
 

ล ำดับที ่
ของกำรรับเกียรติบัตร 

 “สถำนศึกษำพอเพียง ปี ๒๕๕๙ 
วันจันทร์ที่ ๒๕  กันยำยน ๒๕๖๐  

เวลำ ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

........... 
 

                   กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตร สถานศึกาพอเพียง ปี ๒๕๕๙   
โดยหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี 
                   โดยปี ๒๕๕๙ มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ๒ ครั้ง คือ 
                    ครั้งท่ี ๑ จ านวน      ๕๙ แห่ง  
                    ครั้งท่ี ๒ จ านวน ๒,๖๑๑ แห่ง (เรียงล าดับตามตัวอักษรของจังหวัด) 
 
                    รวมจ ำนวน ทั้งสิ้น  ๒,๖๗๐ แห่ง 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ครั้งที่ 1 
1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าแพงเพชร 
2 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุตรดิตถ์ 
3 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาฬสินธุ์ 
4 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาฬสินธุ์ 
5 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาสารคาม 
6 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร้อยเอ็ด 
7 โรงเรียนหวายค าวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
8 โรงเรียนบ้านปราสาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
9 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 

10 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
11 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
12 โรงเรียนสายธารวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
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ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
13 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
14 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
15 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
16 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
17 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
18 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
19 โรงเรียนไตรมิตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
20 โรงเรียนโพธิ์สุวรรณวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
21 โรงเรียนโนนปูนวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
22 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
23 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
24 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
25 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
26 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
27 โรงเรียนราศีไศล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
28 โรงเรียนผักแพววิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
29 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
30 โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
31 โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
32 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนส านักมิตรภาพที่ 

121) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 

33 โรงเรียนเทศบาล 5 (ชุมชนหนองยางหนองม่วง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
34 โรงเรียนเทศบาล 6 (มิ่งเมือง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
35 โรงเรียนเทศบาล 7  

(บ้านหนองตะมะพันทาโนนกองธนาคารกรุงเทพ 
2) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ศรีสะเกษ 

36 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ 
37 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุบลราชธานี 
38 โรงเรียนเอกชนศึกษาขอนแก่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
ขอนแก่น 

39 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

มหาสารคาม 

40 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

สุรินทร์ 

41 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

อุบลราชธานี 

   /42. โรงเรียน... 



~ ๓ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
42 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพชรบุรี 
43 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดพระทรง  

(สุทธิวิเทศน์อุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพชรบุรี 

44 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพชรบุรี 
45 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพชรบุรี 
46 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยอง 
47 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ่างทอง 
48 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ่างทอง 
49 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
สมุทรสาคร 

50 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ฉะเชิงเทรา 

51 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ราชบุรี 

52 วิทยาลัยศิลปะหัตกรรม นครศรีธรรมราช ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

53 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

54 วิทยาลัยเทคนิค สิชล ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

55 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

56 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

57 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช 

58 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

สงขลา 

59 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

สงขลา 

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ครั้งที่ 2 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

60 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและท่องเที่ยวกรุงเทพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

61 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

62 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระบี่ 

63 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอนแก่น 
64 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จันทบุร ี
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ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
65 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชุมพร 

66 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บุรีรัมย์ 

67 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บุรีรัมย์ 

68 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจนีบุร ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปราจีนบุร ี

69 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พะเยา 

70 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แพร่ 
71 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพชรบุรี 
72 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยโสธร 
73 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สระแก้ว 
74 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมุทรสงคราม 
75 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร          

(รัตน์ประธานราษฎร์นิกร) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สงขลา 

76 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บุรีรัมย์ 
77 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาสารคาม 
78 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยะลา 
79 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปทุมธานี 
80 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช 
81 วิทยาลัยเทคนิคเลย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลย 
82 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สุโขทัย 
83 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระนอง 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

84 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาญจนบุรี 

85 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ราชบุรี 
86 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจวบคีรีขันธ์ 
87 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจวบคีรีขันธ์ 
88 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจวบคีรีขันธ์ 
89 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาตะเกียบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจวบคีรีขันธ์ 
90 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจวบคีรีขันธ์ 
91 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจวบคีรีขันธ์ 
92 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจวบคีรีขันธ์ 
93 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุบลราชธานี 
94 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุบลราชธานี 
95 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุบลราชธานี 
96 โรงเรียนนาค าวิทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุบลราชธานี 
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กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 

97 โรงเรียน ตชด.บ้านควนสามัคคี กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ชุมพร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

98 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
99 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 

100 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
101 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
102 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
103 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
104 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
105 โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
106 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
107 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
108 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
109 โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
110 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
111 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
112 โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
113 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 

กรงุเทพมหานคร 
สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 

114 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
115 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
116 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
117 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
118 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
119 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
120 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
121 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร 
122 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
123 โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
124 โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
125 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
126 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
127 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
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128 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
129 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
130 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
131 โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
132 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
133 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
134 โรงเรียนบ้านจันอุย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
135 โรงเรียนบ้านรางจิก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี 
136 โรงเรียนวัดดงสัก "หมั่นวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ กาญจนบุรี 
137 โรงเรียนวัดคร้อพนัน สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ กาญจนบุรี 
138 โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ กาญจนบุรี 
139 โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ กาญจนบุรี 
140 โรงเรียนบ้านโป่งกูป สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ กาญจนบุรี 
141 โรงเรียนวัดนาพระยา สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ กาญจนบุรี 
142 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ กาญจนบุรี 
143 โรงเรียนบ้านซ่อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ กาญจนบุรี 
144 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
145 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
146 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
147 โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
148 โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
149 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
150 โรงเรียนบ้านพุองกะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
151 โรงเรียนบ้านเขาพัง สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
152 โรงเรียนบ้านสารวัตร สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
153 โรงเรียนบ้านเขาช้าง สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
154 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
155 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
156 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
157 โรงเรียนบ้านจันเดย์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
158 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
159 โรงเรียนบ้านวังผาตาด สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
160 โรงเรียนบ้านดงโคร่ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
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161 โรงเรียนบ้านไร่ป้า สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
162 โรงเรียนคุรุสภา สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี 
163 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต ๘ กาญจนบุรี 
164 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต ๘ กาญจนบุรี 
165 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต ๘ กาญจนบุรี 
166 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง สพม. เขต ๘ กาญจนบุรี 
167 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต ๘ กาญจนบุรี 
168 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
169 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
170 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
171 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
172 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน สาขาหนองไผ่ราษฎร์

บ ารุง 
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  

173 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
174 โรงเรียนถ้ าปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
175 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
176 โรงเรียนค าหุ่งราษฎร์บ ารุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
177 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
178 โรงเรียนค าโพนทองราษฎร์นิยม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
179 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
180 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
181 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือ

วิทยา 
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  

182 โรงเรียนเหล่าอ้อยบ ารุงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
183 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
184 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
185 โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
186 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บ ารุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
187 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
188 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
189 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
190 โรงเรียนบ้านท่างาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
191 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
192 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
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193 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
194 โรงเรียนหนองหัวช้าง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
195 โรงเรียนโคกก่องวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
196 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
197 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
198 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
199 โรงเรียนภูปอวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
200 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๗ (สวนป่า

สมเด็จ) 
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  

201 โรงเรียนค าชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
202 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
203 โรงเรียนหนองแวงแสน สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
204 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
205 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
206 โรงเรียนนาจ าปา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ กาฬสินธุ์  
207 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
208 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
209 โรงเรียนดงบังอ านวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
210 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
211 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
212 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
213 โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
214 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
215 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
216 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
217 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
218 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
219 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
220 โรงเรียนส าราญ-ประภาศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
221 โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
222 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
223 โรงเรียนหนองโนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
224 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
225 โรงเรียนบ้านโนนอ านวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
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226 โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
227 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บ ารุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
228 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๒ กาฬสินธุ์  
229 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
230 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
231 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฏร์บ ารุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
232 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
233 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
234 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
235 โรงเรียนหนองบัวนอก สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
236 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
237 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
238 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
239 โรงเรียนหนองโพนสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
240 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
241 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
242 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
243 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
244 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
245 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
246 โรงเรียนหนองบัวกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
247 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
248 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
249 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
250 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
251 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
252 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
253 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
254 โรงเรียนโป่งนกเปล้า สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
255 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กาฬสินธุ์  
256 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
257 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
258 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
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259 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
260 โรงเรียนค าเจริญวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
261 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
262 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
263 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
264 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์  สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
265 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
266 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
267 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
268 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
269 โรงเรียนสามชัย สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
270 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
271 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
272 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
273 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
274 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม  สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
275 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
276 โรงเรียนกุฉินารายณ์  สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
277 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
278 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
279 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
280 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ กาฬสินธุ์  
281 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
282 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
283 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์  สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
284 โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
285 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย  สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
286 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
287 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
288 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
289 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
290 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
291 โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
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292 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
293 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (ส านักงานสลากกินแบ่ง

สงเคราะห์ ๔) 
สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 

294 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
295 โรงเรียนบ้านจันทิมา สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
296 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
297 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๓ (แปดอ้อม) สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
298 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
299 โรงเรียนบ้านหนองวัวด า สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
300 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
301 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
302 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ  สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
303 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
304 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
305 โรงเรียนบ้านคลองเรือ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
306 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
307 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
308 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ (บ่อทอง) สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
309 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๖ (บ้านโนนพลวง) สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
310 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร  สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
311 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล  สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
312 โรงเรียนบ้านสิริแก้วเจริญ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๑ ก าแพงเพชร 
313 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ (เกษตรศาสตร์

