670 สระแก้ว อ.วังน ้าเย็น อบต.คลองหินปูน 2.รร.บ้านดอนดินแดง

2671 สระแก้ว อ.วังน ้าเย็น อบต.คลองหินปูน 3.รร.บ้านหนองสมบูรณ์

2672 สระแก้ว อ.วังน ้าเย็น อบต.คลองหินปูน 4.รร.วัดคลองตาสูตรสามัคคี

2673 สระแก้ว อ.วังน ้าเย็น อบต.ตาหลังใน 1.รร.ชุมชนบ้านตาหลังใน

2674 สระแก้ว อ.วังน ้าเย็น อบต.ตาหลังใน 2.รร.บ้านท่าตาสี

2675 สระแก้ว อ.วังน ้าเย็น อบต.ตาหลังใน 3.รร.บ้านหนองผักหนาม

2676 สระแก้ว อ.วังน ้าเย็น อบต.ตาหลังใน 4.รร.บ้านใหม่สระบุรี

2677 สระแก้ว อ.วังน ้าเย็น อบต.ตาหลังใน 5.รร.โรงรียนบ้านทัพหลวง

2678 สระแก้ว อ.วังน ้าเย็น อบต.ตาหลังใน 6.รร.โรงรียนบ้านหนองปรือ

2679 สระแก้ว อ.วังน ้าเย็น อบต.ตาหลังใน 7.รร.หนองแก

2680 สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์ ทต.วังทอง 1.รร.ตชด.บ้านคลองเจริญสุข

2681 สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์ ทต.วังทอง 2.รร.ตชด.บ้านโคกน้อย

2682 สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์ ทต.วังทอง 3.รร.บ้านเขาแหลม

2683 สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์ ทต.วังทอง 4.รร.บ้านคลองยายอินทร์

2684 สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์ ทต.วังทอง 5.รร.บ้านคลองอุดม

2685 สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์ ทต.วังทอง 6.รร.บ้านวังดารา

2686 สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์ ทต.วังทอง 7.รร.บ้านวังทอง

2687 สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์ ทต.วังทอง 8.รร.วังไผ่

2688 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.แซร์ออ 1.รร.ชุมชนบ้านแซร์ออ
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2689 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.แซร์ออ 2.รร.บ้านเขาพรมสุวรรณ

2690 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.แซร์ออ 3.รร.บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา

2691 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.โนนหมากเค็ง 1.รร.บ้านซับใหญ่

2692 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.โนนหมากเค็ง 2.รร.บ้านทับใหม่

2693 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.โนนหมากเค็ง 3.รร.ประชาเกษตรพัฒนา

2694 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.โนนหมากเค็ง 4.รร.วัดสารคุณสโมสร

2695 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.วัฒนานคร 1.รร.ชุมชนบ้านโนนจิก

2696 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.วัฒนานคร 2.รร.บ้านเนินผาสุก

2697 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองตะเคียนบอน 1.รร.บ้านช่องก่า้

2698 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองตะเคียนบอน 2.รร.บ้านโนนผาสุก

2699 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองตะเคียนบอน 3.รร.บ้านร่มเกล้า

2700 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองตะเคียนบอน 4.รร.บ้านวังรี

2701 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองตะเคียนบอน 5.รร.บ้านหนองตะเคียนบอน

2702 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองตะเคียนบอน 6.รร.บ้านใหม่ไทยพัฒนา

2703 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองหมากฝ้าย 1.รร.บ้านโคกสว่าง

2704 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองหมากฝ้าย 2.รร.บ้านท่าช้าง

2705 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองหมากฝ้าย 3.รร.บ้านใหม่ศรีจ้าปาทอง

2706 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองหมากฝ้าย 4.รร.ภักดีแผ่นดิน

2707 สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.หนองหมากฝ้าย 5.รร.วัดพุทธิสาร

2708 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ทม.อรัญญประเทศ 1.รร.ศรีอรัญโญทัย

2709 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ทต.บ้านใหม่หนองไทร 2.รร.บ้านหนองเทา

2710 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ทต.ป่าไร่ 1.รร.บ้านโคก

2711 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ทต.ป่าไร่ 2.รร.ส.ไทยฯ 3

2712 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.คลองทับจันทร์ 2.รร.บ้านทับยาง

2713 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.คลองน ้าใส 1.รร.บ้านกุดหิน

2714 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.คลองน ้าใส 2.รร.บ้านเขาน้อย

2715 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.คลองน ้าใส 3.รร.บ้านจัดสรรสามัคคี

2716 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.คลองน ้าใส 4.รร.บ้านแสนสุข

2717 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.คลองน ้าใส 5.รร.อพป.คลองน ้าใส

2718 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ่ 1.รร.นิคมสงเคราะห์ 1

2719 สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ่ 2.รร.เมืองไผ่

2720 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี 1.รร.อนุบาลศาลาแดง



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

2721 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี 2.รร.อนุบาลสระบุรี

2722 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ทต.กุดนกเปล้า 1.รร.วัดกุดนกเปล้า

2723 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ทต.กุดนกเปล้า 2.รร.วัดทุง่สาริกา(ท-ีสาโรจน์อุปถัมภ)์

2724 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ทต.กุดนกเปล้า 3.รร.วดัโนนสภาราม (นารถ วาจาวทุธ อปุถัมภ)์

2725 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ทต.ตะกุด 1.รร.วัดบ้านกล้วย

2726 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.โคกสว่าง 1.รร.วัดถนนเหล็ก

2727 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ดาวเรือง 1.รร.วัดป่าสัก

2728 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ปากข้าวสาร 1.รร.บา้นปากข้าวสาร(บริษทัข้าวไทยจ้ากดัสงเคราะห์)

2729 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.ปากข้าวสาร 2.รร.วัดสุวรรณคีรี

2730 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองยาว 1.รร.วัดหนองเขื่อนช้าง

2731 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองยาว 2.รร.วัดหนองยาวใต้

2732 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี อบต.หนองยาว 3.รร.วัดหนองยาวสูง

2733 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.ชะอม 1.รร.ชุมชนวัดบ้ารุงธรรม

2734 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.ชะอม 2.รร.วัดกระเหร่ียงคอม้า

2735 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.ชะอม 3.รร.วัดบึงไม้

2736 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.บ้านป่า 1.รร.บ้านช่อง

2737 สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.บ้านป่า 2.รร.วัดป่าวังกวาง

2738 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.เขาดินพัฒนา 1.รร.วัดมงคล

2739 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.บ้านแก้ง 1.รร.วัดลาดเขาปูน

2740 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.บ้านแก้ง 2.รร.วัดสุนันทาราม

2741 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.หน้าพระลาน 1.รร.บ้านเขารวก

2742 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.หน้าพระลาน 2.รร.บ้านหนองจาน

2743 สระบุรี อ.บ้านหมอ ทต.บางโขมด 1.รร.วัดสารภี

2744 สระบุรี อ.บ้านหมอ ทต.บางโขมด 2.รร.วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที ่188

2745 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.สร่างโศก 1.รร.วัดโคกงาม

2746 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.สร่างโศก 2.รร.วัดบ่อพระอินทร์

2747 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.สร่างโศก 3.รร.วัดปัญจามภิรมย์

2748 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.สร่างโศก 4.รร.วัดราษฏร์บ้ารุง

2749 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.สร่างโศก 5.รร.วัดสร่างโศก

2750 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.หนองบัว 1.รร.บ้านหนองบัว

2751 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.หนองบัว 2.รร.วัดโคกเสลา

2752 สระบุรี อ.บ้านหมอ อบต.หนองบัว 3.รร.วัดหนองเคล้า



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

2753 สระบุรี อ.พระพุทธบาท ทม.พระพุทธบาท 1.รร.ท้ายพิกุล

2754 สระบุรี อ.พระพุทธบาท ทม.พระพุทธบาท 2.รร.ธารเกษม

2755 สระบุรี อ.พระพุทธบาท ทม.พระพุทธบาท 3.รร.บ้านธารทองแดง

2756 สระบุรี อ.พระพุทธบาท ทม.พระพุทธบาท 4.รร.ประชาสงเคราะห์รังสรรค์

2757 สระบุรี อ.พระพุทธบาท ทม.พระพุทธบาท 5.รร.พระพุทธบาท

2758 สระบุรี อ.พระพุทธบาท ทม.พระพุทธบาท 6.รร.อนุบาลวัดพระพุทธบาท

2759 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.เขาวง 1.รร.บ้านเขาพลัด

2760 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.เขาวง 2.รร.บ้านซับชะอม

2761 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.เขาวง 3.รร.วัดเขาวง

2762 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.นายาว 1.รร.ซับครก

2763 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.นายาว 2.รร.วัดนายาว

2764 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.นายาว 3.รร.สระล้าใย

2765 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.พุค้าจาน 1.รร.นิคมสงเคราะห์ 2

2766 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.พุค้าจาน 2.รร.บ้านหนองใหญ่

2767 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.หนองแก 1.รร.วัดตาลเสี ยน

2768 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.หนองแก 2.รร.วัดส้มป่อย

2769 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.หนองแก 3.รร.วัดหนองจิก

2770 สระบุรี อ.มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก 1.รร.อนุบาลมวกเหล็ก

2771 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ซับสนุ่น 1.รร.บ้านซับกระดาน

2772 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ซับสนุ่น 2.รร.บ้านซับน้อยใต้สามัคคี

