
หนา้ที ่1

1 กระบ่ี อบต.คลองหิน รร.องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหิน (บ้านป่างาม) 3081300601
2 กาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 3071100101
3 กาฬสินธ์ุ อบต.โคกสะอาด รร.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 3046300101
4 กาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลท่าคันโท รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.) 3046200701
5 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ รร.ดงมูลวิทยาคม 3046100106
6 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ รร.บัวขาว 3046100111
7 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ รร.เมืองสมเด็จ 3046100101
8 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ รร.ล าปาววิทยาคม 3046100104
9 กาฬสินธ์ุ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ รร.เทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ 3046200101
10 กาฬสินธ์ุ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ รร.เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 3046200104
11 กาฬสินธ์ุ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ รร.เทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 3046200105
12 กาฬสินธ์ุ อบต.คลองขาม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 3046300201
13 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 3040100104
14 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.พระยืนวิทยาคาร 3040100116
15 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น รร.เมืองพลพิทยาคม 3040100101
16 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลคุ้มหนองคู 3040200103
17 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 3040200111
18 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านสามเหล่ียม 3040200108
19 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ 3040200105
20 ขอนแก่น เทศบาลต าบลส าราญ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลส าราญ 3040202001
21 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองสองห้อง รร.เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 3040202501
22 ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 3024200102
23 ชลบุรี เทศบาลเมืองหนองปรือ รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 3020201101
24 ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง รร.เทศบาล 1 (สถาวร) 3020200401
25 ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง รร.เทศบาล 2 (ตะวันออก) 3020200402
26 ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง รร.อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 3020200403
27 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.ชุมชนวัดหนองค้อ 3020100102
28 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) 3020100106
29 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.พลูตาหลวงวิทยา 3020100105
30 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3020100107
31 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี 3020100115
32 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.สวนป่าเขาชะอางค์ 3020100104
33 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 3020100101
34 ชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 3020200104
35 ชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 3020200202
36 ชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา 3020200203
37 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 3036100110
38 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ รร.บ าเหน็จณรงค์วิทยาคม 3036100101
39 ชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน รร.อุดมวิทยากร 3086200202
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40 เชียงราย เทศบาลต าบลบ้านดู่ รร.เทศบาลบ้านดู่ 3057201001
41 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลจอมทอง รร.เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 3050203001
42 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบ้านแปะ รร.เทศบาลบ้านแปะ ๑ 3050205601
43 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่สอย รร.บ้านวังน  าหยาด 3050205701
44 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง รร.บ้านห้วยเป้า 3050201101
45 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่ข่า รร.บ้านหล่ายฝาง 3050202601
46 เชียงใหม่ อบต.แม่สูน รร.บ้านล้องอ้อ 3050301101
47 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ รร.บ้านศาลา 3050100104
48 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดกู่ค า 3050200103
49 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดเกตการาม 3050200101
50 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดเชียงยืน 3050200110
51 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 3050200102
52 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 3050200107
53 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดพวกช้าง 3050200109
54 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง 3050200108
55 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 3050200105
56 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รร.เทศบาลวัดหม่ืนเงินกอง 3050200111
57 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ รร.เทศบาลต าบลสุเทพ 3050205501
58 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง รร.อนุบาลหนองป่าคร่ัง 3050200701
59 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันมหาพน รร.เทศบาลต าบลสันมหาพน 3050201301
60 เชียงใหม่ อบต.ดอนแก้ว รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 3050300901
61 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบวกค้าง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบวกค้าง 3050201001
62 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบ้านกลาง รร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง 3050200201
63 ตรัง เทศบาลนครตรัง รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ 3092200104
64 ตรัง เทศบาลต าบลย่านตาขาว รร.อนุบาลเทศบาลต าบลย่านตาขาว 3092200401
65 ตาก อบต.ด่านแม่ละเมา รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) 3063300902
66 นครพนม เทศบาลต าบลน  าก่ า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน  าก่ า 3048200501
67 นครราชสีมา เทศบาลเมืองปากช่อง รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย 3030200401
68 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.โตนดพิทยาคม 3030100103
69 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.วังโป่งพิทยาคม 3030100128
70 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.วังไม้แดงพิทยาคม 3030100137
71 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา รร.วังหมีพิทยาคม 3030100147
72 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม รร.โยธินนุกูล 3030200801
73 นครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง รร.เทศบาล 1 บ้านชุมแสง 3060200201
74 นครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง รร.เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม 3060200203
75 นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ รร.นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 3060100101