อนุสรณ์ ๓๗) 
สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ ก าแพงเพชร 

314 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ ก าแพงเพชร 
315 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ ก าแพงเพชร 
316 โรงเรียนบ้านวังน้ าพัฒนา สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ ก าแพงเพชร 
317 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บ ารุง สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ ก าแพงเพชร 
318 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ ก าแพงเพชร 
319 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ ก าแพงเพชร 
320 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ ก าแพงเพชร 
321 โรงเรียนบ้านสามเรือน สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ ก าแพงเพชร 
322 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ ก าแพงเพชร 
323 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต ๔๑ ก าแพงเพชร 
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324 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต ๔๑ ก าแพงเพชร 
325 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ ก าแพงเพชร 
326 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ ก าแพงเพชร 
327 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต ๔๑ ก าแพงเพชร 
328 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
329 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
330 โรงเรียนบ้านดอนยาง สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
331 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
332 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
333 โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
334 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
335 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
336 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
337 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
338 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
339 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น 
340 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
341 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บ ารุง สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
342 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
343 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
344 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
345 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
346 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
347 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
348 โรงเรียนบ้านป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
349 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
350 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
351 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
352 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
353 โรงเรียนบัวเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
354 โรงเรียนบ้านโนนคุต สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
355 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น 
356 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓ ขอนแก่น 
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357 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓ ขอนแก่น 
358 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ขอนแก่น เขต ๓ ขอนแก่น 
359 โรงเรียนบ้านขุมปูน สพป. ขอนแก่น เขต ๓ ขอนแก่น 
360 โรงเรียนบ้านธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
361 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
362 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
363 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
364 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
365 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
366 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
367 โรงเรียนบ้านค าใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
368 โรงเรียนบ้านเลิงแสง สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
369 โรงเรียนนาหว้านาเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
370 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
371 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแกน่ 
372 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
373 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
374 โรงเรียนบ้านหว้าทอง สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
375 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
376 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
377 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
378 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
379 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา  สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
380 โรงเรียนบ้านหนองบัว  สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
381 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม  สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
382 โรงบ้านบริบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
383 โรงเรียนบ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
384 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
385 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
386 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
387 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
388 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
389 โรงเรียนแสงบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
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390 โรงเรียนท่ากุญชร สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
391 โรงเรียนบ้านขนวน  สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
392 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
393 โรงเรียนบ้านหัวภ ู สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
394 โรงเรียนบ้านส าราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
395 โรงเรียนหนองตาไก้ตลาดหนองแก สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
396 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
397 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
398 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
399 โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
400 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
401 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
402 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
403 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบ ารุง สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น 
404 โรงเรียนวัดเกาะจิก สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี 
405 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี 
406 โรงเรียนปากน้ าแหลมสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี 
407 โรงเรียนบ้านอีมุย สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุร ี
408 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๒ สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี 
409 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี 
410 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
411 โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
412 โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
413 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
414 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
415 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
416 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
417 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
418 โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
419 โรงเรียนวัดลาดยาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
420 โรงเรียนจันทร์เจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
421 โรงเรียนบ้านบางข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
422 โรงเรียนวัดสามกอ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
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423 โรงเรียนวัดประศาส์นโสภณ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
424 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
425 โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
426 โรงเรียนวัดลาดบัว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
427 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
428 โรงเรียนวัดรามัญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
429 โรงเรียนวัดแคราย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
430 โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
431 โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
432 โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๕ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
433 โรงเรียนวัดสมานรัตนราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
434 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
435 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงศักดิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
436 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
437 โรงเรียนวัดตะพังคลี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
438 โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
439 โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๒๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
440 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
441 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
442 โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
443 โรงเรียนสกัด ๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
444 โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
445 โรงเรียนคลองพานทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
446 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
447 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
448 โรงเรียนวัดบึงน้ ารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
449 โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
450 โรงเรียนวัดคลอง ๑๘ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
451 โรงเรียนสุเหร่าคลอง ๑๘ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
452 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
453 โรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
454 โรงเรียนบึงเทพยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
455 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง ๑๗ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
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456 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
457 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
458 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล  สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ฉะเชิงเทรา 
459 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)  สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
460 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
461 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
462 โรงเรียนนาป่ามโนรถ   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
463 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวทิยา) สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
464 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
465 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
466 โรงเรียนบ้านไร่ไหหล า   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
467 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
468 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
469 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
470 โรงเรียนวัดนาเขื่อน   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
471 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
472 โรงเรียนหนองผักหนาม   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
473 โรงเรียนบ้านบ้านโสม สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
474 โรงเรียนบ้านห้วยยาง  สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
475 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด    สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
476 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
477 โรงเรียนวัดผาสุการาม   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
478 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน   สพป. ชลบุรี เขต ๑ ชลบุร ี
479 โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป. ชลบุรี เขต ๓ ชลบุร ี
480 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓ ชลบุร ี
481 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓ ชลบุร ี
482 โรงเรียนบ้านมาบประชัน สพป. ชลบุรี เขต ๓ ชลบุร ี
483 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต ๓ ชลบุร ี
484 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓ ชลบุร ี
485 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป. ชลบุรี เขต ๓ ชลบุร ี
486 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน สพป. ชลบุรี เขต ๓ ชลบุร ี
487 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป. ชลบุรี เขต ๓ ชลบุร ี
488 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
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489 โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์ ๔) สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
490 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ าสาคร สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
491 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
492 โรงเรียนวัดหัวหว้า สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
493 โรงเรียนวัดจันทน์ สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
494 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
495 โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
496 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม (พุทธสรานุสรณ์) สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
497 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บ ารุง สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
498 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
499 โรงเรียนบ้านสระแต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
500 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
501 โรงเรียนศาลาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
502 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
503 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
504 โรงเรียนบ้านสารจอด สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
505 โรงเรียนบ้านสันติสุข (กพฝ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
506 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูม ิ
507 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
508 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
509 โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
510 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
511 โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
512 โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
513 โรงเรียนกุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร) สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
514 โรงเรียนบ้านหว้าทอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
515 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
516 โรงเรียนบ้านดงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
517 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
518 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
519 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
520 โรงเรียนบ้านโนนโจด สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
521 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
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522 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
523 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
524 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
525 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
526 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
527 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
528 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
529 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
530 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
531 โรงเรียนบ้านหลุบคา สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
532 โรงเรียนบ้านดงพอง สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
533 โรงเรียนหนองมะเกลือบ ารุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
534 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
535 โรงเรียนบ้านจมื่น สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
536 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
537 โรงเรียนบ้านกุดจอก สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
538 โรงเรียนบ้านน้ าทิพย์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
539 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
540 โรงเรียนบ้านโจดกลาง สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
541 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
542 โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
543 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
544 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
545 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
546 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอ้ียงเก่า สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
547 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
548 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
549 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ ชัยภูมิ 
550 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
551 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
552 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินส าลี สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
553 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
554 โรงเรียนบ้านหินแก้ว สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
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555 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
556 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
557 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
558 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
559 โรงเรียนบ้านน้ าเย็น สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
560 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
561 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
562 โรงเรียนบ้านบึงลัด สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
563 โรงเรียนวัดคูขุด สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
564 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
565 โรงเรียนบ้านรับร่อ สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
566 โรงเรียนบ้านหินกบ สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
567 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร 
568 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
569 โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
570 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
571 โรงเรียนวัดชลธารวดี สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
572 โรงเรียนวัดนาทิการาม สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
573 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
574 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
575 โรงเรียนวัดเชิงคีรี สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
576 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
577 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
578 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
579 โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
580 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
581 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
582 โรงเรียนบ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต ๒ ชุมพร 
583 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต ๑๑ ชุมพร 
584 โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. เขต ๑๑ ชุมพร 
585 โรงเรียนครนพิทยาคม สพม. เขต ๑๑ ชุมพร 
586 โรงเรียนบ้านร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย 
587 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย 
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588 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย 
589 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย 
590 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย 
591 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย 
592 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย 
593 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย 
594 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
595 โรงเรียนบ้านแม่พุง สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
596 โรงเรียนบ้านปางหลวง สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
597 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
598 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
599 โรงเรียนบ้านแม่ผง สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
600 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
601 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
602 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
603 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
604 โรงเรียนบ้านปางอ้อย สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
605 โรงเรียนบ้านลังกา สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
606 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
607 โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฏร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
608 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
609 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
610 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
611 โรงเรียนบ้านต้นง้าว สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
612 โรงเรียนบ้านสัน สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
613 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
614 โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
615 โรงเรียนสันต้นดู่ สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
616 โรงเรียนบ้านร้องบง สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
617 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฏร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
618 โรงเรียนบ้านสันติวัน สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
619 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
620 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
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621 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
622 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
623 โรงเรียนบ้านดินด า สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
624 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
625 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
626 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย 
627 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
628 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
629 โรงเรียนบ้านห้วยหก สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
630 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
631 โรงเรียนป่ากว๋าว - ดอนชัย  สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
632 โรงเรียนบ้านแม่คี - หนองอ้อ สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
633 โรงเรียนบ้านดอนงาม สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
634 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง  สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
635 โรงเรียนบ้านถ้ าปลา สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
636 โรงเรียนบ้านสันธาตุ  สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
637 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
638 โรงเรียนบ้านสันโค้ง สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
639 โรงเรียนบ้านรวมใจ  สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
640 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
641 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
642 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สพป. เชียงราย เขต ๓ เชียงราย 
643 โรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
644 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
645 โรงเรียนบ้านศรีลานนา สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
646 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
647 โรงเรียนริมโขงวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
648 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
649 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
650 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
651 โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
652 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
653 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
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654 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ) สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
655 โรงเรียนจ าไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
656 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
657 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
658 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
659 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
660 โรงเรียนบ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
661 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
662 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
663 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
664 โรงเรียนบ้านหนองเตา สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
665 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
666 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
667 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
668 โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
669 โรงเรียนบ้านขอนซุง สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
670 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน (คณาราษฎร์บ ารุง) สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
671 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
672 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
673 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
674 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย 
675 โรงเรียนบ้านแม่แสะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
676 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
677 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
678 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
679 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
680 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
681 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
682 โรงเรียนวัดอมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
683 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
684 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
685 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
686 โรงเรียนบ้านนากู่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
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687 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
688 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
689 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
690 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
691 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
692 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
693 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
694 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
695 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
696 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
697 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
698 โรงเรียนบ้านผาหมอน สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
699 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
700 โรงเรียนบ้านแม่แมม สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่ 
701 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓ เชียงใหม่ 
702 โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓ เชียงใหม่ 
703 โรงเรียนบ้านผาแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓ เชียงใหม่ 
704 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓ เชียงใหม่ 
705 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓ เชียงใหม่ 
706 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓ เชียงใหม่ 
707 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
708 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
709 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
710 โรงเรียนบ้านแม่ขาน สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
711 โรงเรียนวัดประชาเกษม สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
712 โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
713 โรงเรียนวัดช่างค า สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
714 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
715 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
716 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
717 โรงเรียนวัดกองทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
718 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
719 โรงเรียนวัดสันดอนมูล สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
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720 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
721 โรงเรียนบ้านพันตน สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
722 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
723 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
724 โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
725 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
726 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
727 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าที่ ๕ ขุนวาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
728 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
729 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา  สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
730 โรงเรียนวัดอุเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ เชียงใหม่ 
731 โรงเรียนบ้านแม่บวน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
732 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
733 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
734 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
735 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
736 โรงเรียนบ้านถิ่นส าราญ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
737 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
738 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
739 โรงเรียนบ้านดงด า สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
740 โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
741 โรงเรียนบ้านหางดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
742 โรงเรียนบ้านผาแตน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
743 โรงเรียนบ้านกองหิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
744 โรงเรียนบ้านยางแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
745 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
746 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
747 โรงเรียนบ้านตุงติง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
748 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
749 โรงเรียนบ้านผาจุก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
750 โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
751 โรงเรียนบ้านแม่สะเต                                                   สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
752 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
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753 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
754 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
755 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
756 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
757 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่ 
758 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต ๓๔ เชียงใหม่ 
759 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง 
760 โรงเรียนบ้านทอนพลา สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง 
761 โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง 
762 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง 
763 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง 
764 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง 
765 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง 
766 โรงเรียนบ้านท่าเทศ สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง 
767 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง 
768 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 
769 โรงเรียนบ้านล าแพะ สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 
770 โรงเรียนบ้านจิจิก สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 
771 โรงเรียนบ้านป่าเตียว สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 
772 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 
773 โรงเรียนบ้านจุปะ สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 
774 โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 
775 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 
776 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 
777 โรงเรียนบ้านน้ าฉา สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 
778 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 
779 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง สพป. ตราด ตราด 
780 โรงเรียนบ้านตาหนึก สพป. ตราด ตราด 
781 โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) สพป. ตราด ตราด 
782 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์

