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1 กระบ่ี เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ 3081200201 รร.เทศบาลคลองท่อมใต้
2 กระบ่ี เทศบาลต าบลปลายพระยา 3081200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา
3 กระบ่ี อบต.เขาต่อ 3081300201 รร.อนุบาลบางเท่าแม่
4 กระบ่ี เทศบาลเมืองกระบ่ี 3081200102 รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด
5 กระบ่ี เทศบาลเมืองกระบ่ี 3081200103 รร.เทศบาล 3 ท่าแดง
6 กระบ่ี อบต.ไสไทย 3081300301 รร.บ้านไสไทย
7 กระบ่ี เทศบาลต าบลอ่าวลึกใต้ 3081200301 รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้
8 กาญจนบุรี เทศบาลต าบลหนองขาว 3071200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว
9 กาญจนบุรี เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 3071200601 รร.เทศบาล ๑ (บ้านรางจิก)

10 กาญจนบุรี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 3071200401 รร.เทศบาล 1
11 กาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 3071200101 รร.เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
12 กาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 3071200102 รร.เทศบาล 2  ประชาภิบาล
13 กาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 3071200103 รร.เทศบาล 3 บ้านบ่อ
14 กาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 3071200104 รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม
15 กาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 3071200105 รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์
16 กาญจนบุรี อบต.บ้านเก่า 3071300101 รร.วัดพุน  าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1)
17 กาญจนบุรี เทศบาลต าบลหนองฝ้าย 3071200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองฝ้าย
18 กาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลธัญญา 3046200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลธัญญา
19 กาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ 3046200901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าใหญ่
20 กาฬสินธ์ุ อบต.นาไคร้ 3046300501 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า
21 กาฬสินธ์ุ อบต.โคกสะอาด 3046300101 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด
22 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ 3046100106 รร.ดงมูลวิทยาคม
23 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ 3046100107 รร.ทรายมูลพิทยาคม
24 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ 3046100108 รร.เนินยางประชาสามัคคี
25 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ 3046100111 รร.บัวขาว
26 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ 3046100101 รร.เมืองสมเด็จ
27 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ 3046100104 รร.ล าปาววิทยาคม
28 กาฬสินธ์ุ อบจ.กาฬสินธ์ุ 3046100109 รร.หนองห้างพิทยา
29 กาฬสินธ์ุ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 3046200103 รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ
30 กาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลนาจารย์ 3046201001 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาจารย์
31 กาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลห้วยโพธ์ิ 3046200401 รร.ดงสวางวิทยายน
32 กาฬสินธ์ุ อบต.คลองขาม 3046300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม
33 กาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลร่องค า 3046200201 รร.เทศบาลต าบลร่องค า
34 กาฬสินธ์ุ เทศบาลต าบลโนนศิลา 3046201101 รร.อนุบาลโนนศิลา
35 ก าแพงเพชร เทศบาลเมืองปางมะค่า 3062201001 รร.เทศบาลเมืองปางมะค่า
36 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี 3062200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี
37 ก าแพงเพชร อบต.วังแขม 3062300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวังแขม
38 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลบ้านพราน 3062200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านพราน
39 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลพรานกระต่าย 3062200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพรานกระต่าย
40 ก าแพงเพชร อบจ.ก าแพงเพชร 3062100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร
41 ก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 3062200101 รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์
42 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนครชุม 3062200201 รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก
43 ก าแพงเพชร เทศบาลต าบลลานกระบือ 3062200301 รร.เทศบาลลานกระบือ
44 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ 3040202301 รร.ป่าเปือยเทพอ านวย
45 ขอนแก่น อบต.ดงเมืองแอม 3040300601 รร.อนุบาลต าบลดงเมืองแอม
46 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย 3040201901 รร.เทศบาลโพธ์ิไชย
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47 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนหัน 3040202101 รร.เทศบาลต าบลโนนหัน
48 ขอนแก่น เทศบาลต าบลกุดน  าใส 3040200901 รร.เทศบาลกุดน  าใส
49 ขอนแก่น เทศบาลต าบลน  าพอง 3040201001 รร.เทศบาลน  าพองภูริพัฒน์
50 ขอนแก่น เทศบาลต าบลม่วงหวาน 3040201101 รร.เทศบาลค าใหญ่ปันน  าใจ
51 ขอนแก่น เทศบาลต าบลล าน  าพอง 3040200801 รร.เทศบาลล าน  าพอง
52 ขอนแก่น เทศบาลต าบลวังชัย 3040202601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลวังชัย
53 ขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 3040200302 รร.เทศบาล 2  อนุบาลสาธิต
54 ขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 3040200301 รร.เทศบาลบ้านไผ่
55 ขอนแก่น อบต.ป่าหวายน่ัง 3040300801 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าหวานน่ัง
56 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบ้านแฮด 3040200701 รร.เทศบาลบ้านแฮด
57 ขอนแก่น เทศบาลต าบลเปือยน้อย 3040201701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน)
58 ขอนแก่น เทศบาลเมืองเมืองพล 3040200203 รร.เทศบาลพลประชานุกูล
59 ขอนแก่น เทศบาลเมืองเมืองพล 3040200202 รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
60 ขอนแก่น เทศบาลเมืองเมืองพล 3040200201 รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
61 ขอนแก่น อบต.โนนข่า 3040300701 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า
62 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100111 รร.โคกสูงประชาสรรพ์
63 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100117 รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย
64 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100107 รร.ซ าสูงพิทยาคม
65 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100104 รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
66 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100119 รร.นางิ ววิทยาสรรค์
67 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100115 รร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม
68 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100112 รร.โนนหันวิทยายน
69 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100102 รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
70 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100120 รร.บ้านบะแค
71 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100103 รร.บ้านหนองเสี ยว
72 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100108 รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
73 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100116 รร.พระยืนวิทยาคาร
74 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100106 รร.พิศาลปุณณวิทยา
75 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100110 รร.พูวัดพิทยาคม
76 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100114 รร.มัธยมหนองเขียด
77 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100101 รร.เมืองพลพิทยาคม
78 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100105 รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม
79 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100113 รร.สีชมพูศึกษา
80 ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100109 รร.หนองโนประชาสรรค์
81 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200103 รร.เทศบาลคุ้มหนองคู
82 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200110 รร.เทศบาลบ้านตูม
83 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200107 รร.เทศบาลบ้านโนนชัย
84 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200111 รร.เทศบาลบ้านโนนทัน
85 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200106 รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน
86 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200108 รร.เทศบาลบ้านสามเหล่ียม
87 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200109 รร.เทศบาลบ้านหนองแวง
88 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200105 รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่
89 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200102 รร.เทศบาลวัดกลาง
90 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200104 รร.เทศบาลสวนสนุก
91 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200101 รร.อนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)
92 ขอนแก่น เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 3040201401 รร.เทศบาลบ้านเป็ด
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93 ขอนแก่น เทศบาลต าบลพระลับ 3040201501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพระลับ
94 ขอนแก่น เทศบาลต าบลส าราญ 3040202001 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลส าราญ
95 ขอนแก่น อบต.แดงใหญ่ 3040300901 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่
96 ขอนแก่น เทศบาลต าบลแวงน้อย 3040201601 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย
97 ขอนแก่น เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 3040202201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแวงใหญ่
98 ขอนแก่น อบต.ภูห่าน 3040300301 รร.บ้านทุ่งเชือก
99 ขอนแก่น อบต.สีชมพู 3040300501 รร.บ้านห้วยสายหนัง

100 ขอนแก่น เทศบาลต าบลโนนทอง 3040201801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโนนทอง
101 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองแก 3040200501 รร.เทศบาลหนองแก
102 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองเรือ 3040201201 รร.เทศบาลต าบลหนองเรือ 1
103 ขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 3040202501 รร.เทศบาลต าบลหนองสองห้อง
104 จันทบุรี เทศบาลเมืองจันทนิมิต 3022200401 รร.อนุบาลจันทนิมิต
105 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางคล้า 3024200202 รร.เทศบาล 2 วัดโพธ์ิ
106 ฉะเชิงเทรา อบต.เสม็ดใต้ 3024300201 รร.บ้านหนองโสน
107 ฉะเชิงเทรา อบต.ดอนฉิมพลี 3024300301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี
108 ฉะเชิงเทรา อบต.หมอนทอง 3024300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง
109 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 3024200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์
110 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลเทพราช 3024200401 รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย์
111 ฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา 3024100102 รร.ช าป่างามวิทยาคม
112 ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 3024200102 รร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
113 ฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลสนามชัยเขต 3024200601 รร.เทศบาลวัดบางมะเฟือง
114 ชลบุรี เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 3020200601 รร.อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง
115 ชลบุรี เทศบาลต าบลหนองปลาไหล 3020201401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองปลาไหล
116 ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง 3020200401 รร.เทศบาล 1 (สถาวร)
117 ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง 3020200402 รร.เทศบาล 2 (ตะวันออก)
118 ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง 3020200403 รร.อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์)
119 ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง 3020200404 รร.อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก)
120 ชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง 3020200405 รร.อนุบาลเทศบาล ๕ (ทวีโชคอุปถัมภ์)
121 ชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม 3020200301 รร.เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์
122 ชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม 3020200302 รร.เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส
123 ชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม 3020200303 รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว
124 ชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม 3020200304 รร.เทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร
125 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี 3020100102 รร.ชุมชนวัดหนองค้อ
126 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี 3020100103 รร.ท่าข้ามพิทยาคม
127 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี 3020100106 รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
128 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี 3020100111 รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บ ารุง)
