
รายช่ือโรงเรียนท่ีได้รับจัดสรรค่าอาหารกลางวันสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จ านวน

นักเรียน

(คน)

กระบ่ี เมืองกระบ่ี ทม.กระบ่ี รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า 730                  

กระบ่ี เมืองกระบ่ี ทม.กระบ่ี รร.เทศบาล 3 ท่าแดง 685                  

กระบ่ี เมืองกระบ่ี ทม.กระบ่ี รร.เทศบาล 4 มหาราช 980                  

กระบ่ี เมืองกระบ่ี ทต.กระบ่ีน้อย รร.เทศบาล ๑ บ้านกระบ่ีน้อย 236                  

กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.ไสไทย รร.บ้านไสไทย 185                  

กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.อ่าวนาง รร.บ้านช่องพลี 773                  

กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.อ่าวนาง รร.อนุบาลอ่าวนาง 371                  

กระบ่ี เขาพนม ทต.เขาพนม รร.เทศบาลต าบลเขาพนม 591                  

กระบ่ี เขาพนม อบต.เขาดิน รร.บ้านช้างตาย 211                  

กระบ่ี คลองท่อม ทต.คลองท่อมใต้ รร.เทศบาลคลองท่อมใต้ 1,292                

กระบ่ี ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา 151                  

กระบ่ี ปลายพระยา อบต.เขาต่อ รร.อนุบาลบางเท่าแม่ 422                  

กระบ่ี ล าทับ ทต.ล าทับ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าทับ 154                  

กระบ่ี เหนือคลอง อบต.คลองเขม้า รร.อนุบาลคลองเขม้า 38                    

กระบ่ี อ่าวลึก ทต.อ่าวลึกใต้ รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้ 480                  

กระบ่ี อ่าวลึก อบต.คลองหิน รร.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหิน (บ้านป่างาม) 34                    

กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี รร.เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 989                  

กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี รร.เทศบาล 2 ประชาภิบาล 225                  

กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี รร.เทศบาล 3 บ้านบ่อ 1,214                

กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม 328                  

กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ 389                  

กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบต.บ้านเก่า รร.วัดพุน  าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1) 227                  

กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทต.ทองผาภูมิ รร.เทศบาลทองผาภูมิ 403                  

กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต.หนองขาว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 83                    

กาญจนบุรี ท่ามะกา ทม.ท่าเรือพระแท่น รร.เทศบาล 1 481                  

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ รร.เทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ 1,194                

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ 849                  

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทม.กาฬสินธ์ุ รร.เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 479                  

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.นาจารย์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาจารย์ 152                  

กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.ห้วยโพธ์ิ รร.ดงสวางวิทยายน 164                  

กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ทต.กมลาไสย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกมลาไสย 139                  

กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ทต.ธัญญา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลธัญญา 29                    

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ ทม.กุฉินารายณ์ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว 229                  

กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ ทต.เหล่าใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ 25                    

กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ อบต.นาไคร้ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 36                    

กาฬสินธ์ุ ค าม่วง อบต.ทุ่งคลอง รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง 22                    

กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย อบต.โคกสะอาด รร.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 199                  

กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.ท่าคันโท รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.) 273                  

กาฬสินธ์ุ ยางตลาด อบต.คลองขาม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 346                  

กาฬสินธ์ุ ร่องค า ทต.ร่องค า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลร่องค า 240                  

กาฬสินธ์ุ ร่องค า ทต.ร่องค า รร.เทศบาลต าบลร่องค า 471                  

กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ ทต.โนนศิลา รร.อนุบาลโนนศิลา* 167                  

กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต.ดงมูล รร.อนุบาลโคกกลาง 8                      

ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ 615                  

ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร รร.เทศบาล 2 วัดทุ่งสวน 599                  

ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) 99                    

ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.หนองปลิง รร.เทศบาลเมืองหนองปลิง (ท านองอุปถัมภ์) 110                  

ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทต.นครชุม รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก 45                    

ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษบุรี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี 110                  

ก าแพงเพชร คลองขลุง ทต.ท่ามะเขือ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 79                    

ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม 79                    

ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ทต.บ้านพราน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านพราน 132                  

ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ทต.พรานกระต่าย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพรานกระต่าย 137                  

ก าแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ช่องลม รร.เทศบาลช่องลม 161                  

ก าแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ รร.เทศบาลลานกระบือ 384                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลคุ้มหนองคู 236                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านตูม 335                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านโนนชัย 563                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 309                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านโนนหนองวัด 71                    

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน 452                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านสามเหล่ียม 516                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านหนองแวง 119                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ 417                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลวัดกลาง 519                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน.ขอนแก่น รร.เทศบาลสวนสนุก 2,575                
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นักเรียน
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จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม.บ้านทุ่ม รร.เทศบาลบ้านทุ่ม* 242                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.ท่าพระ รร.เทศบาลท่าพระ 326                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.บ้านเป็ด รร.เทศบาลบ้านเป็ด 268                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.พระลับ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพระลับ 149                  

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.ส าราญ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลส าราญ 254                  

ขอนแก่น เขาสวนกวาง ทต.โนนสมบูรณ์ รร.ป่าเปือยเทพอ านวย 73                    

ขอนแก่น เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม รร.อนุบาลต าบลดงเมืองแอม 157                  

ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ทต.โพธ์ิไชย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโพธ์ิไชย 211                  

ขอนแก่น ชุมแพ ทม.ชุมแพ รร.เทศบาล 1 (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 144                  

ขอนแก่น ชุมแพ ทต.โนนหัน รร.เทศบาลต าบลโนนหัน 163                  

ขอนแก่น น  าพอง ทต.กุดน  าใส รร.เทศบาลกุดน  าใส 265                  

ขอนแก่น น  าพอง ทต.น  าพอง รร.เทศบาลน  าพองภูริพัฒน์ 295                  

ขอนแก่น น  าพอง ทต.ม่วงหวาน รร.เทศบาลค าใหญ่ปันน  าใจ 52                    

ขอนแก่น น  าพอง ทต.ล าน  าพอง รร.เทศบาลล าน  าพอง 144                  

ขอนแก่น บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 448                  

ขอนแก่น บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ รร.เทศบาลบ้านไผ่ 341                  

ขอนแก่น บ้านฝาง อบต.ป่าหวายน่ัง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าหวานน่ัง 114                  

ขอนแก่น บ้านแฮด ทต.บ้านแฮด รร.เทศบาลบ้านแฮด 374                  

ขอนแก่น เปือยน้อย ทต.เปือยน้อย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน) 52                    

ขอนแก่น พล ทม.เมืองพล รร.เทศบาลพลประชานุกูล 666                  

ขอนแก่น พล ทม.เมืองพล รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 638                  

ขอนแก่น พล ทม.เมืองพล รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 164                  

ขอนแก่น พล อบต.โนนข่า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า 130                  

ขอนแก่น มัญจาคีรี ทต.มัญจาคีรี รร.เทศบาลต าบลมัญจาคีรี 656                  

ขอนแก่น แวงน้อย ทต.แวงน้อย รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย 242                  

ขอนแก่น แวงใหญ่ ทต.แวงใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 34                    

ขอนแก่น สีชมพู อบต.ภูห่าน รร.บ้านทุ่งเชือก 119                  

ขอนแก่น สีชมพู อบต.สีชมพู รร.บ้านห้วยสายหนัง 61                    

ขอนแก่น หนองเรือ ทต.โนนทอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโนนทอง 46                    

ขอนแก่น หนองเรือ ทต.หนองแก รร.เทศบาลหนองแก 202                  

ขอนแก่น หนองเรือ ทต.หนองเรือ รร.เทศบาลต าบลหนองเรือ 1 14                    

จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทนิมิต รร.อนุบาลจันทนิมิต 80                    

จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุรี รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 1,145                

จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทบุรี รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 657                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

จันทบุรี ขลุง ทม.ขลุง รร.เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1,184                

จันทบุรี ท่าใหม่ ทม.ท่าใหม่ รร.เทศบาลบ้านป่าแดง 75                    

จันทบุรี ท่าใหม่ ทม.ท่าใหม่ รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 668                  

จันทบุรี ท่าใหม่ ทม.ท่าใหม่ รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม 100                  

จันทบุรี ท่าใหม่ ทม.ท่าใหม่ รร.เทศบาลวัดหนองบัว 84                    

จันทบุรี สอยดาว ทต.ทับช้าง รร.เทศบาลทับช้าง 1 212                  

ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) 624                  

ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา รร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 880                  

ฉะเชิงเทรา บางคล้า ทต.บางคล้า รร.เทศบาล 1 วัดแจ้ง 724                  

ฉะเชิงเทรา บางคล้า ทต.บางคล้า รร.เทศบาล 2 วัดโพธ์ิ 585                  

ฉะเชิงเทรา บางคล้า อบต.เสม็ดใต้ รร.บ้านหนองโสน 126                  

ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว อบต.ดอนฉิมพลี รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี 115                  

ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว อบต.หมอนทอง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง 76                    

ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางวัว รร.เทศบาล 1 บางวัว 940                  

ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางวัวคณารักษ์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 246                  

ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ ทต.เทพราช รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 356                  

ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ทต.สนามชัยเขต รร.วัดบางมะเฟือง 388                  

ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี รร.เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 249                  

ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี รร.เทศบาลวัดก าแพง 495                  

ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 311                  

ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี รร.เทศบาลวัดโพธ์ิ 239                  

ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี รร.เทศบาลอินทปัญญา 1,242                

ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.คลองต าหรุ รร.เทศบาลคลองต าหรุ 136                  

ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.คลองต าหรุ รร.อนุบาลเทศบาลคลองต าหรุ 106                  

ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.ดอนหัวฬ่อ รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) 386                  

ชลบุรี เกาะสีชัง ทต.เกาะสีชัง รร.อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง 118                  

ชลบุรี บ่อทอง ทต.บ่อทอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ่อทอง 46                    

ชลบุรี บางละมุง ทม.หนองปรือ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 1,582                

ชลบุรี บางละมุง ทต.หนองปลาไหล รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองปลาไหล 166                  

ชลบุรี บางละมุง ทต.ห้วยใหญ่ รร.เทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว 400                  

ชลบุรี บ้านบึง ทม.บ้านบึง รร.เทศบาล 1 (สถาวร) 450                  

ชลบุรี บ้านบึง ทม.บ้านบึง รร.เทศบาล 2 (ตะวันออก) 152                  

ชลบุรี บ้านบึง ทม.บ้านบึง รร.อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 147                  

ชลบุรี บ้านบึง ทม.บ้านบึง รร.อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 86                    
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นักเรียน
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จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

ชลบุรี บ้านบึง ทม.บ้านบึง รร.อนุบาลเทศบาล ๕ (ทวีโชคอุปถัมภ์) 70                    

ชลบุรี บ้านบึง อบต.คลองก่ิว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองก่ิว 133                  

ชลบุรี พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม รร.เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 526                  

ชลบุรี พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม รร.เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส 463                  

ชลบุรี พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว 249                  

ชลบุรี ศรีราชา ทน.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ (ซากค้อ) 196                  

ชลบุรี ศรีราชา ทน.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ (ต าบลบึง) 276                  

ชลบุรี ศรีราชา ทน.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ (บ้านเขาชี) 97                    

ชลบุรี ศรีราชา ทน.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ (วัดพิบูลสัณหธรรม) 130                  

ชลบุรี ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1 2,293                

ชลบุรี ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 1,549                

ชลบุรี ศรีราชา ทม.ศรีราชา รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา 1,202                

ชลบุรี ศรีราชา ทม.ศรีราชา รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 853                  

ชลบุรี ศรีราชา อบต.บ่อวิน รร.บ้านพันเสด็จใน 440                  

ชลบุรี สัตหีบ ทต.นาจอมเทียน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 112                  

ชัยนาท เมืองชัยนาท ทม.ชัยนาท รร.เทศบาลเขาท่าพระ 306                  

ชัยนาท เมืองชัยนาท ทม.ชัยนาท รร.เทศบาลบ้านกล้วย 970                  

ชัยนาท เมืองชัยนาท ทม.ชัยนาท รร.เทศบาลวัดหัวยาง 220                  

ชัยนาท มโนรมย์ ทต.หางน  าสาคร รร.เทศบาลต าบลหางน  าสาคร 327                  

ชัยนาท วัดสิงห์ ทต.วัดสิงห์ รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 394                  

ชัยนาท สรรพยา ทต.สรรพยา รร.เทศบาลต าบลสรรพยา 404                  

ชัยนาท หันคา ทต.หันคา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหันคา 60                    

ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ รร.เทศบาล 1 วิทยานารี 720                  

ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา 119                  

ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร 122                  

ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ 462                  

ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบต.โพนทอง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 35                    

ชัยภูมิ แก้งคร้อ ทต.แก้งคร้อ รร.เทศบาลแก้งคร้อ 529                  

ชัยภูมิ แก้งคร้อ ทต.นาหนองทุ่ม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 304                  

ชัยภูมิ แก้งคร้อ อบต.หนองขาม รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา 91                    

ชัยภูมิ แก้งคร้อ อบต.หนองขาม รร.อนุบาลหนองขาม 64                    

ชัยภูมิ คอนสวรรค์ อบต.บ้านโสก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก 27                    

ชัยภูมิ คอนสาร ทต.คอนสาร รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ 475                  

ชัยภูมิ จัตุรัส ทต.หนองบัวใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ ๑ 52                    
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ชัยภูมิ จัตุรัส ทต.หนองบัวใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ ๒ 9                      

ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ ทต.บ้านเพชร รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร 64                    

ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ ทต.บ าเหน็จณรงค์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ 106                  

ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ อบต.โคกเริงรมย์ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 86                    

ชัยภูมิ ภูเขียว ทต.ภูเขียว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลภูเขียว 161                  

ชัยภูมิ หนองบัวแดง ทต.หนองบัวแดง รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 675                  

ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ทต.โคกสะอาด รร.เทศบาลต าบลโคกสะอาด 176                  

ชุมพร เมืองชุมพร ทม.ชุมพร รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา 600                  

ชุมพร เมืองชุมพร ทม.ชุมพร รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว 63                    

ชุมพร หลังสวน ทม.หลังสวน รร.เทศบาลวัดด่านประชากร 229                  

เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด 917                  

เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล 2 หนองบัว 883                  

เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล 505                  

เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ 462                  

เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล 7 ฝ่ังหม่ิน 791                  

เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย รร.เทศบาล 8 บ้านใหม่ 350                  

เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.บ้านดู่ รร.เทศบาลบ้านดู่ 182                  

เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ท่าสุด รร.อนุบาลต าบลท่าสุด 132                  

เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แม่กรณ์ รร.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 65                    

เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แม่ข้าวต้ม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 135                  

เชียงราย ขุนตาล ทต.บ้านต้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านต้า 91                    

เชียงราย ขุนตาล ทต.ป่าตาล รร.เทศบาลต าบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) 349                  

เชียงราย เชียงของ ทต.เวียงเชียงของ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 87                    

เชียงราย เชียงแสน ทต.บ้านแซว รร.เทศบาลต าบลบ้านแซว 157                  

เชียงราย เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน รร.เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 274                  

เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ด ารง) 164                  

เชียงราย เทิง ทต.บ้านปล้อง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 110                  

เชียงราย เทิง ทต.เวียงเทิง รร.เทศบาลต าบลเวียงเทิง 246                  

เชียงราย เทิง ทต.หงาว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหงาว 138                  

เชียงราย เทิง อบต.หนองแรด รร.อนุบาลต าบลหนองแรด 28                    

เชียงราย ป่าแดด ทต.ป่าแงะ รร.เทศบาล 1 (สันติสุข) 89                    

เชียงราย ป่าแดด ทต.ป่าแงะ รร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) 199                  

เชียงราย ป่าแดด ทต.ป่าแดด รร.เทศบาล 1 (ป่าแดด) 229                  

เชียงราย พญาเม็งราย อบต.แม่ต  า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า 67                    
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เชียงราย พาน ทต.เมืองพาน รร.เทศบาล 1 บ้านเก่า 519                  

เชียงราย พาน ทต.สันมะเค็ด รร.เทศบาล ๑ (ชุมชนสันมะเค็ด) 59                    

เชียงราย พาน อบต.เจริญเมือง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง 64                    

เชียงราย พาน อบต.ดอยงาม รร.องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม (สันช้างตาย) 141                  

เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว รร.องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 168                  

เชียงราย พาน อบต.ป่าหุ่ง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง 91                    

เชียงราย พาน อบต.เมืองพาน รร.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน 127                  

เชียงราย พาน อบต.สันติสุข รร.องค์การบริหารส่วนต าบลสันติสุข 36                    

เชียงราย แม่จัน ทต.จันจว้า รร.เทศบาล 1 ต้นยาง 185                  

เชียงราย แม่จัน ทต.จันจว้า รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 223                  

เชียงราย แม่จัน ทต.แม่ค า รร.เทศบาลต าบลแม่ค า (แม่ค าสบเปินราษฏร์นุกูล) 371                  

เชียงราย แม่จัน อบต.ป่าตึง รร.องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 358                  

เชียงราย แม่จัน อบต.ศรีค  า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า (บ้านเวียงสา) 174                  

เชียงราย แม่ลาว ทต.ป่าก่อด า รร.เทศบาล 1 ป่าก่อด า 462                  

เชียงราย แม่สรวย ทต.เจดีย์หลวง รร.เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 121                  

เชียงราย แม่สาย ทต.แม่สาย รร.เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 900                  

เชียงราย แม่สาย ทต.แม่สาย รร.เทศบาล 2 วัดป่ายาง 219                  

เชียงราย แม่สาย ทต.เวียงพางค า รร.เทศบาลเวียงพางค า 156                  

เชียงราย แม่สาย ทต.ห้วยไคร้ รร.เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 47                    

เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงชัย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงชัย 44                    

เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงเหนือ รร.เทศบาลต าบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 111                  

เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทต.บ้านเหล่า รร.เทศบาล ๑ (แม่เผ่ือ) 139                  

เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง อบต.ป่าซาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 154                  

เชียงราย เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า รร.เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 249                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลดอกเงิน 191                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดกู่ค า 167                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดเกตการาม 145                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดเชียงยืน 338                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 431                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 367                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดพวกช้าง 168                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย 347                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง 316                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 274                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดหม่ืนเงินกอง 159                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทม.แม่เหียะ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ 146                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.หนองป่าคร่ัง รร.อนุบาลหนองป่าคร่ัง 144                  

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.หนองป่าคร่ัง รร.อนุบาลหนองป่าคร่ัง ๒ 80                    

เชียงใหม่ จอมทอง ทต.จอมทอง รร.เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 277                  

เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.ทุ่งข้าวพวง รร.บ้านห้วยเป้า 165                  

เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.ทุ่งข้าวพวง รร.พัฒนาต้นน  าขุนคอง 64                    

เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เมืองนะ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองนะ 1 168                  

เชียงใหม่ ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ รร.เทศบาล 1 ไชยปราการ 463                  

เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.ตลาดใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 40                    

เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.แม่คือ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ 119                  

เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.แม่ฮ้อยเงิน รร.เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 33                    

เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.สันปูเลย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสันปูเลย 201                  

เชียงใหม่ ดอยหล่อ ทต.สองแคว รร.วัดสองแคว 37                    

เชียงใหม่ ฝาง ทต.บ้านแม่ข่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 80                    

เชียงใหม่ ฝาง ทต.แม่ข่า รร.บ้านหล่ายฝาง 231                  

เชียงใหม่ ฝาง ทต.เวียงฝาง รร.เทศบาลเวียงฝาง 411                  

เชียงใหม่ ฝาง ทต.สันทราย รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย 110                  

เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน รร.บ้านล้องอ้อ 210                  

เชียงใหม่ พร้าว ทต.ป่าไหน่ รร.อนุบาลต าบลป่าไหน่ 62                    

เชียงใหม่ พร้าว อบต.แม่แวน รร.อนุบาลแม่แวน 71                    

เชียงใหม่ พร้าว อบต.สันทราย รร.อนุบาลสันทรายพัฒนา 77                    

เชียงใหม่ พร้าว อบต.โหล่งขอด รร.อนุบาลโหล่งขอด 69                    

เชียงใหม่ แม่แตง ทม.เมืองแกนพัฒนา รร.อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 382                  

เชียงใหม่ แม่แตง ทต.จอมแจ้ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจอมแจ้ง 92                    

เชียงใหม่ แม่แตง ทต.แม่แตง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 122                  

เชียงใหม่ แม่แตง ทต.แม่หอพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่หอพระ 76                    

เชียงใหม่ แม่แตง ทต.สันมหาพน รร.เทศบาลต าบลสันมหาพน 267                  

เชียงใหม่ แม่แตง อบต.กื ดช้าง รร.อนุบาล อบต.กื ดช้าง 1 67                    

เชียงใหม่ แม่แตง อบต.กื ดช้าง รร.อนุบาล อบต.กื ดช้าง 2 114                  

เชียงใหม่ แม่ริม ทต.แม่ริม รร.เทศบาลต าบลแม่ริม 94                    

เชียงใหม่ แม่ริม ทต.สันโป่ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสันโป่ง 125                  

เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 561                  

เชียงใหม่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว รร.บ้านดอนแก้ว 290                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

เชียงใหม่ แม่วาง ทต.แม่วาง รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองค าราษฎร์นุสรณ์) 104                  

เชียงใหม่ แม่ออน อบต.ห้วยแก้ว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 52                    

เชียงใหม่ แม่อาย ทต.แม่อาย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย (บ้านเด่น) 169                  

เชียงใหม่ แม่อาย อบต.แม่สาว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว 51                    

เชียงใหม่ แม่อาย อบต.สันต้นหมื อ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื อ 65                    

เชียงใหม่ สะเมิง ทต.สะเมิงใต้ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสะเมิงใต้ 62                    

เชียงใหม่ สะเมิง อบต.แม่สาบ รร.แม่สาบดรุณศึกษา 42                    

เชียงใหม่ สันก าแพง ทต.บวกค้าง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบวกค้าง 80                    

เชียงใหม่ สันก าแพง ทต.สันก าแพง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสันก าแพง 112                  

เชียงใหม่ สันก าแพง ทต.ออนใต้ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลออนใต้ 90                    

เชียงใหม่ สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวแดง 82                    

เชียงใหม่ สันทราย ทต.เจดีย์แม่ครัว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 191                  

เชียงใหม่ สันทราย ทต.แม่แฝก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แฝก 108                  

เชียงใหม่ สันทราย ทต.หนองแหย่ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองแหย่ง 87                    

เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.ทุ่งต้อม รร.เทศบาลต าบลทุ่งต้อม 27                    

เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.ทุ่งสะโตก รร.อนุบาลต าบลทุ่งสะโตก 64                    

เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.บ้านกลาง รร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง 650                  

เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.ยุหว่า รร.สันป่าตองเทศบาลต าบลยุหว่า ๑ 78                    

เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.ยุหว่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลยุหว่า 97                    

เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.น  าบ่อหลวง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง 58                    

เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.มะขามหลวง รร.อนุบาลมะขามหลวง 52                    

เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.สันกลาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 61                    

เชียงใหม่ สารภี ทต.ชมภู รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชมภู 93                    

เชียงใหม่ สารภี ทต.ยางเนิ ง รร.เทศบาลต าบลยางเนิ ง 233                  

เชียงใหม่ หางดง ทต.หนองควาย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองควาย 68                    

เชียงใหม่ หางดง ทต.หางดง รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 933                  

เชียงใหม่ อมก๋อย ทต.อมก๋อย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลอมก๋อย 54                    

เชียงใหม่ ฮอด ทต.ท่าข้าม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าข้าม 123                  

ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ 745                  

ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ 723                  

ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง 399                  

ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ 230                  

ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน 252                  

ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม 765                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย 148                  

ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันท่ีเป็นจริง) 556                  

ตรัง เมืองตรัง อบต.นาท่ามเหนือ รร.บ้านเกาะปราง 87                    

ตรัง กันตัง ทม.กันตัง รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี 296                  

ตรัง กันตัง ทม.กันตัง รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 132                  

ตรัง ย่านตาขาว ทต.ย่านตาขาว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลย่านตาขาว 415                  

ตรัง สิเกา ทต.ควนกุน รร.อนุบาลเทศบาลควนกุน 398                  

ตรัง ห้วยยอด ทต.ห้วยยอด รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 733                  

ตราด เมืองตราด ทม.ตราด รร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 841                  

ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ่อพลอย 111                  

ตาก เมืองตาก ทม.ตาก รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย 158                  

ตาก เมืองตาก ทม.ตาก รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม 529                  

ตาก เมืองตาก ทม.ตาก รร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ 215                  

ตาก บ้านตาก อบต.สมอโคน รร.อนุบาลสมอโคน 35                    

ตาก พบพระ ทต.พบพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพบพระ 475                  

ตาก พบพระ อบต.พบพระ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 231                  

ตาก พบพระ อบต.วาเล่ย์ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์ 174                  

ตาก แม่ระมาด ทต.ทุ่งหลวง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 55                    

ตาก แม่ระมาด ทต.แม่จะเรา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่จะเรา 85                    

ตาก แม่ระมาด อบต.ขะเนจื อ รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา 49                    

ตาก แม่ระมาด อบต.ขะเนจื อ รร.ห้วยปลากองวิทยาการ 147                  

ตาก แม่ระมาด อบต.พระธาตุ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 89                    

ตาก แม่ระมาด อบต.พระธาตุ รร.บ้านส่ีหลัง 31                    

ตาก แม่ระมาด อบต.พระธาตุ รร.บ้านห้วยกระทิง 66                    

ตาก แม่ระมาด อบต.สามหม่ืน รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 150                  

ตาก แม่สอด ทน.แม่สอด รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี 929                  

ตาก แม่สอด ทน.แม่สอด รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว 798                  

ตาก แม่สอด ทน.แม่สอด รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส 583                  

ตาก แม่สอด ทน.แม่สอด รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 1,187                

ตาก แม่สอด ทต.แม่กุ รร.เทศบาลต าบลแม่กุ 669                  

ตาก แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา รร.บ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง) 47                    

ตาก แม่สอด อบต.ด่านแม่ละเมา รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) 138                  

ตาก แม่สอด อบต.พระธาตุผาแดง รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ  าเสือ 121                  

ตาก แม่สอด อบต.มหาวัน รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน  าขุ่น 130                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

ตาก แม่สอด อบต.แม่กาษา รร.อนุบาลต าบลแม่กาษา 159                  

ตาก แม่สอด อบต.แม่กุ รร.ต ารวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 108                  

ตาก แม่สอด อบต.แม่กุ รร.บ้านหนองน  าเขียว 106                  

ตาก แม่สอด อบต.แม่ปะ รร.เมืองแม่ปะศึกษา 88                    

ตาก อุ้มผาง ทต.แม่กลอง รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง 64                    

ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 219                  

ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบ้านปรอผาโด้ 102                  

ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี 113                  

ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร รร.อนุบาลบ้านไม้กะพง 119                  

นครนายก เมืองนครนายก ทม.นครนายก รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 949                  

นครนายก เมืองนครนายก ทม.นครนายก รร.เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 254                  

นครนายก เมืองนครนายก ทม.นครนายก รร.เทศบาล 3 บ้านต่ าบุญศิริ 299                  

นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม รร.เทศบาล 1 วัดพระงาม 446                  

นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม รร.เทศบาล 2 วัดเสนหา 576                  

นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม รร.เทศบาล 3 สระกระเทียม 432                  

นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม รร.เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ 1,114                

นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม รร.เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 663                  

นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม รร.อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม 335                  

นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม รร.อนุบาลประปานคร 291                  

นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม รร.อนุบาลสระแก้ว 262                  

นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม รร.อนุบาลสุขสวัสด์ิ 224                  

นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.บ่อพลับ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ่อพลับ 67                    

นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเด่ือ 50                    

นครปฐม ก าแพงแสน อบต.ก าแพงแสน รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 64                    

นครปฐม ดอนตูม ทต.สามง่าม รร.เทศบาล 1 วัดล าลูกบัว 425                  

นครปฐม นครชัยศรี ทต.ห้วยพลู รร.เทศบาลเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) 447                  

นครปฐม บางเลน ทต.บางเลน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางเลน 301                  

นครปฐม สามพราน ทม.สามพราน รร.เทศบาล 1 บ้านสามพราน 1,068                

นครปฐม สามพราน ทต.อ้อมใหญ่ รร.เทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 490                  

นครปฐม สามพราน ทต.อ้อมใหญ่ รร.เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) 671                  

นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ 953                  

นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.เทศบาล 1 หนองแสง 488                  

นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.เทศบาล 2 ถนนบ ารุงเมือง 474                  

นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี 972                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส 208                  

นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) 144                  

นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนม รร.อนุบาลศรีโคตบูร 187                  

นครพนม ธาตุพนม ทต.น  าก่ า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน  าก่ า 120                  

นครพนม นาหว้า ทต.นาหว้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาหว้า 174                  

นครพนม นาหว้า อบต.บ้านเสียว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสียว 101                  

นครพนม ปลาปาก ทต.ปลาปาก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปลาปาก 92                    

นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก 39                    

นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร 942                  

นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา รร.เทศบาล 2 วัดสมอราย 494                  

นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา รร.เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี 772                  

นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา รร.เทศบาล 4 เพาะช า 693                  

นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน.นครราชสีมา รร.เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี 228                  

นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไผ่ล้อม รร.โยธินนุกูล 848                  

นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หัวทะเล รร.เทศบาลต าบลหัวทะเล 295                  

นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.หนองหัวฟาน รร.เทศบาลหนองหัวฟาน 282                  

นครราชสีมา คง ทต.เมืองคง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง 373                  

นครราชสีมา จักราช ทต.จักราช รร.เทศบาลต าบลจักราช 283                  

นครราชสีมา โชคชัย ทต.ด่านเกวียน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลด่านเกวียน 276                  

นครราชสีมา โนนแดง ทต.โนนแดง รร.เทศบาลต าบลโนนแดง 229                  

นครราชสีมา โนนแดง ทต.โนนแดง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโนนแดง 140                  

นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนแดง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 29                    

นครราชสีมา โนนสูง ทต.ตลาดแค รร.เทศบาลตลาดแค 306                  

นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 107                  

นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎร์บ ารุง 344                  

นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา 164                  

นครราชสีมา บัวลาย ทต.หนองบัวลาย รร.เทศบาลหนองบัวลาย 190                  

นครราชสีมา บัวลาย ทต.หนองบัวลาย รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 99                    

นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ 283                  

นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ 500                  

นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ รร.เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง 366                  

นครราชสีมา ปักธงชัย ทต.ตะขบ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตะขบ 120                  

นครราชสีมา ปากช่อง ทม.ปากช่อง รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย 842                  

นครราชสีมา ปากช่อง ทม.ปากช่อง รร.เทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง0นิรมลอุปถัมภ์) 156                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ 895                  

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร 582                  

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1,739                

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดศรีทวี 399                  

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 2,009                

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 2,393                

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 568                  

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.เทศบาลวัดใหญ่ 1,069                

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช 628                  

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน รร.อนุบาลปากพูน 107                  

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต.ท่าแพ รร.เทศบาลต าบลท่าแพ 315                  

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต.บางจาก รร.เทศบาลต าบลบางจาก 24                    

นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทางพูน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน 388                  

นครศรีธรรมราช ชะอวด ทต.ท่าประจะ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลประจะ 68                    

นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ๑ 58                    

นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เขาพระทอง รร.อนุบาลเขาพระทอง 63                    

นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.บ้านตูล รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูล 46                    

นครศรีธรรมราช ท่าศาลา อบต.กลาย รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ 157                  

นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 38                    

นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ 266                  

นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน 616                  

นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล 1,628                

นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทม.ทุ่งสง รร.รีสอร์ทอนุบาล 561                  

นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ทต.ท่ายาง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง 82                    

นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ทต.ทุ่งสัง รร.เทศบาลต าบลทุ่งสัง 351                  

นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ อบต.กุแหระ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 31                    

นครศรีธรรมราช นาบอน ทต.นาบอน รร.เทศบาลนาบอน 83                    

นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง รร.เทศบาลปากพนัง 1 853                  

นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง รร.เทศบาลปากพนัง 2 455                  

นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ 204                  

นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง รร.เทศบาลวัดนาควารี 281                  

นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 284                  

นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์ รร.เทศบาลต าบลทอนหงส์ 424                  

นครศรีธรรมราช พระพรหม ทต.นาสาร รร.อนุบาลเทศบาลนาสาร 76                    



จ านวน

นักเรียน
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จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ทต.หินตก รร.สาธิตเทศบาลต าบลหินตก 335                  

นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 627                  

นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 505                  

นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดไทรใต้ 457                  

นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดไทรเหนือ 295                  

นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดปากน  าโพใต้ 149                  

นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 803                  

นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 927                  

นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม 500                  

นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทต.หนองเบน รร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 675                  

นครสวรรค์ ชุมแสง ทม.ชุมแสง รร.เทศบาล 1 บ้านชุมแสง 309                  

นครสวรรค์ ชุมแสง ทม.ชุมแสง รร.เทศบาล 2 คลองระนง 106                  

นครสวรรค์ ชุมแสง ทม.ชุมแสง รร.เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม 258                  

นครสวรรค์ ตากฟ้า ทต.ตากฟ้า รร.เทศบาลต าบลตากฟ้า 84                    

นครสวรรค์ ตากฟ้า ทต.อุดมธัญญา รร.อนุบาลบ้านด ารงค์รักษ์ 93                    

นครสวรรค์ ตาคลี ทม.ตาคลี รร.เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) 232                  

นครสวรรค์ ลาดยาว ทต.ลาดยาว รร.เทศบาลต าบลลาดยาว 345                  

นครสวรรค์ หนองบัว อบต.ห้วยใหญ่ รร.อนุบาลห้วยใหญ่ 32                    

นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 390                  

นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 420                  

นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 285                  

นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 362                  

นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี รร.นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ 683                  

นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทต.ไทรม้า รร.อนุบาลเทศบาลไทรม้า 58                    

นนทบุรี บางกรวย ทต.ปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดโคนอน 307                  

นนทบุรี บางกรวย ทต.ปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 74                    

นนทบุรี บางกรวย ทต.ปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี ยง 264                  

นนทบุรี บางกรวย ทต.ปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มช่ืนวิทยาคม) 209                  

นนทบุรี บางกรวย ทต.ปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 568                  

นนทบุรี บางกรวย ทต.ปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม 146                  

นนทบุรี บางบัวทอง ทม.บางบัวทอง รร.เทศบาลวัดละหาร 1,128                

นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง รร.สหศึกษาบางบัวทอง 563                  

นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางบัวทอง รร.อนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง 310                  

นนทบุรี บางใหญ่ ทต.บางม่วง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางม่วง 192                  
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นนทบุรี บางใหญ่ ทต.เสาธงหิน รร.เทศบาลเสาธงหิน 98                    

นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพท่ี ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ 723                  

นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ 282                  

นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 1,164                

นนทบุรี ปากเกร็ด ทต.บางพลับ รร.วัดสาลีโขภิตาราม (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 243                  

นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี 655                  

นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล 564                  

นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง 531                  

นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ 314                  

นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล 6 ถนนโคกเคียน 584                  

นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส รร.เทศบาล ๔ (บ้านก าปงตาโก๊ะ) 289                  

นราธิวาส บาเจาะ ทต.ต้นไทร รร.อนุบาลเทศบาลต้นไทร 114                  

นราธิวาส บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ รร.อนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ 259                  

นราธิวาส สุไหงโก0ลก ทม.สุไหงโก0ลก รร.เทศบาล 1 ราษฎรบ ารุง 554                  

นราธิวาส สุไหงโก0ลก ทม.สุไหงโก0ลก รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ 119                  

นราธิวาส สุไหงโก0ลก ทม.สุไหงโก0ลก รร.เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา 1,719                

นราธิวาส สุไหงโก0ลก ทม.สุไหงโก0ลก รร.เทศบาล 4 บ้านทรายทอง 711                  

น่าน เมืองน่าน ทม.น่าน รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 440                  

น่าน เมืองน่าน ทม.น่าน รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล ) 199                  

น่าน เมืองน่าน ทม.น่าน รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 326                  

น่าน เวียงสา ทต.กลางเวียง รร.เทศบาล (บ้านหนองนก) 163                  

น่าน เวียงสา ทต.เวียงสา รร.อนุบาลเทศบาลเวียงสา 82                    

น่าน เวียงสา อบต.แม่สา รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) 54                    

บึงกาฬ เซกา ทต.ท่าสะอาด รร.เทศบาลท่าสะอาด 196                  

บึงกาฬ เซกา ทต.ศรีพนา รร.เทศบาลต าบลศรีพนา 266                  

บึงกาฬ เซกา อบต.ป่งไฮ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่งไฮ 78                    

บึงกาฬ บึงโขงหลง ทต.บึงโขงหลง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 119                  