2773 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ซับสนุ่น 3.รร.บ้านซับสนุ่น

2774 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ซับสนุ่น 4.รร.บ้านโป่งเกตุ

2775 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ 1.รร.นิคมสร้างตนเองเลี ยงโคนม

2776 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ 2.รร.บ้านซับพริก

2777 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ 3.รร.มวกเหล็กใน

2778 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล้าพญากลาง 1.รร.บ้านเขานมนาง

2779 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล้าพญากลาง 2.รร.บ้านคลองม่วงเหนือ

2780 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล้าพญากลาง 3.รร.บ้านซับน้อยเหนือ

2781 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล้าพญากลาง 4.รร.บ้านซับปลากั ง

2782 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล้าพญากลาง 5.รร.บ้านล้าพญากลาง

2783 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล้าพญากลาง 6.รร.บ้านหนองตอตะเคียน

2784 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล้าพญากลาง 7.รร.บ้านหนองโป่ง



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

2785 สระบุรี อ.มวกเหล็ก อบต.ล้าพญากลาง 8.รร.บ้านหนองเอี่ยว

2786 สระบุรี อ.วังม่วง ทต.ค้าพราน 1.รร.วัดค้าพราน

2787 สระบุรี อ.วังม่วง ทต.ค้าพราน 2.รร.วัดปากน ้า

2788 สระบุรี อ.วังม่วง อบต.วังม่วง 6.รร.วัดวังยาง

2789 สระบุรี อ.วิหารแดง ทต.หนองหมู 1.รร.วัดหนองหมูใต้ (ไพบูลวิทยาคาร)

2790 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.คลองเรือ 1.รร.ชุมชนวัดคลองไทร

2791 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.คลองเรือ 2.รร.วัดเขาแก้วมุขดาราม

2792 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.คลองเรือ 3.รร.วัดคลองยาง

2793 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.คลองเรือ 4.รร.วัดสมานมิตรมงคล

2794 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.คลองเรือ 5.รร.วัดหนองไทร

2795 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.วิหารแดง 1.รร.บ้านบางกง

2796 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.วิหารแดง 2.รร.วัดเกาะเชิงหวาย

2797 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองสรวง 1.รร.วัดบ้านล้า(บ้านล้าวิทยาคาร)

2798 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองสรวง 2.รร.วัดสหกรณ์รังสรรค์

2799 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองสรวง 3.รร.วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)

2800 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองหมู 1.รร.บ้านหัวถนน

2801 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองหมู 2.รร.วัดคลองใหม่

2802 สระบุรี อ.วิหารแดง อบต.หนองหมู 3.รร.วัดสร้างบุญ

2803 สระบุรี อ.เสาไห้ ทต.เสาไห้ 1.รร.อนุบาลเสาไห้

2804 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.ช้างไทยงาม 1.รร.วัดท่าช้าง

2805 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.บ้านยาง 1.รร.บ้านสันประดู่

2806 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.ม่วงงาม 1.รร.วัดตะเฆ่

2807 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.ม่วงงาม 2.รร.วัดบ้านโคก

2808 สระบุรี อ.เสาไห้ อบต.เริงราง 1.รร.วัดบ้านชุ้ง

2809 สระบุรี อ.หนองแค อบต.กุ่มหัก 1.รร.วัดกุ่มหัก

2810 สระบุรี อ.หนองแค อบต.คชสิทธิ์ 1.รร.วัดชัยเฉลิมมิตรฯ

2811 สระบุรี อ.หนองแค อบต.โคกตูม 1.รร.วัดโคกกลาง

2812 สระบุรี อ.หนองแค อบต.โคกตูม 2.รร.วัดโพนทอง

2813 สระบุรี อ.หนองแค อบต.โคกตูม 3.รร.วัดสันติวิหาร

2814 สระบุรี อ.หนองแค อบต.บัวลอย 1.รร.วัดบัวลอย

2815 สระบุรี อ.หนองแค อบต.บัวลอย 2.รร.สันมะค่าบกน้อยสามัคคี

2816 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองแขม 1.รร.วัดราษฎร์เจริญ
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2817 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองแขม 2.รร.วัดหนองอ่างทอง

2818 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองไข่น ้า 1.รร.อนุบาลหนองแค

2819 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจรเข้ 2.รร.หนองตาเดี ยง

2820 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจิก 1.รร.วัดบ้านไผ่

2821 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจิก 2.รร.วัดหนองจิก

2822 สระบุรี อ.หนองแค อบต.ห้วยขมิ น 1.รร.วัดห้วยทองหลาง

2823 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.โคกสะอาด 1.รร.วัดหนองกะธาตุ

2824 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.ม่วงหวาน 1.รร.วัดเขาดิน

2825 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.ม่วงหวาน 2.รร.วัดหนองสองห้อง

2826 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.ม่วงหวาน 3.รร.วัดอู่ตะเภา

2827 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองกบ 1.รร.วัดหนองกบ

2828 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองกบ 2.รร.วัดหนองทางบุญ

2829 สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองกบ 3.รร.อนุบาลหนองแซงศีลาวุฒาจารย์

2830 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.ดอนทอง 1.รร.วัดสว่างอารมณ์

2831 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.บ้านกลับ 1.รร.ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

2832 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.บ้านกลับ 2.รร.บ้านหลังสวนประชาสามัคคี

2833 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.บ้านกลับ 3.รร.วัดหัวถนน

2834 สระบุรี อ.หนองโดน อบต.หนองโดน 1.รร.วัดหนองระก้า

2835 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.ต้นโพธิ์ 1.รร.วัดคลองสามแยก

2836 สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อบต.ต้นโพธิ์ 2.รร.วัดแจ้งพรหมนคร

2837 สิงห์บุรี อ.บางระจัน ทต.สิงห์ 3.รร.วัดดาวเรือง

2838 สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อบต.น ้าตาล 3.รร.วัดศรีส้าราญ

2839 สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อบต.โพธิช์ัย 3.รร.วัดสองพีน่้อง

2840 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย ทม.สุโขทัยธานี 1.รร.วัดคูหาสุวรรณ

2841 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย ทต.บ้านสวน 1.รร.วัดคุ้งยางใหญ่

2842 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ยางซ้าย 1.รร.บ้านยางซ้าย

2843 สุโขทัย อ.คีรีมาศ ทต.ทุง่หลวง 1.รร.อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

2844 สุโขทัย อ.คีรีมาศ ทต.บ้านโตนด 1.รร.บ้านโตนด (คิริมาศ)

2845 สุโขทัย อ.ทุง่เสล่ียม อบต.ทุง่เสล่ียม 1.รร.โซกม่วง

2846 สุโขทัย อ.ทุง่เสล่ียม อบต.ทุง่เสล่ียม 2.รร.ธารน ้าทิพย์

2847 สุโขทัย อ.ทุง่เสล่ียม อบต.ทุง่เสล่ียม 3.รร.อนุบาลทุง่เสล่ียม

2848 สุโขทัย อ.ศรีนคร ทต.ศรีนคร 1.รร.วัดบ้านเหมือง
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2849 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย 1.รร.ไชยะวิทยา

2850 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย 2.รร.บ้านท่าชัย

2851 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย 3.รร.บ้านป่ากล้วย

2852 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย 4.รร.บ้านพระปรางค์

2853 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย 5.รร.บ้านเมืองเก่า

2854 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย 6.รร.บ้านวังยายมาก

2855 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย 7.รร.บ้านศาลาไก่ฟุบ

2856 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย 8.รร.บ้านหนองบัว

2857 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย 9.รร.วัดตล่ิงชัน

2858 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย 10.รร.หนองช้าง

2859 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย 11.รร.หมอนสูงฯ

2860 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย ทต.หาดเสี ยว 1.รร.บ้านใหม่

2861 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.สารจิตร 1.รร.บ้านแสนตอ

2862 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.สารจิตร 2.รร.วัดโบราณหลวง

2863 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย อบต.สารจิตร 3.รร.สารจิตร

2864 สุโขทัย อ.ศรีส้าโรง ทต.ศรีส้าโรง 2.รร.วัดโพธาราม

2865 สุโขทัย อ.ศรีส้าโรง อบต.วังลึก 1.รร.บ้านวังลึกยุวนาฎชนูทิศ

2866 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.เมืองบางขลัง 1.รร.บ้านขอนซุง

2867 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.เมืองบางขลัง 2.รร.บ้านคลองแห้ง

2868 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.เมืองบางขลัง 3.รร.บ้านปากคลองช้าง

2869 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.เมืองบางขลัง 4.รร.บ้านวัดโบสถ์

2870 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.โคกโคเฒ่า 1.รร.วัดโดกโคเฒ่า

2871 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.โคกโคเฒ่า 2.รร.วัดหน่อสุวรรณ

2872 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.พิหารแดง 1.รร.วัดพิหารแดง

2873 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.พิหารแดง 2.รร.วัดสว่างอารมณ์

2874 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.รั วใหญ่ 1.รร.วัดกุฎีทอง

2875 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ ทต.สระกระโจม 1.รร.บ้านสระกระโจม

2876 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.หนองสาหร่าย 3.รร.บ้านหนองขุม

2877 สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง อบต.นิคมกระเสียว 1.รร.นิคมสร้างตนเอง 1

2878 สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง อบต.นิคมกระเสียว 2.รร.บ้านทับกระดาษ