ราษฎร์บ ารุง) 
สพป. ตราด ตราด 

783 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ สพป. ตาก เขต ๑ ตาก 
784 โรงเรียนบ้านลานเต็ง สพป. ตาก เขต ๑ ตาก 
785 โรงเรียนอนุบาลรอดบ ารุง สพป. ตาก เขต ๑ ตาก 
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786 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
787 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
788 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
789 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
790 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๓ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
791 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
792 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
793 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
794 โรงเรียนบ้านแม่จวาง สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
795 โรงเรียนขุนห้วยแม่ต้าน สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
796 โรงเรียนบ้านแม่โพ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
797 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
798 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
799 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
800 โรงเรียนบ้านพะละ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
801 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
802 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
803 โรงเรียนบ้านธงชัย สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
804 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
805 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
806 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
807 โรงเรียนบ้านอู่หู่   สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
808 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ า สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
809 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
810 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
811 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
812 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
813 โรงเรียนบ้านไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
814 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก 
815 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
816 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
817 โรงเรียนบ้านล าพยา สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
818 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
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819 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
820 โรงเรียนวัดล าลูกบัว (บุญศรีประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
821 โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
822 โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
823 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
824 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด (ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
825 โรงเรียนวัดหนองกระพ้ี สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
826 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง) สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
827 โรงเรียนบ้านนาสร้าง สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
828 โรงเรียนวัดสระพัง สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
829 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
830 โรงเรียนวัดห้วยม่วง สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
831 โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม 
832 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
833 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
834 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
835 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
836 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
837 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
838 โรงเรียนวัดน้อย สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
839 โรงเรียนวัดลาดสะแก สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
840 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
841 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
842 โรงเรียนบ้านหนองปรง สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
843 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
844 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม 
845 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต ๙ นครปฐม 
846 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
847 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
848 โรงเรียนบ้านดอนโทน สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
849 โรงเรียนบ้านน้ าก่ า (ล้ าประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
850 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
851 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
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852 โรงเรียนบ้านโสกแมว สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
853 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
854 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
855 โรงเรียนบ้านทรายมูลค าผักแพว สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
856 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
857 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
858 โรงเรียนบ้านพิมานท่า สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
859 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
860 โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
861 โรงเรียนบ้านกอก สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
862 โรงเรียนบ้านค าเตย (ค าเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
863 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
864 โรงเรียนบ้านนาค า สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
865 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
866 โรงเรียนบ้านศรีธน สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
867 โรงเรียนบ้านส าราญ สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
868 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บ ารุง สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
869 โรงเรียนบ้านแขนนาง สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
870 โรงเรียนบ้านนาค าโนนขาม สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
871 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
872 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
873 โรงเรียนบ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช" สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
874 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
875 โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ ๑๖๔ สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม 
876 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
877 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
878 โรงเรียนบ้านค าเตย สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
879 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
880 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
881 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
882 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
883 โรงเรียนบ้านยางงอย สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
884 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลาง สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
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885 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
886 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
887 โรงเรียนบ้านหนองดุด สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
888 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
889 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
890 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
891 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
892 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
893 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
894 โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
895 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
896 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
897 โรงเรียนบ้านปากทวย สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
898 โรงเรียนบ้านไชยศรี สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
899 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
900 โรงเรียนบ้านนาข่าค าพอก สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
901 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
902 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
903 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
904 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
905 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
906 โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
907 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
908 โรงเรียนบ้านน้อยทวย สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
909 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
910 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
911 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๐ สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
912 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
913 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
914 โรงเรียนบ้านต้าย สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม 
915 โรงเรียนบ้านระกาย สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
916 โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
917 โรงเรียนบ้านจันอัด สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
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918 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
919 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
920 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
921 โรงเรียนบ้านหนองจ าปา สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
922 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
923 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
924 โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
925 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ (ประชาพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
926 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
927 โรงเรียนบึงสาลี สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
928 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
929 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ ๓ (บ้าน

ใหม่เกษม) 
สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 

930 โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
931 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
932 โรงเรียนบ้านคนชุม สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
933 โรงเรียนบ้านโตนด สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
934 โรงเรียนบ้านพะเนา สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
935 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
936 โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
937 โรงเรียนบ้านขนายดี (ประชารัฐบ ารุง) สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
938 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
939 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
940 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
941 โรงเรียนบ้านกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
942 โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
943 โรงเรียนบ้านยองแยง สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
944 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
945 โรงเรียนบ้านซาด สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
946 โรงเรียนบ้านล าเชิงไกร สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา 
947 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
948 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม 

อุปถัมภ์ ) 
สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 

949 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 

   /950. โรงเรียน... 
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950 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
951 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ าห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
952 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
953 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
954 โรงเรียนแหลมรวกบ ารุง สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
955 โรงเรียนบ้านหนองผักไร สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
956 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
957 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
958 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
959 โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา 
960 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
961 โรงเรียนบ้านสองคร สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
962 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
963 โรงเรียนบ้านหนองกก (ประชาพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
964 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
965 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
966 โรงเรียนบ้านหนองเลา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
967 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
968 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
969 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
970 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
971 โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
972 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
973 โรงเรียนบ้านซับน้ าเย็น สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
974 โรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
975 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
976 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
977 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
978 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
979 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
980 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ า (ล าพญากลาง) สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
981 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
982 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง ๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
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983 โรงเรียนวัดบันไดม้า สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
984 โรงเรียนบ้านซับหวาย สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
985 โรงเรียนบ้านวังสีสด สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
986 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
987 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
988 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
989 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
990 โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
991 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
992 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
993 โรงเรียนบ้านหินดาด  สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
994 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
995 โรงเรียนบ้านปรางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
996 โรงเรียนบ้านหนองตะกู สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
997 โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
998 โรงเรียนบ้านคลองดินด า สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
999 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 

1000 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1001 โรงเรียนบ้านโศกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1002 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1003 โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1004 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ (ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1005 โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1006 โรงเรียนหนองน้ าขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1007 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1008 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1009 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1010 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1011 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1012 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1013 โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1014 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1015 โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
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1016 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1017 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1018 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1019 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1020 โรงเรียนบ้านทะเล (เสมาประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1021 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1022 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1023 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1024 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1025 โรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1026 โรงเรียนห้วยตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1027 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1028 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1029 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1030 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา 
1031 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1032 โรงเรียนบ้านพันดุง สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1033 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1034 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1035 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1036 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1037 โรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1038 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ ๔) สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1039 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1040 โรงเรียนบ้านหนุก สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1041 โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1042 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1043 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1044 โรงเรียนบ้านส าโรง สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1045 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1046 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา 
1047 โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1048 โรงเรียนบ้านหัวนาค า สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
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1049 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1050 โรงเรียนบ้านขามเวียน สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1051 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1052 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1053 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1054 โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1055 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1056 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (สถาพรประชานุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1057 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1058 โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1059 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1060 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1061 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1062 โรงเรียนบ้านกอก สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1063 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1064 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1065 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1066 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผ า สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1067 โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1068 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา 
1069 โรงเรียนบ้านตลาดไทร สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1070 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1071 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1072 โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1073 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1074 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1075 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1076 โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บ ารุง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1077 โรงเรียนบ้านโคกขาม (นาคพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1078 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1079 โรงเรียนท่าเรือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1080 โรงเรียนหนองบัวรี (ราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1081 โรงเรียนบ้านซาด สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
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1082 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา 
1083 โรงเรียนวัดจังหูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1084 โรงเรียนบ้านปากน้ าปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1085 โรงเรียนวัดเจดีย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1086 โรงเรียนวัดทุ่งเฟ้ือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1087 โรงเรียนวัดป่าหวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1088 โรงเรียนวัดหญ้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1089 โรงเรียนวัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1090 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1091 โรงเรียนวัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1092 โรงเรียนวัดท้ายส าเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1093 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1094 โรงเรียนบ้านปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1095 โรงเรียนวัดไสมะนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1096 โรงเรียนบ้านบางหลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1097 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1098 โรงเรียนวัดวังหงส ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1099 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
1100 โรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1101 โรงเรียนบ้านพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1102 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1103 โรงเรียนบ้านเกาะปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1104 โรงเรียนบ้านพอโกบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1105 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1106 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1107 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1108 โรงเรียนบ้านคลองโอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1109 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1110 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1111 โรงเรียนบ้านนาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1112 โรงเรียนวัดโบราณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ นครศรีธรรมราช 
1113 โรงเรียนเขาพังไกร สพม. เขต ๑๒ นครศรีธรรมราช 
1114 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล สพม. เขต ๑๒ นครศรีธรรมราช 
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1115 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1116 โรงเรียนบ้านสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1117 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1118 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1119 โรงเรียนวัดบางไซ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1120 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1121 โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1122 โรงเรียนย่านคีรี สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1123 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1124 โรงเรียนวัดท่าไม้ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1125 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1126 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1127 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1128 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1129 โรงเรียนบ้านหาดสูง สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1130 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1131 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า (ประชาประสาทวิทย์) สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1132 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1133 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1134 โรงเรียนวัดหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรค์ 
1135 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1136 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1137 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1138 โรงเรียนบ้านหนองไม้ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1139 โรงเรียนวัดเทพสถาพร สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1140 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1141 โรงเรียนวัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1142 โรงเรียนวัดท่างิ้ว สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1143 โรงเรียนศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1144 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1145 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1146 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร) สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1147 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
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1148 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1149 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1150 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1151 โรงเรียนวัดหูกวาง (เปรื่องอุ่นอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1152 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1153 โรงเรียนวัดมาบมะขาม สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1154 โรงเรียนวัดบ้านวัง สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1155 โรงเรียนบ้านหนองละมาน สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1156 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1157 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1158 โรงเรียนวัดสวนขวัญ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1159 โรงเรียนจันทราราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1160 โรงเรียนบ้านเปราะ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1161 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1162 โรงเรียนวัดบ้านแดน สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1163 โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1164 โรงเรียนวัดเกาะเปา สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1165 โรงเรียนราษฏร์ร่วมสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์ 
1166 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1167 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1168 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1169 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1170 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1171 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1172 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1173 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1174 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1175 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1176 โรงเรียนบ้านวังแรง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1177 โรงเรียนบ้านปากง่าม สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1178 โรงเรียนวัดช่องแกระ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1179 โรงเรียนบ้านไตรคีรี สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1180 โรงเรียนบ้านพุนกยูง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 