76 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3060200106
77 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดไทรเหนือ 3060200108
78 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดปากน  าโพใต้ 3060200102
79 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม 3060200107
80 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลลาดยาว รร.เทศบาลต าบลลาดยาว 3060200601
81 น่าน เทศบาลต าบลกลางเวียง รร.เทศบาล (บ้านหนองนก) 3055200201
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82 บึงกาฬ เทศบาลต าบลท่าสะอาด รร.เทศบาลท่าสะอาด 3043201101
83 บึงกาฬ เทศบาลต าบลป่งไฮ รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่งไฮ 3043300101
84 ปทุมธานี เทศบาลเมืองท่าโขลง รร.เทศบาลท่าโขลง 1 3013200201
85 ปทุมธานี อบต.คลองส่ี รร.วัดเพ่ิมทาน (ประยงค์ุประชานุสรณ์) 3013300602
86 ปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี รร.สามโคก 3013100102
87 ปทุมธานี เทศบาลต าบลบางพูน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางพูน 3013201201
88 ปทุมธานี เทศบาลเมืองล าสามแก้ว รร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ 3013200601
89 ปทุมธานี เทศบาลต าบลล าลูกกา รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าลูกกา 3013201101
90 ปทุมธานี อบต.บึงค าพร้อย รร.องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม)3013300301
91 ประจวบคีรีขันธ์ อบต.หนองตาแต้ม รร.บ้านหนองตาแต้ม 3077300202
92 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม 3077200101
93 ปราจีนบุรี เทศบาลต าบลกบินทร์ รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 3025200202
94 ปราจีนบุรี เทศบาลต าบลนาดี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาดี 3025200301
95 ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 3025100109
96 ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคาร 3025100110
97 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ 3025200101
98 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รร.เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล 3025200102
99 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ 3025200104
100 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล 3025200106
101 พะเยา เทศบาลเมืองพะเยา รร.เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บ ารุง 3056200103
102 เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย 3076200202
103 เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอ า 3076200208
104 เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอ า รร.เทศบาล 9 บ้านสามพระยา 3076200209
105 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลชนแดน รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชนแดน 3067200401
106 เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล 3067200202
107 เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 3067200201
108 เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 3067200204
109 แพร่ เทศบาลเมืองแพร่ รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 3054200105
110 ภูเก็ต เทศบาลต าบลป่าคลอก รร.เทศบาลป่าคลอก 3083200902
111 มหาสารคาม เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย รร.เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 3044200301
112 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม รร.หนองเหล็กศึกษา 3044100103
113 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลบ้านค้อ 3044200103
114 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลโพธ์ิศรี 3044200102
115 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา 3044200106
116 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา 3044200101
117 แม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) 3058200103
118 แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย รร.ไท่จง (เทศบาล ๓) 3058200203
119 ยโสธร เทศบาลต าบลทรายมูล รร.เทศบาลต าบลทรายมูล 3035200201
120 ยโสธร อบจ.ยโสธร รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 3035100102
121 ยโสธร เทศบาลต าบลเลิงนกทา รร.เทศบาลเลิงนกทา 3035200401
122 ระยอง เทศบาลนครระยอง รร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 3021200103
123 ราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี รร.สาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี 3070200103
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124 ล าปาง เทศบาลต าบลนาครัว รร.เทศบาลต าบลนาครัว 3052200801
125 ล าปาง เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว รร.เทศบาลป่าตันนาครัว 3052200201
126 ล าปาง เทศบาลต าบลสบปราบ รร.เทศบาล 1 บ้านหล่าย 3052200501
127 เลย อบต.ปวนพุ รร.ปวนพุวัฒนา 3042300101
128 ศรีสะเกษ อบต.ผักแพว รร.บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน 3033300201
129 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ รร.เทศบาล 1 บ้านค้อ 3033200301
130 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.กันทรอมวิทยาคม 3033100104
131 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์ 3033100139
132 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ดงรักวิทยา 3033100124
133 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ด่านอุดมศึกษา 3033100119
134 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ตระกาศประชาสามัคคี 3033100125
135 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ไตรมิตร 3033100115
136 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.นาแก้ววิทยา 3033100127
137 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.โนนปูนวิทยาคม 3033100136
138 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.บ้านปราสาท 3033100106
139 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.บ้านเพียนาม 3033100102
140 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 3033100134
141 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.โพธ์ิศรีสุวรรณวิทยาคม 3033100116
142 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ไพรบึงวิทยาคม 3033100103
143 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ร่มโพธ์ิวิทยา 3033100130
144 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ราษีไศล 3033100137
145 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.แวงแก้ววิทยา 3033100110
146 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.ศิลาลาดวิทยา 3033100138
147 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ รร.สายธารวิทยา 3033100126
148 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รร.เทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ 3033200103
149 ศรีสะเกษ อบต.เมืองคง รร.บ้านบากเรือ 3033300301
150 สกลนคร เทศบาลต าบลค าตากล้า รร.เทศบาลค าตากล้า 3047200301
151 สกลนคร อบจ.สกลนคร รร.ค ายางพิทยาคม 3047100106
152 สกลนคร อบจ.สกลนคร รร.ธาตุทองอ านวยวิทย์ 3047100102
153 สกลนคร อบจ.สกลนคร รร.ภูดินแดงวิทยา 3047100104
154 สกลนคร เทศบาลต าบลวานรนิวาส รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 3047200601
155 สงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รร.เทศบาล 1 (เขาแก้ว) 3090200701