2879 สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง อบต.นิคมกระเสียว 3.รร.บ้านหนองกระด่ี

2880 สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง อบต.หนองมะค่าโมง 5.รร.ร.รวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
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2881 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช ทต.บ่อกรุ 1.รร.วัดทุง่กฐิน

2882 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช ทต.บ่อกรุ 2.รร.วัดบ่อกรุ

2883 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช ทต.หนองกระทุม่ 1.รร.บ้านหนองนา

2884 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช ทต.หนองกระทุม่ 2.รร.บ้านหนองหิน

2885 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช ทต.หนองกระทุม่ 3.รร.บ้านหนองอิงพิง

2886 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช ทต.หนองกระทุม่ 4.รร.วัดหนองกระทุม่

2887 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ 1.รร.วัดเขาพระ

2888 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ 2.รร.วัดวังกุลา

2889 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.นางบวช 1.รร.บ้านเขาดิน

2890 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวเขา 1.รร.บ้านปากดง

2891 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวเขา 2.รร.วัดฉวาก

2892 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวเขา 3.รร.วัดไทร

2893 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวเขา 4.รร.วัดน ้าพุ

2894 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวเขา 5.รร.วัดหัวเขา

2895 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวนา 1.รร.วัดดอนตาล

2896 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวนา 2.รร.วัดหัวนา

2897 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.หัวนา 3.รร.วัดอู่ตะเภา

2898 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า ทต.โคกคราม 1.รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 2

2899 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า ทต.บ้านแหลม 1.รร.วัดป่าพฤกษ์

2900 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า ทต.บ้านแหลม 2.รร.ศุขเกษม

2901 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ ทต.ศรีประจันต์ 1.รร.วัดบ้านกร่าง

2902 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ ทต.ศรีประจันต์ 2.รร.วัดยาง

2903 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ ทต.ศรีประจันต์ 3.รร.ศรีประจันต์

2904 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.ศรีประจันต์ 1.รร.วัดม่วงเจริญผล

2905 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ อบต.ศรีประจันต์ 2.รร.วัดลาดปลาเค้า

2906 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง ทต.ทุง่คอก 1.รร.วัดทุง่คอก

2907 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.ดอนมะนาว 1.รร.วัดดอนมะนาว

2908 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.ดอนมะนาว 2.รร.วัดศรีเฉลิมเขต

2909 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.ต้นตาล 1.รร.บ้านโคกงูเห่า

2910 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.ต้นตาล 2.รร.วัดสองพีน่้อง

2911 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.บางตาเถร 6.รร.วัดโบสถ์ดอนล้าแพน

2912 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.ศรีส้าราญ 1.รร.บ้านสะพังกร่าง
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2913 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.ศรีส้าราญ 2.รร.บ้านหนองโพธิ์

2914 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.ศรีส้าราญ 3.รร.วัดไผ่ขาด

2915 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.ศรีส้าราญ 4.รร.วัดรางกร่าง

2916 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.ศรีส้าราญ 5.รร.วัดใหม่เพชรรัตน์

2917 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.ศรีส้าราญ 6.รร.อาทรสังขะวัฒนะ 2 (วังตะก)ู

2918 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.หนองบ่อ 1.รร.บ้านหนองกระทู้

2919 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.หนองบ่อ 2.รร.บ้านหนองจิก

2920 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.หนองบ่อ 3.รร.วัดเขาพนมนาง

2921 สุพรรณบุรี อ.สองพีน่้อง อบต.หนองบ่อ 4.รร.วัดพรสวรรค์

2922 สุพรรณบุรี อ.สามชุก อบต.กระเสียว 1.รร.วัดโคกหม้อ

2923 สุพรรณบุรี อ.สามชุก อบต.กระเสียว 2.รร.วัดท่ามะกรูด

2924 สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ 2.รร.บ้านหนองส้าโรง

2925 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.บ้านโข้ง 1.รร.บ้านทุง่ดินด้า

2926 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.บ้านโข้ง 2.รร.บ้านสระบัวทอง

2927 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.บ้านโข้ง 3.รร.วัดกกม่วง

2928 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.บ้านโข้ง 4.รร.วัดจ้าปา

2929 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.บ้านโข้ง 5.รร.วัดโพธิเ์ขียว

2930 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.บ้านดอน 1.รร.บ้านหัวท้านบ

2931 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.บ้านดอน 2.รร.วัดกลางบ้านดอน

2932 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.บ้านดอน 3.รร.วัดยางสว่างอารมณ์

2933 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.บ้านดอน 4.รร.วัดศรีสร้อยเพชร

2934 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.อู่ทอง 1.รร.อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

2935 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง อบต.ยุ้งทะลาย 1.รร.บ้านดอนพุทรา

2936 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง อบต.ยุ้งทะลาย 2.รร.วัดโบสถวิทยาคาร

2937 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง อบต.ยุ้งทะลาย 3.รร.วัดใหม่สิทธาวาส

2938 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี 1.รร.บ้านบางใหญ่

2939 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี 2.รร.บ้านโพหวาย

2940 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี 3.รร.บ้านสันติสุข

2941 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี 4.รร.บ้านสุชน

2942 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี 5.รร.วัดกลางใหม่

2943 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี 6.รร.วัดท่าทอง

2944 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี 7.รร.วัดโพธิน์ิมิต
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2945 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี 8.รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี

2946 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองน้อย 1.รร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

2947 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองน้อย 2.รร.บ้านบางหอย

2948 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองน้อย 3.รร.บ้านปลายคลอง

2949 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองน้อย 4.รร.บ้านปลายศอก

2950 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางชนะ 1.รร.บ้านคลองสุข

2951 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางชนะ 2.รร.วัดประสิทธาราม

2952 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางโพธิ์ 1.รร.วัดโชติการาม

2953 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ ทต.กรูด 1.รร.บ้านแม่แขก

2954 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ ทต.ท่าทองใหม่ 1.รร.วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห)์

2955 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ตะเคียนทอง 1.รร.วัดนิกรประสาท

2956 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ตะเคียนทอง 2.รร.วัดวชิรประดิษฐ์

2957 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ตะเคียนทอง 3.รร.วัดแสงประดิษฐ์

2958 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ทุง่รัง 1.รร.บ้านคลองกรูด

2959 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ทุง่รัง 2.รร.บ้านควนนิมิต

2960 สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ทุง่รัง 3.รร.บ้านวังหวาย

2961 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน ทต.เกาะเต่า 1.รร.บ้านเกาะเต่า

2962 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน ทต.เกาะพะงัน 1.รร.บ้านมะเด่ือหวาน

2963 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน ทต.เกาะพะงัน 2.รร.วัดราษฎร์เจริญ

2964 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน ทต.บ้านใต้ 1.รร.ชุมชนบ้านใต้

2965 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน ทต.บ้านใต้ 2.รร.บ้านท้องนายปาน

2966 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน ทต.บ้านใต้ 3.รร.บ้านหาดริ น

2967 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม ทต.ท่าขนอน 1.รร.บ้านท่าขนอน

2968 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ท่าขนอน 1.รร.คีรีรัฐนิคม

2969 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ท่าขนอน 2.รร.บ้านโตนยาง

2970 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ท่าขนอน 3.รร.บ้านทรายแก้ว

2971 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.ท่าขนอน 4.รร.บ้านปากโตน

2972 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.น ้าหัก 1.รร.วัดน ้าหัก

2973 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านท้าเนียบ 1.รร.บ้านท้าเนียบ

2974 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านท้าเนียบ 2.รร.บ้านน ้าราด

2975 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านท้าเนียบ 3.รร.บ้านบางขนุน

2976 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านท้าเนียบ 4.รร.มหาราชบ้านแสงอรุณ
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2977 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อบต.บ้านยาง 2.รร.บ้านท่ากระดาน

2978 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.เคียนซา 1.รร.บ้านบางประสามัคคี

2979 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.เคียนซา 2.รร.วัดดอนพยอม

2980 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.เคียนซา 3.รร.ศึกษาประชาคม

2981 สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.เคียนซา 4.รร.สุธรรมเจริญมิตรภาพที ่130

2982 สุราษฎร์ธานี อ.ชัยบุรี อบต.คลองน้อย 1.รร.บ้านทอนหญ้าปล้อง

2983 สุราษฎร์ธานี อ.ชัยบุรี อบต.คลองน้อย 2.รร.วัดบุญบันเทิง

2984 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ทต.ตลาดไชยา 1.รร.วัดชยาราม

2985 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ทต.ตลาดไชยา 2.รร.สารภีอุทิศ

2986 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ทุง่ 1.รร.บ้านนาแค

2987 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ทุง่ 2.รร.บ้านหนองมน

2988 สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา อบต.ทุง่ 3.รร.วัดไตรรัตนากร

2989 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ดอนสัก 2.รร.บ้านเกาะนกเภา

2990 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ดอนสัก 4.รร.บ้านน ้าฉา

2991 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง ทต.ท่าฉาง 1.รร.วัดน ้าพุ

2992 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง ทต.ท่าฉาง 2.รร.วัดบ่อมะปริง

2993 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง ทต.ท่าฉาง 3.รร.วัดบางน ้าจืด

2994 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.คลองไทร 1.รร.ชุมชนบ้านโตนดสูง

2995 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.คลองไทร 2.รร.บ้านควนสุวรรณ