   /1181. โรงเรียน... 
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1181 โรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบ ารุง) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1182 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1183 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1184 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์ 
1185 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต ๑ นนทบุรี 
1186 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต ๒ นนทบุรี 
1187 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต ๒ นนทบุรี 
1188 โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต ๒ นนทบุรี 
1189 โรงเรียนบ้านไอร์แยง สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1190 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1191 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1192 โรงเรียนกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1193 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1194 โรงเรียนบ้านบลูกา สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1195 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1196 โรงเรียนบ้านสายน้ าทิพย์ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1197 โรงเรียนบ้านกะลูแป สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1198 โรงเรียนบ้านบือแรง สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1199 โรงเรียนบ้านอีนอ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1200 โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส 
1201 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1202 โรงเรียนบ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1203 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัททันต์

สนาน 
สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 

1204 โรงเรียนบ้านโคกงู สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1205 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1206 โรงเรียนวัดพระพุทธ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1207 โรงเรียนบ้านศรีพงัน สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1208 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1209 โรงเรียนบ้านมือบา สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1210 โรงเรียนบ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1211 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1212 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1213 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
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1214 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1215 โรงเรียนบ้านสายะ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1216 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1217 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1218 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1219 โรงเรียนบ้านไอบาตู สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1220 โรงเรียนบ้านละหาน สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1221 โรงเรียนบ้านบาโง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1222 โรงเรียนบ้านต าเสาพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1223 โรงเรียนบ้านบางขุด สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1224 โรงเรียนนิคมพัฒนา ๔ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1225 โรงเรียนบ้านน้ าทุเรียน สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1226 โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1227 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1228 โรงเรียนนิคมพัฒนา ๙ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1229 โรงเรียนบ้านตอแล สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1230 โรงเรียนบ้านแอแว สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1231 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ ๒๒๓ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1232 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1233 โรงเรียนบ้านกาวะ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1234 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส 
1235 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
1236 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
1237 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
1238 โรงเรียนบ้านน้ าหอม สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
1239 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
1240 โรงเรียนบ้านบ ารุงวิทย์ สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
1241 โรงเรียนประชาบ ารุง สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
1242 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
1243 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
1244 โรงเรียนราชพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
1245 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
1246 โรงเรียนบ้านบองอ สพป. นราธิวาส เขต ๓ นราธิวาส 
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1247 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต ๑๕ นราธิวาส 
1248 โรงเรียนตากใบ สพม. เขต ๑๕ นราธิวาส 
1249 โรงเรียนธัญธารวิทยา สพม. เขต ๑๕ นราธิวาส 
1250 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต ๑๕ นราธิวาส 
1251 โรงเรียนสุไหงโก-ลก สพม. เขต ๑๕ นราธิวาส 
1252 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1253 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1254 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1255 โรงเรียนบ้านหนาด สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1256 โรงเรียนบ้านนาฝาง สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1257 โรงเรียนบ้านแดนพนา สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1258 โรงเรียนบ้านนาฝ่า สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1259 โรงเรียนบ้านสบสาย สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1260 โรงเรียนบ้านวังว้า สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1261 โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย (คุรุราษฎร์

รังสฤษฎ์) 
สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 

1262 โรงเรียนบ้านท่าค้ า (ไตรราษฎร์บ ารุง) สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1263 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1264 โรงเรียนพนาสวรรค์ สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1265 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1266 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1267 โรงเรียนบ้านปอน สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1268 โรงเรียนบ้านเวียงสอง สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1269 โรงเรียนบ้านน้ าลาด สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1270 โรงเรียนบ้านน้ าช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1271 โรงเรียนบ้านปางหก สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1272 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต ๒ น่าน 
1273 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1274 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1275 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1276 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1277 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1278 โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1279 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
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1280 โรงเรียนโสภณวรวฒัน์วิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1281 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1282 โรงเรียนบ้านแท่นพระ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1283 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1284 โรงเรียนบ้านตราดหนองพวง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1285 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1286 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ 
1287 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์ 
1288 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์ 
1289 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1290 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1291 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1292 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1293 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บ ารุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1294 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1295 โรงเรียนบ้านโนนศิลา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1296 โรงเรียนบ้านโคกส าราญหินลาดพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1297 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1298 โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1299 โรงเรียนบ้านสระสะแก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1300 โรงเรียนบ้านหนองก่ีสุขส าราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1301 โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1302 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1303 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1304 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1305 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1306 โรงเรียนบ้านหนองโคลน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1307 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1308 โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1309 โรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1310 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1311 โรงเรียนบ้านชุมแสง (บุญคุรุราษฎร์บ ารุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1312 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
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1313 โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยา

คาร) 
สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 

1314 โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชา
สรรค์) 

สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 

1315 โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1316 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร

พัฒนา) 
สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 

1317 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกุล) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1318 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1319 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1320 โรงเรียนวัดก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1321 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์

วิทยาคม) 
สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 

1322 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1323 โรงเรียนบ้านบุ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1324 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1325 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1326 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1327 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1328 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1329 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1330 โรงเรียนบ้านปรือพวงส าราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1331 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1332 โรงเรียนบ้านหนองต้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1333 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1334 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1335 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1336 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1337 โรงเรียนวัดน้ าไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1338 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1339 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1340 โรงเรียนไตรคาม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1341 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1342 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
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1343 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1344 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1345 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ 
1346 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมย์ 
1347 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมย์ 
1348 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมย์ 
1349 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมย์ 
1350 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมย์ 
1351 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมย์ 
1352 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมย์ 
1353 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ ปทุมธานี 
1354 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต ๔ ปทุมธานี 
1355 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต ๔ ปทุมธานี 
1356 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ ปทุมธานี 
1357 โรงเรียนบ้านสามกระทาย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ประจวบคีรีขันธ์ 
1358 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย สพม. เขต ๑๐ ประจวบคีรีขันธ์ 
1359 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. เขต ๑๐ ประจวบคีรีขันธ์ 
1360 โรงเรียนห้วยยางวิทยา สพม. เขต ๑๐ ประจวบคีรีขันธ์ 
1361 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต ๑๐ ประจวบคีรีขันธ์ 
1362 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สพม. เขต ๑๐ ประจวบคีรีขันธ์ 
1363 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1364 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1365 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1366 โรงเรียนวัดวังหวาย สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1367 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1368 โรงเรียนบ้านช าโสม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1369 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1370 โรงเรียนวัดรัตนชมภ ู สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1371 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1372 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1373 โรงเรียนวัดสารวนาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1374 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1375 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
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1376 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1377 โงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1378 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1379 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1380 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1381 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1382 โรงเรียนวัดย่านรี สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1383 โรงเรียนบ้านกระเดียง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี 
1384 โรงเรียนบ้านบาโลย สพป. ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 
1385 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สพป. ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 
1386 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ สพป. ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 
1387 โรงเรียนบ้านกูวิง สพป. ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 
1388 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 
1389 โรงเรียนพระราชด าริ "ศูนย์ครูใต้" จังหวัดปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 
1390 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง สพป. ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 
1391 โรงเรียนบ้านท่ากุน สพป. ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 
1392 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ สพป. ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 
1393 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา สพป. ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 
1394 โรงเรียนบ้านมูหลง สพป. ปัตตานี เขต ๑ ปัตตานี 
1395 โรงเรียนบ้านเกาะตา สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1396 โรงเรียนวัดธนาภิมุข สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1397 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1398 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1399 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1400 โรงเรียนบ้านชะเมา สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1401 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1402 โรงเรียนบ้านคางา สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1403 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1404 โรงเรียนบ้านบินยา สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1405 โรงเรียนบ้านกระโด สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1406 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1407 โรงเรียนบ้านอาโห สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1408 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
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1409 โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1410 โรงเรียนบ้านแขนท้าว สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1411 โรงเรียนคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1412 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1413 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1414 โรงเรียนบ้านโผงโผง สพป. ปัตตานี เขต ๒ ปัตตานี 
1415 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1416 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1417 โรงเรียนบ้านแซะโมะ สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1418 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1419 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1420 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1421 โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1422 โรงเรียนวัดโชติรส สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1423 โรงเรียนบ้านรังมดแดง สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1424 โรงเรียนบ้านมะกอ สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1425 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1426 โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1427 โรงเรียนบ้านบีติง สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1428 โรงเรียนบ้านวังไชย สพป. ปัตตานี เขต ๓ ปัตตานี 
1429 โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม. เขต ๑๕ ปัตตานี 
1430 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต ๑๕ ปัตตานี 
1431 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บ ารุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1432 โรงเรียนวัดล าพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1433 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1434 โรงเรียนกลางคลอง ๒๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1435 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1436 โรงเรียนวัดลาดทราย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1437 โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1438 โรงเรียนจ าปา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1439 โรงเรียนวัดทุ่งมน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1440 โรงเรียนวัดสฎางค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1441 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 

   /1442. โรงเรียน... 