บึงกาฬ ปากคาด ทต.ปากคาด รร.เทศบาลปากคาด 222                  

บึงกาฬ พรเจริญ ทต.พรเจริญ รร.เทศบาลพรเจริญ 558                  

บึงกาฬ ศรีวิไล ทต.ศรีวิไล รร.เทศบาลศรีวิไล ๑ (บ้านหนองจันทร์) 211                  

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม.ชุมเห็ด รร.อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด 57                    

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ รร.เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 1,455                

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร 1,167                

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ รร.เทศบาล 3 599                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต.อิสาณ รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๑ 154                  

บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต.อิสาณ รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๒ 169                  

บุรีรัมย์ กระสัง ทต.กระสัง รร.เทศบาลกระสัง 206                  

บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง รร.เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 644                  

บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ ทต.นาโพธ์ิ รร.เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 177                  

บุรีรัมย์ โนนดินแดง ทต.โนนดินแดง รร.เทศบาลต าบลโนนดินแดง 545                  

บุรีรัมย์ ประโคนชัย ทต.ประโคนชัย รร.เทศบาลต าบลประโคนชัย 236                  

บุรีรัมย์ ห้วยราช ทต.สามแวง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสามแวง 109                  

บุรีรัมย์ ห้วยราช อบต.บ้านตะโก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะโก 74                    

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.ปทุมธานี รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี 1,450                

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางกะดี รร.เทศบาลต าบลบางกะดี 538                  

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางกะดี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางกะดี 334                  

ปทุมธานี คลองหลวง ทม.ท่าโขลง รร.เทศบาลท่าโขลง 1 2,882                

ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองสาม รร.อนุบาลองค์การบริหารต าบลคลองสาม 663                  

ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองส่ี รร.อนุบาลองค์การบริหารต าบลคลองส่ี 142                  

ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต รร.ดวงกมล 583                  

ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต รร.นครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 211                  

ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต รร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์ 178                  

ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต รร.นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 175                  

ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต รร.นครรังสิต เปรมปรีด์ิ 118                  

ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต รร.เพียรปัญญา 102                  

ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงย่ีโถ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบึงย่ีโถ ๑ 99                    

ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงย่ีโถ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบึงย่ีโถ ๒ 48                    

ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงย่ีโถ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบึงย่ีโถ ๓ 47                    

ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สน่ันรักษ์ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 1 280                  

ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สน่ันรักษ์ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 2 161                  

ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ทต.คลองพระอุดม รร.เทศบาลคลองพระอุดม 142                  

ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.คูคต รร.อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต 152                  

ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย รร.อนุบาลลาดสวาย 297                  

ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย รร.อนุบาลลาดสวาย ๒ 203                  

ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ล าสามแก้ว รร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ 929                  

ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ล าสามแก้ว รร.อนุบาล ๑ เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 83                    

ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ล าสามแก้ว รร.อนุบาล ๒ เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 45                    

ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ล าสามแก้ว รร.อนุบาล ๓ เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 92                    
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ปทุมธานี ล าลูกกา ทต.ล าลูกกา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าลูกกา 129                  

ปทุมธานี ล าลูกกา อบต.บึงค าพร้อย รร.องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) 619                  

ปทุมธานี ล าลูกกา อบต.ล าลูกกา รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลล าลูกกา 278                  

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ รร.เทศบาลบ้านค่าย 248                  

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ รร.เทศบาลบ้านหนองบัว 329                  

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม 369                  

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทต.คลองวาฬ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลคลองวาฬ 52                    

ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ทต.ไร่ใหม่ รร.เทศบาลบ้านไร่ใหม่ 175                  

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต.เขาน้อย รร.ค่ายธนะรัชต์ (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 171                  

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต.เขาน้อย รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 72                    

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน  า) 481                  

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี รร.อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) 258                  

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี อบต.ปากน  าปราณ รร.บ้านหนองบัว 95                    

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม รร.บ้านหนองตาแต้ม 332                  

ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม รร.บ้านหนองตาเมือง 70                    

ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด ทต.ไร่เก่า รร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 257                  

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทม.หัวหิน รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 656                  

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทม.หัวหิน รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า 258                  

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทม.หัวหิน รร.เทศบาลบ้านตะเกียบ 303                  

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทม.หัวหิน รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) 427                  

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทม.หัวหิน รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง 523                  

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทม.หัวหิน รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 1,206                

ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทม.หัวหิน รร.เทศบาลวัดหนองแก 334                  

ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ 88                    

ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี รร.เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล 478                  

ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี รร.เทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร 280                  

ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี รร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ 988                  

ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธ์ิ 118                  

ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล 129                  

ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต.กบินทร์ รร.เทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอ ารุง 242                  

ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต.กบินทร์ รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 796                  

ปราจีนบุรี นาดี ทต.นาดี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาดี 198                  

ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม.ปัตตานี รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 405                  

ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม.ปัตตานี รร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร 632                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม.ปัตตานี รร.เทศบาล 3 บ้านปากน  า 445                  

ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม.ปัตตานี รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 920                  

ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม.ปัตตานี รร.เทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 458                  

ปัตตานี โคกโพธ์ิ ทต.นาประดู่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาประดู่ 54                    

ปัตตานี ปะนาเระ ทต.พ่อม่ิง รร.เทศบาลต าบลพ่อม่ิง 99                    

ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน 373                  

ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 2 บ้านปากน  า (พิธานอุทิศ) 121                  

ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ 183                  

ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ 143                  

ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี 712                  

ปัตตานี สายบุรี ทม.ตะลุบัน รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด 215                  

ปัตตานี สายบุรี อบต.มะนังดาล า รร.ตัรบียะห์ 340                  

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร 587                  

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา รร.เทศบาลวัดเขียน 554                  

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 103                  

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา รร.เทศบาลวัดป่าโค 145                  

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา รร.เทศบาลวัดแม่นางปลื ม 337                  

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา รร.เทศบาลวัดรัตนชัย 142                  

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา รร.เทศบาลวัดศาลาปูนพระราชสิทธิมงคล (สวัสด์ิโสตฺถิทตฺโต) 167                  

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา รร.เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง 440                  

พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ทต.ท่าเรือ รร.เทศบาลท่าเรือประชานุกูล 921                  

พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ทต.ท่าเรือ รร.เทศบาลวัดกลาง 186                  

พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ทต.ท่าเรือ รร.เทศบาลวัดแค 99                    

พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ทต.ท่าหลวง รร.เทศบาลวัดถลุงเหล็ก 224                  

พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.นครหลวง รร.เทศบาลวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 75                    

พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก รร.คลองจิก(สุขสินนุเคราะห์) 5                      

พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก รร.วัดวิเวกวายุพัด 297                  

พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บ้านสร้าง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านสร้าง 599                  

พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.ปราสาททอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปราสาททอง 254                  

พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก ทต.บ้านแพรก รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว 120                  

พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ทม.ผักไห่ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองผักไห่ 35                    

พระนครศรีอยุธยา เสนา ทม.เสนา รร.เสนาบดี 717                  

พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.เจ้าเจ็ด รร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 149                  

พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.บางนมโค รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 268                  
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นักเรียน
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จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.บางนมโค รร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 447                  

พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.บางนมโค รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 149                  

พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.สามกอ รร.วัดสามกอ 212                  

พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.รางจรเข้ รร.องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 213                  

พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา รร.เทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล 555                  

พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา รร.เทศบาล 2 แม่ต  าดรุณเวทย์ 154                  

พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา รร.เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บ ารุง 227                  

พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล 443                  

พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา รร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ 451                  

พะเยา เมืองพะเยา ทม.พะเยา รร.เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ 254                  

พะเยา เมืองพะเยา ทต.แม่ปืม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ปืม 93                    

พะเยา จุน ทต.จุน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจุน 83                    

พะเยา จุน ทต.เวียงลอ รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) 136                  

พะเยา เชียงค า ทต.เวียง รร.เทศบาลต าบลเวียง 43                    

พะเยา ดอกค าใต้ ทม.ดอกค าใต้ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอกค าใต้ 25                    

พะเยา ดอกค าใต้ ทต.บ้านถ  า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านถ  า 70                    

พะเยา ปง ทต.งิม รร.เทศบาลต าบลงิม (คือเวียงจ่ า) 305                  

พะเยา ปง ทต.ปง รร.เทศบาลต าบลปง 69                    

พะเยา ปง ทต.แม่ยม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยม 60                    

พะเยา ภูซาง ทต.สบบง รร.เทศบาลสบบง 65                    

พะเยา แม่ใจ ทต.บ้านเหล่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 42                    

พังงา เมืองพังงา ทม.พังงา รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง 734                  

พังงา เมืองพังงา ทม.พังงา รร.อนุบาลช้าง 351                  

พังงา เมืองพังงา ทต.บางเตย รร.เทศบาลต าบลบางเตย 222                  

พังงา ตะก่ัวทุ่ง ทต.โคกกลอย รร.เทศบาลต าบลโคกกลอย 481                  

พังงา ตะก่ัวทุ่ง อบต.กะไหล รร.บ้านสามช่อง 74                    

พังงา ตะก่ัวทุ่ง อบต.กะไหล รร.อนุบาลกะไหล 137                  

พังงา ตะก่ัวป่า ทม.ตะก่ัวป่า รร.เทศบาลบ้านย่านยาว 1,489                

พังงา ตะก่ัวป่า ทม.ตะก่ัวป่า รร.เทศบาลบ้านศรีตะก่ัวป่า 690                  

พังงา ตะก่ัวป่า ทม.ตะก่ัวป่า รร.เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 247                  

พังงา ท้ายเหมือง ทต.ท้ายเหมือง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) 271                  

พังงา ท้ายเหมือง ทต.ล าแก่น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าแก่น 54                    

พังงา ท้ายเหมือง อบต.ท้ายเหมือง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง 73                    

พังงา ท้ายเหมือง อบต.ทุ่งมะพร้าว รร.องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมะพร้าว 298                  
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นักเรียน
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จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

พังงา ท้ายเหมือง อบต.ล าภี รร.อนุบาลล าภี 40                    

พัทลุง เมืองพัทลุง ทม.พัทลุง รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 2,425                

พัทลุง เมืองพัทลุง ทม.พัทลุง รร.เทศบาลวัดนางลาด 459                  

พัทลุง เมืองพัทลุง ทม.พัทลุง รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม 381                  

พัทลุง เมืองพัทลุง ทม.พัทลุง รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 1,129                

พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.โคกชะงาย รร.เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 397                  

พัทลุง เมืองพัทลุง อบต.ต านาน รร.บ้านทุ่งลาน 142                  

พัทลุง เขาชัยสน ทต.เขาชัยสน รร.เทศบาลเขาชัยสน 577                  

พัทลุง เขาชัยสน ทต.จองถนน รร.เทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) 191                  

พัทลุง ควนขนุน อบต.พนมวังก์ รร.บ้านเขาพนม 92                    

พัทลุง ตะโหมด ทต.ตะโหมด รร.เทศบาลตะโหมด 478                  

พัทลุง ตะโหมด ทต.แม่ขรี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี 525                  

พัทลุง บางแก้ว ทต.ท่ามะเด่ือ รร.อนุบาลราชพฤกษ์ 195                  

พัทลุง บางแก้ว ทต.บางแก้ว รร.บ้านหูแร่ 117                  

พัทลุง ปากพะยูน ทต.อ่าวพะยูน รร.อนุบาลอ่าวพะยูน 239                  

พัทลุง ป่าบอน อบต.ทุ่งนารี รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี 48                    

พัทลุง ป่าพะยอม ทต.ลานข่อย รร.บ้านห้วยศรีเกษร 53                    

พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร รร.เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 136                  

พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร รร.เทศบาลบ้านท่าหลวง 136                  

พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร รร.เทศบาลบ้านปากทาง 1,187                

พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.หัวดง รร.เทศบาลราษฎร์เจริญ 256                  

พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.เมืองเก่า รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 203                  

พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ย่านยาว รร.อนุบาล อบต.ย่านยาว 96                    

พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.หัวดง รร.องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 36                    

พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน รร.เทศบาล 2 48                    

พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน รร.เทศบาล 3 วัดสันติพลาราม 5                      

พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน รร.เทศบาล 4 202                  

พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 476                  

พิจิตร ทับคล้อ ทต.ทับคล้อ รร.เทศบาลทับคล้อ 116                  

พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก 114                  

พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 822                  

พิจิตร บางมูลนาก ทต.บางไผ่ รร.เทศบาล 1 (บางไผ่) 54                    

พิจิตร โพทะเล ทต.ท่าเสา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าเสา 113                  

พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง ทต.ไผ่รอบ รร.เทศบาลไผ่รอบ 39                    
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พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง ทต.โพธ์ิประทับช้าง รร.เทศบาลโพธ์ิประทับช้าง 982                  

พิจิตร วังทรายพูน ทต.หนองปล้อง รร.เทศบาลต าบลหนองปล้อง 53                    

พิจิตร สากเหล็ก ทต.สากเหล็ก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสากเหล็ก 176                  

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 643                  

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 674                  

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร 374                  

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก รร.เทศบาล 5 วัดพันปี 394                  

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน.พิษณุโลก รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 689                  

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทม.อรัญญิก รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 172                  

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทม.อรัญญิก รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) 74                    

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต.บ้านคลอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านคลอง 185                  

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.มะขามสูง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง 31                    

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วังน  าคู้ รร.อนุบาลวังน  าคู้ 51                    

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์ 150                  

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.สมอแข รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข 56                    

พิษณุโลก ชาติตระการ ทต.ป่าแดง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าแดง 90                    

พิษณุโลก บางระก า อบต.หนองกุลา รร.อนุบาลต าบลหนองกุลา 93                    

พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.พรหมพิราม รร.เทศบาลพิรามอุทิศ 700                  

พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.วงฆ้อง รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ นตง) 437                  

พิษณุโลก วัดโบสถ์ ทต.วัดโบสถ์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลวัดโบสถ์ 163                  

พิษณุโลก วัดโบสถ์ อบต.ท้อแท้ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลท้อแท้ 78                    

เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทม.เพชรบุรี รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 603                  

เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทม.เพชรบุรี รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง 138                  

เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทม.เพชรบุรี รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 1,094                

เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทม.เพชรบุรี รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 363                  

เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 1 บ้านชะอ า 1,101                

เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย 257                  

เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 251                  

เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 312                  

เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 468                  

เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 344                  

เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 127                  

เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอ า 455                  

เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า รร.เทศบาล 9 บ้านสามพระยา 298                  
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เพชรบุรี บ้านแหลม ทต.บ้านแหลม รร.เทศบาลวัดลักษณาราม 81                    

เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ รร.เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1,087                

เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ รร.เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 452                  

เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 139                  

เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทต.นาง่ัว รร.เทศบาลต าบลนาง่ัว 182                  

เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ชนแดน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชนแดน 69                    

เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ดงขุย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงขุย 61                    

เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ทต.ซับสมอทอด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลซับสมอทอด 26                    

เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ทม.วิเชียรบุรี รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 140                  

เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ทต.พุเตย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพุเตย 32                    

เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทม.หล่มสัก รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล 388                  

เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทม.หล่มสัก รร.เทศบาลบ้านสักงอย 198                  

เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทม.หล่มสัก รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 99                    

เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทม.หล่มสัก รร.อนุบาลบ้านศรีมงคล 188                  

เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.บ้านไร่ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 17                    

เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.สักหลง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง 76                    

แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ รร.เทศบาลวัดชัยมงคล 210                  

แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 117                  

แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ รร.เทศบาลวัดหัวข่วง 275                  

แพร่ เมืองแพร่ ทม.แพร่ รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง 1,515                

แพร่ เมืองแพร่ ทต.ช่อแฮ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลช่อแฮ 133                  

แพร่ เมืองแพร่ ทต.ทุ่งโฮ้ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) 84                    

แพร่ เมืองแพร่ ทต.ป่าแมต รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าแมต 43                    

แพร่ เมืองแพร่ ทต.สวนเข่ือน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสวนเข่ือน 46                    

แพร่ เด่นชัย ทต.เด่นชัย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเด่นชัย 226                  

แพร่ เด่นชัย อบต.ไทรย้อย รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลไทรย้อย 96                    

แพร่ ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลร้องกวาง 258                  

แพร่ ลอง ทต.เวียงต้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงต้า 65                    

แพร่ ลอง ทต.ห้วยอ้อ รร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 299                  

แพร่ ลอง อบต.หัวทุ่ง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 43                    

แพร่ วังชิ น ทต.วังชิ น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลวังชิ น 156                  

แพร่ วังชิ น อบต.แม่ป้าก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ป้าก 56                    

แพร่ วังชิ น อบต.แม่พุง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พุง 69                    

แพร่ สอง อบต.เตาปูน รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน 91                    
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แพร่ สูงเม่น อบต.ร่องกาศ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ 30                    

แพร่ สูงเม่น อบต.เวียงทอง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงทอง 46                    

แพร่ หนองม่วงไข่ ทต.หนองม่วงไข่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ 152                  

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว 1,757                

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 904                  

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2,522                

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี 772                  

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต 711                  

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 294                  

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต รร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 481                  

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.กะรน รร.เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 299                  

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต.รัษฎา รร.เทศบาลต าบลรัษฎา 138                  

ภูเก็ต กะทู้ ทม.กะทู้ รร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้ 430                  

ภูเก็ต กะทู้ ทม.กะทู้ รร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้ 758                  

ภูเก็ต กะทู้ ทม.ป่าตอง รร.เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน  าเย็น) 637                  

ภูเก็ต กะทู้ ทม.ป่าตอง รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๑ 351                  

ภูเก็ต กะทู้ ทม.ป่าตอง รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๒ 180                  

ภูเก็ต กะทู้ อบต.กมลา รร.อนุบาลกมลา 207                  

ภูเก็ต ถลาง ทต.เชิงทะเล รร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1,360                

ภูเก็ต ถลาง ทต.เทพกระษัตรี รร.เทศบาลเทพกระษัตรี 270                  

ภูเก็ต ถลาง ทต.ป่าคลอก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าคลอก 141                  

ภูเก็ต ถลาง ทต.ศรีสุนทร รร.อนุบาลศรีสุนทร 253                  

ภูเก็ต ถลาง อบต.เชิงทะเล รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 158                  

มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านค้อ 166                  

มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านแมด 33                    

มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านส่องนางใย 536                  

มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 584                  

มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลโพธ์ิศรี 122                  

มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา 404                  

มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม.มหาสารคาม รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา 267                  

มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน รร.อนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสองคอน (ศูนย์ไรซ์ไทยแลนด์) 145                  

มหาสารคาม แกด า อบต.วังแสง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง 72                    

มหาสารคาม ช่ืนชม ทต.หนองกุง รร.บ้านหลุบแซง 62                    

มหาสารคาม นาเชือก ทต.นาเชือก รร.เทศบาลนาเชือก 443                  
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มหาสารคาม นาดูน ทต.นาดูน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาดูน 73                    

มหาสารคาม บรบือ ทต.บรบือ รร.เทศบาลต าบลบรบือ 245                  

มหาสารคาม บรบือ อบต.บรบือ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ 123                  

มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ทต.พยัคฆภูมิพิสัย รร.เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 428                  

มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หนองแสง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 396                  

มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง) 771                  

มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร รร.เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 349                  

มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ดงเย็น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น 239                  

มุกดาหาร ค าชะอี ทต.ค าชะอี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลค าชะอี 229                  

มุกดาหาร นิคมค าสร้อย ทต.นิคมค าสร้อย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย 127                  

แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ทม.แม่ฮ่องสอน รร.เทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ 207                  

แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ทม.แม่ฮ่องสอน รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) 425                  

แม่ฮ่องสอน ขุนยวม ทต.ขุนยวม รร.เทศบาลต าบลขุนยวม 164                  

แม่ฮ่องสอน ปาย ทต.ปาย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปาย 38                    

แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ทต.แม่ลาน้อย รร.ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 199                  

แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ทต.แม่ลาน้อย รร.อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 117                  

แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ทต.แม่ยวม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยวม 135                  

แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ รร.อนุบาลต าบลบ้านกาศ 76                    

ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร รร.เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั งตรงจิตร 15 1,054                

ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร รร.เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1,201                

ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร รร.เทศบาล 3 ห้าธันวาคม 681                  

ยโสธร กุดชุม ทต.กุดชุมพัฒนา รร.เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บ ารุง 241                  

ยโสธร ทรายมูล ทต.ทรายมูล รร.เทศบาลต าบลทรายมูล 430                  

ยโสธร ป่าติ ว ทต.ป่าติ ว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าติ ว 111                  

ยโสธร เลิงนกทา ทต.เลิงนกทา รร.เทศบาลเลิงนกทา 588                  

ยโสธร เลิงนกทา อบต.สร้างม่ิง รร.บ้านกุดเสถียร 83                    

ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 1 บ้านสะเตง 275                  

ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก 331                  

ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ 504                  

ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 4 ธนวิถี 1,307                

ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า 875                  

ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา รร.เทศบาล 6 วัดเมืองยะลา 177                  

ยะลา เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก รร.อนุบาลพงปูโล๊ะ 37                    

ยะลา เมืองยะลา ทต.ล าใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่ 100                  
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ยะลา เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ 130                  

ยะลา เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ 179                  

ยะลา เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 3 บ้านกุนุงจนอง 223                  

ยะลา เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู 241                  

ยะลา เบตง ทม.เบตง รร.เทศบาล 6 ประชาสันต์ิ 140                  

ยะลา รามัน ทต.บาลอ รร.อนุบาลต าบลบาลอ 115                  

ยะลา รามัน ทต.เมืองรามันห์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 103                  

ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม 248                  

ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดป่าเรไร 515                  

ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 376                  

ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน 441                  

ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดสระทอง 835                  

ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลวัดเหนือ 403                  

ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 585                  

ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด รร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 587                  

ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย รร.เทศบาล ๑ เกษตรวิสัย 69                    

ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.อุ่มเม้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลอุ่มเม้า 76                    

ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ทต.ชัยวารี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชัยวารี 53                    

ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ทต.เชียงใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเชียงใหม่ 280                  

ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต.โพนทอง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโพนทอง 35                    

ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.ทุ่งหลวง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 90                    

ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.สุวรรณภูมิ รร.กระด่ิงทอง (เทศบาล 2) 23                    

ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.สุวรรณภูมิ รร.อนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล 1) 103                  

ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.สระคู รร.อนุบาลสระคู 17                    

ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต.เมืองไพร รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองไพร 72                    

ร้อยเอ็ด หนองพอก ทต.หนองพอก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองพอก 197                  

ร้อยเอ็ด หนองพอก อบต.ภูเขาทอง รร.โนนสมบูรณ์ประชารัฐ 347                  

ระนอง เมืองระนอง ทม.ระนอง รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 560                  

ระนอง เมืองระนอง ทม.ระนอง รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม 742                  

ระนอง ละอุ่น ทต.ละอุ่น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลละอุ่น 49                    

ระยอง เมืองระยอง ทน.ระยอง รร.เทศบาลบ้านปากคลอง 337                  

ระยอง เมืองระยอง ทน.ระยอง รร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1,675                

ระยอง เมืองระยอง ทน.ระยอง รร.เทศบาลวัดปากน  า 574                  

ระยอง เมืองระยอง ทน.ระยอง รร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 908                  
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ระยอง เมืองระยอง ทน.ระยอง รร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 1,892                

ระยอง เมืองระยอง ทม.มาบตาพุด รร.เทศบาลมาบตาพุด 1,197                

ระยอง เมืองระยอง ทต.เชิงเนิน รร.อนุบาลเชิงเนิน 239                  

ระยอง เมืองระยอง ทต.ทับมา รร.อนุบาลทับมา 348                  

ระยอง เมืองระยอง ทต.บ้านเพ รร.เทศบาล 1 130                  

ระยอง เมืองระยอง ทต.บ้านเพ รร.เทศบาล 2 225                  

ระยอง เมืองระยอง อบต.ตะพง รร.อนุบาลตะพง 257                  

ระยอง แกลง ทต.เมืองแกลง รร.อยู่เมืองแกลงวิทยา 266                  

ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู่ รร.เทศบาลสุนทรภู่ 144                  

ระยอง นิคมพัฒนา ทต.มาบข่าพัฒนา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา 321                  

ระยอง นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา รร.อนุบาลต าบลนิคมพัฒนา 529                  

ระยอง นิคมพัฒนา อบต.พนานิคม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม 49                    

ระยอง บ้านฉาง ทม.บ้านฉาง รร.เทศบาลเมืองบ้านฉาง ๑ (วัดคีรีภาวนาราม) 167                  

ระยอง บ้านฉาง ทม.บ้านฉาง รร.เทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ 187                  

