






ที่ จังหวัด อ ำเภอ สังกัด อปท. รหัส รร. ชื่อโรงเรียน
1 กระบี่ เขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม 3081200501 รร.เทศบาลต าบลเขาพนม
2 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาดิน 3081300401 รร.บ้านช้างตาย
3 กระบี่ ปลายพระยา อบต.เขาต่อ 3081300201 รร.อนุบาลบางเท่าแม่
4 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลต าบลกระบีน่้อย 3081200601 รร.เทศบาล ๑ บ้านกระบีน่้อย
5 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 3081200102 รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด
6 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 3081200103 รร.เทศบาล 3 ท่าแดง
7 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.อ่าวนาง 3081300101 รร.บ้านช่องพลี
8 กระบี่ ล าทับ เทศบาลต าบลล าทับ 3081200701 รร.เทศบาลล าทับ
9 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี 3071100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)
10 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี 3071100102 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอ าเภอจีน)
11 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบต.บ้านเก่า 3071300101 รร.วัดพุน  าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1)
12 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย 3046200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกมลาไสย
13 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 3046200801 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว
14 กาฬสินธุ์ ค าม่วง อบต.ทุง่คลอง 3046300401 รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่คลอง
15 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลต าบลท่าคันโท 3046200701 รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.)
16 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ 3046200401 รร.ดงสวางวิทยายน
17 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 3046200101 รร.เทศบาล 1 กาฬสินธุพ์ิทยาสิทธิ์
18 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 3046200102 รร.เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
19 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 3046200104 รร.เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
20 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 3046200105 รร.เทศบาล ๖ ทุง่ศรีเมืองประชาวิทย์
21 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ 3046100103 รร.ขมิ นพิทยาสรรพ์
22 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ 3046100108 รร.เนินยางประชาสามัคคี
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23 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ 3046100101 รร.เมืองสมเด็จ
24 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ 3046100110 รร.หนองชุมแสงวิทยาคม
25 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ.กาฬสินธุ์ 3046100109 รร.หนองห้างพิทยา
26 กาฬสินธุ์ ยางตลาด อบต.คลองขาม 3046300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม
27 กาฬสินธุ์ ร่องค า เทศบาลต าบลร่องค า 3046200201 รร.เทศบาลต าบลร่องค า
28 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลต าบลโนนศิลา 3046201101 รร.อนุบาลโนนศิลา
29 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี เทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี 3062200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลขาณุวรลักษบุรี
30 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลบ้านพราน 3062200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านพราน
31 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 3062200104 รร.ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ)์
32 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 3062200101 รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์
33 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 3062200102 รร.เทศบาล 2 วัดทุง่สวน
34 ขอนแก่น เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม 3040300601 รร.อนุบาลต าบลดงเมืองแอม
35 ขอนแก่น น  าพอง เทศบาลต าบลกุดน  าใส 3040200901 รร.เทศบาลกุดน  าใส
36 ขอนแก่น น  าพอง เทศบาลต าบลน  าพอง 3040201001 รร.เทศบาลน  าพองภูริพัฒน์
37 ขอนแก่น บ้านแฮด เทศบาลต าบลบ้านแฮด 3040200701 รร.เทศบาลบ้านแฮด
38 ขอนแก่น พล เทศบาลเมืองเมืองพล 3040200203 รร.เทศบาลพลประชานุกูล
39 ขอนแก่น พล เทศบาลเมืองเมืองพล 3040200202 รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
40 ขอนแก่น พล เทศบาลเมืองเมืองพล 3040200201 รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์
41 ขอนแก่น พล อบต.โนนข่า 3040300701 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า
42 ขอนแก่น มัญจาคีรี เทศบาลต าบลมัญจาคีรี 3040200601 รร.เทศบาลต าบลมัญจาคีรี
43 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลท่าพระ 3040201301 รร.เทศบาลท่าพระ
44 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200103 รร.เทศบาลคุ้มหนองคู
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45 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200110 รร.เทศบาลบ้านตูม
46 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200107 รร.เทศบาลบ้านโนนชัย
47 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200111 รร.เทศบาลบ้านโนนทัน
48 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200108 รร.เทศบาลบ้านสามเหล่ียม
49 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200109 รร.เทศบาลบ้านหนองแวง
50 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 3040200105 รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่
51 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านทุม่ 3040202401 รร.เทศบาลบ้านทุม่*
52 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100111 รร.โคกสูงประชาสรรพ์
53 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100117 รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย
54 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100107 รร.ซ าสูงพิทยาคม
55 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100104 รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
56 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100115 รร.โนนโพธิศ์รีวิทยาคม
57 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100112 รร.โนนหันวิทยายน
58 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100120 รร.บ้านบะแค
59 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100103 รร.บ้านหนองเสี ยว
60 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100118 รร.เปรมติณสูลานนท์
61 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100108 รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
62 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100116 รร.พระยืนวิทยาคาร
63 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100106 รร.พิศาลปุณณวิทยา
64 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100114 รร.มัธยมหนองเขียด
65 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100105 รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม
66 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100113 รร.สีชมพูศึกษา
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67 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น 3040100109 รร.หนองโนประชาสรรค์
68 ขอนแก่น แวงน้อย เทศบาลต าบลแวงน้อย 3040201601 รร.เทศบาลต าบลแวงน้อย
69 ขอนแก่น แวงใหญ่ เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 3040202201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแวงใหญ่
70 ขอนแก่น สีชมพู อบต.ภูห่าน 3040300301 รร.บ้านทุง่เชือก
71 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลโนนทอง 3040201801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโนนทอง
72 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลหนองแก 3040200501 รร.เทศบาลหนองแก
73 จันทบุรี ขลุง เทศบาลเมืองขลุง 3022200201 รร.เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
74 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ 3022200303 รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
75 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ 3022200304 รร.เทศบาลวัดหนองบัว
76 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี 3022200101 รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1
77 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี 3022200102 รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2
78 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา 3024100101 รร.วัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร)
79 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา 3020200201 รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา
80 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา 3020200202 รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