2996 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.คลองไทร 3.รร.บ้านท่าแซะ

2997 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.คลองไทร 4.รร.วัดอัมพาราม

2998 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ท่าฉาง 3.รร.วัดอินทาราม

2999 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย 1.รร.บ้านเค่ียมเพาะ

3000 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย 2.รร.บ้านหน้าซึง

3001 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย 3.รร.วัดบางคราม

3002 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ ทต.ท่าชนะ 1.รร.ตลาดหนองหวาย

3003 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.คันธุลี 3.รร.บ้านหนองสะบ้า

3004 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.คันธุลี 4.รร.บ้านแหลมดิน

3005 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.ประสงค์ 11.รร.วัดมัชฌิมาราม

3006 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.วัง 1.รร.บ้านดินก้อง

3007 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.วัง 2.รร.วัดขจรบ้ารุง

3008 สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.วัง 3.รร.วัดอัมพาวาส
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3009 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน อบต.พะแสง 1.รร.บ้านตาขุน

3010 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน อบต.พะแสง 2.รร.บ้านปากน ้า

3011 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน อบต.พะแสง 3.รร.วัดพะแสง

3012 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม ทต.บ้านนา 1.รร.บ้านนา

3013 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาเดิม อบต.ท่าเรือ 2.รร.วัดปัฏนาราม

3014 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.น ้าพุ 1.รร.บ้านควนใหม่

3015 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.น ้าพุ 2.รร.บ้านดอนทราย

3016 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.น ้าพุ 3.รร.บ้านยางอุง

3017 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.น ้าพุ 4.รร.วัดน ้าพุ

3018 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ล้าพูน 1.รร.บ้านเขาน้อย

3019 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ล้าพูน 2.รร.บ้านคลองหาเหนือ

3020 สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ล้าพูน 3.รร.บ้านปลายน ้า

3021 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.พนม 1.รร.บ้านบางสาน

3022 สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.พลูเถื่อน 1.รร.บ้านบางโหว่

3023 สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.ท่าโรงช้าง 1.รร.บ้านนาใหญ่

3024 สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.ท่าโรงช้าง 2.รร.วัดทุง่เซียด

3025 สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.ท่าโรงช้าง 3.รร.วัดนาคาวาส

3026 สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.ท่าโรงช้าง 4.รร.สวัดสุวรรณโกฏิ

3027 สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.น ้ารอบ 1.รร.บ้านดอนมะตูม

3028 สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.น ้ารอบ 2.รร.วัดรน ้ารอบ

3029 สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.บางเดือน 1.รร.บ้านแท่นแก้ว

3030 สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.พุนพิน 1.รร.บ้านทุง่โพธิ์

3031 สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.พุนพิน 2.รร.วัดสระพัง

3032 สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน อบต.หัวเตย 1.รร.วัดหัวเตย

3033 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ ทต.เขานิพันธ์ 4.รร.บ้านคลองล้าพลา

3034 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ ทต.ทุง่หลวง 1.รร.บ้านโคกมะพร้าว

3035 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ ทต.ทุง่หลวง 2.รร.บ้านปากลัด

3036 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ ทต.เวียงสระ 1.รร.บ้านควนบก

3037 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ ทต.เวียงสระ 2.รร.บ้านไทรห้อง

3038 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ ทต.เวียงสระ 4.รร.บ้านหนองโสน

3039 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ ทต.เวียงสระ 5.รร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที ่217

3040 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ ทต.เวียงสระ 7.รร.วัดเวียงสระ
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3041 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ อบต.คลองฉนวน 4.รร.บ้านปากกา

3042 สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ อบต.คลองฉนวน 7.รร.บ้านไสยง

3043 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.กาเกาะ 1.รร.บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห)์

3044 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.กาเกาะ 2.รร.บ้านขนาด

3045 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.กาเกาะ 3.รร.บ้านขามระกา

3046 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.กาเกาะ 4.รร.บ้านโคกอารักษ์

3047 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่ 5.รร.บ้านตาเตน

3048 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง 1.รร.บ้านโคกกะเพอ

3049 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง 2.รร.บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)

3050 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง 3.รร.บ้านตะตึงไถง

3051 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง 4.รร.บ้านไถงตรง

3052 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง 5.รร.บ้านพันธุลี

3053 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง 6.รร.บ้านหนองกง

3054 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง 7.รร.หนองโตง(สุรวิทยาคม)

3055 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว 1.รร.บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)

3056 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว 2.รร.บ้านโดนโอก

3057 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว 3.รร.บ้านนาบัว

3058 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว 4.รร.บ้านนาสาม(เกียรติประชา)

3059 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว 5.รร.บ้านนาเสือก

3060 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นาบัว 6.รร.บ้านละหุง่หนองกก

3061 สุรินทร์ อ.จอมพระ ทต.จอมพระ 1.รร.บ้านจอมพระ

3062 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.จอมพระ 1.รร.ไตรมิตรวิทยาสรรค์

3063 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.จอมพระ 2.รร.ทวีคามวิทยา

3064 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.จอมพระ 3.รร.บ้านกระทุม่

3065 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.จอมพระ 4.รร.บ้านขามราษฎร์วิทยาคม

3066 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.จอมพระ 5.รร.บ้านโคกเพร็ดโนนจ้าปา

3067 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.บ้านผือ 1.รร.บ้านจบก

3068 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.บ้านผือ 2.รร.บ้านบุอาไร

3069 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.บ้านผือ 3.รร.บ้านผือ

3070 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.บ้านผือ 4.รร.บ้านม่วง

3071 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.บ้านผือ 5.รร.บ้านอาทึก

3072 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.บ้านผือ 6.รร.สามัคคีวิทยา
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3073 สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี ทต.สระขุด 1.รร.บ้านตั งใจ

3074 สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี ทต.สระขุด 2.รร.บ้านม่วงน้อย

3075 สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี ทต.สระขุด 3.รร.บ้านสายสนอง

3076 สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี ทต.สระขุด 4.รร.บ้านอ้อตล่ิงชัน

3077 สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี ทต.สระขุด 5.รร.สระขุดส้าราญวิทยา

3078 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.ทุง่กุลา 1.รร.บ้านดาฮะ

3079 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.ทุง่กุลา 2.รร.บ้านตานบ

3080 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.ทุง่กุลา 3.รร.บ้านน ้าอ้อม

3081 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.ทุง่กุลา 4.รร.บ้านโนนระเวียง

3082 สุรินทร์ อ.ท่าตูม อบต.ทุง่กุลา 5.รร.บ้านปอหมัน

3083 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.โนน 1.รร.บ้านขี เหล็ก

3084 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.โนน 2.รร.บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)

3085 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.โนน 3.รร.บ้านผักไหม

3086 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.โนน 4.รร.บ้านหนองบัวงาม

3087 สุรินทร์ อ.ปราสาท ทต.กังแอน 1.รร.ปราสาท

3088 สุรินทร์ อ.ปราสาท ทต.กังแอน 2.รร.ปราสาทศึกษาคาร

3089 สุรินทร์ อ.ปราสาท ทต.กันตวจระมวล 1.รร.กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)

3090 สุรินทร์ อ.ปราสาท ทต.กันตวจระมวล 2.รร.บ้านท้านบ

3091 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกยาง 1.รร.บ้านกะดาด

3092 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกยาง 2.รร.บ้านโคกทม

3093 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกยาง 3.รร.บ้านโคลด

3094 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกยาง 4.รร.บ้านจบก

3095 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกยาง 5.รร.บ้านจรูกแขวะ

3096 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกยาง 6.รร.บ้านสวายซอ

3097 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.โคกยาง 7.รร.อมรินทราวารี

3098 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทมอ 1.รร.บ้านโคกบ(ุบอนประชารัฐบ้ารุง)

3099 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทมอ 2.รร.บ้านเจริญสุข

3100 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทมอ 3.รร.บ้านทมอ(เด่ือราษฎร์บ้ารุง)

3101 สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทมอ 4.รร.บ้านล้าดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ)์

3102 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.ตาเมียง 1.รร.บ้านตาเมียง

3103 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.ตาเมียง 2.รร.บ้านพนมดิน

3104 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.ตาเมียง 3.รร.บ้านหนองคันนา
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3105 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.ตาเมียง 4.รร.บ้านหนองจูบ

3106 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ยางสว่าง 1.รร.บ้านขะยูง

3107 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ยางสว่าง 2.รร.บ้านนางเข็ม

3108 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.ยางสว่าง 3.รร.บ้านยาง

3109 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.หนองแวง 1.รร.บ้านกุง

3110 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.หนองแวง 2.รร.บ้านคูขาด

3111 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.หนองแวง 3.รร.บ้านตราด

3112 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.หนองแวง 4.รร.บ้านหนองแวง

3113 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.กุดหวาย 1.รร.บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช

3114 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.กุดหวาย 2.รร.บ้านกุดหวาย

3115 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.กุดหวาย 3.รร.บ้านแก่นเมธี

3116 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.กุดหวาย 4.รร.บ้านโคกสวน

3117 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.กุดหวาย 5.รร.บ้านดงถาวร

3118 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.กุดหวาย 6.รร.บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)

3119 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.คาละแมะ 3.รร.บ้านหนองขาม 1

3120 สุรินทร์ อ.สนม ทต.แคน 1.รร.บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)