129 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี 3020100112 รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
130 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี 3020100105 รร.พลูตาหลวงวิทยา
131 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี 3020100115 รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี
132 ชลบุรี อบจ.ชลบุรี 3020100113 รร.หัวถนนวิทยา
133 ชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี 3020200101 รร.เทศบาลวัดก าแพง
134 ชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี 3020200104 รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส
135 ชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี 3020200102 รร.เทศบาลวัดโพธ์ิ
136 ชลบุรี เทศบาลต าบลคลองต าหรุ 3020200801 รร.เทศบาลคลองต าหรุ
137 ชลบุรี เทศบาลต าบลคลองต าหรุ 3020200802 รร.อนุบาลเทศบาลคลองต าหรุ
138 ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง 3020200501 รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1
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139 ชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง 3020200502 รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2
140 ชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา 3020200201 รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา
141 ชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา 3020200202 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
142 ชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา 3020200203 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
143 ชลบุรี อบต.บ่อวิน 3020300201 รร.บ้านพันเสด็จใน
144 ชลบุรี เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว 3020201601 KLEDKAEW BILINGUAL SCHOOL
145 ชลบุรี เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ 3020201501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ิ ๑ 
146 ชัยนาท เทศบาลต าบลหางน  าสาคร 3018200301 รร.เทศบาลต าบลหางน  าสาคร
147 ชัยนาท อบจ.ชัยนาท 3018100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
148 ชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท 3018200102 รร.เทศบาลเขาท่าพระ
149 ชัยนาท เทศบาลต าบลวัดสิงห์ 3018200201 รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์
150 ชัยนาท เทศบาลต าบลสรรพยา 3018200501 รร.เทศบาลต าบลสรรพยา
151 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 3036200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม
152 ชัยภูมิ อบต.หนองขาม 3036300101 รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา
153 ชัยภูมิ อบต.หนองขาม 3036300102 รร.อนุบาลหนองขาม
154 ชัยภูมิ อบต.บ้านโสก 3036300401 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก
155 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลคอนสาร 3036200301 รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ
156 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ 3036200901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ ๑
157 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ 3036200902 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ ๒
158 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบ้านเพชร 3036200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร
159 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ 3036200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์
160 ชัยภูมิ อบต.โคกเริงรมย์ 3036300301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์
161 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100107 รร.กวางโจนศึกษา
162 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100121 รร.กุดน  าใสพิทยาคม
163 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100110 รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
164 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100114 รร.โคกสะอาดวิทยา
165 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100123 รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา
166 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100103 รร.นวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์
167 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100122 รร.เนินสง่าวิทยา
168 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100117 รร.โนนกอกวิทยา
169 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100125 รร.โนนคร้อวิทยา
170 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100108 รร.บ้านเด่ือวิทยาคม
171 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100120 รร.บ้านเป้าวิทยา
172 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100112 รร.บ้านหันวิทยา
173 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100101 รร.บ าเหน็จณรงค์วิทยาคม
174 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100124 รร.โป่งนกประชาสามัคคี
175 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100119 รร.เพชรวิทยาคาร
176 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100102 รร.ภูแลนคาวิทยายน
177 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100126 รร.มัธยมชัยมงคลรังงาม
178 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100109 รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา
179 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100111 รร.มัธยมหนองศาลา
180 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100105 รร.ลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา
181 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100115 รร.สระพังวิทยาคม
182 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100118 รร.หนองขามวิทยา
183 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100106 รร.หนองไผ่วิทยานุสรณ์
184 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100113 รร.หนองสังข์วิทยายน
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185 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100104 รร.ห้วยต้อนพิทยาคม
186 ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100116 รร.ห้วยยางวิทยาคม
187 ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 3036200101 รร.เทศบาล 1 วิทยานารี
188 ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 3036200102 รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา
189 ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 3036200103 รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร
190 ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 3036200104 รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ
191 ชัยภูมิ เทศบาลต าบลหนองบัวแดง 3036201001 รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
192 ชุมพร อบจ.ชุมพร 3086100102 รร.บ้านทับวัง
193 ชุมพร อบจ.ชุมพร 3086100101 รร.สหกรณ์ประชานุกูล
194 ชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร 3086200101 รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา
195 ชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร 3086200102 รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว
196 ชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน 3086200202 รร.อุดมวิทยากร
197 เชียงราย เทศบาลต าบลบ้านต้า 3057202201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านต้า
198 เชียงราย เทศบาลต าบลป่าตาล 3057201601 รร.เทศบาลต าบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล)
199 เชียงราย เทศบาลต าบลบ้านแซว 3057202401 รร.เทศบาลต าบลบ้านแซว
200 เชียงราย อบต.ศรีดอนมูล 3057300601 รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ด ารง)
201 เชียงราย เทศบาลต าบลบ้านปล้อง 3057201701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
202 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงเทิง 3057200901 รร.เทศบาลต าบลเวียงเทิง
203 เชียงราย เทศบาลต าบลหงาว 3057202301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหงาว
204 เชียงราย เทศบาลต าบลป่าแงะ 3057200402 รร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์)
205 เชียงราย เทศบาลต าบลป่าแดด 3057200701 รร.เทศบาล 1 (ป่าแดด)
206 เชียงราย เทศบาลต าบลพญาเม็งราย 3057202901 รร.เทศบาลพญาเม็งราย ๑ (ทุ่งเจ้า)
207 เชียงราย อบต.แม่ต  า 3057301401 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า
208 เชียงราย เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 3057202501 รร.เทศบาล ๑ (ชุมชนสันมะเค็ด)
209 เชียงราย อบต.เจริญเมือง 3057301501 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง
210 เชียงราย อบต.ทรายขาว 3057300301 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)
211 เชียงราย อบต.เมืองพาน 3057300201 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน
212 เชียงราย อบต.สันติสุข 3057301001 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลสันติสุข
213 เชียงราย อบจ.เชียงราย 3057100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
214 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 3057200101 รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด
215 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 3057200102 รร.เทศบาล 2 หนองบัว
216 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 3057200103 รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล
217 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 3057200104 รร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ
218 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 3057200106 รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย
219 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 3057200108 รร.เทศบาล 8 บ้านใหม่
220 เชียงราย เทศบาลต าบลท่าสุด 3057301201 รร.อนุบาลต าบลท่าสุด
221 เชียงราย อบต.แม่ข้าวต้ม 3057301301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม
222 เชียงราย เทศบาลต าบลจันจว้า 3057200502 รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
223 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่จัน 3057202601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่จัน
224 เชียงราย เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 3057201101 รร.เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1
225 เชียงราย เทศบาลต าบลแม่สาย 3057200302 รร.เทศบาล 2 วัดป่ายาง
226 เชียงราย เทศบาลต าบลหล่ายงาว 3054203101 รร.เทศบาลต าบลหล่ายงาว (แจมป๋อง)
227 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงเหนือ 3057202101 รร.เทศบาลต าบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ)
228 เชียงราย เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 3057201901 รร.เทศบาล ๑ (แม่เผ่ือ)
229 เชียงราย อบต.ป่าซาง 3057301101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง
230 เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 3057201201 รร.เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า
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231 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลดอยแก้ว 3050202501 รร.บ้านแม่เต๊ียะ
232 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบ้านแปะ 3050205601 รร.เทศบาลบ้านแปะ ๑
233 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่สอย 3050205701 รร.บ้านวังน  าหยาด
234 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเชียงดาว 3050205901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเชียงดาว
235 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 3050201102 รร.เทศบาลบ้านขุนคอง
236 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 3050201101 รร.บ้านห้วยเป้า
237 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลเมืองนะ 3050202002 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองนะ ๒
238 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลไชยปราการ 3050200301 รร.เทศบาล 1 ไชยปราการ
239 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองบัว 3050205801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองบัว
240 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ 3050202901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตลาดใหญ่
241 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่คือ 3050200901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ
242 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน 3050203401 รร.เทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน
243 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันปูเลย 3050202201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสันปูเลย
244 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสองแคว 3050205101 รร.วัดสองแคว
245 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 3050201901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า
246 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่ข่า 3050202601 รร.บ้านหล่ายฝาง
247 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสันทราย 3050203201 รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย
248 เชียงใหม่ อบต.แม่คะ 3050302201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ
249 เชียงใหม่ อบต.แม่สูน 3050301101 รร.บ้านล้องอ้อ
250 เชียงใหม่ อบต.แม่แวน 3050301201 รร.อนุบาลแม่แวน
251 เชียงใหม่ อบต.สันทราย 3050300201 รร.อนุบาลสันทรายพัฒนา
252 เชียงใหม่ อบต.โหล่งขอด 3050300601 รร.อนุบาลโหล่งขอด
253 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ 3050100103 รร.บ้านแม่งอนขี เหล็ก