81 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท 3018200102 รร.เทศบาลเขาท่าพระ
82 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท 3018200101 รร.เทศบาลบ้านกล้วย
83 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท 3018200103 รร.เทศบาลวัดหัวยาง
84 ชัยนาท วัดสิงห์ เทศบาลต าบลวัดสิงห์ 3018200201 รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์
85 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลต าบลสรรพยา 3018200501 รร.เทศบาลต าบลสรรพยา
86 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลต าบลแก้งคร้อ 3036200201 รร.เทศบาลแก้งคร้อ
87 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลต าบลนาหนองทุม่ 3036200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลนาหนองทุม่
88 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร 3036200301 รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ
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89 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ เทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์ 3036200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ าเหน็จณรงค์
90 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 3036200101 รร.เทศบาล 1 วิทยานารี
91 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 3036200102 รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา
92 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 3036200103 รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร
93 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 3036200104 รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ
94 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100107 รร.กวางโจนศึกษา
95 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100121 รร.กุดน  าใสพิทยาคม
96 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100110 รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
97 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100114 รร.โคกสะอาดวิทยา
98 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100123 รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา
99 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100103 รร.สตรีชัยภูมิ 2
100 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100122 รร.เนินสง่าวิทยา
101 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100117 รร.โนนกอกวิทยา
102 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100125 รร.โนนคร้อวิทยา
103 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100120 รร.บ้านเป้าวิทยา
104 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100119 รร.เพชรวิทยาคาร
105 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100102 รร.ภูแลนคาวิทยายน
106 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100126 รร.มัธยมชัยมงคลรังงาม
107 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100109 รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา
108 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100111 รร.มัธยมหนองศาลา
109 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100105 รร.ลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา
110 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100115 รร.สระพังวิทยาคม
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111 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100118 รร.หนองขามวิทยา
112 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100113 รร.หนองสังข์วิทยายน
113 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100104 รร.ห้วยต้อนพิทยาคม
114 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ 3036100116 รร.ห้วยยางวิทยาคม
115 ชัยภูมิ หนองบัวแดง เทศบาลต าบลหนองบัวแดง 3036201001 รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)
116 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลโคกสะอาด 3036200601 รร.เทศบาลต าบลโคกสะอาด
117 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร 3086200102 รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว
118 ชุมพร เมืองชุมพร อบจ.ชุมพร 3086100102 รร.บ้านทับวัง
119 ชุมพร เมืองชุมพร อบจ.ชุมพร 3086100101 รร.สหกรณ์ประชานุกูล
120 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลป่าตาล 3057201601 รร.เทศบาลต าบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล)
121 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลบ้านแซว 3057202401 รร.เทศบาลต าบลบ้านแซว
122 เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล 3057300601 รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ด ารง)
123 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลงิ ว 3057202701 รร.เทศบาลต าบลงิ ว(ศรีสว่าง)
124 เชียงราย ป่าแดด เทศบาลต าบลป่าแงะ 3057200401 รร.เทศบาล 1 (สันติสุข)
125 เชียงราย ป่าแดด เทศบาลต าบลสันมะค่า 3057203001 รร.ชุมชนบ้านสันมะค่า
126 เชียงราย พาน เทศบาลต าบลเมืองพาน 3057200801 รร.เทศบาล 1 บ้านเก่า
127 เชียงราย พาน เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 3057202501 รร.เทศบาล ๑ (ชุมชนสันมะเค็ด)
128 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว 3057300301 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)
129 เชียงราย พาน อบต.ป่าหุง่ 3057300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุง่
130 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลจันจว้า 3057200501 รร.เทศบาล 1 ต้นยาง
131 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลแม่ค า 3057201401 รร.เทศบาลต าบลแม่ค า (แม่ค าสบเปินราษฏร์นุกูล)
132 เชียงราย แม่จัน อบต.ศรีค  า 3057300401 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า (บ้านเวียงสา)
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133 เชียงราย แม่ลาว เทศบาลต าบลป่าก่อด า 3057200201 รร.เทศบาล 1 ป่าก่อด า
134 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลเวียงพางค า 3057202001 รร.เทศบาลเวียงพางค า
135 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลต าบลเวียงเหนือ 3057202101 รร.เทศบาลต าบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ)
136 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ 3050205601 รร.เทศบาลบ้านแปะ ๑
137 เชียงใหม่ ดอยหล่อ อบต.ดอยหล่อ 3050302301 รร.ดอยหล่อวิทยา
138 เชียงใหม่ ฝาง เทศบาลต าบลแม่ข่า 3050202601 รร.บ้านหล่ายฝาง
139 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แม่สูน 3050301101 รร.บ้านล้องอ้อ
140 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 3050200102 รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย
141 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ 3050100103 รร.บ้านแม่งอนขี เหล็ก
142 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ 3050100104 รร.บ้านศาลา
143 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลสันมหาพน 3050201301 รร.เทศบาลต าบลสันมหาพน
144 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 3050200401 รร.อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
145 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.กื๊ดช้าง 3050300701 รร.อนุบาล อบต.กื ดช้าง 1
146 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.กื๊ดช้าง 3050300702 รร.อนุบาล อบต.กื ดช้าง 2
147 เชียงใหม่ สะเมิง เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ 3050202701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสะเมิงใต้
148 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลหนองแหย่ง 3050203801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองแหย่ง
149 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง 3050200201 รร.เทศบาล 1 ทุง่ฟ้าบดราษฎร์บ ารุง
150 ตรัง กันตัง เทศบาลเมืองกันตัง 3092200201 รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี
151 ตรัง กันตัง เทศบาลเมืองกันตัง 3092200202 รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
152 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง 3092200101 รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์
153 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง 3092200102 รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
154 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง 3092200103 รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง
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155 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง 3092200104 รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ
156 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง 3092200105 รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน
157 ตรัง เมืองตรัง เทศบาลนครตรัง 3092200106 รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม
158 ตรัง สิเกา เทศบาลต าบลควนกุน 3092200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน
159 ตรัง ห้วยยอด เทศบาลต าบลห้วยยอด 3092200301 รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา
160 ตราด เมืองตราด เทศบาลเมืองตราด 3023200101 รร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
161 ตาก พบพระ อบต.พบพระ 3063300601 รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์
162 ตาก พบพระ อบต.วาเล่ย์ 3063300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลวาเล่ย์
163 ตาก เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 3063200102 รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย
164 ตาก แม่ระมาด อบต.ขะเนจื อ 3063301001 รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา
165 ตาก แม่ระมาด อบต.ขะเนจื อ 3063301002 รร.ห้วยปลากองวิทยาการ
166 ตาก แม่ระมาด อบต.พระธาตุ 3063300501 รร.ต ารวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา
167 ตาก แม่ระมาด อบต.พระธาตุ 3063300502 รร.บ้านส่ีหลัง
168 ตาก แม่ระมาด อบต.พระธาตุ 3063300503 รร.บ้านห้วยกระทิง
169 ตาก แม่ระมาด อบต.สามหมื่น 3063301201 รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่
170 ตาก แม่สอด เทศบาลต าบลแม่กุ 3063200301 รร.เทศบาลต าบลแม่กุ
171 ตาก แม่สอด อบต.มหาวัน 3063300701 รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน  าขุ่น
172 ตาก อุ้มผาง อบต.โมโกร 3063300102 รร.ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่
173 นครปฐม นครชัยศรี เทศบาลต าบลห้วยพลู 3073200301 รร.เทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์)
174 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลน  าก่ า 3048200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลน  าก่ า
175 นครพนม นาหว้า อบต.บ้านเสียว 3048300201 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสียว
176 นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก 3048300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก
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177 นครพนม เมืองนครพนม อบจ.นครพนม 3048100101 รร.กีฬาจังหวัดนครพนม
178 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 3030200601 รร.เทศบาลหนองหัวฟาน
179 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลต าบลตลาดแค 3030200701 รร.เทศบาลตลาดแค
180 นครราชสีมา โนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง 3030200202 รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎร์บ ารุง
181 นครราชสีมา บัวลาย เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 3030201302 รร.เทศบาลหนองบัวลาย
182 นครราชสีมา บัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 3030200301 รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่
183 นครราชสีมา บัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 3030200302 รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ
184 นครราชสีมา บัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 3030200303 รร.เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง
185 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลต าบลตะขบ 3030201201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลตะขบ
186 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 3030200801 รร.โยธินนุกูล
187 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100141 รร.กุดจิกวิทยา
188 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100126 รร.เขาใหญ่พิทยาคม
189 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100106 รร.ดอนไพลพิทยาคม
190 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100134 รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์
191 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100101 รร.บัวใหญ่
192 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100121 รร.วังรางพิทยาคม
193 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100155 รร.วัดประชานิมิตร
194 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100120 รร.สองครพิทยาคม
195 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100139 รร.สาหร่ายวิทยาคม
196 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100122 รร.สีคิ ว (สวัสด์ิผดุงวิทยา)
197 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100119 รร.สูงเนิน
198 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100111 รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม
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199 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100135 รร.หนองบัวพิทยาคม
200 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100113 รร.หนองบุญมากพิทยาคม
201 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100107 รร.หนองยางพิทยาคม
202 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลทางพูน 3080200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน
203 นครศรีธรรมราช ชะอวด เทศบาลต าบลท่าประจะ 3080201101 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลประจะ
204 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เขาพระทอง 3080300601 รร.อนุบาลเขาพระทอง
205 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.บ้านตูล 3080300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูล
206 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง 3080200305 รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง
207 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง 3080200301 รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน
208 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง 3080200303 รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล
209 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง 3080200302 รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
210 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง 3080200306 รร.รีสอร์ทอนุบาล
211 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง 3080200204 รร.เทศบาลปากพนัง 2
212 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง 3080200203 รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ
213 นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง 3080200205 รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
214 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3080200109 รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์
215 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3080200101 รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร
216 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3080200108 รร.เทศบาลวัดศรีทวี
217 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3080200106 รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย
218 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3080200102 รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง
219 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพูน 3080201201 รร.เทศบาลเมืองปากพูน
220 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ เทศบาลต าบลหินตก 3080200501 รร.สาธิตเทศบาลต าบลหินตก
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221 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 3060200109 รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
222 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 3060200102 รร.เทศบาลวัดปากน  าโพใต้
223 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 3060200104 รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต
224 นครสวรรค์ ลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว 3060200601 รร.เทศบาลต าบลลาดยาว
225 นราธิวาส ตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ 3096200401 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ
226 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลต าบลต้นไทร 3096200301 รร.อนุบาลเทศบาลต้นไทร
227 นราธิวาส บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ 3096300101 รร.อนุบาลประจ าต าบลลุโบะสาวอ
228 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 3096200101 รร.เทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี
229 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 3096200102 รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล
230 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 3096200104 รร.เทศบาล ๔ (บ้านก าปงตาโก๊ะ)
231 นราธิวาส เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 3096200106 รร.เทศบาล 6 ถนนโคกเคียน
232 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 3096200201 รร.เทศบาล 1 ราษฎรบ ารุง
233 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 3096200202 รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ
234 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 3096200203 รร.เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา
235 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 3096200204 รร.เทศบาล 4 บ้านทรายทอง
236 น่าน เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน 3055200101 รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
237 น่าน เมืองน่าน อบจ.น่าน 3055100101 รร.ตาลชุมพิทยาคม
238 น่าน เวียงสา เทศบาลต าบลเวียงสา 3055200301 รร.อนุบาลเทศบาลเวียงสา
239 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลท่าสะอาด 3043201101 รร.เทศบาลท่าสะอาด
240 บุรีรัมย์ นางรอง เทศบาลเมืองนางรอง 3031200202 รร.เทศบาล ๒ เทศบาลเมืองนางรอง
241 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ เทศบาลต าบลนาโพธิ์ 3031200301 รร.เทศบาลต าบลนาโพธิ์
242 บุรีรัมย์ โนนดินแดง เทศบาลต าบลโนนดินแดง 3031200401 รร.เทศบาลต าบลโนนดินแดง
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243 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองชุมเห็ด 3031200801 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด
244 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 3031200102 รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร
245 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 3031200103 รร.เทศบาล 3
246 บุรีรัมย์ ห้วยราช อบต.บ้านตะโก 3031300101 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตะโก
247 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต 3013200507 รร.มัธยมนครรังสิต
248 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี 3013200101 รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี
249 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เทศบาลต าบลปราณบุรี 3077200301 รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน  า)
250 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี อบต.หนองตาแต้ม 3077300202 รร.บ้านหนองตาแต้ม
251 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 3077200101 รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม
252 ปัตตานี ปะนาเระ เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 3094200301 รร.เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง
253 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 3094200101 รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
254 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 3094200102 รร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
255 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 3094200103 รร.เทศบาล 3 บ้านปากน  า
256 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 3094200104 รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
257 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี 3094200105 รร.เทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี
258 ปัตตานี เมืองปัตตานี อบจ.ปัตตานี 3094100101 รร.บ้านเขาตูม
259 ปัตตานี เมืองปัตตานี อบจ.ปัตตานี 3094100102 รร.บ้านตะบิงตีงิ
260 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200203 รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน
261 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200206 รร.เทศบาล 2 บ้านปากน  า (พิธานอุทิศ)
262 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200201 รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ
263 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200204 รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ
264 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200202 รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี
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265 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลเมืองตะลุบัน 3094200205 รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด
266 ปัตตานี สายบุรี อบต.มะนังดาล า 3094300401 รร.ตัรบียะห์
267 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เทศบาลต าบลคลองจิก 3014200701 รร.วัดวิเวกวายุพัด
268 พะเยา จุน เทศบาลต าบลเวียงลอ 3056200901 รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
269 พะเยา เชียงค า เทศบาลต าบลเวียง 3056201001 รร.เทศบาลต าบลเวียง
270 พะเยา ดอกค าใต้ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ 3056200801 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอกค าใต้
271 พะเยา ปง เทศบาลต าบลงิม 3056200301 รร.เทศบาลต าบลงิม (คือเวียงจ่ า)
272 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 3056200102 รร.เทศบาล 2 แม่ต  าดรุณเวทย์
273 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 3056200104 รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล
274 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 3056200105 รร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์
275 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 3056200106 รร.เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ
276 พังงา ตะกั่วทุง่ อบต.กะไหล 3082300602 รร.บ้านสามช่อง
277 พังงา ตะกั่วทุง่ อบต.กะไหล 3082300601 รร.อนุบาลกะไหล
278 พังงา ตะกั่วป่า เทศบาลต าบลคึกคัก 3082200801 รร.เทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที ่๑๒๔
279 พังงา ตะกั่วป่า เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 3082200203 รร.เทศบาลบ้านย่านยาว
280 พังงา เมืองพังงา อบจ.พังงา 3082100101 รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
281 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลต าบลเขาชัยสน 3093200401 รร.เทศบาลเขาชัยสน
282 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลแม่ขรี 3093200201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี
283 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน 3093200801 รร.อนุบาลอ่าวพะยูน
284 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย 3093201001 รร.เทศบาลต าบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร)
285 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลโคกชะงาย 3093200501 รร.เทศบาลวัดธาราสถิตย์
286 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลต านาน 3093300201 รร.เทศบาลบ้านทุง่ลานสถิตธรรมาทร
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287 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง 3093100102 รร.บ้านท่าแค (วันครู 2500)
288 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง 3093100103 รร.มัธยมเกาะหมาก
289 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ.พัทลุง 3093100101 รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
290 พิจิตร เมืองพิจิตร อบจ.พิจิตร 3066100101 รร.บางลายพิทยาคม
291 พิจิตร เมืองพิจิตร อบต.ย่านยาว 3066300301 รร.อนุบาล อบต.ย่านยาว
292 พิจิตร สากเหล็ก เทศบาลต าบลสากเหล็ก 3066200901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสากเหล็ก
293 พิษณุโลก พรหมพิราม เทศบาลต าบลพรหมพิราม 3065200401 รร.เทศบาลพิรามอุทิศ
294 พิษณุโลก พรหมพิราม เทศบาลต าบลวงฆอ้ง 3065200201 รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ นตง)
295 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 3065200104 รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร
296 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก 3065200702 รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)
297 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก 3065100101 รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
298 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี 3076200104 รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
299 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เทศบาลต าบลซับสมอทอด 3067200701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลซับสมอทอด
300 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 3067200104 รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม)
301 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 3067100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
302 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เทศบาลต าบลพุเตย 3067200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลพุเตย
303 แพร่ เด่นชัย เทศบาลต าบลเด่นชัย 3054200201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเด่นชัย
304 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุง่โฮ้ง 3054200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทุง่โฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ)์
305 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลสวนเขื่อน 3054201101 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลสวนเขื่อน
306 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ 3054200103 รร.เทศบาลวัดชัยมงคล
307 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ 3054200102 รร.เทศบาลวัดหัวข่วง
308 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ 3054200105 รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