~ ๔๖ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1442 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1443 โรงเรียนวัดบัวงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1444 โรงเรียนบ้านข่อยโทน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1445 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร” สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1446 โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1447 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1448 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1449 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1450 โรงเรียนวัดโตนด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1451 โรงเรียนมสุลิมบ ารุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1452 โรงเรียนวัดสุคันธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1453 โรงเรียวัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1454 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1455 โรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมานราษฎร์นุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1456 โรงเรียนวัดมเหยงค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1457 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรอียุธยา 
1458 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บ ารุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1459 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1460 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1461 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1462 โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกิจประชารัฐ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1463 โรงเรียนวัดบางเพลิง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา 
1464 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1465 โรงเรียนวัดท่าดินแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1466 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1467 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1468 โรงเรียนวัดสุนทราราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1469 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1470 โรงเรียนคู้สลอด ๒ (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1471 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1472 โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1473 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1474 โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
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1475 โรงเรียนวัดบางเคียน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1476 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษ

อุปถัมภ์) 
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 

1477 โรงเรียนราษฎร์บ ารุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1478 โรงเรียนวัดหลักชัย "ประชาบรรลือฤทธิ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1479 โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1480 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1481 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1482 โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1483 โรงเรียนวิทยานนท์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1484 โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1485 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1486 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1487 โรงเรียนวัดนกกระจาบ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1488 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1489 โรงเรียนวัดล าตะเคียน (วิริยศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1490 โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา 
1491 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1492 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกค าใต้) สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1493 โรงเรียนบ้านดอกค าใต้ สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1494 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1495 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1496 โรงเรียนบ้านแม่จว้า สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1497 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1498 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1499 โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1500 โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ ๑๗) สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1501 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1502 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. พะเยา เขต ๑ พะเยา 
1503 โรงเรียนอนุบาลปง สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1504 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1505 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1506 โรงเรียนบ้านหนุน สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1507 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
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1508 โรงเรียนบ้านแฮะ สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1509 โรงเรียนบ้านปง สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1510 โรงเรียนบ้านร่องค้อม สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1511 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1512 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1513 โรงเรียนบ้านร่องย้าง สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1514 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1515 โรงเรียนบ้านแบ่ง สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1516 โรงเรียนบ้านนาอ้อม สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1517 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1518 โรงเรียนบ้านน้ าปุก สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1519 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1520 โรงเรียนบ้านใหม่น้ าเงิน สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา 
1521 โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๑๔ พังงา 
1522 โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1523 โรงเรียนบ้านหน้าวัง สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1524 โรงเรียนวัดปัณณาราม สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1525 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1526 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1527 โรงเรียนวัดฝาละมี สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1528 โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ ๑๕๐ สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1529 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1530 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ า (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1531 โรงเรียนวัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ์) สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1532 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1533 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1534 โรงเรียนบ้านโคกสัก สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง 
1535 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล สพป. พิจิตร เขต ๑ พิจิตร 
1536 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม สพป. พิจิตร เขต ๑ พิจิตร 
1537 โรงเรียนชุมชนบ้านก าแพงดิน สพป. พิจิตร เขต ๑ พิจิตร 
1538 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต ๑ พิจิตร 
1539 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต ๑ พิจิตร 
1540 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง" สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 

   /1541. โรงเรียน... 



~ ๔๙ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1541 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1542 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1543 โรงเรียนบ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์" สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1544 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1545 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1546 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1547 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1548 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1549 โรงเรียนวัดหนองน้ าเต้า สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1550 โรงเรียนบางพล้อยางหลวง สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1551 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1552 โรงเรียนคีรีเทพนิมิต สพป. พิจิตร เขต ๒ พิจิตร 
1553 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ พิจิตร 
1554 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ พิจิตร 
1555 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ พิจิตร 
1556 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต ๔๑ พิจิตร 
1557 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ พิจิตร 
1558 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต ๔๑ พิจิตร 
1559 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. เขต ๔๑ พิจิตร 
1560 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต ๔๑ พิจิตร 
1561 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก  สพป. พิษณุโลก เขต ๑ พิษณุโลก 
1562 โรงเรียนวัดดอนอภัย สพป. พิษณุโลก เขต ๑ พิษณุโลก 
1563 โรงเรียนบ้านน้ าริน สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 
1564 โรงเรียนบ้านน้ าปาด สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 
1565 โรงเรียนวัดพันชาลี สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 
1566 โรงเรียนรัฐราษฎร์บ ารุง สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 
1567 โรงเรียนบ้านพุกระโดน สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 
1568 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 
1569 โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 
1570 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 
1571 โรงเรียนบ้านน้ ายาง สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 
1572 โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 
1573 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก 

   /1574. โรงเรียน... 



~ ๕๐ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1574 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1575 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1576 โรงเรียนชุมชน ๑๗ บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1577 โรงเรียนบ้านนาเปอะ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1578 โรงเรียนวัดวังมะด่าน สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1579 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1580 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1581 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1582 โรงเรียนชุมชนดิฎฐอ ารุง สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1583 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1584 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1585 โรนงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1586 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1587 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1588 โรงเรียนวัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1589 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก 
1590 โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) สพป. เพชรบุรี เขต ๑ เพชรบุรี 
1591 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฏร์บ ารุง) สพป. เพชรบุรี เขต ๑ เพชรบุรี 
1592 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) สพป. เพชรบุรี เขต ๑ เพชรบุรี 
1593 โรงเรียนบ้านปากรัตน์ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ เพชรบุรี 
1594 โรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต ๑ เพชรบุรี 
1595 โรงเรียนบ้านพุเข็ม สพป. เพชรบุรี เขต ๒ เพชรบุรี 
1596 โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม. เขต ๑๐ เพชรบุรี 
1597 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต ๑๐ เพชรบุรี 
1598 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ  สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 
1599 โรงเรียนบ้านนา  สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 
1600 โรงเรียนบ้านยางหัวลม สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 
1601 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม   สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 
1602 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 
1603 โรงเรียนบ้านคลองส าโรง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 
1604 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 
1605 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 
1606 โรงเรียนบ้านพล า สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 
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1607 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 
1608 โรงเรียนน้ าอ้อมประชาสรรค์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์ 
1609 โรงเรียนบ้านส้มเลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ เพชรบูรณ์ 
1610 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ เพชรบูรณ์ 
1611 โรงเรียนบ้านฟองใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ เพชรบูรณ์ 
1612 โรงเรียนบ้านน้ าชุน สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ เพชรบูรณ์ 
1613 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ เพชรบูรณ์ 
1614 โรงเรียนบ้านลานบ่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ เพชรบูรณ์ 
1615 โรงเรียนบ้านน้ าอ้อม (ประชานุเคราะห์) สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ เพชรบูรณ์ 
1616 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ เพชรบูรณ์ 
1617 โรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกุล) สพป. แพร่ เขต ๑ แพร่ 
1618 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง (ค าวรรณประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต ๑ แพร่ 
1619 โรงเรียนวัดเหมืองคา่ (ประชารัฐอุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต ๑ แพร่ 
1620 โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บ ารุง) สพป. แพร่ เขต ๑ แพร่ 
1621 โรงเรียนบ้านลู (คัมภีร์ราษฎร์บ ารุง) สพป. แพร่ เขต ๑ แพร่ 
1622 โรงเรียนบ้านแม่พร้าว  สพป. แพร่ เขต ๑ แพร่ 
1623 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต ภูเกต็ 
1624 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1625 โรงเรียนบ้านลิพอน สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1626 โรงเรียนวัดลัฎฐวินาราม สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1627 โรงเรียนบ้านไม้ขาว สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1628 โรงเรียนวัดมงคลวราราม สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1629 โรงเรียนบ้านคอเอน สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1630 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1631 โรงเรียนบ้านหมากปรก สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1632 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1633 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1634 โรงเรียนบ้านพรุจ าปา สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1635 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1636 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1637 โรงเรียนเกาะโหลน สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต 
1638 โรงเรียนบ้านป่าเป้า สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1639 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
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1640 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1641 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1642 โรงเรียนจินดาอารมณ์ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1643 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1644 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1645 โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1646 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1647 โรงเรียนบ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1648 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1649 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1650 โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1651 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1652 โรงเรียนบ้านโคกข่า สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1653 โรงเรียนบ้านเลิงใต ้ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1654 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1655 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1656 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม 
1657 โรงเรียนบ้านซ่ง สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1658 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1659 โรงเรียนน้ าเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1660 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1661 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1662 โรงเรียนบ้านค านางโอก สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1663 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1664 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑ สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1665 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1666 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1667 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1668 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1669 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1670 โรงเรียนบ้านนาตะแบง ๒ สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1671 โรงเรียนบ้านแวง สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1672 โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 

   /1673. โรงเรียน... 



~ ๕๓ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1673 โรงเรียนบ้านตูมหวาน สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1674 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๒ สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1675 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1676 โรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1677 โรงเรียนบ้านค าพ้ี สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1678 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1679 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1680 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1681 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1682 โรงเรียนบ้านนามน สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1683 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1684 โรงเรียนบ้านภู สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
1685 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑ แม่ฮ่องสอน 
1686 โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑ แม่ฮ่องสอน 
1687 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑ แม่ฮ่องสอน 
1688 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1689 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1690 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1691 โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1692 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1693 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1694 โรงเรียนบ้านเลียบ สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1695 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1696 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1697 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1698 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1699 โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1700 โรงเรียนบ้านหนองแฝก สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1701 โรงเรียนบ้านค าแหลม สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1702 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1703 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1704 โรงเรียนบ้านราชมุนี สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1705 โรงเรียนบ้านน้ าค าใหญ่ (ประกาศราษฎร์รังสรรค์) สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
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1706 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1707 โรงเรียนบ้านกุดกง สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1708 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (กล่องประชานุกูล) สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1709 โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1710 โรงเรียนบ้านผิผ่วน สพป. ยโสธร เขต ๑ ยโสธร 
1711 โรงเรียนบ้านบุดี สพป. ยะลา เขต ๑ ยะลา 
1712 โรงเรียนบ้านวังพญา สพป. ยะลา เขต ๑ ยะลา 
1713 โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา สพป. ยะลา เขต ๒ ยะลา 
1714 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป. ยะลา เขต ๒ ยะลา 
1715 โรงเรียนบ้านปาแดรู สพป. ยะลา เขต ๒ ยะลา 
1716 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่

ระลึก ส.ร.อ. 
สพป. ยะลา เขต ๒ ยะลา 

1717 โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต ๒ ยะลา 
1718 โรงเรียนบ้านนิบง สพป. ยะลา เขต ๒ ยะลา 
1719 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา สพม. เขต ๑๕ ยะลา 
1720 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2 สพม. เขต ๑๕ ยะลา 
1721 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ยะลา  
สพม. เขต ๑๕ ยะลา 

1722 โรงเรียนสตรียะลา สพม. เขต ๑๕ ยะลา 
1723 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา สพม. เขต ๑๕ ยะลา 
1724 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย ์ สพม. เขต ๑๕ ยะลา 
1725 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ สพม. เขต ๑๕ ยะลา 
1726 โรงเรียนเบตง “วีรราษฎร์ประสาน” สพม. เขต ๑๕ ยะลา 
1727 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ สพม. เขต ๑๕ ยะลา 
1728 โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1729 โรงเรียนบ้านสวนมอญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1730 โรงเรียนบ้านสงเปลือย (ประชาราษฎร์บ ารุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1731 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1732 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1733 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1734 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1735 โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1736 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1737 โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย (สันติราษฎร์บ ารุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
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1738 โรงเรียนบ้านดอนแคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1739 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1740 โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1741 โรงเรียนบ้านอีง่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1742 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1743 โรงเรียนบ้านหนองเบิด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1744 โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1745 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1746 โรงเรียนบ้านอีโก่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1747 โรงเรียนบ้านยางใต้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1748 โรงเรียนบ้านโนนราษี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1749 โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1750 โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1751 โรงเรียนบ้านงูเหลือม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1752 โรงเรียนบ้านโคกมอน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1753 โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1754 โรงเรียนบ้านอีโคตร (สามัคคีราษฎร์บ ารุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1755 โรงเรียนบ้านป่าดวน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1756 โรงเรียนบ้านป่าแดง สาขาบ้านหนองตอน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1757 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1758 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1759 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1760 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด 
1761 โรงเรียนบ้านดงช้าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1762 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1763 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1764 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1765 โรงเรียนบ้านจานใต้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1766 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1767 โรงเรียนบ้านอี่เม้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1768 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง (ประพันธ์คุรุราษฏร์

อุทิศ) 
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 

1769 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1770 โรงเรียนบ้านส าราญนิวาสสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 

   /1771. โรงเรียน... 