254 เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ 3050100104 รร.บ้านศาลา
255 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200106 รร.เทศบาลดอกเงิน
256 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200103 รร.เทศบาลวัดกู่ค า
257 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200101 รร.เทศบาลวัดเกตการาม
258 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200110 รร.เทศบาลวัดเชียงยืน
259 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200102 รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย
260 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200107 รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง
261 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200109 รร.เทศบาลวัดพวกช้าง
262 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200104 รร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย
263 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200108 รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง
264 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200105 รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ
265 เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200111 รร.เทศบาลวัดหม่ืนเงินกอง
266 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ 3050205501 รร.เทศบาลต าบลสุเทพ
267 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 3050200702 รร.อนุบาลหนองป่าคร่ัง ๒
268 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลจอมแจ้ง 3050203701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจอมแจ้ง
269 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่หอพระ 3050205201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่หอพระ
270 เชียงใหม่ อบต.ก๊ืดช้าง 3050300702 รร.อนุบาล อบต.กื ดช้าง 2
271 เชียงใหม่ อบต.ดอนแก้ว 3050300901 รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา
272 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่วาง 3050200501 รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองค าราษฎร์นุสรณ์)
273 เชียงใหม่ อบต.ห้วยแก้ว 3050301401 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว
274 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่อาย 3050201501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย (บ้านเด่น)
275 เชียงใหม่ อบต.แม่สาว 3050302001 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว
276 เชียงใหม่ อบต.สันต้นหมื อ 3050301301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื อ
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277 เชียงใหม่ อบต.แม่สาบ 3050300801 รร.แม่สาบดรุณศึกษา
278 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลออนใต้ 3050203601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลออนใต้
279 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลแม่แฝก 3050202801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แฝก
280 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองแหย่ง 3050203801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองแหย่ง
281 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลทุ่งต้อม 3050201201 รร.เทศบาลต าบลทุ่งต้อม
282 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก 3050300401 รร.อนุบาลต าบลทุ่งสะโตก
283 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลบ้านกลาง 3050200201 รร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง
284 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลยุหว่า 3050203101 รร.สันป่าตองเทศบาลต าบลยุหว่า ๑
285 เชียงใหม่ อบต.น  าบ่อหลวง 3050301801 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลน  าบ่อหลวง
286 เชียงใหม่ อบต.มะขามหลวง 3050301701 รร.อนุบาลมะขามหลวง
287 เชียงใหม่ อบต.สันกลาง 3050302101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง
288 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลชมภู 3050204001 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชมภู
289 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองควาย 3050203901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองควาย
290 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองตองพัฒนา 3050205301 รร.เทศบาลหนองตองวิทยา
291 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลอมก๋อย 3050203501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลอมก๋อย
292 เชียงใหม่ เทศบาลต าบลท่าข้าม 3050205001 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าข้าม
293 ตรัง เทศบาลเมืองกันตัง 3092200201 รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี
294 ตรัง เทศบาลเมืองกันตัง 3092200202 รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
295 ตรัง เทศบาลนครตรัง 3092200106 รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม
296 ตรัง เทศบาลนครตรัง 3092200108 รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันท่ีเป็นจริง)
297 ตรัง อบต.นาท่ามเหนือ 3092300101 รร.บ้านเกาะปราง
298 ตรัง เทศบาลต าบลควนกุน 3092200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน
299 ตรัง เทศบาลต าบลห้วยยอด 3092200301 รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา
300 ตราด เทศบาลต าบลบ่อพลอย 3023200201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ่อพลอย
301 ตาก อบต.วาเล่ย์ 3063300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์
302 ตาก เทศบาลเมืองตาก 3063200101 รร.เทศบาล ๑ กิตติขจร
303 ตาก เทศบาลเมืองตาก 3063200102 รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย
304 ตาก เทศบาลเมืองตาก 3063200103 รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม
305 ตาก เทศบาลเมืองตาก 3063200104 รร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์
306 ตาก อบต.ขะเนจื อ 3063301001 รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา
307 ตาก อบต.ขะเนจื อ 3063301002 รร.ห้วยปลากองวิทยาการ
308 ตาก อบต.พระธาตุ 3063300501 รร.ต ารวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา
309 ตาก อบต.พระธาตุ 3063300502 รร.บ้านส่ีหลัง
310 ตาก อบต.พระธาตุ 3063300503 รร.บ้านห้วยกระทิง
311 ตาก เทศบาลนครแม่สอด 3063200206 รร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด
312 ตาก เทศบาลนครแม่สอด 3063200205 รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
313 ตาก เทศบาลนครแม่สอด 3063200202 รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส
314 ตาก เทศบาลนครแม่สอด 3063200203 รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
315 ตาก เทศบาลต าบลแม่กุ 3063200301 รร.เทศบาลต าบลแม่กุ
316 ตาก อบต.ด่านแม่ละเมา 3063300901 รร.บ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง)
317 ตาก อบต.พระธาตุผาแดง 3063300301 รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ  าเสือ
318 ตาก อบต.แม่กาษา 3063300801 รร.อนุบาลต าบลแม่กาษา
319 ตาก อบต.แม่ปะ 3063301301 รร.เมืองแม่ปะศึกษา
320 นครนายก เทศบาลเมืองนครนายก 3026200101 รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง
321 นครนายก เทศบาลเมืองนครนายก 3026200102 รร.เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า
322 นครนายก เทศบาลเมืองนครนายก 3026200103 รร.เทศบาล 3 บ้านต่ าบุญศิริ
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323 นครปฐม เทศบาลต าบลห้วยพลู 3073200301 รร.เทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์)
324 นครปฐม เทศบาลต าบลบางเลน 3073200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางเลน
325 นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 3073200107 รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
326 นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 3073200103 รร.เทศบาล 3 สระกระเทียม
327 นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 3073200109 รร.อนุบาลสระแก้ว
328 นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 3073200106 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม
329 นครปฐม อบต.โพรงมะเด่ือ 3073300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเด่ือ
330 นครปฐม เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 3073200502 รร.เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร)
331 นครพนม เทศบาลต าบลธาตุพนม 3048200201 รร.อนุบาลศรีโคตบูร
332 นครพนม เทศบาลต าบลน  าก่ า 3048200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน  าก่ า
333 นครพนม อบต.บ้านเสียว 3048300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสียว
334 นครพนม เทศบาลต าบลปลาปาก 3048200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปลาปาก
335 นครพนม อบต.ปลาปาก 3048300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก
336 นครพนม อบจ.นครพนม 3048100101 รร.กีฬาจังหวัดนครพนม
337 นครพนม เทศบาลเมืองนครพนม 3048200103 รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์
338 นครพนม เทศบาลเมืองนครพนม 3048200101 รร.เทศบาล 1 หนองแสง
339 นครราชสีมา เทศบาลต าบลเมืองคง 3030201001 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองคง
340 นครราชสีมา เทศบาลต าบลจักราช 3030200901 รร.เทศบาลต าบลจักราช
341 นครราชสีมา เทศบาลต าบลด่านเกวียน 3030201101 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลด่านเกวียน
342 นครราชสีมา เทศบาลต าบลโนนแดง 3030200502 รร.เทศบาลต าบลโนนแดง
343 นครราชสีมา อบต.โนนแดง 3030300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง
344 นครราชสีมา เทศบาลต าบลตลาดแค 3030200701 รร.เทศบาลตลาดแค
345 นครราชสีมา เทศบาลต าบลโนนสูง 3030200201 รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์
346 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 3030201302 รร.เทศบาลหนองบัวลาย
347 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 3030201301 รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย
348 นครราชสีมา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 3030200301 รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่
349 นครราชสีมา เทศบาลเมืองปากช่อง 3030200401 รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย
350 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100150 รร.กฤษณาวิทยา
351 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100141 รร.กุดจิกวิทยา
352 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100126 รร.เขาใหญ่พิทยาคม
353 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100151 รร.คลองไผ่วิทยา
354 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100158 รร.ช่องแมววิทยาคม
355 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100138 รร.ตลาดไทรพิทยาคม
356 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100105 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
357 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100131 รร.ทัพรั งพิทยาคม
358 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100142 รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
359 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100156 รร.บัวลาย
360 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100157 รร.ประทาย
361 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100130 รร.ปราสาทวิทยาคม
362 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100125 รร.ปากช่อง 2
363 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100118 รร.ล าพระเพลิงพิทยาคม
364 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100144 รร.วังน  าเขียวพิทยาคม
365 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100128 รร.วังโป่งพิทยาคม
366 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100121 รร.วังรางพิทยาคม
367 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100120 รร.สองครพิทยาคม
368 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100140 รร.สะแกราชธวัชศึกษา
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369 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100119 รร.สูงเนิน
370 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100109 รร.หนองขามพิทยาคม
371 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100135 รร.หนองบัวพิทยาคม
372 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100149 รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา
373 นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100145 รร.อรพิมพ์วิทยา
374 นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 3030200106 รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)
375 นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 3030200101 รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร
376 นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 3030200103 รร.เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี
377 นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 3030200104 รร.เทศบาล 4 เพาะช า
378 นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 3030200105 รร.เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี
379 นครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 3030200801 รร.โยธินนุกูล
380 นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง 3080200301 รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน
381 นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง 3080200303 รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
382 นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่ายาง 3080201401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง
383 นครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช 3080100104 รร.วัดส านักขัน
384 นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3080200102 รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง
385 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลตากฟ้า 3060200501 รร.เทศบาลต าบลตากฟ้า
386 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลอุดมธัญญา 3060200701 รร.อนุบาลบ้านด ารงค์รักษ์
387 นครสวรรค์ เทศบาลเมืองตาคลี 3060200301 รร.เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ)
388 นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ 3060100101 รร.นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม
389 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 3060200109 รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
390 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 3060200106 รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
391 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 3060200101 รร.เทศบาลวัดไทรใต้
392 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 3060200108 รร.เทศบาลวัดไทรเหนือ
393 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 3060200102 รร.เทศบาลวัดปากน  าโพใต้
394 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 3060200104 รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต
395 นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 3060200107 รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม
396 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลหนองเบน 3060200401 รร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
397 นครสวรรค์ เทศบาลต าบลลาดยาว 3060200601 รร.เทศบาลต าบลลาดยาว
398 นครสวรรค์ อบต.ห้วยใหญ่ 3060300101 รร.อนุบาลห้วยใหญ่
399 นนทบุรี เทศบาลต าบลปลายบาง 3012200305 รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี ยง
400 นนทบุรี เทศบาลต าบลปลายบาง 3012200302 รร.เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มช่ืนวิทยาคม)
401 นนทบุรี เทศบาลต าบลปลายบาง 3012200301 รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
402 นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด 3012200401 รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓
403 นนทบุรี เทศบาลต าบลบางพลับ 3012300101 รร.วัดสาลีโขภิตาราม
404 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100119 รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์
405 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100126 รร.บางคูลัด
406 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100129 รร.ระด่ิงหินประชาสรรค์
407 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100108 รร.วัดแคนอก
408 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100116 รร.วัดแคใน
409 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100112 รร.วัดแดง
410 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100109 รร.วัดบางขนุน
411 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100110 รร.วัดบางรักน้อย
412 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100118 รร.วัดบางอ้อยช้าง
413 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100113 รร.วัดรวก
414 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100114 รร.วัดลุ่ม
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415 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100115 รร.วัดสนามนอก
416 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100101 รร.วัดสัก
417 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100133 รร.วัดสิงห์ทอง
418 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100105 รร.วัดเสาธงหิน
419 นนทบุรี อบจ.นนทบุรี 3012100131 รร.สามแยกบางคูลัด
420 นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี 3012200106 รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6
421 นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี 3012200105 รร.นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ
422 นราธิวาส เทศบาลเมืองตากใบ 3096200401 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ
423 นราธิวาส เทศบาลต าบลต้นไทร 3096200301 รร.อนุบาลเทศบาลต้นไทร
424 นราธิวาส อบต.ลุโบะสาวอ 3096300101 รร.อนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ
425 นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 3096200102 รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล
426 นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 3096200103 รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง
427 นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 3096200104 รร.เทศบาล ๔ (บ้านก าปงตาโก๊ะ)
428 นราธิวาส อบต.ริโก๋ 3096300201 รร.อนุบาลต าบลริโก๋
429 น่าน อบจ.น่าน 3055100101 รร.ตาลชุมพิทยาคม
430 น่าน เทศบาลเมืองน่าน 3055200101 รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
431 น่าน เทศบาลเมืองน่าน 3055200102 รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล )
432 น่าน เทศบาลเมืองน่าน 3055200103 รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
433 น่าน เทศบาลต าบลกลางเวียง 3055200201 รร.เทศบาล (บ้านหนองนก)
434 น่าน เทศบาลต าบลเวียงสา 3055200301 รร.อนุบาลเทศบาลเวียงสา
435 น่าน อบต.แม่สา 3055300101 รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน)
436 บึงกาฬ เทศบาลต าบลท่าสะอาด 3043201101 รร.เทศบาลท่าสะอาด
437 บึงกาฬ เทศบาลต าบลป่งไฮ 3043300101 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่งไฮ
438 บึงกาฬ เทศบาลต าบลศรีพนา 3043200501 รร.เทศบาลต าบลศรีพนา
439 บึงกาฬ เทศบาลต าบลปากคาด 3043200301 รร.เทศบาลปากคาด
440 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลกระสัง 3031200901 รร.เทศบาลกระสัง
441 บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองนางรอง 3031200202 รร.เทศบาล ๒ เทศบาลเมืองนางรอง
442 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลประโคนชัย 3031200501 รร.เทศบาลต าบลประโคนชัย
443 บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 3031200101 รร.เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
444 บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 3031200102 รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร
445 บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 3031200103 รร.เทศบาล 3
446 บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลสามแวง 3031200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสามแวง
447 บุรีรัมย์ อบต.บ้านตะโก 3031300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะโก
448 ปทุมธานี เทศบาลเมืองท่าโขลง 3013200201 รร.เทศบาลท่าโขลง 1
449 ปทุมธานี อบต.คลองสาม 3013300401 รร.อนุบาลองค์การบริหารต าบลคลองสาม
450 ปทุมธานี อบต.คลองส่ี 3013300602 รร.วัดเพ่ิมทาน (ประยงค์ุประชานุสรณ์)
451 ปทุมธานี อบต.คลองส่ี 3013300601 รร.อนุบาลองค์การบริหารต าบลคลองส่ี
452 ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต 3013200501 รร.ดวงกมล
453 ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต 3013200502 รร.นครรังสิต  รัตนโกสินทร์
454 ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต 3013200508 รร.ประถมศึกษานครรังสิต
455 ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต 3013200507 รร.มัธยมนครรังสิต
456 ปทุมธานี เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 3013200701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบึงย่ีโถ ๑
457 ปทุมธานี เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ 3013200703 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบึงย่ีโถ ๓
458 ปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี 3013100101 รร.วัดป่างิ ว
459 ปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี 3013100102 รร.สามโคก
460 ปทุมธานี เทศบาลเมืองบางกะดี 3013200401 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี
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461 ปทุมธานี เทศบาลต าบลบางพูน 3013201201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางพูน
462 ปทุมธานี เทศบาลต าบลหลักหก 3013201301 รร.สาธิตเทศบาลหลักหก
463 ปทุมธานี เทศบาลเมืองลาดสวาย 3013201001 รร.อนุบาลลาดสวาย
464 ปทุมธานี เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 3013200601 รร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ
465 ปทุมธานี เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 3013200603 รร.อนุบาล ๒ เทศบาลเมืองล าสามแก้ว
466 ปทุมธานี เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 3013200604 รร.อนุบาล ๓ เทศบาลเมืองล าสามแก้ว
467 ปทุมธานี เทศบาลต าบลล าลูกกา 3013201101 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าลูกกา
468 ปทุมธานี อบต.ล าลูกกา 3013300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลล าลูกกา
469 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลเขาน้อย 3077300102 รร.ค่ายธนะรัชต์
470 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลเขาน้อย 3077300101 รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย
471 ประจวบคีรีขันธ์ อบต.หนองตาแต้ม 3077300201 รร.บ้านหนองตาเมือง
472 ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ 3077100101 รร.รัชตวิทยาคม
473 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 3077200103 รร.เทศบาลบ้านค่าย
474 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 3077200102 รร.เทศบาลบ้านหนองบัว
475 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 3077200101 รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม
476 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลคลองวาฬ 3077200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลคลองวาฬ
477 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลไร่เก่า 3077200401 รร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
478 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลต าบลไร่ใหม่ 3077200501 รร.เทศบาลบ้านไร่ใหม่
479 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน 3077200207 รร.เทศบาลเขาพิทักษ์
480 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน 3077200202 รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า
481 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน 3077200203 รร.เทศบาลบ้านตะเกียบ
482 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน 3077200206 รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ)
483 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน 3077200205 รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง
484 ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน 3077200204 รร.เทศบาลวัดหนองแก
485 ปราจีนบุรี เทศบาลต าบลกบินทร์ 3025200201 รร.เทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอ ารุง
486 ปราจีนบุรี เทศบาลต าบลกบินทร์ 3025200202 รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
487 ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 3025100109 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
488 ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 3025100110 รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคาร
489 ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 3025100108 รร.นนทรีวิทยาคม
490 ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 3025100101 รร.ประชารัฐพัฒนา
491 ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 3025100103 รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ
492 ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี 3025100111 รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บ ารุง
493 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 3025200101 รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์
494 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 3025200102 รร.เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล
495 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 3025200103 รร.เทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร
496 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 3025200104 รร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ
497 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 3025200105 รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธ์ิ
498 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 3025200106 รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล
499 ปัตตานี เทศบาลต าบลนาประดู่ 3094200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาประดู่
500 ปัตตานี เทศบาลต าบลพ่อม่ิง 3094200301 รร.เทศบาลต าบลพ่อม่ิง
501 ปัตตานี อบจ.ปัตตานี 3094100101 รร.บ้านเขาตูม
502 ปัตตานี อบจ.ปัตตานี 3094100102 รร.บ้านตะบิงตีงิ
503 ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 3094200103 รร.เทศบาล 3 บ้านปากน  า
504 ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 3094200104 รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
505 ปัตตานี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200203 รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน
506 ปัตตานี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200206 รร.เทศบาล 2 บ้านปากน  า (พิธานอุทิศ)
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507 ปัตตานี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200201 รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ
508 ปัตตานี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200204 รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ
509 ปัตตานี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200202 รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี
510 ปัตตานี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200205 รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด
511 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลท่าเรือ 3014200203 รร.เทศบาลวัดกลาง
512 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลท่าเรือ 3014200201 รร.เทศบาลวัดแค
513 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลนครหลวง 3014201201 รร.เทศบาลวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 
514 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลคลองจิก 3014200702 รร.คลองจิก(สุขสินนุเคราะห์)
515 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลคลองจิก 3014200701 รร.วัดวิเวกวายุพัด
516 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบ้านแพรก 3014201001 รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว
517 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองผักไห่ 3014201301 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองผักไห่
518 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 3014200106 รร.เทศบาลวัดแม่นางปลื ม
519 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 3014200105 รร.เทศบาลวัดรัตนชัย
520 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบางนมโค 3014200401 รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)
521 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบางนมโค 3014200403 รร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์)
522 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบางนมโค 3014200402 รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)
523 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลสามกอ 3014200801 รร.วัดสามกอ
524 พระนครศรีอยุธยา อบต.รางจรเข้ 3014300101 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์)
525 พะเยา เทศบาลต าบลเวียงลอ 3056200901 รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
526 พะเยา เทศบาลต าบลบ้านถ  า 3056200201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านถ  า
527 พะเยา เทศบาลต าบลงิม 3056200301 รร.เทศบาลต าบลงิม (คือเวียงจ่ า)
528 พะเยา เทศบาลต าบลปง 3056200401 รร.เทศบาลต าบลปง
529 พะเยา เทศบาลต าบลแม่ยม 3056200701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยม
530 พะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 3056200104 รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล
531 พะเยา เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 3056201301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเหล่า
532 พังงา เทศบาลต าบลโคกกลอย 3082200501 รร.เทศบาลต าบลโคกกลอย
533 พังงา อบต.กะไหล 3082300602 รร.บ้านสามช่อง
534 พังงา อบต.กะไหล 3082300601 รร.อนุบาลกะไหล
535 พังงา เทศบาลต าบลคึกคัก 3082200801 รร.เทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพท่ี ๑๒๔
536 พังงา เทศบาลต าบลบางนายสี 3082200701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางนายสี
537 พังงา เทศบาลต าบลล าแก่น 3082200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าแก่น
538 พังงา อบต.ล าภี 3082300501 รร.อนุบาลล าภี
539 พังงา เทศบาลเมืองพังงา 3082200101 รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง
540 พัทลุง อบต.พนมวังก์ 3093300101 รร.บ้านเขาพนม
541 พัทลุง เทศบาลต าบลแม่ขรี 3093200201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี
542 พัทลุง เทศบาลต าบลบางแก้ว 3093200701 รร.บ้านหูแร่
543 พัทลุง เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน 3093200801 รร.อนุบาลอ่าวพะยูน
544 พัทลุง อบต.ทุ่งนารี 3093300301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี
545 พัทลุง อบจ.พัทลุง 3093100102 รร.บ้านท่าแค (วันครู 2500)
546 พัทลุง อบจ.พัทลุง 3093100103 รร.มัธยมเกาะหมาก
547 พัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง 3093200104 รร.เทศบาลจุ่งฮ่ัว
548 พัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง 3093200102 รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม
549 พิจิตร เทศบาลต าบลทับคล้อ 3066200601 รร.เทศบาลทับคล้อ
550 พิจิตร เทศบาลเมืองบางมูลนาก 3066200202 รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
551 พิจิตร เทศบาลต าบลบางไผ่ 3066200701 รร.เทศบาล 1 (บางไผ่)
552 พิจิตร เทศบาลต าบลท่าเสา 3066201101 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลท่าเสา
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553 พิจิตร เทศบาลต าบลไผ่รอบ 3066201001 รร.เทศบาลไผ่รอบ
554 พิจิตร เทศบาลต าบลโพธ์ิประทับช้าง 3066200502 รร.เทศบาลโพธ์ิประทับช้างวิทยาลัย
555 พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร 3066200103 รร.เทศบาล ๓ (๕ ธันวามหาราช)
556 พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร 3066200102 รร.เทศบาลบ้านท่าหลวง
557 พิจิตร เทศบาลต าบลหัวดง 3066200401 รร.เทศบาลราษฎร์เจริญ
558 พิจิตร อบต.หัวดง 3066300101 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง
559 พิจิตร อบต.บึงบัว 3066300401 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบึงบัว
560 พิจิตร เทศบาลต าบลหนองปล้อง 3066200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองปล้อง
561 พิษณุโลก เทศบาลต าบลป่าแดง 3065200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าแดง
562 พิษณุโลก เทศบาลต าบลบ้านคลอง 3065200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านคลอง
563 พิษณุโลก อบต.วังน  าคู้ 3065300201 รร.อนุบาลวังน  าคู้
564 พิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ 3065300301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์
565 พิษณุโลก อบต.วังนกแอ่น 3065300501 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น ๑
566 พิษณุโลก เทศบาลต าบลวัดโบสถ์ 3065200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลวัดโบสถ์
567 พิษณุโลก อบต.ทองแท้ 3065300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลท้อแท้
568 เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอ า 3076200202 รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย
569 เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอ า 3076200203 รร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา
570 เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอ า 3076200208 รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอ า
571 เพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี 3076200101 รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
572 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลชนแดน 3067200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลชนแดน
573 เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลดงขุย 3067200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงขุย
574 เพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 3067100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
575 เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 3067200101 รร.เทศบาล 1 (บ้านในเมือง)
576 เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 3067200103 รร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
577 เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 3067200104 รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม)
578 เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก 3067200202 รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล
579 เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก 3067200205 รร.อนุบาลบ้านศรีมงคล 
580 เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก 3067200204 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก
581 เพชรบูรณ์ อบต.บ้านไร่ 3067300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่
582 แพร่ อบจ.แพร่ 3054100102 รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
583 แพร่ เทศบาลต าบลช่อแฮ 3054200901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลช่อแฮ
584 แพร่ เทศบาลต าบลเวียงต้า 3054201001 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงต้า
585 แพร่ อบต.หัวทุ่ง 3054300601 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง
586 แพร่ อบต.แม่พุง 3054300701 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พุง
587 แพร่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ 3054200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองม่วงไข่
588 ภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ 3083200401 รร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้
589 ภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ 3083200402 รร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้
590 ภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง 3083200303 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๒
591 ภูเก็ต เทศบาลต าบลศรีสุนทร 3083200801 รร.อนุบาลศรีสุนทร
592 ภูเก็ต อบต.เชิงทะเล 3083300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล
593 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต 3083100101 รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)
594 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต 3083100104 รร.อบจ.บ้านนาบอน
595 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต 3083100103 รร.อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบ ารุง)
596 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต 3083100102 รร.อบจ.เมืองภูเก็ต
597 ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต 3083100105 รร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
598 ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 3083200101 รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
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599 ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 3083200107 รร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
600 มหาสารคาม อบต.วังแสง 3044300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง
601 มหาสารคาม เทศบาลต าบลหนองกุง 3044200401 รร.บ้านหลุบแซง
602 มหาสารคาม เทศบาลต าบลนาเชือก 3044200201 รร.เทศบาลนาเชือก
603 มหาสารคาม เทศบาลต าบลบรบือ 3044200601 รร.เทศบาลต าบลบรบือ
604 มหาสารคาม อบต.บรบือ 3044300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ
605 มหาสารคาม เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 3044200301 รร.เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย
606 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100118 รร.เกิ งวิทยานุกูล
607 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100110 รร.ขามป้อมพิทยาคม
608 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100119 รร.โคกก่อพิทยาคม
609 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100101 รร.งัวบาวิทยาคม
610 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100102 รร.ดอนเงินพิทยาคาร
611 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100108 รร.ท่าขอนยางพิทยาคม
612 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100112 รร.นาข่าวิทยาคม
613 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100109 รร.นาสีนวนพิทยาสรรค์
614 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100105 รร.มะค่าพิทยาคม
615 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100116 รร.มัธยมดงยาง
616 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100120 รร.เมืองเตาวิทยาคม
617 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100106 รร.เลิงแฝกประชาบ ารุง
618 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100117 รร.เวียงสะอาดพิทยาคม
619 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100104 รร.ศรีสุขพิทยาคม
620 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100111 รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์
621 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100113 รร.หนองโกวิชาประสิทธ์ิพิทยาคม
622 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100107 รร.หนองบัวปิยนิมิตร
623 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100114 รร.หนองโพธ์ิวิทยาคม
624 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100103 รร.หนองเหล็กศึกษา
625 มหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100115 รร.หัวเรือพิทยาคม
626 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200103 รร.เทศบาลบ้านค้อ
627 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200104 รร.เทศบาลบ้านแมด
628 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200107 รร.เทศบาลบ้านส่องนางใย
629 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200105 รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร
630 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200102 รร.เทศบาลโพธ์ิศรี
631 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200106 รร.เทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
632 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200101 รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา
633 มหาสารคาม อบต.ท่าสองคอน 3044300401 รร.อนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสองคอน (ศูนย์ไรซ์ไทยแลนด์)
634 มหาสารคาม อบต.หนองแสง 3044300301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
635 มุกดาหาร เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย 3049200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย
636 มุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น 3049200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น
637 แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลปาย 3058200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปาย
638 แม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3058200102 รร.เทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ
639 แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 3058200203 รร.ไท่จง (เทศบาล ๓)
640 แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 3058200201 รร.อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย
641 แม่ฮ่องสอน เทศบาลต าบลแม่ยวม 3058200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยวม
642 ยโสธร เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา 3035200301 รร.เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บ ารุง
643 ยโสธร เทศบาลต าบลทรายมูล 3035200201 รร.เทศบาลต าบลทรายมูล
644 ยโสธร เทศบาลต าบลป่าติ ว 3035200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าติ ว
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645 ยโสธร อบจ.ยโสธร 3035100102 รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
646 ยโสธร อบจ.ยโสธร 3035100103 รร.ชุมชนบ้านนากอกหนองบก
647 ยโสธร อบจ.ยโสธร 3035100101 รร.หนองแหนพัฒนวิทยาคม
648 ยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร 3035200102 รร.เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
649 ยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร 3035200103 รร.เทศบาล 3 ห้าธันวาคม
650 ยโสธร เทศบาลต าบลเลิงนกทา 3035200401 รร.เทศบาลเลิงนกทา
651 ยโสธร อบต.สร้างม่ิง 3035300101 รร.บ้านกุดเสถียร
652 ยะลา เทศบาลเมืองเบตง 3095200201 รร.เทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ
653 ยะลา อบจ.ยะลา 3095100101 รร.ล าพะยาประชานุเคราะห์
654 ยะลา เทศบาลนครยะลา 3095200101 รร.เทศบาล 1 บ้านสะเตง
655 ยะลา เทศบาลนครยะลา 3095200103 รร.เทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ
656 ยะลา เทศบาลนครยะลา 3095200104 รร.เทศบาล 4 ธนวิถี
657 ยะลา เทศบาลนครยะลา 3095200105 รร.เทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า
658 ยะลา เทศบาลนครยะลา 3095200106 รร.เทศบาล 6 วัดเมืองยะลา
659 ยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก 3095200501 รร.อนุบาลพงปูโล๊ะ
660 ยะลา เทศบาลต าบลล าใหม่ 3095200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่
661 ยะลา เทศบาลต าบลบาลอ 3095200601 รร.อนุบาลต าบลบาลอ
662 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 3045200301 รร.เทศบาล ๑ เกษตรวิสัย
663 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลอุ่มเม้า 3045201001 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลอุ่มเม้า
664 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเชียงใหม่ 3045200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเชียงใหม่
665 ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3045200101 รร.เทศบาลวัดเหนือ
666 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 3045200701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งหลวง
667 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ 3045200602 รร.กระด่ิงทอง (เทศบาล 2)
668 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ 3045200603 รร.ดอนแฮดวิทยา (เทศบาล ๓)
669 ร้อยเอ็ด อบต.สระคู 3045300201 รร.อนุบาลสระคู
670 ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเมืองไพร 3045200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองไพร
671 ร้อยเอ็ด อบต.ภูเขาทอง 3045300101 รร.โนนสมบูรณ์ประชารัฐ
672 ระนอง เทศบาลต าบลละอุ่น 3085200201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลละอุ่น
673 ระยอง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 3021200601 รร.อยู่เมืองแกลงวิทยา
674 ระยอง เทศบาลต าบลสุนทรภู่ 3021200501 รร.เทศบาลสุนทรภู่
675 ระยอง อบต.นิคมพัฒนา 3021300101 รร.อนุบาลต าบลนิคมพัฒนา
676 ระยอง อบต.พนานิคม 3021300401 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม
677 ระยอง อบต.หนองละลอก 3021300501 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองละลอก
678 ระยอง เทศบาลเมืองบ้านฉาง 3021200802 รร.เทศบาลเมืองบ้านฉาง ๑ (วัดคีรีภาวนาราม)
679 ระยอง เทศบาลเมืองบ้านฉาง 3021200801 รร.เทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒
680 ระยอง เทศบาลเมืองบ้านฉาง 3021200803 รร.บดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง
681 ระยอง เทศบาลต าบลบ้านฉาง 3021201101 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านฉาง
682 ระยอง เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง 3021200401 รร.เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง
683 ระยอง อบต.แม่น  าคู้ 3021300201 รร.อนุบาลบ้านแม่น  าคู้
684 ระยอง อบจ.ระยอง 3021100104 รร.นานาชาติตากสินแกลง
685 ระยอง อบจ.ระยอง 3021100102 รร.มัธยมตากสินระยอง
686 ระยอง อบจ.ระยอง 3021100101 รร.อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
687 ระยอง อบจ.ระยอง 3021100103 รร.อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
688 ระยอง อบจ.ระยอง 3021100105 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
689 ระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 3021200201 รร.เทศบาลมาบตาพุด
690 ระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 3021200202 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองมาบตาพุด (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอุปถัมภ์)
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691 ระยอง เทศบาลต าบลทับมา 3021200701 รร.อนุบาลทับมา
692 ระยอง เทศบาลต าบลบ้านเพ 3021200302 รร.เทศบาล 2
693 ระยอง อบต.ตะพง 3021300301 รร.อนุบาลตะพง
694 ราชบุรี อบต.ดอนกรวย 3070300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกรวย
695 ราชบุรี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 3070200303 รร.เทศบาล 3 ประชายินดี
696 ราชบุรี เทศบาลเมืองโพธาราม 3070200202 รร.เทศบาลวัดโชค
697 ราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี 3070200103 รร.สาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี
698 ราชบุรี เทศบาลต าบลเขางู 3070200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเขางู
699 ลพบุรี เทศบาลเมืองบ้านหม่ี 3016200301 รร.เทศบาลบ้านหม่ี
700 ลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด 3016200601 รร.เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
701 ล าปาง อบต.บ้านร้อง 3052300301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง
702 ล าปาง อบต.บ้านขอ 3052300401 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ
703 ล าปาง เทศบาลนครล าปาง 3052200101 รร.เทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล
704 ล าปาง เทศบาลนครล าปาง 3052200104 รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง
705 ล าปาง เทศบาลนครล าปาง 3052200105 รร.เทศบาล 6 วัดป่ารวก
706 ล าปาง เทศบาลนครล าปาง 3052200106 รร.เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา
707 ล าปาง เทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว 3052200701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว
708 ล าปาง เทศบาลต าบลนาครัว 3052200801 รร.เทศบาลต าบลนาครัว
709 ล าปาง เทศบาลต าบลน  าโจ้ 3052200901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน  าโจ้
710 ล าปาง เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว 3052200201 รร.เทศบาลป่าตันนาครัว
711 ล าปาง เทศบาลต าบลสิริราช 3052200401 รร.เทศบาลสิริราช
712 ล าปาง เทศบาลต าบลแม่เมาะ 3052200301 รร.เทศบาลแม่เมาะ
713 ล าปาง อบต.ร่องเคาะ 3052300102 รร.บ้านแม่สง
714 ล าปาง อบต.วังทรายค า 3052300201 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายค า ๑ บ้านป่าสัก
715 ล าปาง เทศบาลต าบลเสริมงาม 3052201001 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเสริมงาม
716 ล าปาง เทศบาลต าบลเวียงตาล 3052201101 รร.เทศบาลเวียงตาล
717 ล าปาง เทศบาลต าบลห้างฉัตร 3052200601 รร.เทศบาลห้างฉัตร
718 ล าพูน อบต.ห้วยยาบ 3051300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ
719 ล าพูน เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง 3051201001 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง
720 ล าพูน เทศบาลต าบลป่าซาง 3051201101 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง
721 ล าพูน อบจ.ล าพูน 3051100103 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ป่าป๋วย
722 ล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน 3051200101 รร.เทศบาลจามเทวี
723 ล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน 3051200103 รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง
724 ล าพูน เทศบาลต าบลอุโมงค์ 3051200601 รร.เทศบาลอุโมงค์ ๑
725 เลย เทศบาลต าบลเชียงคาน 3042200602 รร.เทศบาล ๒
726 เลย เทศบาลต าบลนาด้วง 3042200301 รร.เทศบาลต าบลนาด้วง
727 เลย เทศบาลต าบลนาดอกค า 3042201201 รร.เทศบาลนาดอกค า (เทศบาล ๑)
728 เลย เทศบาลต าบลภูเรือ 3042200501 รร.อนุบาลเทศบาลภูเรือ
729 เลย อบต.สานตม 3042300401 รร.อนุบาลต าบลสานตม
730 เลย อบจ.เลย 3042100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม)
731 เลย อบจ.เลย 3042100103 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง)
732 เลย เทศบาลเมืองเลย 3042200102 รร.เทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
733 เลย เทศบาลเมืองเลย 3042200103 รร.เทศบาล 3 ศรีสว่าง
734 เลย เทศบาลเมืองเลย 3042200105 รร.เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม
735 เลย เทศบาลต าบลนาดินด า 3042200901 รร.เทศบาลนาดินด า
736 เลย เทศบาลต าบลนาดินด า 3042200902 รร.เทศบาลนาดินด า ๒ หนองนาทราย
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737 เลย เทศบาลต าบลนาโป่ง 3042201101 รร.อนุบาลเทศบาลนาโป่ง
738 เลย เทศบาลต าบลนาอ้อ 3042200701 รร.เทศบาลนาอ้อ
739 เลย เทศบาลต าบลนาอาน 3042201001 รร.เทศบาลนาอาน ๑ บ้านติดต่อ
740 เลย เทศบาลเมืองวังสะพุง 3042200202 รร.เทศบาลวังสะพุง  2 บ้านบุ่งไสล่
741 เลย เทศบาลเมืองวังสะพุง 3042200203 รร.เทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล
742 เลย เทศบาลต าบลหนองหิน 3042201301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองหิน
743 เลย อบต.ปวนพุ 3042300101 รร.ปวนพุวัฒนา
744 ศรีสะเกษ อบต.ตองปิด 3033300401 รร.อนุบาลตองปิด
745 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100109 รร.กระดุมทองวิทยา
746 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100104 รร.กันทรอมวิทยาคม
747 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100135 รร.กุญชรศิรวิทย์
748 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100113 รร.โคกสะอาดวิทยาคม
749 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100118 รร.จิกสังข์ทองวิทยา
750 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100124 รร.ดงรักวิทยา
751 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100119 รร.ด่านอุดมศึกษา
752 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100136 รร.โนนปูนวิทยาคม
753 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100114 รร.บกวิทยาคม
754 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100106 รร.บ้านปราสาท
755 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100105 รร.บ้านเปือยนาสูง
756 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100102 รร.บ้านเพียนาม
757 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100122 รร.ประชาพัฒนศึกษา
758 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100134 รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
759 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100108 รร.ผักแพววิทยา
760 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100112 รร.โพธ์ิธาตุประชาสรรค์
761 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100129 รร.โพธ์ิวงศ์วิทยา
762 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100116 รร.โพธ์ิศรีสุวรรณวิทยาคม
763 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100131 รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
764 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100103 รร.ไพรบึงวิทยาคม
765 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100110 รร.แวงแก้ววิทยา
766 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100126 รร.สายธารวิทยา
767 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100107 รร.หนองทุ่มศรีส าราญวิทยา
768 ศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100132 รร.หนองหว้าประชาสรรค์
769 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200101 รร.เทศบาล 1 วัดเจียงอี
770 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200102 รร.เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
771 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200103 รร.เทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
772 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200104 รร.เทศบาล 4 บ้านโนนส านักมิตรภาพท่ี 121
773 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200105 รร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง
774 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200106 รร.เทศบาล 6 ม่ิงเมือง
775 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200107 รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง
776 ศรีสะเกษ อบต.เมืองคง 3033300301 รร.บ้านบากเรือ
777 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลจานแสนไชย 3033200501 รร.อนุบาลเทศบาลจานแสนไชย