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309 แพร่ เมืองแพร่ อบจ.แพร่ 3054100102 รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ)์
310 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลร้องกวาง 3054200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลร้องกวาง
311 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ 3083200402 รร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้
312 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง 3083200301 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๑
313 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 3083200105 รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
314 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 3083200101 รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
315 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 3083200106 รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี
316 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต 3083200104 รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์
317 มหาสารคาม นาเชือก เทศบาลต าบลนาเชือก 3044200201 รร.เทศบาลนาเชือก
318 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย 3044200301 รร.เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพิสัย
319 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200103 รร.เทศบาลบ้านค้อ
320 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200104 รร.เทศบาลบ้านแมด
321 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200107 รร.เทศบาลบ้านส่องนางใย
322 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200105 รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร
323 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200102 รร.เทศบาลโพธิศ์รี
324 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200106 รร.เทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา
325 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3044200101 รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา
326 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100118 รร.เกิ งวิทยานุกูล
327 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100110 รร.ขามป้อมพิทยาคม
328 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100119 รร.โคกก่อพิทยาคม
329 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100101 รร.งัวบาวิทยาคม
330 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100102 รร.ดอนเงินพิทยาคาร
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331 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100108 รร.ท่าขอนยางพิทยาคม
332 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100112 รร.นาข่าวิทยาคม
333 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100109 รร.นาสีนวนพิทยาสรรค์
334 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100105 รร.มะค่าพิทยาคม
335 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100116 รร.มัธยมดงยาง
336 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100120 รร.เมืองเตาวิทยาคม
337 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100106 รร.เลิงแฝกประชาบ ารุง
338 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100117 รร.เวียงสะอาดพิทยาคม
339 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100104 รร.ศรีสุขพิทยาคม
340 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100111 รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์
341 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100113 รร.หนองโกวิชาประสิทธิพ์ิทยาคม
342 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100107 รร.หนองบัวปิยนิมิตร
343 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100114 รร.หนองโพธิว์ิทยาคม
344 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100103 รร.หนองเหล็กศึกษา
345 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม 3044100115 รร.หัวเรือพิทยาคม
346 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.หนองแสง 3044300301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง
347 มุกดาหาร ค าชะอี เทศบาลต าบลค าชะอี 3049200201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลค าชะอี
348 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น 3049200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น
349 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 3049200101 รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง)
350 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร 3049200102 รร.เทศบาล 2 วัดนิรมิตร
351 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม เทศบาลต าบลขุนยวม 3058200401 รร.เทศบาลต าบลขุนยวม
352 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3058200101 รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
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353 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 3058200203 รร.ไท่จง (เทศบาล ๓)
354 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 3058200202 รร.ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒)
355 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย เทศบาลต าบลแม่ลาน้อย 3058200201 รร.อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย
356 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม 3058200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยวม
357 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ 3058300101 รร.อนุบาลต าบลบ้านกาศ
358 ยโสธร กุดชุม เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา 3035200301 รร.เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บ ารุง
359 ยโสธร ทรายมูล เทศบาลต าบลทรายมูล 3035200201 รร.เทศบาลต าบลทรายมูล
360 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร 3035200102 รร.เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
361 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร 3035200103 รร.เทศบาล 3 ห้าธันวาคม
362 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร 3035100102 รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
363 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร 3035100103 รร.ชุมชนบ้านนากอกหนองบก
364 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ.ยโสธร 3035100101 รร.หนองแหนพัฒนวิทยาคม
365 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลเลิงนกทา 3035200401 รร.เทศบาลเลิงนกทา
366 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สร้างมิ่ง 3035300101 รร.บ้านกุดเสถียร
367 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง 3095200201 รร.เทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ
368 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง 3095200202 รร.เทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ
369 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง 3095200203 รร.เทศบาล 3 บ้านกุนุงจนอง
370 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง 3095200204 รร.เทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู
371 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง 3095200205 รร.เทศบาล 6 ประชาสันต์ิ
372 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลต าบลล าใหม่ 3095200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลล าใหม่
373 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 3095200101 รร.เทศบาล 1 บ้านสะเตง
374 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 3095200102 รร.เทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก
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375 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 3095200103 รร.เทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ
376 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 3095200104 รร.เทศบาล 4 ธนวิถี
377 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 3095200105 รร.เทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า
378 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา 3095200106 รร.เทศบาล 6 วัดเมืองยะลา
379 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก 3095200501 รร.อนุบาลพงปูโล๊ะ
380 ยะลา เมืองยะลา อบจ.ยะลา 3095100101 รร.ล าพะยาประชานุเคราะห์
381 ยะลา รามัน เทศบาลต าบลบาลอ 3095200601 รร.อนุบาลต าบลบาลอ
382 ยะลา รามัน เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ 3095200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองรามันห์
383 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 3045200301 รร.เทศบาล ๑ เกษตรวิสัย
384 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลอุ่มเม้า 3045201001 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลอุ่มเม้า