~ ๕๖ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1771 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1772 โรงเรียนบ้านส าราญ  สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1773 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1774 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1775 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก  สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1776 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1777 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1778 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1779 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1780 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1781 โรงเรียนบ้านหนองพลับ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด 
1782 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1783 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1784 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1785 โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1786 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1787 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1788 โรงเรียนบ้านน้ าจั้นน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1789 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1790 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1791 โรงเรียนบ้านค าพระโคกก่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1792 โรงเรียนบ้านค าอุปราช สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1793 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1794 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1795 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1796 โรงเรียนจุมจังนาค าชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1797 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1798 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1799 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1800 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1801 โรงเรียนบ้านหนองส าราญหนองเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1802 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1803 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 

   /1804. โรงเรียน... 



~ ๕๗ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1804 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1805 โรงเรียนบ้านสามพานประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1806 โรงเรียนบ้านนาอุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1807 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1808 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1809 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1810 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1811 โรงเรียนบ้านโนนลาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1812 โรงเรียนบ้านท่าส าราญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1813 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1814 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด 
1815 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ระนอง ระนอง 
1816 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง ระนอง 
1817 โรงเรียนบ้านละออง สพป. ระนอง ระนอง 
1818 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน สพป. ระนอง ระนอง 
1819 โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป. ระนอง ระนอง 
1820 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง ระนอง 
1821 โรงเรียนบ้านชาคลี สพป. ระนอง ระนอง 
1822 โรงเรียนประชาอุทิศ สพป. ระนอง ระนอง 
1823 โรงเรียนบ้านทะเลนอก สพป. ระนอง ระนอง 
1824 โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง ระนอง 
1825 โรงเรียนบ้านทรายแดง สพป. ระนอง ระนอง 
1826 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง ระนอง 
1827 โรงเรียนบ้านบางสองรา สพป. ระนอง ระนอง 
1828 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา สพป. ระนอง ระนอง 
1829 โรงเรียนบ้านหินวัว สพป. ระนอง ระนอง 
1830 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา สพป. ระนอง ระนอง 
1831 โรงเรียนบ้านหาดทรายด า สพป. ระนอง ระนอง 
1832 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง สพป. ระนอง ระนอง 
1833 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม สพป. ระนอง ระนอง 
1834 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1835 โรงเรียนบ้านเขาหวาย สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1836 โรงเรียนบ้านเขาลอย สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 

   /1837. โรงเรียน... 



~ ๕๘ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1837 โรงเรียนวัดธรรมสถิต สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1838 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1839 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1840 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1841 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1842 โรงเรียนบ้านชากมะหาด สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1843 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1844 โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1845 โรงเรียนบ้านมาบเตย สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1846 โรงเรียนวัดเชิงเนิน สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1847 โรงเรียนบ้านยายจั่น สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง 
1848 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1849 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1850 โรงเรียนวัดเขาถ้ ากุญชร สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1851 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1852 โรงเรียนวัดประเสริฐ สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1853 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1854 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1855 โรงเรียนวัดปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1856 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1857 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1858 โรงเรียนวัดแคทราย สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1859 โรงเรียนวัดท่าโขลง สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1860 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1861 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1862 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1863 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1864 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1865 โรงเรียนบ้านหนองน้ าใส สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี 
1866 โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1867 โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง (สโมสรไลออนส์บ้าน

โป่งอุปถัมภ์) 
สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 

1868 โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1869 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 

   /1870. โรงเรียน... 



~ ๕๙ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1870 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1871 โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บ ารุง) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1872 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1873 โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชษฐวงศ์ ๑) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1874 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1875 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้ าขาว) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1876 โรงเรียนธรรมาธิปไตย สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1877 โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1878 โรงเรียนบ้านหาดส าราญมิตรภาพที่ ๒๐๗ สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1879 โรงเรียนวัดสนามชัย สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1880 โรงเรียนวัดโคกทอง (ปริปุณอินทรประชาวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1881 โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1882 โรงเรียนชุมชนวัดก าแพงใต้ (ก าแพงสังฆรักษ์

วิทยา) 
สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 

1883 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (คงคสุวรรณราษฎร์นุ
เคราะห์) 

สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 

1884 โรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1885 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1886 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด (รัตนราษฎร์รัฐอุปถัมภ์) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1887 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจรญิธรรม สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1888 โรงเรียนวัดโชติทายการาม (ธรรมวิรัตราษฎร์

บ ารุง) 
สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 

1889 โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง (พิณจันทนวงศ์ประชา
สรรค์) 

สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 

1890 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิ์เบญจมอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1891 โรงเรียนวัดแหลมทอง สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1892 โรงเรียนวัดดอนสาลี (สาลีประชาสรรค์) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1893 โรงเรียนวัดหนองเอ่ียน (หนองเอ่ียนประชาสรรค์) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1894 โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1895 โรงเรียนวัดหลวง (คลึงวิทยาคม) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1896 โรงเรียนวัดเหนือ สพป. ราชบุรี เขต ๒ ราชบุรี 
1897 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี สพม. เขต ๘ ราชบุรี 
1898 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต ๘ ราชบุรี 
1899 โรงเรียนบ้านคาวิทยา สพม. เขต ๘ ราชบุรี 

   /1900. โรงเรียน... 



~ ๖๐ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1900 โรงเรียนแคทรายวิทยา สพม. เขต ๘ ราชบุรี 
1901 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์                                           สพม. เขต ๘ ราชบุรี 
1902 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต ๘ ราชบุรี 
1903 โรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม. เขต ๘ ราชบุรี 
1904 โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" สพม. เขต ๘ ราชบุรี 
1905 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. เขต ๘ ราชบุรี 
1906 โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บ ารุง) สพป. ลพบุรี เขต ๑ ลพบุรี 
1907 โรงเรียนวัดดงสวอง สพป. ลพบุรี เขต ๑ ลพบุรี 
1908 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1909 โรงเรียนบ้านซับผาสุก สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1910 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1911 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1912 โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บ ารุง สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1913 โรงเรียนวัดศิริบรรพต สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1914 โรงเรียนบ้านท่าตะโก สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1915 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1916 โรงเรียนบ้านห้วยนา สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1917 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1918 โรงเรียนบ้านยางราก สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1919 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1920 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1921 โรงเรียนบ้านวังแขม สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1922 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1923 โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1924 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1925 โรงเรียนซอย ๑๖ สาย ๓ ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1926 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1927 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1928 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1929 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1930 โรงเรียนบ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1931 โรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 
1932 โรงเรียนบ้านล าสนธ ิ สพป. ลพบุรี เขต ๒ ลพบุรี 

   /1933. โรงเรียน... 



~ ๖๑ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1933 โรงเรียนบ้านพระบาท สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1934 โรงเรียนบ้านกาด สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1935 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองก่ิวลม ๓ สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1936 โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1937 โรงเรียนวัดค่ากลาง สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1938 โรงเรียนบ้านแม่อาง สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1939 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1940 โรงเรียนวัดสบจาง สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1941 โรงเรียนบ้านทาน สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1942 โรงเรียนบ้านแม่จาง สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1943 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๕ (บ้านห้วยทาก) สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1944 โรงเรียนวัดท่าสี สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1945 โรงเรียนบ้านจ าปุย สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1946 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. ล าปาง เขต ๑ ล าปาง 
1947 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น สพป. ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 
1948 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 
1949 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง สพป. ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 
1950 โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา สพป. ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 
1951 โรงเรียนบ้านแม่เลียง สพป. ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 
1952 โรงเรียนบ้านปงหลวง สพป. ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 
1953 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 
1954 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 
1955 โรงเรียนบ้านแม่วะ สพป. ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 
1956 โรงเรียนน้ าโทก-หัวดง สพป. ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 
1957 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป. ล าปาง เขต ๒ ล าปาง 
1958 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1959 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1960 โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1961 โรงเรียนบ้านดงสารภี สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1962 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1963 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1964 โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1965 โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 

   /1966. โรงเรียน... 



~ ๖๒ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1966 โรงเรียนวัดต้นโชค สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1967 โรงเรียนวัดวังกู่ สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1968 โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1969 โรงเรียนวัดสะแล่ง สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1970 โรงเรียนบ้านกองงาม สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1971 โรงเรียนวัดปากล้อง สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1972 โรงเรียนบ้านศรีป้าน สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1973 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพนู 
1974 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1975 โรงเรียนวัดล่ามช้าง สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1976 โรงเรียนวัดสันป่าสัก สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1977 โรงเรียนวัดกู่เส้า สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1978 โรงเรียนต าบลริมปิง สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1979 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1980 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก สพป. ล าพูน เขต ๑ ล าพูน 
1981 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา สพป. ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 
1982 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 
1983 โรงเรียนบ้านป่าพลู สพป. ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 
1984 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 
1985 โรงเรียนวัดร้องธาร สพป. ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 
1986 โรงเรียนวัดหนองยวง สพป. ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 
1987 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 
1988 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 
1989 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 
1990 โรงเรียนบ้านผาต้าย สพป. ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 
1991 โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ สพป. ล าพูน เขต ๒ ล าพูน 
1992 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง สพป. เลย เขต ๑ เลย 
1993 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด สพป. เลย เขต ๑ เลย 
1994 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง สพป. เลย เขต ๑ เลย 
1995 โรงเรียนบ้านหัวแก่ง สพป. เลย เขต ๑ เลย 
1996 โรงเรียนบ้านภูสวรรค ์ สพป. เลย เขต ๑ เลย 
1997 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต ๑ เลย 
1998 โรงเรียนบ้านเสี้ยว สพป. เลย เขต ๑ เลย 

   /1999. โรงเรียน... 