3121 สุรินทร์ อ.สนม ทต.แคน 2.รร.บ้านแคนน้อย

3122 สุรินทร์ อ.สนม ทต.แคน 3.รร.บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

3123 สุรินทร์ อ.สนม ทต.แคน 4.รร.บ้านโนนจาน

3124 สุรินทร์ อ.สนม ทต.แคน 5.รร.บ้านสร้างแก้ว

3125 สุรินทร์ อ.สนม ทต.แคน 6.รร.บ้านหนองขุนศรี

3126 สุรินทร์ อ.สนม ทต.สนม 1.รร.วัดบึงบ้านสนม

3127 สุรินทร์ อ.สนม ทต.สนม 2.รร.สนมศึกษาคาร

3128 สุรินทร์ อ.สนม อบต.นานวน 3.รร.บ้านหัวนา

3129 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.กระเทียม 1.รร.บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)

3130 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.กระเทียม 2.รร.บ้านโคกรัมย์

3131 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.กระเทียม 3.รร.บ้านถนน

3132 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.กระเทียม 4.รร.บ้านโนนสบาย

3133 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.กระเทียม 5.รร.บ้านแยงมิตรภาพที ่146

3134 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.กระเทียม 6.รร.สหราษฎร์วิทยา

3135 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.เทพรักษา 1.รร.บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม

3136 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.เทพรักษา 2.รร.บ้านช้าเบง
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3137 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.เทพรักษา 3.รร.บ้านตาพราม

3138 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.เทพรักษา 4.รร.บ้านลันแต้

3139 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.เทพรักษา 5.รร.บ้านศาลา

3140 สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ ทต.ส้าโรงทาบ 1.รร.บ้านหนองแล้ง

3141 สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ อบต.ส้าโรงทาบ 1.รร.บ้านกุง

3142 สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ อบต.ส้าโรงทาบ 2.รร.บ้านตะเคียน

3143 สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ อบต.ส้าโรงทาบ 3.รร.อนุบาลส้าโรงทาบ

3144 สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ อบต.หนองฮะ 1.รร.บ้านขอนแก่น

3145 สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ อบต.หนองฮะ 2.รร.บ้านค้อ

3146 สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ อบต.หนองฮะ 3.รร.บ้านดู่โศก

3147 สุรินทร์ อ.ส้าโรงทาบ อบต.หนองฮะ 4.รร.บ้านหนองฮะ

3148 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย ทต.ปะโค 1.รร.ชุมชนบ้านปะโค

3149 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย ทต.ปะโค 2.รร.บ้านโคกป่าฝาง

3150 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย ทต.ปะโค 3.รร.บ้านหนองบ่อ

3151 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย ทต.เวียงคุก 1.รร.คุรุราษฎร์รังสรรค์

3152 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย ทต.เวียงคุก 2.รร.บ้านเวียงคุก

3153 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.หนองกอมเกาะ 1.รร.ธนากรสงเคราะห์

3154 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.หนองกอมเกาะ 2.รร.บ้านคุยนางขาว

3155 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย อบต.หนองกอมเกาะ 3.รร.บ้านหนองเด่ิน

3156 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.โพนสา 1.รร.ชุมชนบ้านโพนสา

3157 หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.โพนสา 2.รร.บ้านท่ามะเฟือง

3158 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.นาดี 1.รร.บ้านนาดี

3159 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.นาดี 2.รร.บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก

3160 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง 1.รร.บ้านกุดแคนโนนมันปลา

3161 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง 2.รร.บ้านแบง

3162 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง 3.รร.บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์

3163 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง 4.รร.บ้านหนองบัวเงิน

3164 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง 5.รร.บ้านหนองหลวง

3165 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ อบต.หนองหลวง 6.รร.ป่าไม้อุทิศ 8

3166 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.บ้านโพธิ์ 1.รร.บ้านค้าจ้าปา

3167 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.บ้านโพธิ์ 2.รร.บ้านค้าเจริญ

3168 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.บ้านโพธิ์ 3.รร.บ้านค้าปะกั ง
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3169 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.บ้านโพธิ์ 4.รร.บ้านปัก

3170 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.บ้านโพธิ์ 5.รร.บ้านโพธิ์

3171 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.วัดหลวง 1.รร.ชุมชนบ้านปากสวย

3172 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.วัดหลวง 2.รร.บ้านโคกถ่อนวิทยา

3173 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.วัดหลวง 3.รร.บ้านดงก้าพี 

3174 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.วัดหลวง 4.รร.บ้านวัดหลวง

3175 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.โพนแพง 1.รร.บ้านดงดาล

3176 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.โพนแพง 2.รร.บ้านโพนแพง

3177 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.โพนแพง 3.รร.บ้านหนองคอน

3178 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.โพนแพง 4.รร.สนธิราษฎร์บ้ารุง

3179 หนองคาย อ.รัตนวาปี อบต.โพนแพง 5.รร.อนุบาลนิคมเปงจาน

3180 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก 1.รร.ดอนก่อโนนสวรรค์

3181 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก 2.รร.บ้านขุมค้า

3182 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก 3.รร.บ้านดงบัง

3183 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก 4.รร.บ้านไทยสามัคคี

3184 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก 5.รร.บ้านนาโพธิ์

3185 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก 6.รร.บ้านเสียว

3186 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก 7.รร.หนองปลาปากจ้าปาทอง

3187 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ อบต.พานพร้าว 1.รร.บ้านโนนสง่า

3188 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ อบต.พานพร้าว 2.รร.บ้านพานพร้าว

3189 หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ อบต.พานพร้าว 3.รร.บ้านหัวทราย

3190 หนองคาย อ.สังคม อบต.สังคม 1.รร.บ้านแก้งใหม่

3191 หนองคาย อ.สังคม อบต.สังคม 2.รร.บ้านฟ้าประทาน

3192 หนองคาย อ.สังคม อบต.สังคม 3.รร.บ้านม่วงน ้าไพร

3193 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง ทต.โพสะ 1.รร.วัดราชปักษี

3194 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง ทต.โพสะ 2.รร.อนุบาลเมืองอ่างทอง

3195 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อบต.ตลาดกรวด 2.รร.วัดสุวรรณ

3196 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อบต.ย่านซ่ือ 1.รร.วัดโบสถ์

3197 อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อบต.หัวไผ่ 1.รร.วัดเซิงหวาย

3198 อ่างทอง อ.ป่าโมก อบต.สายทอง 1.รร.วัดเกตุ

3199 อ่างทอง อ.โพธิท์อง ทต.โคกพุทรา 1.รร.วัดโคกพุทรา

3200 อ่างทอง อ.โพธิท์อง ทต.โคกพุทรา 2.รร.วัดจันทราราม



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

3201 อ่างทอง อ.โพธิท์อง อบต.บางเจ้าฉ่า 1.รร.วัดบ้านสร้าง

3202 อ่างทอง อ.โพธิท์อง อบต.บางเจ้าฉ่า 2.รร.วัดโพธิร์าษฎร์

3203 อ่างทอง อ.โพธิท์อง อบต.บางเจ้าฉ่า 3.รร.วัดยาง

3204 อ่างทอง อ.โพธิท์อง อบต.หนองแม่ไก่ 1.รร.วัดสนธิธรรม

3205 อ่างทอง อ.โพธิท์อง อบต.องครักษ์ 1.รร.วัดจุฬามุนี

3206 อ่างทอง อ.โพธิท์อง อบต.องครักษ์ 2.รร.วัดทองกลาง

3207 อ่างทอง อ.โพธิท์อง อบต.องครักษ์ 3.รร.วัดท่าสามัคคี

3208 อ่างทอง อ.โพธิท์อง อบต.องครักษ์ 4.รร.วัดยางมณี

3209 อ่างทอง อ.โพธิท์อง อบต.องครักษ์ 5.รร.วัดสุวรรณฯ

3210 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ทต.บางจัก 1.รร.วัดน ้าพุ

3211 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ทต.บางจัก 2.รร.วัดบางจัก

3212 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ทต.บางจัก 3.รร.วัดส่ีร้อย

3213 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ทต.ศาลเจ้าโรงทอง 1.รร.ชุมชนวัดนางใน

3214 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ทต.ศาลเจ้าโรงทอง 2.รร.ชุมชนวัดวิเศษ

3215 อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ ทต.ศาลเจ้าโรงทอง 3.รร.โรงเรียนวัดราชสกุณา

3216 อ่างทอง อ.สามโก้ ทต.สามโก้ 1.รร.บ้านหนองถ ้า

3217 อ่างทอง อ.สามโก้ ทต.สามโก้ 2.รร.วัดเกษทอง

3218 อ่างทอง อ.สามโก้ ทต.สามโก้ 3.รร.วัดไผ่แหลม

3219 อ่างทอง อ.สามโก้ ทต.สามโก้ 4.รร.วัดมงคลธรรมนิมิต

3220 อ่างทอง อ.สามโก้ ทต.สามโก้ 5.รร.วัดสามโก้

3221 อ่างทอง อ.สามโก้ ทต.สามโก้ 6.รร.วัดหนองกร่าง

3222 อ่างทอง อ.สามโก้ ทต.สามโก้ 7.รร.อนุบาลสามโก้

3223 อ่างทอง อ.สามโก้ อบต.อบทม 3.รร.วัดอบทม

3224 อ้านาจเจริญ อ.เมืองอ้านาจเจริญ ทต.นาหมอม้า 1.รร.บ้านแก้งกฐิน

3225 อ้านาจเจริญ อ.เมืองอ้านาจเจริญ ทต.นาหมอม้า 2.รร.บ้านนาค้าสามัคคี

3226 อ้านาจเจริญ อ.เมืองอ้านาจเจริญ ทต.นาหมอม้า 3.รร.บ้านนาหมอม้า

3227 อ้านาจเจริญ อ.เมืองอ้านาจเจริญ ทต.นาหมอม้า 4.รร.บ้านหนองเรือ

3228 อ้านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา ทต.หนองข่า 1.รร.บ้านสงยางนาตากล้า