385 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย เทศบาลต าบลเชียงใหม่ 3045200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเชียงใหม่
386 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง 3045200901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโพนทอง
387 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3045200103 รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม
388 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3045200104 รร.เทศบาลวัดป่าเรไร
389 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3045200105 รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
390 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3045200106 รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน
391 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3045200107 รร.เทศบาลวัดสระทอง
392 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3045200101 รร.เทศบาลวัดเหนือ
393 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3045200102 รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
394 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด 3045100104 รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
395 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด 3045100103 รร.ขี เหล็กพิทยาคม
396 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด 3045100102 รร.ทุง่กุลาประชานุสรณ์
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397 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด 3045100101 รร.โพธิท์องพิทยาคม
398 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลเมืองไพร 3045200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเมืองไพร
399 ร้อยเอ็ด หนองพอก เทศบาลต าบลหนองพอก 3045200401 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลหนองพอก
400 ร้อยเอ็ด หนองพอก อบต.ภูเขาทอง 3045300101 รร.โนนสมบูรณ์ประชารัฐ
401 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 3070200302 รร.เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
402 ลพบุรี โคกส าโรง เทศบาลต าบลโคกส าโรง 3016200201 รร.เทศบาล 1 บ้านโคกส าโรง
403 ลพบุรี โคกส าโรง เทศบาลต าบลโคกส าโรง 3016200202 รร.เทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
404 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.หนองแขม 3016300201 รร.บ้านหนองไผ่
405 ลพบุรี ท่าวุง้ อบต.เขาสมอคอน 3016300101 รร.อนุบาลพระศรีอารย์
406 ลพบุรี หนองม่วง เทศบาลต าบลหนองม่วง 3016200801 รร.เทศบาลต าบลหนองม่วง
407 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง 3052200101 รร.เทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล
408 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง 3052200103 รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย
409 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลนครล าปาง 3052200104 รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง
410 ล าปาง แม่ทะ เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว 3052200201 รร.เทศบาลป่าตันนาครัว
411 ล าปาง วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ 3052300102 รร.บ้านแม่สง
412 ล าปาง วังเหนือ อบต.ร่องเคาะ 3052300101 รร.บ้านห้วยก้อด
413 ล าพูน ทุง่หัวช้าง เทศบาลต าบลทุง่หัวช้าง 3051200301 รร.เทศบาลทุง่หัวช้าง
414 ล าพูน บ้านธิ เทศบาลต าบลบ้านธิ 3051200801 รร.เทศบาลต าบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ)
415 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน 3051200102 รร.เทศบาลประตูลี 
416 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน 3051200104 รร.เทศบาลสันป่ายางหน่อม
417 ล าพูน เมืองล าพูน อบจ.ล าพูน 3051100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน นาทราย
418 ล าพูน เมืองล าพูน อบจ.ล าพูน 3051100103 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ป่าป๋วย
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419 ล าพูน เมืองล าพูน อบจ.ล าพูน 3051100102 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ป่าแป๋
420 ล าพูน แม่ทา เทศบาลต าบลทากาศ 3051200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลทากาศ
421 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลป่าไผ่ 3051200901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลป่าไผ่
422 เลย นาด้วง เทศบาลต าบลนาด้วง 3042200301 รร.เทศบาลต าบลนาด้วง
423 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอ้อ 3042200701 รร.เทศบาลนาอ้อ
424 เลย เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย 3042200103 รร.เทศบาล 3 ศรีสว่าง
425 เลย เมืองเลย อบจ.เลย 3042100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม)
426 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 3033200401 รร.เทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม)้
427 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต.ผักแพว 3033300201 รร.บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน
428 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โนนค้อ 3033300101 รร.บ้านหนองมะเกลือ
429 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 3033200301 รร.เทศบาล 1 บ้านค้อ
430 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200101 รร.เทศบาล 1 วัดเจียงอี
431 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200103 รร.เทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
432 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200104 รร.เทศบาล 4 บ้านโนนส านักมิตรภาพที ่121
433 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200105 รร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง
434 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200106 รร.เทศบาล 6 มิ่งเมือง
435 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 3033200107 รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง
436 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100109 รร.กระดุมทองวิทยา
437 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100104 รร.กันทรอมวิทยาคม
438 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100135 รร.กุญชรศิรวิทย์
439 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100123 รร.กุดเสลาวิทยาคม
440 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100139 รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
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441 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100113 รร.โคกสะอาดวิทยาคม
442 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100124 รร.ดงรักวิทยา
443 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100125 รร.ตระกาศประชาสามัคคี
444 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100115 รร.ไตรมิตร
445 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100127 รร.นาแก้ววิทยา
446 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100114 รร.บกวิทยาคม
447 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100106 รร.บ้านปราสาท
448 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100105 รร.บ้านเปือยนาสูง
449 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100102 รร.บ้านเพียนาม
450 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100101 รร.บ้านสิริขุนหาญ
451 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100122 รร.ประชาพัฒนศึกษา
452 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100134 รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
453 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100108 รร.ผักแพววิทยา
454 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100112 รร.โพธิธ์าตุประชาสรรค์
455 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100116 รร.โพธิศ์รีสุวรรณวิทยาคม
456 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100131 รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
457 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100103 รร.ไพรบึงวิทยาคม
458 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100120 รร.เมืองแคนวิทยาคม
459 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100130 รร.ร่มโพธิว์ิทยา
460 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100133 รร.ศรีแก้วพิทยา
461 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100126 รร.สายธารวิทยา
462 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100111 รร.หนองถ่มวิทยา
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463 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100107 รร.หนองทุม่ศรีส าราญวิทยา
464 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100132 รร.หนองหว้าประชาสรรค์
465 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ 3033100121 รร.หวายค าวิทยา
466 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.เมืองคง 3033300301 รร.บ้านบากเรือ
467 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน เทศบาลต าบลห้วยทับทัน 3033200201 รร.เทศบาล 1 (หนองสิมใหญ)่
468 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด 3047201101 รร.อนุบาลเทศบาลแพด
469 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเชียงเครือ 3047200801 รร.เทศบาลต าบลเชียงเครือ
470 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 3047200101 รร.เทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล
471 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 3047200102 รร.เทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา
472 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 3047200104 รร.เทศบาล 4 รัฐประชานุเคราะห์
473 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร 3047200103 รร.มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา
474 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ.สกลนคร 3047100104 รร.ภูดินแดงวิทยา
475 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลส่องดาว 3047200901 รร.เทศบาลส่องดาว
476 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลบะหว้า 3047200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลบะหว้า
477 สงขลา นาทวี อบต.คลองกวาง 3090300301 รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกวาง
478 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา 3090200102 รร.เทศบาล 2 อ่อนอุทิศ
479 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา 3090200103 รร.เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง
480 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา 3090200104 รร.เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
481 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา 3090200105 รร.เทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก
482 สงขลา สะเดา เทศบาลต าบลปริก 3090200601 รร.เทศบาลต าบลปริก
483 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 3090200801 รร.เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
484 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 3090200301 รร.เทศบาล 1 บ้านสะเดา
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485 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 3090200302 รร.เทศบาล 2 บ้านสะเดา
486 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลพะตง 3090200401 รร.เทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
487 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 3090200202 รร.เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่
488 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 3090200203 รร.เทศบาล 3 โศภณพิทยาคุณานุสรณ์
489 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 3090200204 รร.เทศบาล 4 วัดคลองเรียน
490 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลเมืองทุง่ต าเสา 3090201401 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองทุง่ต าเสา
491 สตูล เมืองสตูล เทศบาลต าบลคลองขุด 3091200201 รร.เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
492 สตูล เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 3091200101 รร.เทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
493 สตูล เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 3091200102 รร.เทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม
494 สตูล เมืองสตูล เทศบาลเมืองสตูล 3091200103 รร.เทศบาล 3 บ้านหัวทาง
495 สตูล เมืองสตูล อบจ.สตูล 3091100101 รร.นิคมพัฒนาผัง 6
496 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง 3011200202 รร.เทศบาลวัดทรงธรรม
497 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 3011200104 รร.เทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์
498 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบจ.สมุทรสงคราม 3075100101 รร.วัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
499 สระแก้ว เมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว 3027200201 รร.เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
500 สระแก้ว เมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว 3027200202 รร.เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
501 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100103 รร.เขาฉกรรจ์วิทยาคม
502 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100109 รร.ชุมชนบ้านโนนจิก
503 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100101 รร.ซับนกแก้ววิทยา
504 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100105 รร.ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม
505 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100104 รร.ไทรเด่ียววิทยา
506 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100108 รร.นิคมสงเคราะห์ 1
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507 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100102 รร.บ้านแก้งวิทยา
508 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100110 รร.บ้านนางาม
509 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100111 รร.บ้านหนองหัวช้าง
510 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100107 รร.วัฒนานคร
511 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ.สระแก้ว 3027100106 รร.สิริราชอนุสรณ์
512 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลต าบลฟากห้วย 3027200401 รร.บ้านฟากห้วย
513 สระแก้ว อรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ 3027200102 รร.เทศบาลบ้านกิโลสอง
514 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ.สระบุรี 3019100101 รร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
515 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลต าบลทุง่หลวง 3064200302 รร.วัดดุสิดาราม
516 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลต าบลทุง่หลวง 3064200301 รร.วัดลายมิตรภาพที ่80
517 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลต าบลบ้านโตนด 3064200401 รร.เทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา)
518 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม เทศบาลต าบลทุง่เสล่ียม 3064200601 รร.เทศบาลทุง่เสล่ียม (ศรีเสล่ียมวิทยา)
519 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล 3064300901 รร.บ้านกมลราษฏร์
520 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลต าบลบ้านสวน 3064200501 รร.เทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล)
521 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบจ.สุโขทัย 3064100102 รร.วัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบ ารุง)
522 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต.ยางซ้าย 3064300101 รร.บ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์
523 สุโขทัย ศรีนคร เทศบาลต าบลศรีนคร 3064200701 รร.เทศบาลศรีนคร
524 สุโขทัย ศรีส าโรง อบต.เกาะตาเลี ยง 3064300801 รร.บ้านวงฆอ้ง
525 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลคลองยาง 3064300501 รร.บ้านคลองวังทอง
526 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลในเมือง 3064200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลในเมือง
527 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 3064200201 รร.เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
528 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 3064200203 รร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก
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529 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 3064200204 รร.เทศบาลวัดสวรรคาราม
530 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 3064200202 รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
531 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 3064200206 รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
532 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 3072200101 รร.เทศบาล 1 วัดประตูสาร
533 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 3072200102 รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง
534 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 3072200104 รร.เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
535 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง เทศบาลเมืองสองพีน่้อง 3072200201 รร.เทศบาล 1 ตลาดบางล่ี
536 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ อบต.คลองสระ 3048300401 รร.อนุบาลบ้านคลองสระ
537 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย 3084200901 รร.เทศบาล 1 วัดละไม
538 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก 3084200602 รร.เทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดท้องอ่าว)
539 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก 3084200601 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก
540 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร 3084200201 รร.เทศบาล 1 ห้วยมุด
541 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร 3084200202 รร.เทศบาล 2 บ้านอู่มาด
542 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร 3084200205 รร.เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์
543 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลขุนทะเล 3084201101 รร.อนุบาลบ้านยูงทอง
544 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลต าบลวัดประดู่ 3084201002 รร.เทศบาลวัดประดู่ ๒ (บ้านบางชุมโถ)
545 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี 3084100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย)์
546 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี 3084100102 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี ยง)
547 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี 3084100103 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3 (บ้านนา)
548 สุรินทร์ จอมพระ เทศบาลต าบลกระหาด 3032200901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกระหาด
549 สุรินทร์ ท่าตูม เทศบาลต าบลท่าตูม 3032200201 รร.เทศบาลท่าตูม
550 สุรินทร์ ปราสาท เทศบาลต าบลกันตวจระมวล 3032200801 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกันตวจระมวล
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551 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 3032200101 รร.เทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม
552 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 3032200102 รร.เทศบาล 2 วิภัชศึกษา
553 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 3032200103 รร.เทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
554 สุรินทร์ รัตนบุรี เทศบาลต าบลรัตนบุรี 3032200301 รร.เทศบาลรัตนบุรี
555 สุรินทร์ ศีขรภูมิ เทศบาลต าบลผักไหม 3032200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลผักไหม
556 สุรินทร์ สนม เทศบาลต าบลแคน 3032200601 รร.เทศบาลต าบลแคน
557 หนองคาย ท่าบ่อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ 3043200201 รร.เทศบาล 1 เมืองท่าบ่อ
558 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลวัดธาตุ 3043200701 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลวัดธาตุ
559 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 3043200101 รร.เทศบาล 1 สว่างวิทยา
560 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ เทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่ 3043200901 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลศรีเชียงใหม่
561 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลกุดดินจี่ 3039200201 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกุดดินจี่
562 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลนากลาง 3039200301 รร.เทศบาลนากลาง ๑
563 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 3039200101 รร.เทศบาล 1 หนองบัวล าภู
564 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู อบจ.หนองบัวล าภู 3039100102 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู ๑ บ้านวังหมื่น
565 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู อบจ.หนองบัวล าภู 3039100101 รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
566 อ่างทอง ป่าโมก เทศบาลต าบลป่าโมก 3015200201 รร.เทศบาลวัดป่าโมกข์
567 อ่างทอง ป่าโมก เทศบาลต าบลป่าโมก 3015200206 รร.เทศบาลวัดแสนสุข
568 อ่างทอง โพธิท์อง เทศบาลต าบลโคกพุทรา 3015200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลโคกพุทรา
569 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง 3015200101 รร.เทศบาล 1 วัดต้นสน
570 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง 3015200102 รร.เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
571 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา 3037200501 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา
572 อ านาจเจริญ พนา เทศบาลต าบลพนา 3037200202 รร.อนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2)



ที่ จังหวัด อ ำเภอ สังกัด อปท. รหัส รร. ชื่อโรงเรียน

รำยชื่โรงเรียนทีไ่ดร้ับจัดสรรเงินอุดหนุนกลุ่มชั้นรอยตอ่ สังกัด อปท. ภำคเรียนที ่2/2565

573 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 3037200101 รร.เทศบาล 1 วัดเทพมงคล
574 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลอ านาจ 3037200301 รร.เทศบาลอ านาจ
575 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลห้วยเกิ ง 3041200201 รร.เทศบาล 1 บ้านโสกคูณ
576 อุดรธานี น  าโสม เทศบาลต าบลน  าโสม 3041200401 รร.เทศบาลต าบลน  าโสม
577 อุดรธานี บ้านดุง เทศบาลเมืองบ้านดุง 3041200802 รร.เทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง)
578 อุดรธานี บ้านผือ อบต.บ้านค้อ 3041300101 รร.อนุบาลหนองกอง
579 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองบัว 3041200301 รร.เทศบาล 1 หนองใส
580 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3041200101 รร.เทศบาล 1 โพศรี
581 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3041200113 รร.เทศบาล 11 หนองหิน
582 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3041200102 รร.เทศบาล 2 มุขมนตรี
583 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3041200104 รร.เทศบาล 4 วัดโพธิว์ราราม
584 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3041200105 รร.เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
585 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3041200107 รร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
586 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 3041200106 รร.มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
587 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง 3041200702 รร.เทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองส าโรง
588 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง 3041200701 รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองส าโรง
589 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี 3041100101 รร.เชียงเพ็งวิทยา
590 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี 3041100107 รร.แชแลพิทยานุสรณ์
591 อุดรธานี หนองแสง อบต.แสงสว่าง 3041300301 รร.บ้านท่าสี
592 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลต าบลจริม 3053200601 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลจริม
593 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 3053200101 รร.เทศบาลท่าอิฐ
594 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 3053200102 รร.เทศบาลวัดท้ายตลาด
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595 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 3053200104 รร.เทศบาลวัดหนองผา
596 อุตรดิตถ์ ลับแล เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 3053200201 รร.พนมมาศพิทยากร
597 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี 3061200102 รร.เทศบาลวัดหลวงราชาวาส
598 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี 3061200103 รร.เทศบาลวัดอมฤตวารี
599 อุบลราชธานี ตระการพืชผล เทศบาลต าบลตระการพืชผล 3034200801 รร.เทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร
600 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ 3034200501 รร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
601 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 3034200102 รร.เทศบาล 2 หนองบัว
602 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 3034200103 รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
603 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 3034200101 รร.เทศบาลบูรพาอุบล
604 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี 3034100112 รร.นาสะไมพิทยาคม
605 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี 3034100109 รร.น  าขุ่นวิทยา
606 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี 3034100107 รร.เบ็ตตี ดูเมน 2 ช่องเม็ก
607 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี 3034100108 รร.ห้วยข่าพิทยาคม
608 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี 3034100103 รร.เหล่างามพิทยาคม
609 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลเมืองวารินช าราบ 3034200202 รร.เทศบาลบ้านสุขส าราญ
610 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลเมืองวารินช าราบ 3034200203 รร.เทศบาลบ้านหนองตาโผ่น
611 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลเมืองวารินช าราบ 3034200201 รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ
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1 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา 3030100154 รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์ เนื่องจากเปิดบัญชีไม่ถูกต้องตามเง่ือนไข

รำยชื่อโรงเรียนทีไ่มไ่ดร้ับจัดสรรเงินอุดหนุนกลุ่มชั้นรอยตอ่ สังกัด อปท. ภำคเรียนที ่2/2565