ระยอง บ้านฉาง ทม.บ้านฉาง รร.นานาชาติเทศบาลมืองบ้านฉาง ๓ 185                  

ระยอง ปลวกแดง ทต.บ้านปลวกแดง รร.เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง 835                  

ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น  าคู้ รร.อนุบาลบ้านแม่น  าคู้ 179                  

ราชบุรี เมืองราชบุรี ทม.ราชบุรี รร.เทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร 332                  

ราชบุรี เมืองราชบุรี ทม.ราชบุรี รร.เทศบาล 2 วัดช่องลม 632                  

ราชบุรี เมืองราชบุรี ทม.ราชบุรี รร.เทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห์ 587                  

ราชบุรี เมืองราชบุรี ทม.ราชบุรี รร.เทศบาล 4 วัดมหาธาตุวรวิหาร 391                  

ราชบุรี เมืองราชบุรี ทม.ราชบุรี รร.เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี 641                  

ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต.เขางู รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเขางู 338                  

ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต.หลักเมือง รร.เทศบาลหลักเมือง 295                  

ราชบุรี ด าเนินสะดวก อบต.ดอนกรวย รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกรวย 78                    

ราชบุรี บ้านโป่ง ทม.บ้านโป่ง รร.เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 646                  

ราชบุรี บ้านโป่ง ทม.บ้านโป่ง รร.เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 183                  

ราชบุรี บ้านโป่ง ทม.บ้านโป่ง รร.เทศบาล 3 ประชายินดี 459                  

ราชบุรี บ้านโป่ง ทต.กรับใหญ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกรับใหญ่ 648                  

ราชบุรี โพธาราม ทม.โพธาราม รร.เทศบาลวัดโชค 282                  

ราชบุรี โพธาราม ทม.โพธาราม รร.เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 700                  

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.เขาสามยอด รร.เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 724                  

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.ลพบุรี รร.เทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 592                  

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.ลพบุรี รร.เทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 556                  
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ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.ลพบุรี รร.เทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 347                  

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.ลพบุรี รร.เทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 70                    

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.เขาพระงาม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเขาพระงาม 546                  

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม รร.เทศบาล 1 (ซอย 6) 302                  

ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม รร.อนุบาล (เทศบาล ๒) 68                    

ลพบุรี โคกส าโรง ทต.โคกส าโรง รร.เทศบาล 1 บ้านโคกส าโรง 525                  

ลพบุรี โคกส าโรง ทต.โคกส าโรง รร.เทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม 550                  

ลพบุรี โคกส าโรง ทต.โคกส าโรง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโคกส าโรง 395                  

ลพบุรี โคกส าโรง อบต.หนองแขม รร.บ้านหนองไผ่ 97                    

ลพบุรี ชัยบาดาล ทต.ล านารายณ์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล านารายณ์ 175                  

ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.บางงา รร.เทศบาลบางงา 95                    

ลพบุรี ท่าวุ้ง อบต.เขาสมอคอน รร.อนุบาลพระศรีอารย์ 205                  

ลพบุรี บ้านหม่ี ทม.บ้านหม่ี รร.เทศบาลบ้านหม่ี 437                  

ลพบุรี บ้านหม่ี ทม.บ้านหม่ี รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหม่ี 49 246                  

ลพบุรี หนองม่วง ทต.หนองม่วง รร.เทศบาลต าบลหนองม่วง 207                  

ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง รร.เทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล 393                  

ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง รร.เทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล 354                  

ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย 436                  

ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง 534                  

ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง รร.เทศบาล 6 วัดป่ารวก 136                  

ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง รร.เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา 438                  

ล าปาง เมืองล าปาง ทต.บ่อแฮ้ว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว 93                    

ล าปาง งาว อบต.บ้านร้อง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง 102                  

ล าปาง เมืองปาน อบต.บ้านขอ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ 94                    

ล าปาง แม่ทะ ทต.นาครัว รร.เทศบาลต าบลนาครัว 109                  

ล าปาง แม่ทะ ทต.น  าโจ้ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน  าโจ้ 69                    

ล าปาง แม่ทะ ทต.ป่าตันนาครัว รร.เทศบาลป่าตันนาครัว 159                  

ล าปาง แม่ทะ ทต.สิริราช รร.เทศบาลสิริราช 50                    

ล าปาง แม่เมาะ ทต.แม่เมาะ รร.เทศบาลแม่เมาะ 548                  

ล าปาง วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ รร.บ้านแม่สง 109                  

ล าปาง วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ รร.บ้านห้วยก้อด 226                  

ล าปาง วังเหนือ อบต.วังทรายค า รร.องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายค า ๑ บ้านป่าสัก 18                    

ล าปาง สบปราบ ทต.สบปราบ รร.เทศบาล 1 บ้านหล่าย 373                  

ล าปาง เสริมงาม ทต.เสริมงาม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเสริมงาม 74                    
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ล าปาง ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตร รร.เทศบาลห้างฉัตร 156                  

ล าพูน เมืองล าพูน ทม.ล าพูน รร.เทศบาลจามเทวี 128                  

ล าพูน เมืองล าพูน ทม.ล าพูน รร.เทศบาลประตูลี 848                  

ล าพูน เมืองล าพูน ทม.ล าพูน รร.เทศบาลสันป่ายางหน่อม 358                  

ล าพูน เมืองล าพูน ทม.ล าพูน รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง 262                  

ล าพูน เมืองล าพูน ทต.บ้านกลาง รร.เทศบาล ๑ บ้านกลาง 961                  

ล าพูน เมืองล าพูน ทต.บ้านแป้น รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแป้น 64                    

ล าพูน เมืองล าพูน ทต.อุโมงค์ รร.เทศบาลอุโมงค์ ๑ 277                  

ล าพูน ทุ่งหัวช้าง ทต.ทุ่งหัวช้าง รร.เทศบาลทุ่งหัวช้าง 183                  

ล าพูน บ้านธิ ทต.บ้านธิ รร.เทศบาลต าบลบ้านธิ (ป่าตาลหม่ืนราษฎร์อุปการ) 309                  

ล าพูน บ้านธิ อบต.ห้วยยาบ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 87                    

ล าพูน บ้านโฮ่ง ทต.บ้านโฮ่ง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง 76                    

ล าพูน ป่าซาง ทต.ป่าซาง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 71                    

ล าพูน แม่ทา ทต.ทากาศ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทากาศ 88                    

ล าพูน แม่ทา ทต.ทาปลาดุก รร.เทศบาลต าบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) 123                  

ล าพูน ลี ทต.ป่าไผ่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าไผ่ 115                  

ล าพูน เวียงหนองล่อง ทต.วังผาง รร.เทศบาลต าบลวังผาง 238                  

เลย เมืองเลย ทม.เลย รร.เทศบาล 1 ชุมชนศรีสะอาด 142                  

เลย เมืองเลย ทม.เลย รร.เทศบาล 2 ศรีบุญเรือง 231                  

เลย เมืองเลย ทม.เลย รร.เทศบาล 3 ศรีสว่าง 216                  

เลย เมืองเลย ทม.เลย รร.เทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด 556                  

เลย เมืองเลย ทต.นาดินด า รร.เทศบาลนาดินด า 103                  

เลย เมืองเลย ทต.นาดินด า รร.เทศบาลนาดินด า ๒ หนองนาทราย 19                    

เลย เมืองเลย ทต.นาโป่ง รร.อนุบาลเทศบาลนาโป่ง 106                  

เลย เมืองเลย ทต.นาอ้อ รร.เทศบาลนาอ้อ 256                  

เลย เมืองเลย ทต.นาอาน รร.เทศบาลนาอาน ๑ บ้านติดต่อ 74                    

เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน รร.เทศบาล ๒ 7                      

เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน รร.อนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1) 379                  

เลย เชียงคาน ทต.ธาตุ รร.เทศบาลต าบลธาตุ 226                  

เลย ท่าล่ี ทต.ท่าล่ี รร.เทศบาลท่าล่ี 176                  

เลย ท่าล่ี อบต.อาฮี รร.อนุบาลต าบลอาฮี 79                    

เลย นาด้วง ทต.นาด้วง รร.เทศบาลต าบลนาด้วง 661                  

เลย นาด้วง ทต.นาดอกค า รร.เทศบาลนาดอกค า (เทศบาล ๑) 115                  

เลย ภูเรือ ทต.ภูเรือ รร.อนุบาลเทศบาลภูเรือ 110                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

เลย ภูเรือ อบต.สานตม รร.อนุบาลต าบลสานตม 59                    

เลย วังสะพุง ทม.วังสะพุง รร.เทศบาลวังสะพุง 1 517                  

เลย วังสะพุง ทม.วังสะพุง รร.เทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล 267                  

เลย หนองหิน อบต.ปวนพุ รร.ปวนพุวัฒนา 160                  

ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 1 วัดเจียงอี 944                  

ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ 398                  

ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ 76                    

ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 4 บ้านโนนส านักมิตรภาพท่ี 121 139                  

ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง 123                  

ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 6 ม่ิงเมือง 74                    

ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง 188                  

ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม.กันทรลักษ์ รร.เทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม้) 187                  

ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต.ผักแพว รร.บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน 60                    

ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โนนค้อ รร.บ้านหนองมะเกลือ 74                    

ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ ทต.บึงบูรพ์ รร.เทศบาล 1 บ้านค้อ 78                    

ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.เมืองคง รร.บ้านบากเรือ 18                    

ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ทต.จานแสนไชย รร.อนุบาลเทศบาลจานแสนไชย 95                    

ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ทต.ห้วยทับทัน รร.เทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) 139                  

ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ทุ่งไชย รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งไชย 30                    

สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร รร.เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล 643                  

สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร รร.เทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 694                  

สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร รร.เทศบาล 4 รัฐประชานุเคราะห์ 177                  

สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.เชียงเครือ รร.เทศบาลต าบลเชียงเครือ 315                  

สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ดงมะไฟ รร.เทศบาลต าบลดงมะไฟ 139                  

สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ท่าแร่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ 117                  

สกลนคร ค าตากล้า ทต.ค าตากล้า รร.เทศบาลค าตากล้า 972                  

สกลนคร ค าตากล้า ทต.แพด รร.อนุบาลเทศบาลแพด 148                  

สกลนคร เจริญศิลป์ ทต.เจริญศิลป์ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ 153                  

สกลนคร วานรนิวาส ทต.วานรนิวาส รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 157                  

สกลนคร วาริชภูมิ ทต.วาริชภูมิ รร.เทศบาลวาริชภูมิ 202                  

สกลนคร ส่องดาว ทต.ส่องดาว รร.เทศบาลส่องดาว 178                  

สกลนคร อากาศอ านวย ทต.บะหว้า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า 264                  

สกลนคร อากาศอ านวย ทต.โพนแพง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโพนแพง 81                    

สกลนคร อากาศอ านวย ทต.อากาศอ านวย รร.ทต.อากาศอ านวย (ชุมชนอุปถัมภ์) 298                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา รร.เทศบาล 1 ถนนนครนอก 829                  

สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา รร.เทศบาล 2 อ่อนอุทิศ 783                  

สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา รร.เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง 678                  

สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา รร.เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย 643                  

สงขลา เมืองสงขลา ทม.เขารูปช้าง รร.เทศบาล 1 (เขาแก้ว) 541                  

สงขลา ควนเนียง ทต.ควนเนียง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลควนเนียง 194                  

สงขลา จะนะ ทต.จะนะ รร.อนุบาลเมืองจะนะ 141                  

สงขลา เทพา อบต.เกาะสะบ้า รร.อนุบาลเกาะสะบ้า 94                    

สงขลา นาทวี ทต.นาทวี รร.เทศบาลต าบลนาทวี 472                  

สงขลา นาทวี อบต.คลองกวาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกวาง 60                    

สงขลา ระโนด ทต.ระโนด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลระโนด 116                  

สงขลา สทิงพระ ทต.สทิงพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสทิงพระ 99                    

สงขลา สะเดา ทม.ปาดังเบซาร์ รร.เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 280                  

สงขลา สะเดา ทม.สะเดา รร.เทศบาล 1 บ้านสะเดา 1,398                

สงขลา สะเดา ทม.สะเดา รร.เทศบาล 2 บ้านสะเดา 529                  

สงขลา สะเดา ทม.สะเดา รร.เทศบาล 3 ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 152                  

สงขลา สะเดา ทต.ปริก รร.เทศบาลต าบลปริก 408                  

สงขลา สิงหนคร ทม.สิงหนคร รร.เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 428                  

สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี 704                  

สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ 1,744                

สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 3 โศภณพิทยาคุณานุสรณ์ 1,033                

สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 4 วัดคลองเรียน 877                  

สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ 540                  

สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ รร.เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 1,011                

สงขลา หาดใหญ่ ทม.คลองแห รร.เทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ) 686                  

สงขลา หาดใหญ่ ทม.ทุ่งต าเสา รร.อนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งต าเสา 132                  

สงขลา หาดใหญ่ ทต.พะตง รร.เทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง 608                  

สตูล เมืองสตูล ทม.สตูล รร.เทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม 273                  

สตูล เมืองสตูล ทม.สตูล รร.เทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม 667                  

สตูล เมืองสตูล ทม.สตูล รร.เทศบาล 3 บ้านหัวทาง 259                  

สตูล เมืองสตูล ทม.สตูล รร.เทศบาล 4 บ้านศาลากันตง 326                  

สตูล เมืองสตูล ทม.สตูล รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสตูล 505                  

สตูล เมืองสตูล ทต.คลองขุด รร.เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 147                  

สตูล ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งบุหลัง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลัง 71                    



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ รร.เทศบาล 2 วัดใน 758                  

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ รร.เทศบาล 3 คลองตาเค็ด 155                  

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ รร.เทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์ 713                  

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ รร.เทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร 244                  

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทม.ปากน  าสมุทรปราการ รร.เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม) 851                  

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.ด่านส าโรง รร.อนุบาลเทศบาลด่านส าโรง 1,160                

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางปู รร.เทศบาล ๑ (บางปูใหม่) 265                  

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางปู รร.เทศบาล ๒ (บางปู) 298                  

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางปู รร.เทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) 292                  

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางเมือง รร.อนุบาลเทศบาลบางเมือง 439                  

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.แพรกษา รร.แพรกษาวิเทศศึกษา 843                  

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.เทพารักษ์ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเทพารักษ์ 466                  

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต.แพรกษา รร.แพรกษาวิทยา 402                  

สมุทรปราการ บางพลี ทต.บางพลี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางพลี 355                  

สมุทรปราการ บางพลี ทม.บางแก้ว รร.สาธิตบางแก้ว 451                  

สมุทรปราการ บางพลี ทม.บางแก้ว รร.อนุบาลสาธิตบางแก้ว ๑ (วัดหนามแดง) 122                  

สมุทรปราการ บางพลี ทม.บางแก้ว รร.อนุบาลสาธิตบางแก้ว ๒ (สมุทรสิริวัฒน์) 87                    

สมุทรปราการ บางพลี ทม.บางแก้ว รร.อนุบาลสาธิตบางแก้ว ๓ (ไทยสมุทร) 62                    

สมุทรปราการ บางพลี ทม.บางแก้ว รร.อนุบาลสาธิตบางแก้ว ๔ (เปรมฤทัย) 54                    

สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย รร.สิริเบญญาลัย 1,513                

สมุทรปราการ พระประแดง ทม.พระประแดง รร.เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 793                  

สมุทรปราการ พระประแดง ทม.พระประแดง รร.เทศบาลวัดแค (ธรรมวิธานราษฎร์บ ารุง) 92                    

สมุทรปราการ พระประแดง ทม.พระประแดง รร.เทศบาลวัดทรงธรรม 889                  

สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง รร.เทศบาล 1 บางครุอุปการราษฎร์ 220                  

สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง รร.เทศบาล 2 เทศบาลเมืองลัดหลวง 152                  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม.สมุทรสงคราม รร.เทศบาลวัดธรรมนิมิต 150                  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม.สมุทรสงคราม รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส 684                  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม.สมุทรสงคราม รร.เทศบาลวัดป้อมแก้ว 667                  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม.สมุทรสงคราม รร.เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ 108                  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม.สมุทรสงคราม รร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ 164                  

สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.อัมพวา รร.เทศบาล 1 วัดนางวัง 128                  

สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.อัมพวา รร.เทศบาล 2 วัดเกษม 184                  

สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.อัมพวา รร.เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม 443                  

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) 1,008                
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นักเรียน
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สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) 220                  

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) 500                  

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดช่องลม (เป่ียมวิทยาคม) 933                  

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) 768                  

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) 468                  

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.นาดี รร.เทศบาลนาดี (ท.นด.๑) 973                  

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.บางปลา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 361                  

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย รร.เทศบาลอ้อมน้อย 477                  

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 451                  

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๒ 436                  

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๓ 158                  

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทม.กระทุ่มแบน รร.เทศบาลวัดดอนไก่ดี 1,329                

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทม.กระทุ่มแบน รร.เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1,726                

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทต.สวนหลวง รร.เทศบาลสวนหลวง 199                  

สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อบต.คลองมะเด่ือ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเด่ือ 222                  

สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทม.สระแก้ว รร.เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 217                  

สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทม.สระแก้ว รร.เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 344                  

สระแก้ว วังน  าเย็น ทม.วังน  าเย็น รร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1,125                

สระแก้ว วังน  าเย็น ทม.วังน  าเย็น รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวังน  าเย็น 311                  

สระแก้ว อรัญประเทศ ทม.อรัญญประเทศ รร.เทศบาลชนะชัยศรี 661                  

สระแก้ว อรัญประเทศ ทม.อรัญญประเทศ รร.เทศบาลบ้านกิโลสอง 870                  

สระแก้ว อรัญประเทศ ทต.ฟากห้วย รร.บ้านฟากห้วย 128                  

สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี รร.เทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 281                  

สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี รร.เทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 741                  

สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี รร.เทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม 309                  

สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี รร.เทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย 230                  

สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี รร.เทศบาล 4 วัดบ ารุงธรรม 401                  

สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี รร.เทศบาล 5 วัดดาวเรือง 219                  

สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี รร.เทศบาล 6 วัดเชิงเขา 304                  

สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี รร.เทศบาล 7 วัดแก่งขนุน 358                  

สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี รร.เทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม 124                  

สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี รร.เทศบาล 9 วัดเขาคูบา 165                  

สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.ป๊อกแป๊ก รร.อนุบาล ทต.ป๊อกแป๊ก 123                  

สระบุรี แก่งคอย ทม.แก่งคอย รร.เทศบาลบ้านม่วง 884                  



จ านวน

นักเรียน
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จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

สระบุรี แก่งคอย ทม.แก่งคอย รร.เทศบาลพัฒนา 488                  

สระบุรี แก่งคอย ทม.แก่งคอย รร.เทศบาลวัดแก่งคอย 174                  

สระบุรี แก่งคอย ทม.ทับกวาง รร.เทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม 159                  

สระบุรี แก่งคอย ทม.ทับกวาง รร.เทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเลต์) 250                  

สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ ทต.หน้าพระลาน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหน้าพระลาน 83                    

สระบุรี ดอนพุด ทต.ดอนพุด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดอนพุด 59                    

สระบุรี ดอนพุด ทต.ดอนพุด รร.อนุบาลบ้านหลวง 10                    

สระบุรี พระพุทธบาท ทม.พระพุทธบาท รร.เทศบาลพระพุทธบาท 883                  

สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค รร.เทศบาล 1 นาเร่ิงราษฎร์บ ารุง 917                  

สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค รร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร 242                  

สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค รร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล 289                  

สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค รร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 1,317                

สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค รร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 256                  

สระบุรี หนองแค ทต.หินกอง รร.เทศบาลหินกอง 489                  

สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลาหมอ รร.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 312                  

สระบุรี หนองโดน ทต.หนองโดน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองโดน 51                    

สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี รร.เทศบาล 1 วัดโพธ์ิแก้วนพคุณ 153                  

สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี รร.เทศบาล 2 วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ 18                    

สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี รร.อนุบาลเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร 523                  

สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทต.ทับยา รร.วัดสุทธาวาส 48                    

สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทต.อินทร์บุรี รร.เทศบาล 1 สหราษฎร์วิทยา 198                  

สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต.ท่างาม รร.อนุบาลท่างาม 59                    

สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทม.สุโขทัยธานี รร.เทศบาลเมืองสุโขทัย 480                  

สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทม.สุโขทัยธานี รร.เทศบาลวัดไทยชุมพล 1,518                

สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทต.บ้านสวน รร.เทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) 134                  

สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.บ้านหลุม รร.บ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) 173                  

สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.ยางซ้าย รร.บ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ 211                  

สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ป่าแฝก รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแฝก 107                  

สุโขทัย คีรีมาศ ทต.ทุ่งหลวง รร.วัดดุสิดาราม 127                  

สุโขทัย คีรีมาศ ทต.ทุ่งหลวง รร.วัดลายมิตรภาพท่ี 80 103                  

สุโขทัย คีรีมาศ ทต.บ้านโตนด รร.เทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) 197                  

สุโขทัย คีรีมาศ อบต.สามพวง รร.บ้านหนองสีดา 64                    

สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ทต.ทุ่งเสล่ียม รร.เทศบาลทุ่งเสล่ียม (ศรีเสล่ียมวิทยา) 117                  

สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล รร.บ้านกมลราษฏร์ 48                    
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สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ทต.ลานหอย รร.อนุบาลเทศบาลต าบลลานหอย 91                    

สุโขทัย บ้านด่านลานหอย อบต.วังน  าขาว รร.บ้านวังโคนไผ่ 119                  

สุโขทัย ศรีนคร ทต.ศรีนคร รร.เทศบาลศรีนคร 44                    

สุโขทัย ศรีนคร อบต.หนองบัว รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 81                    

สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทม.ศรีสัชนาลัย รร. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) 55                    

สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทม.ศรีสัชนาลัย รร.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 23                    

สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.แม่สิน รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน 133                  

สุโขทัย ศรีส าโรง ทต.ศรีส าโรง รร.เทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) 147                  

สุโขทัย ศรีส าโรง อบต.เกาะตาเลี ยง รร.บ้านวงฆ้อง 72                    

สุโขทัย ศรีส าโรง อบต.ทับผึ ง รร.บ้านเกาะวงษ์เกียรต์ิ (ชัชวาลย์อนุสรณ์) 37                    

สุโขทัย สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก รร.เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 177                  

สุโขทัย สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก รร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1,455                

สุโขทัย สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก รร.เทศบาลวัดสวรรคาราม 166                  

สุโขทัย สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก รร.เทศบาลวัดสวัสติการาม 123                  

สุโขทัย สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1,689                

สุโขทัย สวรรคโลก ทต.ในเมือง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลในเมือง 91                    

สุโขทัย สวรรคโลก ทต.เมืองบางขลัง รร.บ้านวงพระจันทร์ (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 15                    

สุโขทัย สวรรคโลก ทต.คลองยาง รร.บ้านคลองวังทอง 169                  

สุโขทัย สวรรคโลก อบต.ย่านยาว รร.วัดท่าช้าง 113                  

สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี รร.เทศบาล 1 วัดประตูสาร 557                  

สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 735                  

สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี รร.เทศบาล 3 วัดไชนาวาส 361                  

สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี รร.เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 455                  

สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต.บ้านโพธ์ิ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 96                    

สุพรรณบุรี ด่านช้าง ทต.ด่านช้าง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลด่านช้าง 59                    

สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.ทุ่งคลี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งคลี 55                    

สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทม.สองพ่ีน้อง รร.เทศบาล 1 ตลาดบางล่ี 488                  

สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทม.สองพ่ีน้อง รร.เทศบาล 2 อ านวยวิทย์ 121                  

สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทม.สองพ่ีน้อง รร.เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน 180                  

สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทม.สองพ่ีน้อง รร.เทศบาล 4 วัดโพธ์ิอ้น 58                    

สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทม.สองพ่ีน้อง รร.เทศบาล 5 วัดศรีส าราญ 99                    

สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทม.สองพ่ีน้อง รร.เทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคูปถัมภ์ 208                  

สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง อบต.บางตาเถร รร.องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 158                  

สุพรรณบุรี สามชุก ทต.สามชุก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสามชุก 76                    
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สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ ทต.หนองหญ้าไซ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 177                  

สุพรรณบุรี อู่ทอง อบต.พลับพลาไชย รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย 26                    

สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล 1 แตงอ่อนเผดิมวิทยา 765                  

สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล 4 วัดโพธาวาส 832                  

สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล 5 1,114                

สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทน.สุราษฎร์ธานี รร.เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 510                  

สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทต.ขุนทะเล รร.อนุบาลบ้านยูงทอง 152                  

สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทต.วัดประดู่ รร.เทศบาล ๑ วัดประดู่ (เสง่ียม พัฒน์มาก) 143                  

สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ทต.วัดประดู่ รร.บ้านบางชุมโถ 18                    

สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบต.บางไทร รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร 58                    

สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต.กาญจนดิษฐ์ รร.เทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) 441                  

สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต.ช้างขวา รร.เทศบาล ๑ (บ้านสะพานกฐิน) 71                    

สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ อบต.คลองสระ รร.อนุบาลบ้านคลองสระ 345                  

สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต.เกาะพะงัน รร.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน 492                  

สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย รร.เทศบาล 1 วัดละไม 563                  

สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย รร.เทศบาล 2 วัดสระเกศ 382                  

สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย รร.เทศบาล 3 วัดสมุทราราม 246                  

สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย รร.เทศบาล 4 วัดคีรีมาส 83                    

สุราษฎร์ธานี ดอนสัก ทม.ดอนสัก รร.เทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว) 68                    

สุราษฎร์ธานี ดอนสัก ทม.ดอนสัก รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก 156                  

สุราษฎร์ธานี ดอนสัก อบต.ปากแพรก รร.บ้านเขาพระอินทร์ 235                  

สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน ทต.บ้านตาขุน รร.เทศบาลบ้านตาขุน 142                  

สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม ทต.บ้านนา รร.เทศบาลต าบลบ้านนา 170                  

สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทม.นาสาร รร.เทศบาล 1 ห้วยมุด 242                  

สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทม.นาสาร รร.เทศบาล 2 บ้านอู่มาด 152                  

สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทม.นาสาร รร.เทศบาล 3 บ้านคลองหา0นาเตรียะ 429                  

สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทม.นาสาร รร.เทศบาล 4 บ้านทุ่งคาเกรียน 159                  

สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทม.นาสาร รร.เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ 118                  

สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทต.พรุพี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพรุพี 10                    

สุราษฎร์ธานี พระแสง ทต.ย่านดินแดง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลย่านดินแดง 143                  

สุราษฎร์ธานี พุนพิน ทม.ท่าข้าม รร.ทม.ท่าข้าม 1 562                  

สุราษฎร์ธานี พุนพิน ทม.ท่าข้าม รร.ทม.ท่าข้าม 2 315                  

สุราษฎร์ธานี พุนพิน ทม.ท่าข้าม รร.ทม.ท่าข้าม 3 427                  

สุราษฎร์ธานี พุนพิน ทม.ท่าข้าม รร.ทม.ท่าข้าม 4 165                  
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นักเรียน
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จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

สุราษฎร์ธานี พุนพิน อบต.ตะปาน รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลตะปาน 81                    

สุราษฎร์ธานี เวียงสระ ทต.ทุ่งหลวง รร.เทศบาลทุ่งหลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว) 286                  

สุราษฎร์ธานี เวียงสระ ทต.เมืองเวียง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองเวียง 96                    

สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทม.สุรินทร์ รร.เทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม 500                  

สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทม.สุรินทร์ รร.เทศบาล 2 วิภัชศึกษา 748                  

สุรินทร์ จอมพระ ทต.กระหาด รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกระหาด 173                  

สุรินทร์ ท่าตูม ทต.ท่าตูม รร.เทศบาลท่าตูม 861                  

สุรินทร์ ปราสาท ทต.กันตวจระมวล รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกันตวจระมวล 123                  

สุรินทร์ รัตนบุรี ทต.รัตนบุรี รร.เทศบาลรัตนบุรี 373                  

สุรินทร์ ศีขรภูมิ ทต.ผักไหม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลผักไหม 119                  

สุรินทร์ สนม ทต.แคน รร.เทศบาลต าบลแคน 96                    

สุรินทร์ สังขะ ทต.สังขะ รร.เทศบาลสังขะ 483                  

สุรินทร์ ส าโรงทาบ ทต.หม่ืนศรี รร.กีฬาหม่ืนศรีวิทยานุสรณ์ 82                    

หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย รร.เทศบาล 1 สว่างวิทยา 622                  

หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย รร.เทศบาล 2 ช านาญอนุเคราะห์ 306                  

หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย รร.เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บ ารุง 213                  

หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย รร.เทศบาล 4 ฉลองรัตน์ 487                  

หนองคาย เมืองหนองคาย ทม.หนองคาย รร.เทศบาล ๕ มีชัยวิทยา 142                  

หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.วัดธาตุ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลวัดธาตุ 248                  

หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.เวียงคุก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงคุก 106                  

หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.หนองสองห้อง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองสองห้อง 41                    

หนองคาย ท่าบ่อ ทม.ท่าบ่อ รร.เทศบาล 1 เมืองท่าบ่อ 1,370                

หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต.ศรีเชียงใหม่ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 137                  

หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก รร.อนุบาลหนองปลาบาก 89                    

หนองคาย ศรีเชียงใหม่ อบต.พระพุทธบาท รร.อนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์ 208                  

หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทม.หนองบัวล าภู รร.เทศบาล 1 หนองบัวล าภู 234                  

หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทต.หัวนา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหัวนา 71                    

หนองบัวล าภู นากลาง ทต.กุดดินจ่ี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกุดดินจ่ี 414                  

หนองบัวล าภู นากลาง ทต.นากลาง รร.เทศบาลนากลาง ๑ 219                  

หนองบัวล าภู นาวัง ทต.นาเหล่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาเหล่า 150                  

หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต.โนนสูงเปลือย รร.เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 135                  

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม.อ่างทอง รร.เทศบาล 1 วัดต้นสน 460                  

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม.อ่างทอง รร.เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 271                  

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม.อ่างทอง รร.เทศบาล 3 วัดชัยมงคล 862                  
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(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม.อ่างทอง รร.เทศบาล ๔ ประถมสาธิต 119                  

อ่างทอง ไชโย อบต.ชัยฤทธ์ิ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลชัยฤทธ์ิ 73                    

อ่างทอง ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดแจ้ง 148                  

อ่างทอง ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ 126                  

อ่างทอง ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดป่าโมกข์ 399                  

อ่างทอง ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 81                    

อ่างทอง ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดแสนสุข 117                  

อ่างทอง ป่าโมก ทต.ป่าโมก รร.เทศบาลวัดอัมพวัน 84                    

อ่างทอง โพธ์ิทอง ทต.โคกพุทรา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโคกพุทรา 20                    

อ่างทอง โพธ์ิทอง ทต.ทางพระ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทางพระ 52                    

อ่างทอง โพธ์ิทอง อบต.บางเจ้าฉ่า รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า 145                  

อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม.อ านาจเจริญ รร.เทศบาล 1 วัดเทพมงคล 682                  

อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม.อ านาจเจริญ รร.เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (พุทธอุทยาน) 179                  

อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม.อ านาจเจริญ รร.สาธิตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 80                    

อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต.น  าปลีก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน  าปลีก 365                  

อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.ปทุมราชวงศา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา 76                    

อ านาจเจริญ พนา ทต.พนา รร.เทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) 355                  

อ านาจเจริญ พนา ทต.พนา รร.อนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) 168                  

อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต.อ านาจ รร.เทศบาลอ านาจ 395                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 1 โพศรี 644                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี 320                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 11 หนองหิน 196                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 12 บ้านช้าง 58                    

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 2 มุขมนตรี 750                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 3 บ้านเหล่า 435                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 4 วัดโพธ์ิวราราม 270                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 698                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 614                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา 311                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี รร.เทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ 78                    

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม.หนองส าโรง รร.เทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองส าโรง 148                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม.หนองส าโรง รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองส าโรง 196                  

อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองบัว รร.เทศบาล 1 หนองใส 664                  

อุดรธานี กุดจับ ทต.กุดจับ รร.อนุบาลเทศบาลกุดจับ 164                  
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อุดรธานี กุดจับ ทต.ตาลเลียน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตาลเลียน 61                    

อุดรธานี กุดจับ ทต.ปะโค รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปะโค 52                    

อุดรธานี กุมภวาปี ทต.ห้วยเกิ ง รร.เทศบาล 1 บ้านโสกคูณ 337                  

อุดรธานี น  าโสม ทต.น  าโสม รร.เทศบาลต าบลน  าโสม 44                    

อุดรธานี โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด รร.เทศบาลต าบลโนนสะอาด 471                  

อุดรธานี บ้านดุง ทม.บ้านดุง รร.เทศบาล 1 276                  

อุดรธานี บ้านดุง ทม.บ้านดุง รร.เทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) 101                  

อุดรธานี บ้านผือ อบต.บ้านค้อ รร.อนุบาลหนองกอง 61                    

อุดรธานี หนองแสง อบต.แสงสว่าง รร.บ้านท่าสี 66                    

อุดรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง รร.เทศบาล 1 โคกสูง 91                    

อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ รร.เทศบาลท่าอิฐ 2,088                

อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ รร.เทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 157                  

อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ รร.เทศบาลวัดคลองโพธ์ิ 852                  

อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ รร.เทศบาลวัดท้ายตลาด 610                  

อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม 149                  

อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทม.อุตรดิตถ์ รร.เทศบาลวัดหนองผา 182                  

อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.ผาจุก รร.อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ 218                  

อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทต.จริม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม 50                    

อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทต.ร่วมจิต รร.ร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) 98                    

อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทต.ร่วมจิต รร.อนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษา 99                    

อุตรดิตถ์ ลับแล ทต.ศรีพนมมาศ รร.พนมมาศพิทยากร 588                  

อุตรดิตถ์ ลับแล ทต.หัวดง รร.เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 340                  



จ านวน

นักเรียน

(คน)

จังหวัด อ าเภอ อปท. ช่ือสถานศึกษา

อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทม.อุทัยธานี รร.เทศบาลบ้านปากกะบาด 85                    

อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทม.อุทัยธานี รร.เทศบาลวัดธรรมโศภิต 92                    

อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทม.อุทัยธานี รร.เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม 270                  

อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทม.อุทัยธานี รร.เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 501                  

อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทม.อุทัยธานี รร.เทศบาลวัดอมฤตวารี 223                  

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี รร.เทศบาล 1 บูรพาอุบล 231                  

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี รร.เทศบาล 2 หนองบัว 1,057                

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 252                  

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี รร.เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื อ 107                  

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี รร.เทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง 118                  

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.ขามใหญ่ รร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 333                  

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.ขามใหญ่ รร.อนุบาลบ้านหนองหว้า 111                  

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.อุบล รร.อนุบาลศรีวนาไล 73                    

อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต.กระโสบ รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ 41                    

อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลขามป้อม 218                  

อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หัวนา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหัวนา 23                    

อุบลราชธานี เดชอุดม ทม.เดชอุดม รร.อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม 44                    

อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.นาส่วง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาส่วง 43                    

อุบลราชธานี เดชอุดม ทต.บัวงาม รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบัวงาม 1 92                    

อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.กลาง รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกลาง ๑ (บ้านหมากมาย) 70                    

อุบลราชธานี ตระการพืชผล ทต.ตระการพืชผล รร.เทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร 214                  

อุบลราชธานี ตระการพืชผล ทต.ตระการพืชผล รร.เทศบาล ๒ บ้านม่วงเดียด 5                      

อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ถ  าแข้ รร.บ้านบ๋าหอย 31                    

อุบลราชธานี บุณฑริก ทต.บุณฑริก รร.เทศบาลบุณฑริก 128                  

อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.นาโพธ์ิ รร.อนุบาลบ้านขุมค า 85                    

อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทม.พิบูลมังสาหาร รร.เทศบาล 1 บ้านโพธ์ิกลาง 962                  

อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทม.พิบูลมังสาหาร รร.เทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร 416                  

อุบลราชธานี วารินช าราบ ทม.วารินช าราบ รร.เทศบาลบ้านสุขส าราญ 694                  

อุบลราชธานี วารินช าราบ ทม.วารินช าราบ รร.เทศบาลบ้านหนองตาโผ่น 400                  

อุบลราชธานี วารินช าราบ ทม.วารินช าราบ รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ 1,457                

อุบลราชธานี วารินช าราบ ทต.แสนสุข รร.เทศบาลแสนสุข 443                  

อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก ทต.เหล่าเสือโก้ก รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก 70                    