3229 อ้านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา ทต.หนองข่า 2.รร.บ้านหนองข่า

3230 อ้านาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา ทต.หนองข่า 3.รร.บ้านหนองไฮ

3231 อ้านาจเจริญ อ.ลืออ้านาจ ทต.อ้านาจ 1.รร.อนุบาลลืออ้านาจ

3232 อ้านาจเจริญ อ.ลืออ้านาจ อบต.ไร่ขี 1.รร.บ้านนาดี



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

3233 อ้านาจเจริญ อ.หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน 1.รร.บ้านเสียว

3234 อ้านาจเจริญ อ.หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน 2.รร.บ้านหนองขอน

3235 อ้านาจเจริญ อ.หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน 3.รร.บ้านหัวตะพาน

3236 อ้านาจเจริญ อ.หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน 4.รร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

3237 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี 1.รร.บ้านดอนอุดมโนนยาง

3238 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี 2.รร.บ้านเด่ือ

3239 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี 3.รร.บ้านม่วงสว่างสามัคคี

3240 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี 4.รร.บ้านหนองตุ

3241 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี 5.รร.บ้านหนองบัว

3242 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี 6.รร.บ้านหนองเหล็ก

3243 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี 7.รร.บ้านหมากแข้ง

3244 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี 8.รร.อนุบาลหนองหิน

3245 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี 9.รร.อนุบาลอุดรธานี

3246 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ทต.บ้านจั่น 1.รร.บ้านจั่นศรีวิไล

3247 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ทต.บ้านจั่น 2.รร.บ้านดงเค็ง

3248 อุดรธานี อ.กุดจับ อบต.ปะโค 1.รร.ชุมชนบ้านโพธิโ์นนแดง

3249 อุดรธานี อ.กุดจับ อบต.ปะโค 2.รร.โนนสูงวิทยา

3250 อุดรธานี อ.กุดจับ อบต.ปะโค 3.รร.บ้านกานต์สามัคคี

3251 อุดรธานี อ.กุดจับ อบต.ปะโค 4.รร.บ้านโคกสว่าง

3252 อุดรธานี อ.กุดจับ อบต.ปะโค 5.รร.บ้านโนนม่วง

3253 อุดรธานี อ.กุดจับ อบต.ปะโค 6.รร.บ้านหนองสร้างไพร

3254 อุดรธานี อ.กุดจับ อบต.ปะโค 7.รร.บ้านหันตาผักกาดย่า

3255 อุดรธานี อ.กุดจับ อบต.ปะโค 8.รร.ปะโคสามัคคี

3256 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.ปะโค 1.รร.บ้านเกิ งน้อย

3257 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.ปะโค 2.รร.บ้านดงน้อย

3258 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.ปะโค 3.รร.บ้านบุง่หมากลาน

3259 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.ปะโค 4.รร.บ้านปะโค

3260 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.ปะโค 5.รร.บ้านหนองหญ้ารังกา

3261 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.ปะโค 6.รร.บ้านหัวขัวเหมือดแอ่

3262 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.เวียงค้า 1.รร.บ้านค้าไผ่

3263 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.เวียงค้า 2.รร.บ้านท่าม่วงเวียงค้า

3264 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.เวียงค้า 3.รร.บ้านท่าหนองเทา
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3265 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.เวียงค้า 4.รร.บ้านนาแบก

3266 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.เวียงค้า 5.รร.บ้านโนนเห็นวังชัย

3267 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.เวียงค้า 6.รร.บ้านหินเหล่ิง

3268 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.เวียงค้า 7.รร.บ้านหินฮาวโนนงาม

3269 อุดรธานี อ.กุมภวาปี ทต.เวียงค้า 8.รร.สวนมอนค้า

3270 อุดรธานี อ.ไชยวาน ทต.โพนสูง 1.รร.บ้านค้าม่วง

3271 อุดรธานี อ.ไชยวาน ทต.โพนสูง 2.รร.บ้านโนนสมบูรณ์

3272 อุดรธานี อ.ไชยวาน ทต.โพนสูง 3.รร.บ้านป่าก้าว

3273 อุดรธานี อ.ไชยวาน ทต.โพนสูง 4.รร.บ้านโพนสูง-โนนสวรรค์

3274 อุดรธานี อ.ไชยวาน ทต.โพนสูง 5.รร.บ้านห้วยยาง

3275 อุดรธานี อ.นายูง อบต.นายูง 1.รร.บ้านนาต้องนาสมนึก

3276 อุดรธานี อ.นายูง อบต.นายูง 2.รร.บ้านนายูง

3277 อุดรธานี อ.นายูง อบต.นายูง 3.รร.บ้านสว่างปากราง

3278 อุดรธานี อ.นายูง อบต.บ้านก้อง 1.รร.บ้านนาค้า

3279 อุดรธานี อ.นายูง อบต.บ้านก้อง 2.รร.บ้านนาค้าน้อย

3280 อุดรธานี อ.นายูง อบต.บ้านก้อง 3.รร.บ้านนาตูม

3281 อุดรธานี อ.นายูง อบต.บ้านก้อง 4.รร.อนุบาลบ้านก้องวิทยา

3282 อุดรธานี อ.น ้าโสม ทต.น ้าโสม 2.รร.บ้านโนนสมบูรณ์

3283 อุดรธานี อ.น ้าโสม อบต.หนองแวง 1.รร.เตชะไพบูลย์ 2

3284 อุดรธานี อ.น ้าโสม อบต.หนองแวง 2.รร.บ้านโคกสะอาด

3285 อุดรธานี อ.น ้าโสม อบต.หนองแวง 3.รร.บ้านนาเก็น

3286 อุดรธานี อ.น ้าโสม อบต.หนองแวง 4.รร.บ้านน ้าซึม

3287 อุดรธานี อ.น ้าโสม อบต.หนองแวง 5.รร.บ้านสาครพัฒนา

3288 อุดรธานี อ.น ้าโสม อบต.หนองแวง 6.รร.บ้านหนองแวง

3289 อุดรธานี อ.โนนสะอาด อบต.โพธิศ์รีส้าราญ 1.รร.บ้านโพธิช์ัยดอกค้า

3290 อุดรธานี อ.โนนสะอาด อบต.โพธิศ์รีส้าราญ 2.รร.บ้านโพธิศ์รีส้าราญ

3291 อุดรธานี อ.โนนสะอาด อบต.โพธิศ์รีส้าราญ 3.รร.บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสด์ิ

3292 อุดรธานี อ.โนนสะอาด อบต.โพธิศ์รีส้าราญ 4.รร.บ้านห้วยแสงอรุณวิทยา

3293 อุดรธานี อ.วังสามหมอ ทต.ผาสุก 1.รร.ค้าไฮพิทยาคม

3294 อุดรธานี อ.วังสามหมอ ทต.ผาสุก 2.รร.บ้านค้าน้อย

3295 อุดรธานี อ.วังสามหมอ ทต.ผาสุก 3.รร.บ้านค้ายาง

3296 อุดรธานี อ.วังสามหมอ ทต.ผาสุก 4.รร.บ้านดงกลาง
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3297 อุดรธานี อ.วังสามหมอ ทต.ผาสุก 5.รร.บ้านดานใหญ่

3298 อุดรธานี อ.วังสามหมอ ทต.ผาสุก 6.รร.บ้านผาทอง

3299 อุดรธานี อ.วังสามหมอ ทต.ผาสุก 7.รร.บ้านผาสุก

3300 อุดรธานี อ.วังสามหมอ ทต.ผาสุก 8.รร.บ้านวังทอง

3301 อุดรธานี อ.วังสามหมอ อบต.บะยาว 1.รร.บะยาวพัฒนาศึกษา

3302 อุดรธานี อ.วังสามหมอ อบต.บะยาว 2.รร.บ้านโคกเล้า

3303 อุดรธานี อ.วังสามหมอ อบต.บะยาว 3.รร.บ้านโคกสว่าง

3304 อุดรธานี อ.วังสามหมอ อบต.บะยาว 4.รร.บ้านนาแก

3305 อุดรธานี อ.วังสามหมอ อบต.บะยาว 5.รร.บ้านนาตาดนาโปร่ง

3306 อุดรธานี อ.วังสามหมอ อบต.บะยาว 6.รร.บ้านนานกนาชุมพร

3307 อุดรธานี อ.ศรีธาตุ อบต.ตาดทอง 2.รร.บ้านค้าปลากั ง

3308 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.น ้าพ่น 3.รร.บ้านหนองแซงสร้อย

3309 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หนองบัวบาน 1.รร.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1

3310 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หนองบัวบาน 2.รร.บ้านหนองบัวบาน

3311 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หนองบัวบาน 3.รร.บ้านหนองอ้อน้อย

3312 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หนองบัวบาน 4.รร.สิริปุณโณ

3313 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หมากหญ้า 1.รร.ผาสิงห์

3314 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ อบต.หมากหญ้า 2.รร.หมากหญ้า

3315 อุดรธานี อ.หนองแสง ทต.แสงสว่าง 1.รร.บ้านแสงสว่าง

3316 อุดรธานี อ.หนองแสง อบต.แสงสว่าง 1.รร.บ้านทับไฮ

3317 อุดรธานี อ.หนองแสง อบต.แสงสว่าง 2.รร.บ้านท่ายม

3318 อุดรธานี อ.หนองแสง อบต.แสงสว่าง 3.รร.บ้านท่าสี

3319 อุดรธานี อ.หนองหาน ทต.บ้านเชียง 1.รร.บ้านเชียง(ประชาเชียงเขิด)

3320 อุดรธานี อ.หนองหาน ทต.บ้านเชียง 2.รร.บ้านดงเย็น

3321 อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.บ้านเชียง 2.รร.บ้านค้าอ้อ

3322 อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.สร้อยพร้าว 1.รร.บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์

3323 อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.สร้อยพร้าว 2.รร.บ้านนาเยีย

3324 อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.สร้อยพร้าว 3.รร.บ้านวังฮาง

3325 อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.สร้อยพร้าว 4.รร.บ้านสร้อยพร้าว

3326 อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.สร้อยพร้าว 5.รร.บ้านหงษาวดี

3327 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ทต.ผาจุก 5.รร.หนองบัววิทยา

3328 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ทต.วังกระพี 1.รร.บ้านป่าถ่อน
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3329 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ทต.หาดกรวด 1.รร.บ้านซ่านสามัคคี

3330 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ทต.หาดกรวด 2.รร.บ้านดงช้างดี

3331 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ทต.หาดกรวด 3.รร.บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บ้ารุง)

3332 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ทต.หาดกรวด 4.รร.ไผ่ใหญ่ (เกษตรกรอุปถัมภ์)

3333 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ทต.หาดกรวด 5.รร.วัดวังหมู (นิมมานโกวิท)

3334 อุตรดิตถ์ อ.ตรอน อบต.วังแดง 1.รร.บ้านท่าอวน

3335 อุตรดิตถ์ อ.ตรอน อบต.วังแดง 2.รร.บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)

3336 อุตรดิตถ์ อ.ตรอน อบต.วังแดง 3.รร.บ้านวังแดง (หมู่สองสามัคคี)

3337 อุตรดิตถ์ อ.ตรอน อบต.วังแดง 4.รร.บ้านหัวดาน

3338 อุตรดิตถ์ อ.ตรอน อบต.วังแดง 5.รร.บ้านใหม่ (เยาวชนประชาสงเคราะห์)

3339 อุตรดิตถ์ อ.ตรอน อบต.วังแดง 6.รร.วัดบ้านใหม่

3340 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา อบต.ท่าแฝก 1.รร.บ้านงอมถ ้า

3341 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา อบต.ร่วมจิต 1.รร.ท่าแฝกอนุสรณ์ 1

3342 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา อบต.ร่วมจิต 2.รร.ประชานิคมวิทยา

3343 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา อบต.หาดล้า 1.รร.ท่าแฝกอนุสรณ์ 2

3344 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา อบต.หาดล้า 2.รร.นิคมสงเคราะห์ 1

3345 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา อบต.หาดล้า 3.รร.นิคมสงเคราะห์ 2

3346 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา อบต.หาดล้า 4.รร.นิคมสงเคราะห์ 6

3347 อุตรดิตถ์ อ.น ้าปาด อบต.น ้าไคร้ 4.รร.บ้านวังผาชัน

3348 อุตรดิตถ์ อ.น ้าปาด อบต.น ้าไผ่ 1.รร.บ้านต้นขนุน

3349 อุตรดิตถ์ อ.พิชัย อบต.ท่ามะเฟือง 1.รร.บ้านป่ากะพี 

3350 อุตรดิตถ์ อ.พิชัย อบต.ท่ามะเฟือง 2.รร.บ้านหาดทับยา

3351 อุตรดิตถ์ อ.พิชัย อบต.ท่ามะเฟือง 3.รร.วัดดอกไม้

3352 อุตรดิตถ์ อ.ฟากท่า อบต.บ้านเสี ยว 3.รร.วัดวังอ้อ

3353 อุตรดิตถ์ อ.ฟากท่า อบต.สองคอน 2.รร.วัดโพนดู่

3354 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล อบต.แม่พูล 1.รร.ดอนแก้ว

3355 อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี ทม.อุทัยธานี 1.รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี

3356 อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี อบต.หนองไผ่แบน 1.รร.บ้านเนินซาก

3357 อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี อบต.หนองไผ่แบน 2.รร.บ้านหนองโพธิ์

3358 อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี อบต.หนองไผ่แบน 3.รร.วัดโนนเหล็ก

3359 อุทัยธานี อ.ทัพทัน ทต.ตลุกดู่ 10.รร.วัดตลุกดู่ (สาขาบ้านถนนใหม)่

3360 อุทัยธานี อ.ทัพทัน ทต.ทัพทัน 2.รร.วัดดอนหวาย
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3361 อุทัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองกลางดง 2.รร.วัดตลุกหมู

3362 อุทัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองกลางดง 3.รร.วัดหนองมะเขือ

3363 อุทัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองยายดา 1.รร.บ้านหนองเมน

3364 อุทัยธานี อ.ทัพทัน อบต.หนองยายดา 2.รร.วัดท่ามะขามป้อม

3365 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หูช้าง 1.รร.บ้านซับสุราษฎร์

3366 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หูช้าง 2.รร.บ้านร่องกระดูก

3367 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หูช้าง 3.รร.บ้านหนองฝาง

3368 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ อบต.หูช้าง 4.รร.บ้านหูช้าง

3369 อุทัยธานี อ.ลานสัก ทต.ลานสัก 1.รร.บ้านนาไร่เดียว

3370 อุทัยธานี อ.ลานสัก ทต.ลานสัก 2.รร.อนุบาลลานสัก

3371 อุทัยธานี อ.ลานสัก อบต.ระบ้า 1.รร.บ้านบุง่อ้ายเจี ยม

3372 อุทัยธานี อ.ลานสัก อบต.ระบ้า 2.รร.บ้านปางไม้ไผ่

3373 อุทัยธานี อ.ลานสัก อบต.ระบ้า 3.รร.บ้านโป่งสามสิบ

3374 อุทัยธานี อ.ลานสัก อบต.ระบ้า 4.รร.บ้านห้วยเปล้า

3375 อุทัยธานี อ.ลานสัก อบต.ระบ้า 5.รร.ห้วยขาแข้งวิทยาคม

3376 อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.บ่อยาง 1.รร.บ้านคลองแบ่ง

3377 อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.บ่อยาง 5.รร.วัดดอนหวาย (สาขาบ้านหนองสะแก)

3378 อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ อบต.ไผ่เขียว 5.รร.บ้านบ่อยาง(สาขาบ้านบ่อชุมแสง)

3379 อุทัยธานี อ.หนองขาหย่าง ทต.หนองขาหย่าง 1.รร.อนุบาลหนองขาหย่าง

3380 อุทัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.ท่าโพ 2.รร.วัดหมกแถว

3381 อุทัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หนองไผ่ 1.รร.วัดหนองไผ่

3382 อุทัยธานี อ.หนองขาหย่าง อบต.หนองไผ่ 2.รร.วัดหนองระแหงเหนือ

3383 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ทม.แจระแม 3.รร.บ้านท่าบ่อ

3384 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ทต.ปทุม 1.รร.บ้านปากห้วยวังนอง

3385 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.กระโสบ 1.รร.บ้านกระโสบ

3386 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.กระโสบ 2.รร.บ้านเค็ง

3387 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.กระโสบ 3.รร.บ้านนาใต้

3388 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.กระโสบ 4.รร.บ้านโนนบ่อหวายดินด้า

3389 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.กระโสบ 5.รร.บ้านหมากมี่

3390 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอน 1.รร.บ้านเชือก

3391 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอน 2.รร.บ้านดอนชี

3392 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอน 3.รร.บ้านทุง่ขุนใหญ่
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3393 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอน 4.รร.บ้านหนองช้าง

3394 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอน 5.รร.บ้านหนองไหล

3395 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอน 6.รร.บ้านหนองไฮวิทยา

3396 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองบ่อ 1.รร.ชุมชนบ้านหนองบ่อ

3397 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองบ่อ 2.รร.บ้านจานตะโนน

3398 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองบ่อ 3.รร.บ้านดงบัง

3399 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองบ่อ 4.รร.บ้านท่าสนามชัย

3400 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองบ่อ 5.รร.บ้านโพนงาม

3401 อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.หนองบ่อ 6.รร.บ้านมะเขือ

3402 อุบลราชธานี อ.กุดข้าวปุน้ ทต.กุดข้าวปุน้ 1.รร.ชุมชนบ้านข้าวปุน้

3403 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.เทพวงศา 1.รร.บ้านไทรย้อย

3404 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.เทพวงศา 2.รร.บ้านนาสนาม

3405 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.เทพวงศา 3.รร.บ้านบุง่ซวยห้วยยาง

3406 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.เทพวงศา 4.รร.บ้านหนองหลวง

3407 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.เทพวงศา 5.รร.บ้านอูบมุงแก้งเกลี ยง

3408 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.หนองผือ 1.รร.บ้านแก้งหลักด่าน

3409 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.หนองผือ 2.รร.บ้านค้าหาด

3410 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.หนองผือ 3.รร.บ้านโคกสว่าง

3411 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.หนองผือ 4.รร.บ้านบาก

3412 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.หนองผือ 5.รร.บ้านบึงหอม

3413 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.หนองผือ 6.รร.บ้านพนมดี

3414 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.หนองผือ 7.รร.บ้านหนองผือ

3415 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.เจียด 1.รร.ชุมชนบ้านเจียด

3416 อุบลราชธานี อ.เขมราฐ อบต.เจียด 2.รร.บ้านนานวน

3417 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.กุดประทาย 1.รร.บ้านกุดประทาย

3418 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.กุดประทาย 2.รร.บ้านค้านาแซง

3419 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.กุดประทาย 3.รร.บ้านดอนม่วย

3420 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.กุดประทาย 4.รร.บ้านนาทุง่

3421 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.กุดประทาย 5.รร.บ้านนาอุดม

3422 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.กุดประทาย 6.รร.บ้านโนนกอย

3423 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.กุดประทาย 7.รร.บ้านโนนขาม

3424 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.กุดประทาย 8.รร.บ้านสุขสมบูรณ์



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ
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3425 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.กุดประทาย 9.รร.บ้านแสนสุข

3426 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.กุดประทาย 10.รร.บ้านหนองคู

3427 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.กุดประทาย 11.รร.บ้านอุดมสุข

3428 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.นาส่วง 1.รร.บ้านนาส่วง

3429 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.กลาง 1.รร.ด้ารงสินสงเคราะห์

3430 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.กลาง 2.รร.บ้านกลาง

3431 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.กลาง 3.รร.บ้านโนนสวรรค์

3432 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.กลาง 4.รร.บ้านบัวเทียม

3433 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.กลาง 5.รร.บ้านเม็กใหญ่

3434 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.กลาง 6.รร.บ้านหมากมาย

3435 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.นาเจริญ 1.รร.บ้านโชคชัย

3436 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.นาเจริญ 2.รร.บ้านนาเจริญ

3437 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.นาเจริญ 3.รร.บ้านโนนจิก

3438 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.นาเจริญ 4.รร.บ้านหนองบัวแดง

3439 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.นาเจริญ 5.รร.บ้านห่องค้า

3440 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.นาเจริญ 6.รร.บ้านห่องเตย

3441 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.โนนสมบูรณ์ 3.รร.บ้านสวนสวรรค์

3442 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.บัวงาม 1.รร.บ้านโนนบากมิตรภาพที ่83

3443 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.บัวงาม 2.รร.บ้านห้วยบ่อ

3444 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.บัวงาม 3.รร.บ้านหัวแข้

3445 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.เป้า 5.รร.บ้านสมดี

3446 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม ทต.ตาลสุม 1.รร.บ้านนามน

3447 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม ทต.ตาลสุม 2.รร.บ้านนาห้วยแคน

3448 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.จิกเทิง 1.รร.ชุมชนบ้านเชียงแก้ว

3449 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.จิกเทิง 2.รร.บ้านจิกเทิง

3450 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.จิกเทิง 3.รร.บ้านจิกลุ่ม

3451 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.นาคาย 1.รร.บ้านค้าหนามแท่ง

3452 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.นาคาย 2.รร.บ้านดอนขวาง

3453 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.นาคาย 3.รร.บ้านนาคาย

3454 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.นาคาย 4.รร.บ้านไมตรีจิตไทย-อเมริกัน

3455 อุบลราชธานี อ.ทุง่ศรีอุดม อบต.โคกช้าแระ 1.รร.บ้านค้ากลางวังม่วง

3456 อุบลราชธานี อ.ทุง่ศรีอุดม อบต.โคกช้าแระ 2.รร.บ้านโคกช้าแระ



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

3457 อุบลราชธานี อ.ทุง่ศรีอุดม อบต.โคกช้าแระ 3.รร.บ้านหนองสนม

3458 อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง 1.รร.บ้านค้าม่วง

3459 อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง 2.รร.บ้านดอนชัยชนะ

3460 อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง 3.รร.บ้านทับไฮ

3461 อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง 4.รร.บ้านทุง่เพียง

3462 อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง 5.รร.บ้านโนนสว่าง

3463 อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง 6.รร.บ้านป่าไร่

3464 อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง 7.รร.บ้านโพนแอวขัน

3465 อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โสกแสง 8.รร.บ้านโสกแสง

3466 อุบลราชธานี อ.นาตาล อบต.พะลาน 1.รร.บ้านนาทราย

3467 อุบลราชธานี อ.นาตาล อบต.พะลาน 2.รร.บ้านนาหินโหง่น

3468 อุบลราชธานี อ.นาตาล อบต.พะลาน 3.รร.บ้านบก

3469 อุบลราชธานี อ.นาตาล อบต.พะลาน 4.รร.บ้านปากแซง

3470 อุบลราชธานี อ.นาตาล อบต.พะลาน 5.รร.บ้านพะลาน

3471 อุบลราชธานี อ.นาตาล อบต.พะลาน 6.รร.บ้านโพนแพง

3472 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก ทต.บุณฑริก 1.รร.บ้านโนนสวรรค์

3473 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก ทต.บุณฑริก 2.รร.บุณฑริก

3474 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.นาโพธิ์ 1.รร.ชุมชนบ้านนาโพธิ์

3475 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.นาโพธิ์ 2.รร.บ้านโนนเขื่องจงเจริญ

3476 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บัวงาม 1.รร.บ้านนาเลิง

3477 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บัวงาม 2.รร.บ้านโนนแฝก

3478 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บัวงาม 3.รร.บ้านบัวทอง

3479 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บัวงาม 4.รร.บ้านราษฎร์สามัคคี

3480 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บัวงาม 5.รร.ประชานุเคราะห์ศึกษา

3481 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.ห้วยข่า 4.รร.บ้านค้าบาก

3482 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.ห้วยข่า 8.รร.บ้านหนองแปน

3483 อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อบต.โพธิไ์ทร 8.รร.บ้านสร้างแก้ว

3484 อุบลราชธานี อ.โพธิไ์ทร ทต.โพธิไ์ทร 1.รร.บ้านโพธิไ์ทร

3485 อุบลราชธานี อ.วารินช้าราบ อบต.โนนผึ ง 1.รร.บ้านจั่น

3486 อุบลราชธานี อ.วารินช้าราบ อบต.โนนผึ ง 2.รร.บ้านบก

3487 อุบลราชธานี อ.วารินช้าราบ อบต.บุง่หวาย 2.รร.บ้านท่างอย

3488 อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย 3.รร.บ้านป่ากุงใหญ่



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชื่อสถำนศึกษำ

รำยชื่อโรงเรียนสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทีย่ังไมไ่ดก้รอกขอ้มลูจ ำนวนนักเรียน 

3489 อุบลราชธานี อ.ส้าโรง อบต.โคกก่อง 1.รร.บ้านแกนาค้า

3490 อุบลราชธานี อ.ส้าโรง อบต.โคกก่อง 2.รร.บ้านโคกก่องวังนอง

3491 อุบลราชธานี อ.ส้าโรง อบต.โคกก่อง 3.รร.บ้านโนนสมบูรณ์

3492 อุบลราชธานี อ.ส้าโรง อบต.โคกก่อง 4.รร.บ้านโนนสูงดอนพิกุล

3493 อุบลราชธานี อ.ส้าโรง อบต.โคกก่อง 5.รร.บ้านผ้า

3494 อุบลราชธานี อ.ส้าโรง อบต.โคกก่อง 6.รร.บ้านหนองจิกนาเรือง

3495 อุบลราชธานี อ.ส้าโรง อบต.โคกก่อง 7.รร.บ้านหนองศิลา

3496 อุบลราชธานี อ.สิรินธร ทต.ช่องเม็ก 1.รร.บ้านหนองเม็ก

3497 อุบลราชธานี อ.สิรินธร ทต.ช่องเม็ก 2.รร.บ้านเหล่าอินทร์แปลง

3498 อุบลราชธานี อ.สิรินธร ทต.นิคมสร้างตนเองล้าโดมน้อย1.รร.ไทยรัฐวิทยา 87

3499 อุบลราชธานี อ.สิรินธร ทต.นิคมสร้างตนเองล้าโดมน้อย2.รร.นิคมสร้างตนเอง 2

3500 อุบลราชธานี อ.สิรินธร ทต.นิคมสร้างตนเองล้าโดมน้อย3.รร.นิคมสร้างตนเอง 3

3501 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.โนนก่อ 1.รร.บ้านโนนก่อ

3502 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.โนนก่อ 2.รร.บ้านบากชุม

3503 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.โนนก่อ 3.รร.บ้านป่าเลา

3504 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.โนนก่อ 4.รร.บ้านพลาญชัย

3505 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.โนนก่อ 5.รร.บ้านห้วยเด่ือ

3506 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.โนนก่อ 6.รร.บ้านเหล่าค้า

3507 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.โนนก่อ 7.รร.บ้านแหลมทอง

3508 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.ฝางค้า 1.รร.บ้านค้าก้อม