778 ศรีสะเกษ เทศบาลต าบลห้วยทับทัน 3033200201 รร.เทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่)
779 สกลนคร อบจ.สกลนคร 3047100106 รร.ค ายางพิทยาคม
780 สกลนคร อบจ.สกลนคร 3047100105 รร.เด่ือศรีไพรวัลย์
781 สกลนคร อบจ.สกลนคร 3047100104 รร.ภูดินแดงวิทยา
782 สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 3047200101 รร.เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล
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783 สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 3047200103 รร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา
784 สกลนคร เทศบาลต าบลวานรนิวาส 3047200601 รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส
785 สกลนคร เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 3047201001 รร.เทศบาลวาริชภูมิ
786 สกลนคร เทศบาลต าบลบะหว้า 3047200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า
787 สกลนคร เทศบาลต าบลวาใหญ่ 3047201301 รร.อนุบาลเทศบาลวาใหญ่
788 สงขลา เทศบาลต าบลจะนะ 3090201301 รร.อนุบาลเมืองจะนะ
789 สงขลา อบต.เกาะสะบ้า 3090300201 รร.อนุบาลเกาะสะบ้า
790 สงขลา เทศบาลต าบลนาทวี 3090201201 รร.เทศบาลต าบลนาทวี
791 สงขลา อบต.คลองกวาง 3090300301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกวาง
792 สงขลา เทศบาลนครสงขลา 3090200101 รร.เทศบาล 1 ถนนนครนอก
793 สงขลา เทศบาลนครสงขลา 3090200102 รร.เทศบาล 2 อ่อนอุทิศ
794 สงขลา เทศบาลต าบลพะวง 3090201701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพะวง
795 สงขลา เทศบาลต าบลระโนด 3090201601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลระโนด
796 สงขลา เทศบาลต าบลสทิงพระ 3090201501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสทิงพระ
797 สงขลา เทศบาลเมืองสะเดา 3090200301 รร.เทศบาล 1 บ้านสะเดา
798 สงขลา เทศบาลเมืองสะเดา 3090200302 รร.เทศบาล 2 บ้านสะเดา
799 สงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร 3090201101 รร.เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)
800 สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ 3090200205 รร.เทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
801 สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ 3090200206 รร.เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)
802 สงขลา เทศบาลเมืองคลองแห 3090200501 รร.เทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ)
803 สงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ 3090201801 รร.เทศบาล ๑ (เมืองคอหงส์)
804 สงขลา เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา 3090201401 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งต าเสา
805 สงขลา เทศบาลเมืองบ้านพรุ 3090201901 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ
806 สตูล อบต.ทุ่งบุหลัง 3091300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลัง
807 สตูล อบจ.สตูล 3091100101 รร.นิคมพัฒนาผัง 6
808 สตูล เทศบาลเมืองสตูล 3091200101 รร.เทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
809 สตูล เทศบาลเมืองสตูล 3091200102 รร.เทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม
810 สตูล เทศบาลเมืองสตูล 3091200103 รร.เทศบาล 3 บ้านหัวทาง
811 สตูล เทศบาลเมืองสตูล 3091200104 รร.เทศบาล 4 บ้านศาลากันตง
812 สตูล เทศบาลเมืองสตูล 3091200105 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสตูล
813 สตูล เทศบาลต าบลคลองขุด 3091200201 รร.เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
814 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองบางแก้ว 3011300305 รร.สาธิตบางแก้ว
815 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองบางแก้ว 3011300302 รร.อนุบาลสาธิตบางแก้ว ๒ (สมุทรสิริวัฒน์)
816 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองบางแก้ว 3011300303 รร.อนุบาลสาธิตบางแก้ว ๓ (ไทยสมุทร)
817 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองบางแก้ว 3011300304 รร.อนุบาลสาธิตบางแก้ว ๔ (เปรมฤทัย)
818 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลบางพลี 3011200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบางพลี
819 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 3011201001 รร.สิริเบญญาลัย
820 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองพระประแดง 3011200203 รร.เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
821 สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 3011200101 รร.เทศบาล 1 เย่ียมเกษสุวรรณ
822 สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 3011200102 รร.เทศบาล 2 วัดใน
823 สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 3011200103 รร.เทศบาล 3 คลองตาเค็ด
824 สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 3011200104 รร.เทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
825 สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 3011200106 รร.อนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ
826 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน  าสมุทรปราการ 3011200701 รร.เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)
827 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา 3011200901 รร.แพรกษาวิเทศศึกษา
828 สมุทรปราการ เทศบาลต าบลแพรกษา 3011200902 รร.อนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา
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829 สมุทรสงคราม เทศบาลต าบลอัมพวา 3075200203 รร.เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม
830 สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย 3074200401 รร.เทศบาลอ้อมน้อย
831 สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย 3074200402 รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
832 สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย 3074200405 รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย ๓
833 สมุทรสาคร เทศบาลเมืองคลองมะเด่ือ 3074300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเด่ือ
834 สมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร 3074100101 รร.บ้านปล่องเหล่ียม
835 สมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร 3074100102 รร.วัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร
836 สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร 3074200206 รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
837 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100103 รร.เขาฉกรรจ์วิทยาคม
838 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100109 รร.ชุมชนบ้านโนนจิก
839 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100101 รร.ซับนกแก้ววิทยา
840 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100105 รร.ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม
841 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100104 รร.ไทรเด่ียววิทยา
842 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100108 รร.นิคมสงเคราะห์ 1
843 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100102 รร.บ้านแก้งวิทยา
844 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100110 รร.บ้านนางาม
845 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100111 รร.บ้านหนองหัวช้าง
846 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100107 รร.วัฒนานคร
847 สระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100106 รร.สิริราชอนุสรณ์
848 สระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว 3027200201 รร.เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
849 สระแก้ว เทศบาลเมืองวังน  าเย็น 3027200303 รร.มัธยมเทศบาลเมืองวังน  าเย็น
850 สระบุรี เทศบาลต าบลดอนพุด 3019201101 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดอนพุด
851 สระบุรี เทศบาลต าบลดอนพุด 3019201102 รร.อนุบาลบ้านหลวง
852 สระบุรี เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 3019200401 รร.เทศบาลพระพุทธบาท
853 สระบุรี เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 3019200402 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท 
854 สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 3019200101 รร.เทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง
855 สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 3019200104 รร.เทศบาล 4 วัดบ ารุงธรรม
856 สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 3019200106 รร.เทศบาล 6 วัดเชิงเขา
857 สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 3019200107 รร.เทศบาล 7 วัดแก่งขนุน
858 สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 3019200108 รร.เทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม
859 สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี 3019200109 รร.เทศบาล 9 วัดเขาคูบา
860 สระบุรี เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก 3019200901 รร.อนุบาล ทต.ป๊อกแป๊ก
861 สระบุรี เทศบาลต าบลหนองแค 3019200301 รร.เทศบาล 1 นาเร่ิงราษฎร์บ ารุง
862 สระบุรี เทศบาลต าบลหนองแค 3019200302 รร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร
863 สระบุรี เทศบาลต าบลหนองแค 3019200303 รร.เทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล
864 สระบุรี เทศบาลต าบลหนองแค 3019200304 รร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
865 สระบุรี เทศบาลต าบลหนองแค 3019200305 รร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง
866 สระบุรี เทศบาลต าบลหินกอง 3019200601 รร.เทศบาลหินกอง
867 สระบุรี อบต.หนองปลาหมอ 3019300101 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ
868 สระบุรี เทศบาลต าบลหนองโดน 3019200701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองโดน
869 สิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 3017200104 รร.มัธยมเทศบาล 4 
870 สิงห์บุรี อบต.ท่างาม 3017300101 รร.อนุบาลท่างาม
871 สุโขทัย เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 3064200301 รร.วัดลายมิตรภาพท่ี 80
872 สุโขทัย เทศบาลต าบลลานหอย 3084201601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลลานหอย
873 สุโขทัย อบต.วังน  าขาว 3064300201 รร.บ้านวังโคนไผ่
874 สุโขทัย อบจ.สุโขทัย 3064100102 รร.วัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบ ารุง)
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875 สุโขทัย เทศบาลต าบลศรีนคร 3064200701 รร.เทศบาลศรีนคร
876 สุโขทัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 3064201003 รร. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง)
877 สุโขทัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 3064201001 รร.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
878 สุโขทัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 3064201002 รร.บ้านเมืองเก่า
879 สุโขทัย อบต.แม่สิน 3064301201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน
880 สุโขทัย อบต.ทับผึ ง 3064301301 รร.บ้านเกาะวงษ์เกียรต์ิ (ชัชวาลย์อนุสรณ์)
881 สุโขทัย เทศบาลต าบลคลองยาง 3064300501 รร.บ้านคลองวังทอง
882 สุโขทัย เทศบาลต าบลในเมือง 3064200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลในเมือง
883 สุโขทัย เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง 3064300401 รร.บ้านวงพระจันทร์
884 สุโขทัย อบต.ย่านยาว 3064300301 รร.วัดท่าช้าง
885 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลด่านช้าง 3072200701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลด่านช้าง
886 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลทุ่งคลี 3072200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุ่งคลี
887 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 3072200102 รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง
888 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 3072200103 รร.เทศบาล 3 วัดไชนาวาส
889 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 3072200104 รร.เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
890 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 3072200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ
891 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง 3072200201 รร.เทศบาล 1 ตลาดบางล่ี
892 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง 3072200206 รร.เทศบาล 6 ร่วมพัฒนาคูปถัมภ์
893 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลสามชุก 3072200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสามชุก
894 สุพรรณบุรี เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 3072200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ
895 สุพรรณบุรี อบต.พลับพลาไชย 3072300301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาไชย
896 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ 3084200501 รร.เทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง)
897 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลช้างขวา 3084201401 รร.เทศบาล ๑ (บ้านสะพานกฐิน)
898 สุราษฎร์ธานี อบต.คลองสระ 3048300401 รร.อนุบาลบ้านคลองสระ
899 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลเกาะพงัน 3084200401 รร.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน
900 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย 3084200901 รร.เทศบาล 1 วัดละไม
901 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย 3084200902 รร.เทศบาล 2 วัดสระเกศ
902 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย 3084200903 รร.เทศบาล 3 วัดสมุทราราม
903 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย 3084200904 รร.เทศบาล 4 วัดคีรีมาส
904 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองดอนสัก 3084200602 รร.เทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว)