~ ๖๓ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
1999 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2000 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2001 โรงเรียนบ้านสูบ สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2002 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2003 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2004 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2005 โรงเรียนบ้านหาดทรายชาวผามุม สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2006 โรงเรียนบ้านน้ าสวยภักดี สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2007 โรงเรียนบ้านน้ าสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2008 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2009 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2010 โรงเรียนบ้านนาโม้ สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2011 โรงเรียนบ้านคกเว้า สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2012 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2013 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2014 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2015 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2016 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2017 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2018 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2019 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ สพป. เลย เขต ๑ เลย 
2020 โรงเรียนบ้านแก่งครก สพป. เลย เขต ๓ เลย 
2021 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. เลย เขต ๓ เลย 
2022 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย สพป. เลย เขต ๓ เลย 
2023 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น สพป. เลย เขต ๓ เลย 
2024 โรงเรียนบ้านนาคูณ สพป. เลย เขต ๓ เลย 
2025 โรงเรียนภูหลวงวิทยา สพม. เขต ๑๙ เลย 
2026 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2027 โรงเรียนบ้านโนนกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2028 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2029 โรงเรียนบ้านโดด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2030 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2031 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
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2032 โรงเรียนบ้านโนนน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2033 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2034 โรงเรียนบ้านส าโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2035 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2036 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2037 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอ่ึง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2038 โรงเรียนบ้านมะยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2039 โรงเรียนบ้านท่า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2040 โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2041 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2042 โรงเรียนบ้านจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2043 โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2044 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2045 โรงเรียนบ้านโคก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2046 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2047 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2048 โรงเรียนบ้านห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2049 โรงเรียนบ้านหาด (อสพป.๑๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2050 โรงเรียนบ้านดงแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2051 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ ศรีสะเกษ 
2052 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ ศรีสะเกษ 
2053 โรงเรียนบ้านพะแวะ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ ศรีสะเกษ 
2054 โรงเรียนบ้านกู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ ศรีสะเกษ 
2055 โรงเรียนบ้านจ าปานวง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ ศรีสะเกษ 
2056 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ ศรีสะเกษ 
2057 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ ศรีสะเกษ 
2058 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ ศรีสะเกษ 
2059 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2060 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2061 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2062 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2063 โรงเรียนบ้านสะพานสาม สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2064 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
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2065 โรงเรียนน้ าพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2066 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2067 โรงเรียนบ้านโคกภู สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2068 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2069 โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป.กลาง

อุปถัมภ์ 
สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 

2070 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2071 โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2072 โรงเรียนบ้านห้วยหวด สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร 
2073 โรงเรียนบ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2074 โรงเรียนบ้านโคกแสง สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2075 โรงเรียนบ้านนายม สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2076 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2077 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2078 โรงเรียนบ้านนาแต้ สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2079 โรงเรียนบ้านโนนแสบง สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2080 โรงเรียนบ้านวาน้อย สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2081 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2082 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2083 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2084 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2085 โรงเรียนบ้านนาซอ สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2086 โรงเรียนบ้านปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2087 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาค า สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2088 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2089 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2090 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2091 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2092 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2093 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2094 โรงเรียนค าปลาฝานาทวี สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2095 โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2096 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต ๓ สกลนคร 
2097 โรงเรียนวัดสีหยัง (เก่งประชานุรักษ์) สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
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2098 โรงเรียนวัดสามี (ปุญญมุนีอุทิศ) สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2099 โรงเรียนวัดพังตรี  สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2100 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2101 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2102 โรงเรียนวัดมหาการ สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2103 โรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2104 โรงเรียนวัดจาก สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2105 โรงเรียนวัดหัวเค็ด (แก้วคุรุประชานุสรณ์) สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2106 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2107 โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2108 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2109 โรงเรียนวัดหัววัง สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2110 โรงเรียนวัดคลองเป็ด สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2111 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2112 โรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย ๓๘) สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2113 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2114 โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2115 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2116 โรงเรียนวัดจันทน์ สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2117 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2118 โรงเรียนวัดประตูไชย สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2119 โรงเรียนวัดท านบตางหน สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2120 โรงเรียนวัดป่าขาด สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2121 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2122 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2123 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2124 โรงเรียนบ้านบางไหน สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2125 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2126 โรงเรียนวัดวาส สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2127 โรงเรียนวัดเนินพิจิตร สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2128 โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2129 โรงเรียนวัดชะแล้ สพป. สงขลา เขต ๑ สงขลา 
2130 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
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2131 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฏร์บ ารุง) สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2132 โรงเรียนวัดแม่เตย สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2133 โรงเรียนวัดบางหยี สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2134 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ า สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2135 โรงเรียนวัดบางลึก สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2136 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ ์ สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2137 โรงเรียนบ้านควนนา สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2138 โรงเรียนบ้านทุ่งจัง สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2139 โรงเรียนวัดควนเนียง สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2140 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2141 โรงเรียนวัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2142 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน           สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2143 โรงเรียนบ้านกรอบ สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2144 โรงเรียนบ้านคลองคล้า สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2145 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2146 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2147 โรงเรียนวัดโคกเหรียง สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2148 โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2149 โรงเรียนวัดเจริญภูผา สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2150 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2151 โรงเรียนบ้านกองอิฐ สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2152 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2153 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2154 โรงเรียนบ้านคลองก่ัว สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2155 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป. สงขลา เขต ๒ สงขลา 
2156 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต ๑๖ สงขลา 
2157 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สพม. เขต ๑๖ สงขลา 
2158 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สพม. เขต ๑๖ สงขลา 
2159 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล สตูล 
2160 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ สพป. สตูล สตูล 
2161 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป. สตูล สตูล 
2162 โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป. สตูล สตูล 
2163 โรงเรียนบ้านโกตา สพป. สตูล สตูล 

   /2164. โรงเรียน... 



~ ๖๘ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
2164 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. สตูล สตูล 
2165 โรงเรียนบ้านหาญ สพป. สตูล สตูล 
2166 โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ สพป. สตูล สตูล 
2167 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ ๑๑๔" สพป. สตูล สตูล 
2168 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. สตูล สตูล 
2169 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. สตูล สตูล 
2170 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. สตูล สตูล 
2171 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. สตูล สตูล 
2172 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว สพป. สตูล สตูล 
2173 โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา สพป. สตูล สตูล 
2174 โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง สพป. สตูล สตูล 
2175 โรงเรียนบ้านทุ่งต าเสา "ชูสินอุปถัมภ์" สพป. สตูล สตูล 
2176 โรงเรียนบ้านเขาไคร สพป. สตูล สตูล 
2177 โรงเรียนบ้านน้ าร้อน สพป. สตูล สตูล 
2178 โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน สพป. สตูล สตูล 
2179 โรงเรียนบ้านปลักหว้า สพป. สตูล สตูล 
2180 โรงเรียนบ้านนาแก้ว สพป. สตูล สตูล 
2181 โรงเรียนบ้านทางยาง สพป. สตูล สตูล 
2182 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ สพป. สตูล สตูล 
2183 โรงเรียนบ้านวังตง สพป. สตูล สตูล 
2184 โรงเรียนบ้านมะหงัง สพป. สตูล สตูล 
2185 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป. สตูล สตูล 
2186 โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ สพป. สตูล สตูล 
2187 โรงเรียนบ้านสนกลาง สพป. สตูล สตูล 
2188 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๖ สตูล 
2189 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย ์ สพม. เขต ๑๖ สตูล 
2190 โรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม. เขต ๑๖ สตูล 
2191 โรงเรียนสตูลวิทยา สพม. เขต ๑๖ สตูล 
2192 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ 
2193 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ 
2194 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ 
2195 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ 
2196 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ 
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2197 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ สมุทรปราการ 
2198 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต ๑๐ สมุทรสงคราม 
2199 โรงเรียนวัดแก้วเจริญอ านวยวิทย์ สพม. เขต ๑๐ สมุทรสงคราม 
2200 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2201 โรงเรียนบ้านโคก สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2202 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2203 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2204 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2205 โรงเรียนวัดธรรมโชต ิ สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2206 โรงเรียนวัดศิริมงคล สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2207 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2208 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2209 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สพม. เขต ๑๐ สมุทรสาคร 
2210 โรงเรียนบ้านโป่งคอม สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2211 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2212 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2213 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2214 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2215 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2216 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2217 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2218 โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2219 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2220 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2221 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2222 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2223 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2224 โรงเรียนบ้านโคกทหาร สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2225 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2226 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2227 โรงเรียนบ้านละลมติม สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2228 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2229 โรงเรียนวัดหนองม่วง สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
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2230 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2231 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2232 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2233 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2234 โรงเรียนบ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2235 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2236 โรงเรียนกรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2237 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว 
2238 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย สพป. สระบุรี เขต ๑ สระบุรี 
2239 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ (วันครู ๒๕๐๑) สพป. สระบุรี เขต ๑ สระบุรี 
2240 โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๑ สระบุรี 
2241 โรงเรียนวัดนาร่อง สพป. สระบุรี เขต ๑ สระบุรี 
2242 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อิสระวิทยา) สพป. สระบุรี เขต ๑ สระบุรี 
2243 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ สพป. สระบุรี เขต ๑ สระบุรี 
2244 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. สระบุรี เขต ๑ สระบุรี 
2245 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สพม. เขต ๔ สระบุรี 
2246 โรงเรียนบ้านยางแหลม สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2247 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2248 โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ) สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2249 โรงเรียนวัดศรีเมือง สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2250 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2251 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2252 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2253 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2254 โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2255 โรงเรียนบ้านวังตระคร้อ (ธนาคารกรุงเทพ ๕) สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2256 โรงเรียนบ้านเพชรไฝ สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2257 โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2258 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2259 โรงเรียนบ้านเนินยาง สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2260 โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2261 โรงเรียนวัดหนองกก สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2262 โรงเรียนบ้านน้ าพุ สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
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2263 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2264 โรงเรียนบ้านหนองตลับ สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2265 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2266 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. สุโขทัย เขต ๑ สุโขทัย 
2267 โรงเรียนเทวัญอ านวยวิทย์ สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2268 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2269 โรงเรียนบ้านปากสาน สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2270 โรงเรียนบ้านปางสา สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2271 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2272 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2273 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2274 โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2275 โรงเรียนหนองช้าง สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2276 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2277 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2278 โรงเรียนวัดเกาะ สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2279 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2280 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2281 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2282 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2283 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2284 โรงเรียนวัดวังใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2285 โรงเรียนวัดบ้านกรุ สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2286 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2287 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2288 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2289 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2290 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2291 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2292 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2293 โรงเรียนบ้านน้ าขุม สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2294 โรงเรียนบ้านแม่ส า สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย 
2295 โรงเรียนวัดสระประทุม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 

   /2296. โรงเรียน... 



~ ๗๒ ~ 
 

ที ่ รำยช่ือสถำนศึกษำ สังกัด จังหวัด 
2296 โรงเรียนวัดลาดกระจับ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2297 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2298 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2299 โรงเรียนวัดส านักตะฆ่า สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2300 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2301 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2302 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2303 โรงเรียนวัดหนองโสน สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2304 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2305 โรงเรียนวัดพันต าลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2306 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2307 โรงเรียนวัดศุขเกษม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2308 โรงเรียนวัดโบสถ ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2309 โรงเรียนวัดดารา สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2310 โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2311 โรงเรียนวัดสุขเกษม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2312 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2313 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2314 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2315 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2316 โรงเรียนอนุบาลสวนหงส์ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2317 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2318 โรงเรียนวัดเกาะ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2319 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2320 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2321 โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2322 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2323 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2324 โรงเรียนวัดปู่เจ้า สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2325 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2326 โรงเรียนบ้านคลองชะอม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2327 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
2328 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี 
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2329 โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2330 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2331 โรงเรียนบ้านดอนพุทรา สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2332 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2333 โรงเรียนวัดบ่อคู่ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2334 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2335 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2336 โรงเรียนวัดคอกวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2337 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2338 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2339 โรงเรียนบ้านประทุนทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2340 โรงเรียนวัดหัวกลับ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2341 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2342 โรงเรียนวัดดอนสงวน สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2343 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2344 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2345 โรงเรียนบ้านยมเบือ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2346 โรงเรียนวัดธัญญวาร ี สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2347 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2348 โรงเรียนวัดหนองหลอด สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2349 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2350 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2351 โรงเรียนบ้านสระหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี 
2352 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2353 โรงเรียนวัดกุ่มโคก สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2354 โรงเรียนวัดนางบวช สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2355 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2356 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2357 โรงเรียนวัดหัวเขา สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2358 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2359 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว ๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2360 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2361 โรงเรียนวัดคลองขอม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
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2362 โรงเรียนบ้านแจงงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2363 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2364 โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2365 โรงเรียนวัดหัวนา สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2366 โรงเรียนบ้านทับกระดาษ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2367 โรงเรียนบ้านหนองส าโรง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2368 โรงเรียนบ้านโป่งคอม สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี 
2369 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม. เขต ๙ สุพรรณบุรี 
2370 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต ๙ สุพรรณบุรี 
2371 โรงเรียนวัดชลคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2372 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2373 โรงเรียนวัดอุทยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2374 โรงเรียนวัดนอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2375 โรงเรียนวัดคงคาล้อม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2376 โรงเรียนบ้านก าสนประชาสรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2377 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2378 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2379 โรงเรียนวัดสันติวราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2380 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2381 โรงเรียนบ้านโฉลกหล า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2382 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2383 โรงเรียนบ้านสุชน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2384 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2385 โรงเรียนวัดแหลมทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2386 โรงเรียนวัดชลธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2387 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2388 โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2389 โรงเรียนบ้านหนองเปล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2390 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2391 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2392 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2393 โรงเรียนบ้านควนราชา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
2394 โรงเรียนวัดบ้านใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี 
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2395 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุราษฎร์ธานี 
2396 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุราษฎร์ธานี 
2397 โรงเรียนวัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุราษฎร์ธานี 
2398 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุราษฎร์ธานี 
2399 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุราษฎร์ธานี 
2400 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุราษฎร์ธานี 
2401 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุราษฎร์ธานี 
2402 โรงเรียนแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุราษฎร์ธานี 
2403 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุราษฎร์ธานี 
2404 โรงเรียนสารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุราษฎร์ธานี 
2405 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี 
2406 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี 
2407 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2408 โรงเรียนอมรินทราวารี สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2409 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2410 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ ๑๔๖ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2411 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2412 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2413 โรงเรียนบ้านจีกแดก สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2414 โรงเรียนบ้านบักจรัง สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2415 โรงเรียนบ้านเสกกอง สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2416 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2417 โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2418 โรงเรียนบ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2419 โรงเรียนบ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2420 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2421 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2422 โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2423 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2424 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2425 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2426 โรงเรียนบ้านจรูญแขวะ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2427 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
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2428 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2429 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2430 โรงเรียนบ้านตาเมียง สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2431 โรงเรียนบ้านรุน สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2432 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2433 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2434 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2435 โรงเรียนบ้านโนนสังข ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2436 โรงเรียนบ้านส าโรง สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2437 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2438 โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2439 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2440 โรงเรียนบ้านโชค สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2441 โรงเรียนบ้านสวายซอ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2442 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2443 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2444 โรงเรียนบ้านทัพทัน สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2445 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2446 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2447 โรงเรียนบ้านตาเตียว สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2448 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2449 โรงเรียนบ้านโคกทม สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2450 โรงเรียนบ้านถนน สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2451 โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2452 โรงเรียนบ้านตาคง สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2453 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2454 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2455 โรงเรียนบ้านปลัด สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2456 โรงเรียนบ้านห้วยปูน สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2457 โรงเรียนบ้านโพนชาย สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2458 โรงเรียนบ้านอาวอก สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2459 โรงเรียนบ้านตอกตรา สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2460 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
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2461 โรงเรียนบ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2462 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2463 โรงเรียนบ้านออด (ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2464 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2465 โรงเรียนบ้านท านบ สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2466 โรงเรียนบ้านอ าปึลกง สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์ 
2467 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2468 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2469 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2470 โรงเรียนโคกม่วย สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2471 โรงเรียนบ้านโคกน้ าเกี้ยง สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2472 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์) สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2473 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2474 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2475 โรงเรียนบ้านหนองคังคา สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2476 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2477 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2478 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2479 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบวัล าภู 
2480 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สพป. หนองบัวล าภู เขต ๑ หนองบัวล าภู 
2481 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ หนองบัวล าภู 
2482 โรงเรียนวัดโคศุภราช (รัฐราษร์บ ารุง) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2483 โรงเรียนวัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2484 โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2485 โรงเรียนวัดรางฉนวน มิตรภาพที่ ๒๐๒ สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2486 โรงเรียนวัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2487 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2488 โรงเรียนวัดโบสถ ์ สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2489 โรงเรียนวัดทองเลื่อน สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2490 โรงเรียนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2491 โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บ ารุง) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2492 โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบ ารุง) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2493 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด (พงษ์ผลประสาทวิทยา) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
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2494 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (ประชารังสรรค์) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2495 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2496 โรงเรียนวัดไชยภูมิ สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2497 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2498 โรงเรียนบ้านค าดอกไม้ สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2499 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2500 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2501 โรงเรียนบ้านโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2502 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2503 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2504 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2505 โรงเรียนบ้านหนองท่มค าเจริญ สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2506 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2507 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2508 โรงเรียนบ้านเดียม สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2509 โรงเรียนบ้านค าน้อย สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2510 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2511 โรงเรียนบ้านค าโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2512 โรงเรียนบ้านโนนแสวง สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2513 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2514 โรงเรียนบ้านน้ าเที่ยงลานเตหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2515 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง สพป. อุดรธานี เขต ๒ อุดรธานี 
2516 โรงเรียนบ้านค าม่วง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2517 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2518 โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2519 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2520 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2521 โรงเรียนบ้านนาปู - นากลาง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2522 โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2523 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2524 โรงเรียนบ้านดงพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2525 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2526 โรงเรียนโยธา สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
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2527 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2528 โรงเรียนบ้านซ าป่ารัง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2529 โรงเรียนบ้านซ าป่าหัน สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2530 โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2531 โรงเรียนบ้านวังแข้ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2532 โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2533 โรงเรียนบ้านไพจาน สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2534 โรงเรียนบ้านนาโฮง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2535 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนส าราญ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2536 โรงเรียนบ้านหัวดงยาง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2537 โรงเรียนบ้านดอนข้ีเหล็ก สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2538 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2539 โรงเรียนบ้านน้ าผึ้งประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2540 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2541 โรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2542 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2543 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2544 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2545 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2546 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2547 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2548 โรงเรียนบ้านชัย สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2549 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2550 โรงเรียนบ้านโนนหอม สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2551 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2552 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2553 โรงเรียนบ้านวังฮาง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2554 โรงเรียนบ้านาอุดม สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2555 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2556 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2557 โรงเรียนบ้านสะคาม สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2558 โรงเรียนบ้านดงค า สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2559 โรงเรียนบ้านเรืองชัย สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
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2560 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2561 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2562 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2563 โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2564 โรงเรียนบ้านค าเจริญ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2565 โรงเรียนบ้านบุญมีศรีสว่าง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2566 โรงเรียนบ้านช้าง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2567 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2568 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี 
2569 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2570 โรงเรียนบ้านช าทอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2571 โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2572 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2573 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2574 โรงเรียนบ้านขอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2575 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2576 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2577 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2578 โรงเรียนบ้านวังส าโม สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2579 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2580 โรงเรียนบ้านหัวค่าย สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2581 โรงเรียนวัดดอกไม้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2582 โรงเรียนบ้านวังสะโม สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2583 โรงเรียนบ้านฟากบึง สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2584 โรงเรียนแหลมนกแก้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์ 
2585 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์ 
2586 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์ 
2587 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๑ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์ 
2588 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์ 
2589 โรงเรียนบ้านปางคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์ 
2590 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์ 
2591 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์ 
2592 โรงเรียนบ้านสุมข้าม สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์ 
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2593 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์ 
2594 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์ 
2595 โรงเรียนบ้านบุตร สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2596 โรงเรียนบ้านทัน สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2597 โรงเรียนบ้านศรีบัว สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2598 โรงเรียนบ้านปลาฝา สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2599 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2600 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2601 โรงเรียนบ้านนาค า สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2602 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2603 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2604 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2605 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2606 โรงเรียนบ้านแสงไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2607 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2608 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2609 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2610 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2611 โรงเรียนบ้านนาดูน สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2612 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2613 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2614 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2615 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2616 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2617 โรงเรียนบ้านโพนสิม (เสมาพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2618 โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2619 โรงเรียนบ้านคู่ขาด (ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2620 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2621 โรงเรียนบ้านเศรษฐี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2622 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2623 โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2624 โรงเรียนบ้านคูเด่ือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2625 โรงเรียนบ้านมะเขือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
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2626 โรงเรียนบ้านสวนงัว (ราษฏร์ใจดี) สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2627 โรงเรียนราษฏร์ร่วมแรงรัฐ (ก าจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2628 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี 
2629 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2630 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2631 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2632 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2633 โรงเรียนบ้านกุดชมภู สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2634 โรงเรียนบ้านค าเม็กห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2635 โรงเรียนแก่งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2636 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2637 โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2638 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2639 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2640 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2641 โรงเรียนบ้านดอนชี สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2642 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2643 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2644 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2645 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2646 โรงเรียนบ้านสระค า สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2647 โรงเรียนบ้านโนน สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2648 โรงเรียนบ้านค าบง สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2649 โรงเรียนบ้านสิม สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2650 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2651 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี 
2652 โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2653 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2654 โรงเรียนบ้านค าส าราญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2655 โรงเรียนผอบ ณ นคร ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2656 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2657 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2658 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
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2659 โรงเรียนบ้านอุดมชาติ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2660 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2661 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2662 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2663 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2664 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2665 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2666 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2667 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2668 โรงเรียนบ้านโนนว่าน สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2669 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 
2670 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ อุบลราชธานี 

 