156 สงขลา เทศบาลต าบลพะวง รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพะวง 3090201701
157 สงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ รร.เทศบาล ๑ (เมืองคอหงส์) 3090201801
158 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองบางแก้ว รร.สาธิตบางแก้ว 3011300305
159 สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ รร.เทศบาล 3 คลองตาเค็ด 3011200103
160 สมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รร.เทศบาลวัดป้อมแก้ว 3075200105
161 สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย รร.เทศบาลอ้อมน้อย 3074200401
162 สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3074200402
163 สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๒ 3074200404
164 สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๓ 3074200405
165 สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย 3074200403
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166 สมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร รร.บ้านปล่องเหล่ียม 3074100101
167 สมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร รร.วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร 3074100102
168 สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) 3074200206
169 สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) 3074200203
170 สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน) 3074200201
171 สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) 3074200204
172 สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) 3074200205
173 สระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว รร.เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 3027200201
174 สระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว รร.เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 3027200202
175 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังน  าเย็น รร.เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 3027200301
176 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังน  าเย็น รร.มัธยมเทศบาลเมืองวังน  าเย็น 3027200303
177 สระแก้ว เทศบาลต าบลฟากห้วย รร.บ้านฟากห้วย 3027200401
178 สุโขทัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย รร. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) 3064201003
179 สุโขทัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย รร.บ้านเมืองเก่า 3064201002
180 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง รร.เทศบาล 1 ตลาดบางล่ี 3072200201
181 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง รร.เทศบาล 5 วัดศรีส าราญ 3072200205
182 สุพรรณบุรี อบต.บางตาเถร รร.องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 3072300101
183 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ รร.เทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) 3084200501
184 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย รร.เทศบาล 2 วัดสระเกศ 3084200902
185 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย รร.เทศบาล 3 วัดสมุทราราม 3084200903
186 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย รร.เทศบาล 4 วัดคีรีมาส 3084200904
187 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองดอนสัก รร.เทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว) 3084200602
188 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร รร.เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ 3084200205
189 หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลกุดดินจ่ี รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกุดดินจ่ี 3039200201
190 หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนากลาง รร.เทศบาลนากลาง ๑ 3039200301
191 หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนาเหล่า รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาเหล่า 3039200401
192 หนองบัวล าภู เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู รร.เทศบาล 1 หนองบัวล าภู 3039200101
193 อ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง รร.เทศบาล ๔ ประถมสาธิต 3015200104
194 อุดรธานี เทศบาลเมืองบ้านดุง รร.เทศบาล 1 3041200801
195 อุดรธานี เทศบาลเมืองบ้านดุง รร.เทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) 3041200802
196 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.กุงเจริญพิทยาคม 3041100108
197 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.ชัยนาค าวิทยา 3041100103
198 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.เชียงเพ็งวิทยา 3041100101
199 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.แชแลพิทยานุสรณ์ 3041100107
200 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.นาทรายวิทยาคม 3041100102
201 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.น  าซึมพิทยาคม 3041100106
202 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.พังงูพิทยาคม 3041100105
203 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี รร.พันดอนวิทยา 3041100104
204 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 11 หนองหิน 3041200113
205 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 12 บ้านช้าง 3041200112
206 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 4 วัดโพธ์ิวราราม 3041200104
207 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 3041200107
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208 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา 3041200108
209 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี 3041200106
210 อุดรธานี เทศบาลต าบลโคกสูง รร.เทศบาล 1 โคกสูง 3041200501
211 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลผาจุก รร.อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ 3053200501
212 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ รร.พนมมาศพิทยากร 3053200201
213 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ รร.อนุบาลบ้านขุมค า 3034201601
214 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลบุณฑริก รร.เทศบาลบุณฑริก 3034201001
215 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.แก้งเหนือพิทยาคม 3034100102
216 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.โนนกลางวิทยาคม 3034100104
217 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.พิบูลมังสาหาร 3034100101
218 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี รร.ห้วยข่าพิทยาคม 3034100108
219 อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 3034200103
220 อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี รร.เทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง 3034200105
221 อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี รร.เทศบาลบูรพาอุบล 3034200101
222 อุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินช าราบ รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ 3034200201
223 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลค าน  าแซบ รร.บ้านค านางรวย 3034201501
224 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลแสนสุข รร.เทศบาลแสนสุข 3034200401
225 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบล คุ้งตะเภา รร.เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา 3053200701