905 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองดอนสัก 3084200601 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก
906 สุราษฎร์ธานี อบต.ปากแพรก 3084300301 รร.บ้านเขาพระอินทร์
907 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลบ้านนา 3084200701 รร.เทศบาลต าบลบ้านนา
908 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร 3084200201 รร.เทศบาล 1 ห้วยมุด
909 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร 3084200202 รร.เทศบาล 2 บ้านอู่มาด
910 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร 3084200203 รร.เทศบาล 3 บ้านคลองหา-นาเตรียะ
911 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร 3084200204 รร.เทศบาล 4 บ้านทุ่งคาเกรียน
912 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร 3084200205 รร.เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์
913 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองนาสาร 3084200206 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองนาสาร
914 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลพรุพี 3064201101 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพรุพี
915 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลย่านดินแดง 3084200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลย่านดินแดง
916 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองท่าข้าม 3084200301 รร.ทม.ท่าข้าม 1 
917 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองท่าข้าม 3084200302 รร.ทม.ท่าข้าม 2 
918 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองท่าข้าม 3084200303 รร.ทม.ท่าข้าม 3 
919 สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองท่าข้าม 3084200304 รร.ทม.ท่าข้าม 4
920 สุราษฎร์ธานี อบต.ตะปาน 3084300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลตะปาน
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921 สุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี 3084100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)
922 สุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี 3084100102 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี ยง)
923 สุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี 3084100103 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3 (บ้านนา)
924 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 3084200105 รร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
925 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 3084200101 รร.เทศบาล 1 แตงอ่อนเผดิมวิทยา
926 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 3084200103 รร.เทศบาล 4 วัดโพธาวาส
927 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 3084200104 รร.เทศบาล 5
928 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 3084200102 รร.เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
929 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลขุนทะเล 3084201101 รร.อนุบาลบ้านยูงทอง
930 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวัดประดู่ 3084201001 รร.เทศบาลวัดประดู่ ๑ เสง่ียม พัฒนมาก (วุฒิจันทร์)
931 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวัดประดู่ 3084201002 รร.เทศบาลวัดประดู่ ๒ (บ้านบางชุมโถ)
932 สุราษฎร์ธานี อบต.บางไทร 3048300501 รร.อนุบาลบ้านบางไทร
933 สุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลเมืองเวียง 3084201201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองเวียง
934 สุรินทร์ เทศบาลต าบลกระหาด 3032200901 รร.เทศบาลกระหาด
935 สุรินทร์ เทศบาลต าบลกันตวจระมวล 3032200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกันตวจระมวล
936 สุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 3032200101 รร.เทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม
937 สุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 3032200102 รร.เทศบาล 2 วิภัชศึกษา
938 สุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 3032200103 รร.เทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
939 สุรินทร์ เทศบาลต าบลรัตนบุรี 3032200301 รร.เทศบาลรัตนบุรี
940 สุรินทร์ เทศบาลต าบลผักไหม 3032200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลผักไหม
941 สุรินทร์ เทศบาลต าบลแคน 3032200601 รร.เทศบาลต าบลแคน
942 สุรินทร์ เทศบาลต าบลสังขะ 3032200401 รร.เทศบาลสังขะ
943 หนองคาย อบจ.หนองคาย 3043100101 รร.กีฬาจังหวัดหนองคาย
944 หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 3043200101 รร.เทศบาล 1 สว่างวิทยา
945 หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 3043200102 รร.เทศบาล 2 ช านาญอนุเคราะห์
946 หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 3043200103 รร.เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บ ารุง
947 หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 3043200104 รร.เทศบาล 4 ฉลองรัตน์
948 หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 3043200105 รร.เทศบาล ๕ มีชัยวิทยา
949 หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 3043200106 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
950 หนองคาย เทศบาลต าบลวัดธาตุ 3043200701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลวัดธาตุ
951 หนองคาย เทศบาลต าบลหนองปลาปาก 3043200601 รร.อนุบาลหนองปลาบาก
952 หนองคาย อบต.พระพุทธบาท 3043300201 รร.อนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์
953 หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนากลาง 3039200301 รร.เทศบาลนากลาง ๑
954 หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนาเหล่า 3039200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาเหล่า
955 หนองบัวล าภู อบจ.หนองบัวล าภู 3039100102 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู ๑ บ้านวังหม่ืน
956 หนองบัวล าภู อบจ.หนองบัวล าภู 3039100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
957 หนองบัวล าภู เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 3039200101 รร.เทศบาล 1 หนองบัวล าภู
958 หนองบัวล าภู เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 3039200601 รร.เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย
959 อ่างทอง อบต.ชัยฤทธ์ิ 3015300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลชัยฤทธ์ิ
960 อ่างทอง เทศบาลต าบลป่าโมก 3015200201 รร.ชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร)
961 อ่างทอง เทศบาลต าบลป่าโมก 3015200204 รร.เทศบาลวัดแจ้ง (ราชปริยัติบ ารุง)
962 อ่างทอง เทศบาลต าบลป่าโมก 3015200203 รร.เทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ (ศรีราษฎร์อุปกฤติ)
963 อ่างทอง เทศบาลต าบลป่าโมก 3015200202 รร.เทศบาลวัดพินิจธรรมสาร (วิบูลวิทย์อุปถัมภ์)
964 อ่างทอง เทศบาลต าบลป่าโมก 3015200206 รร.เทศบาลวัดแสนสุข
965 อ่างทอง เทศบาลต าบลป่าโมก 3015200205 รร.เทศบาลวัดอัมพวัน
966 อ่างทอง เทศบาลต าบลทางพระ 3015200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทางพระ
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967 อ่างทอง อบต.บางเจ้าฉ่า 3015300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบางเจ้าฉ่า
968 อ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง 3015200103 รร.เทศบาล 3 วัดชัยมงคล
969 อ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง 3015200104 รร.เทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง
970 อ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 3037200102 รร.เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
971 อุดรธานี เทศบาลต าบลกุดจับ 3041201001 รร.อนุบาลเทศบาลกุดจับ
972 อุดรธานี เทศบาลต าบลน  าโสม 3041200401 รร.เทศบาลต าบลน  าโสม
973 อุดรธานี เทศบาลเมืองบ้านดุง 3041200801 รร.เทศบาล 1
974 อุดรธานี เทศบาลเมืองบ้านดุง 3041200802 รร.เทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง)
975 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี 3041100108 รร.กุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ๘
976 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี 3041100103 รร.ชัยนาค าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ๓
977 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี 3041100107 รร.แชแลวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ๗
978 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี 3041100102 รร.นาทรายวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ๒
979 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี 3041100106 รร.น  าซึมวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ๖
980 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี 3041100105 รร.พังงูวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ๕
981 อุดรธานี อบจ.อุดรธานี 3041100104 รร.พันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ๔
982 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3041200110 รร.เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี
983 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3041200113 รร.เทศบาล 11 หนองหิน
984 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3041200112 รร.เทศบาล 12 บ้านช้าง
985 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3041200109 รร.เทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์
986 อุดรธานี อบต.แสงสว่าง 3041300301 รร.บ้านท่าสี
987 อุดรธานี เทศบาลต าบลโคกสูง 3041200501 รร.เทศบาล 1 โคกสูง
988 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลจริม 3053200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม
989 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลร่วมจิต 3053200401 รร.ร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS)
990 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลร่วมจิต 3053200402 รร.อนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษา
991 อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 3053200105 รร.เทศบาลวัดคลองโพธ์ิ
992 อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 3053200106 รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม
993 อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 3053200201 รร.พนมมาศพิทยากร
994 อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี 3061200102 รร.เทศบาลวัดหลวงราชาวาส
995 อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี 3061200103 รร.เทศบาลวัดอมฤตวารี
996 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามป้อม 3034201101 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลขามป้อม
997 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลหัวนา 3034200901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหัวนา
998 อุบลราชธานี เทศบาลเมืองเดชอุดม 3034200701 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม
999 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลบัวงาม 3034200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบัวงาม 1

1000 อุบลราชธานี อบต.กลาง 3034300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกลาง ๑ (บ้านหมากมาย)
1001 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลตระการพืชผล 3034200801 รร.เทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร
1002 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลตระการพืชผล 3034200802 รร.เทศบาล ๒ บ้านม่วงเดียด
1003 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลนาโพธ์ิ 3034201601 รร.อนุบาลบ้านขุมค า
1004 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลบุณฑริก 3034201001 รร.เทศบาลบุณฑริก
1005 อุบลราชธานี เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 3034200301 รร.เทศบาล 1 บ้านโพธ์ิกลาง
1006 อุบลราชธานี เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 3034200302 รร.เทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร
1007 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี 3034100102 รร.แก้งเหนือพิทยาคม
1008 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี 3034100104 รร.โนนกลางวิทยาคม
1009 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี 3034100110 รร.บัวงามวิทยา
1010 อุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี 3034100106 รร.ไร่ใต้ประชาคม
1011 อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 3034200104 รร.เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื อ
1012 อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 3034200101 รร.เทศบาลบูรพาอุบล



หนา้ที ่23 จาก 23

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ียังไม่ตอบแบบส ำรวจกิจกรรมนักเรียน

ท่ี จังหวัด อปท. รหัสสถำนศึกษำ ช่ือสถำนศึกษำ

1013 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ 3034200502 รร.อนุบาลบ้านหนองหว้า
1014 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลอุบล 3034201201 รร.อนุบาลศรีวนาไล
1015 อุบลราชธานี อบต.กระโสบ 3034300401 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ
1016 อุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินช าราบ 3034200202 รร.เทศบาลบ้านสุขส าราญ
1017 อุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินช าราบ 3034200201 รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ
1018 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลค าน  าแซบ 3034201501 รร.เทศบาลบ้านค านางรวย
1019 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลแสนสุข 3034200401 รร.เทศบาลแสนสุข
1020 อุบลราชธานี เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก 3034201401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก


