
โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปญญา สังกัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 5,026 โรงเรียน

ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

1 บานหลังสอด เกาะลันตา สพป กระบี่

2 บานคลองนิน เกาะลันตา สพป กระบี่

3 บานคลองหิน เกาะลันตา สพป กระบี่

4 บานเขาฝาก เกาะลันตา สพป กระบี่

5 บานคลองยาง เกาะลันตา สพป กระบี่

6 บานหลังโสด เกาะลันตา สพป กระบี่

7 บานกอตง เขาพนม สพป กระบี่

8 วัดภูมิบรรพต เขาพนม สพป กระบี่

9 บานเขาพนม เขาพนม สพป กระบี่

10 บานหวยเสียด เขาพนม สพป กระบี่

11 ราชประชานุเคราะห 37 เขาพนม สพป กระบี่

12 วัดพรุเตียว เขาพนม สพป กระบี่

13 บานหวยสารสาขาบานชองฉันทนา เขาพนม สพป กระบี่

14 คลองพน คลองทอม สพป กระบี่

15 วิทยาประชาคม ปลายพระยา สพป กระบี่

16 วัดเขาตอ ปลายพระยา สพป กระบี่

17 ชุมชนวัดหาดถั่ว ปลายพระยา สพป กระบี่

18 บานคลองพระยา ปลายพระยา สพป กระบี่18 บานคลองพระยา ปลายพระยา สพป กระบี่

19 บานคลองพวนประทีปบํารุง ปลายพระยา สพป กระบี่

20 บานทะเลหอยราษฎรอุทิศ ปลายพระยา สพป กระบี่

21 บานเขาตั้ง เมือง สพป กระบี่

22 วัดโพธิ์เรียง เมือง สพป กระบี่

23 ทุงตนปก เมือง สพป กระบี่

24 บานคลองกํา เมือง สพป กระบี่

25 อนุบาลกระบี่ เมือง สพป กระบี่

26 อุตรกิจ เมือง สพป กระบี่

27 บานอาวนํ้าเมา เมือง สพป กระบี่

28 บานอาวนาง เมือง สพป กระบี่

29 บานเขาดินประชาพัฒน ลําทับ สพป กระบี่

30 บานเกาะไทร ลําทับ สพป กระบี่

31 บานสะพานพน ลําทับ สพป กระบี่

32 บานยานอุดม ลําทับ สพป กระบี่

33 บานไรพัฒนา ลําทับ สพป กระบี่

34 บานลําทับ ลําทับ สพป กระบี่

35 บานเกาะปู เหนือคลอง สพป กระบี่

36 บานเกาะศรีบอยา เหนือคลอง สพป กระบี่

37 ราชประชานุเคราะห 2 เหนือคลอง สพป กระบี่

38 บานปากหรา เหนือคลอง สพป กระบี่

39 บานไรใหญ เหนือคลอง สพป กระบี่

40 ราชประชานุเคราะห 1 เหนือคลอง สพป กระบี่

41 บานเขางาม อาวลึก สพป กระบี่

42 ประทีปธรรม มูลนิธิ อาวลึก สพป กระบี่

43 อาวลึก อาวลึก สพป กระบี่

44 บานบากัน อาวลึก สพป กระบี่
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45 สายนํ้าทิพย คลองเตย สพป กรุงเทพมหานคร

46 ไทยประสิทธิ์ศาสตร คลองเตย สพป กรุงเทพมหานคร

47 ทบอ.สื่อสารสงเคราะห ดุสิต สพป กรุงเทพมหานคร

48 ทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภฯ ดุสิต สพป กรุงเทพมหานคร

49 ทวีธาภิเศก บางกอกใหญ สพป กรุงเทพมหานคร

50 วัดลาดบัวขาว บางคอแหลม สพป กรุงเทพมหานคร

51 วัดเวตวันธรรมาวาส บางซ่ือ สพป กรุงเทพมหานคร

52 สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ประถม) ปทุมวัน สพป กรุงเทพมหานคร

53 วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย สพป กรุงเทพมหานคร

54 วัดชนะสงคราม พระนคร สพป กรุงเทพมหานคร

55 พระตําหนักสวนกุหลาบ พระนคร สพป กรุงเทพมหานคร

56 ประถมนนทรี ยานนาวา สพป กรุงเทพมหานคร

57 วัดดาน ยานนาวา สพป กรุงเทพมหานคร

58 สวนมิสกวัน ราชเทวี สพป กรุงเทพมหานคร

59 อนุบาลพิบูลเวศม วัฒนา สพป กรุงเทพมหานคร

60 มหาวีรานุวัตร สัมพันธวงศ สพป กรุงเทพมหานคร

61 ทุงมหาเมฆ สาธร สพป กรุงเทพมหานคร

62 บางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จตุจักร สพป กรุงเทพมหานคร

63 ทบอ.เพชราวุธวิทยา บางเขน สพป กรุงเทพมหานคร63 ทบอ.เพชราวุธวิทยา บางเขน สพป กรุงเทพมหานคร

64 ภูมิไพโรจนพิทยา(สภาทนายความ) บางเขน สพป กรุงเทพมหานคร

65 บานหนองบอน ประเวศ สพป กรุงเทพมหานคร

66 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย วังทองหลาง สพป กรุงเทพมหานคร

67 วัดมหาบุศย สวนหลวง สพป กรุงเทพมหานคร

68 ไทยรัฐวิทยา 75 สายไหม สพป กรุงเทพมหานคร

69 ทบอ.ไกรอํานวยวิทยา หลักสี่ สพป กรุงเทพมหานคร

70 วัดอุทัยธาราม หวยขวาง สพป กรุงเทพมหานคร

71 วัดหนัง จอมทอง สพป กรุงเทพมหานคร

72 โฆสิตสโมสร บางกอกนอย สพป กรุงเทพมหานคร

73 วัดเจามูล บางกอกใหญ สพป กรุงเทพมหานคร

74 วัดนาคปรก ภาษีเจริญ สพป กรุงเทพมหานคร

75 วัดยางเกาะ ดานมะขามเตี้ย สพป กาญจนบุรี เขต1

76 จรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย สพป กาญจนบุรี เขต1

77 บานทามะไฟ ดานมะขามเตี้ย สพป กาญจนบุรี เขต1

78 บานไทรทอง ดานมะขามเตี้ย สพป กาญจนบุรี เขต1

79 บานหนองหญาปลอง ดานมะขามเตี้ย สพป กาญจนบุรี เขต1

80 วัดจรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย สพป กาญจนบุรี เขต1

81 อนุบาลดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย สพป กาญจนบุรี เขต1

82 บานหนองนํ้าขุน ทามวง สพป กาญจนบุรี เขต1

83 วัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร" ทามวง สพป กาญจนบุรี เขต1

84 บานหนองสองหอง ทามวง สพป กาญจนบุรี เขต1

85 เทศบาล ๔ (บานชุกกุม) เมือง สพป กาญจนบุรี เขต1

86 วัดพุนอย เมือง สพป กาญจนบุรี เขต1

87 กาญจนานุเคราะห เมือง สพป กาญจนบุรี เขต1

88 วัดลาดหญา"ลาดหญาวิทยา" เมือง สพป กาญจนบุรี เขต1

89 บานทาทุม เมือง สพป กาญจนบุรี เขต1



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

90 บานดงยาง เมือง สพป กาญจนบุรี เขต1

91 บานพุเลียบ เมือง สพป กาญจนบุรี เขต1

92 สมาคมนักเรียนเการาชินี เมือง สพป กาญจนบุรี เขต1

93 บานดงเสลา ศรีสวัสดิ์ สพป กาญจนบุรี เขต1

94 บานเจาเณร ศรีสวัสดิ์ สพป กาญจนบุรี เขต1

95 อนุบาลทามะกา(วัดลูกแกประชาชนูทิศ) ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

96 บานรางกระตาย(พิริยะประชาวิทยาคาร) ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

97 บานหนองตาแพง ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

98 วัดตะครํ้าเอน ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

99 วัดกระตายเตน ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

100 บานไรรวมวิทยาคาร ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

101 บานหนองกรด ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

102 วัดหวยตะเคียน ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

103 วัดหนองไมแกน ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

104 บานหนองซอนผ้ึงผดุงวิทย ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

105 บานอุโลกสี่หม่ืน ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

106 ประชาวิทยาคาร ทามะกา สพป กาญจนบุรี เขต2

107 บานบอหวา พนมทวน สพป กาญจนบุรี เขต2

108 วัดทุงสมอ พนมทวน สพป กาญจนบุรี เขต2108 วัดทุงสมอ พนมทวน สพป กาญจนบุรี เขต2

109 บานบอระแหง พนมทวน สพป กาญจนบุรี เขต2

110 บานตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 พนมทวน สพป กาญจนบุรี เขต2

111 อนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) พนมทวน สพป กาญจนบุรี เขต2

112 บานสระลุมพุก พนมทวน สพป กาญจนบุรี เขต2

113 วัดหนองปลิง หวยกระเจา สพป กาญจนบุรี เขต2

114 บานเขากรวด หวยกระเจา สพป กาญจนบุรี เขต2

115 อนุบาลหวยกระเจา หวยกระเจา สพป กาญจนบุรี เขต2

116 บานหวยเสือ ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

117 บานเหมืองสองทอ ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

118 วัดปาถ้ําภูเตย ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

119 บานหินแหลม ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

120 วัดปรังกาสี ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

121 อนุบาลทองผาภูมิ ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

122 วิจิตรวิทยาคาร ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

123 บานกุยแหย ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

124 บานลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

125 รมเกลา กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

126 บานดินโส ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

127 บานปาคลําปล็อก ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

128 คุรุสภา ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

129 บานไร ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

130 สมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ ทองผาภูมิ สพป กาญจนบุรี เขต3

131 พุทธวิมุติวิทยา ไทรโยค สพป กาญจนบุรี เขต3

132 อนุบาลไทรโยค ไทรโยค สพป กาญจนบุรี เขต3

133 ไทรโยคใหญ ไทรโยค สพป กาญจนบุรี เขต3

134 บานทาทุงนา ไทรโยค สพป กาญจนบุรี เขต3
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135 วัดใหมดงสัก ไทรโยค สพป กาญจนบุรี เขต3

136 สมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ไทรโยค สพป กาญจนบุรี เขต3

137 ตชด.บานบองตี้ลาง ไทรโยค สพป กาญจนบุรี เขต3

138 บานบองตี้ ไทรโยค สพป กาญจนบุรี เขต3

139 บานลุมผ้ึง ไทรโยค สพป กาญจนบุรี เขต3

140 บานหนองปลาซิว ไทรโยค สพป กาญจนบุรี เขต3

141 บานวังสิงห ไทรโยค สพป กาญจนบุรี เขต3

142 บานองหลุ ศรีสวัสดิ์ สพป กาญจนบุรี เขต3

143 วัดถ้ําองจุ ศรีสวัสดฺ   สพป กาญจนบุรี เขต3

144 บานทาดินแดง สังขละบุรี สพป กาญจนบุรี เขต3

145 บานกองมองทะ สังขละบุรี สพป กาญจนบุรี เขต3

146 บานหวยกบ สังขละบุรี สพป กาญจนบุรี เขต3

147 บานหวยมาลัย สังขละบุรี สพป กาญจนบุรี เขต3

148 บานใหมพัฒนา สังขละบุรี สพป กาญจนบุรี เขต3

149 วัดวังกวิเวการาม สังขละบุรี สพป กาญจนบุรี เขต3

150 อนุบาลสังขละบุรี (บานวังกะ) สังขละบุรี สพป กาญจนบุรี เขต3

151 ศูนยการเรียนรูลาซาล(อนุบาลสังขละบุรี) สังขละบุรี สพป กาญจนบุรี เขต3

152 บานวังดง บอพลอย สพป กาญจนบุรี เขต4

153 บานหนองกุม บอพลอย สพป กาญจนบุรี เขต4153 บานหนองกุม บอพลอย สพป กาญจนบุรี เขต4

154 บานหนองแกใน บอพลอย สพป กาญจนบุรี เขต4

155 ชุมชนบานหลุมรัง บอพลอย สพป กาญจนบุรี เขต4

156 บานชองกลิ้งชองกรด เลาขวัญ สพป กาญจนบุรี เขต4

157 บานหนองตากาย เลาขวัญ สพป กาญจนบุรี เขต4

158 บานตรอกสะเดา เลาขวัญ สพป กาญจนบุรี เขต4

159 ชุมชนบานหนองฝาย เลาขวัญ สพป กาญจนบุรี เขต4

160 บานหนองโสน เลาขวัญ สพป กาญจนบุรี เขต4

161 บานเขาแหลม หนองปรือ สพป กาญจนบุรี เขต4

162 ปาไมอุทิศ 15(บานมวงเฒา) หนองปรือ สพป กาญจนบุรี เขต4

163 ปากนํ้าราษฎรบํารุง กมลาไสย สพป กาฬสินธุ เขต1

164 โปโลเลาสามัคคีวิทยา กมลาไสย สพป กาฬสินธุ เขต1

165 พิพัฒนราษฎรบํารุง กมลาไสย สพป กาฬสินธุ เขต1

166 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา กมลาไสย สพป กาฬสินธุ เขต1

167 ดอนหวายราษฎรบํารุง กมลาไสย สพป กาฬสินธุ เขต1

168 สะอาดโนนงามวิทยา กมลาไสย สพป กาฬสินธุ เขต1

169 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป กมลาไสย สพป กาฬสินธุ เขต1

170 เสมาสามัคคี กมลาไสย สพป กาฬสินธุ เขต1

171 บานลาดวิทยาเสริม กมลาไสย สพป กาฬสินธุ เขต1

172 ดงพยุงสงเคราะห ดอนจาน สพป กาฬสินธุ เขต1

173 หัวคูประชาอุทิศ ดอนจาน สพป กาฬสินธุ เขต1

174 นาจําปา ดอนจาน สพป กาฬสินธุ เขต1

175 หนองโพนโนนสมบูรณ ดอนจาน สพป กาฬสินธุ เขต1

176 กลางหม่ืนสงเคราะห เมือง สพป กาฬสินธุ เขต1

177 ชุมชนนาจารยวิทยา เมือง สพป กาฬสินธุ เขต1

178 หนองโพนวิทยายน  เมือง สพป กาฬสินธุ เขต1

179 ดงสวางวิทยายน เมือง สพป กาฬสินธุ เขต1
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180 บานโหมนสงเคราะห เมือง สพป กาฬสินธุ เขต1

181 กุดลิงวิทยาคม รองคํา สพป กาฬสินธุ เขต1

182 ชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ สพป กาฬสินธุ เขต1

183 ชุมชนแกงคําวิทยา สหัสขันธ สพป กาฬสินธุ เขต1

184 บานคําเชียงวัน สหัสขันธ สพป กาฬสินธุ เขต1

185 บานโคกใส สหัสขันธ สพป กาฬสินธุ เขต1

186 นาคูณวิทยา สหัสขันธ สพป กาฬสินธุ เขต1

187 สิงหสะอาด สหัสขันธ สพป กาฬสินธุ เขต1

188 ทานาจานวิทยา สามชัย สพป กาฬสินธุ เขต1

189 บานหนองกุงกลาง สามชัย สพป กาฬสินธุ เขต1

190 หนองแซงวิทยา สามชัย สพป กาฬสินธุ เขต1

191 บานหนองกุงนอย สามชัย สพป กาฬสินธุ เขต1

192 โคกประสิทธิ์วิทยา ฆองชัย สพป กาฬสินธุ เขต2

193 ยางอูมวิทยาคาร ทาคันโท สพป กาฬสินธุ เขต2

194 บานหนองแสง ยางตลาด สพป กาฬสินธุ เขต2

195 นาดีหลุมขาววิทยา ยางตลาด สพป กาฬสินธุ เขต2

196 บานหนองเสือ ยางตลาด สพป กาฬสินธุ เขต2

197 คําไฮวิทยา ยางตลาด สพป กาฬสินธุ เขต2

198 หัวนาคําจรูญศิลป ยางตลาด สพป กาฬสินธุ เขต2198 หัวนาคําจรูญศิลป ยางตลาด สพป กาฬสินธุ เขต2

199 โคกเครือวิทยา หนองกุงศรี สพป กาฬสินธุ เขต2

200 บานนางาม หนองกุงศรี สพป กาฬสินธุ เขต2

201 ชุมชนสามัคคีราษฎรบํารุง หนองกุงศรี สพป กาฬสินธุ เขต2

202 บานหนองไผ หนองกุงศรี สพป กาฬสินธุ เขต2

203 บานโคกเจริญวิทยา หนองกุงศรี สพป กาฬสินธุ เขต2

204 ไชยวารวิทยาคม หนองกุงศรี สพป กาฬสินธุ เขต2

205 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองกุงศรี สพป กาฬสินธุ เขต2

206 คําเหมือดแกวบําเพ็ญวิทยา หวยเม็ก สพป กาฬสินธุ เขต2

207 บานชัยศรี หวยเม็ก สพป กาฬสินธุ เขต2

208 กุดหวาวิทยา กุฉินารายณ สพป กาฬสินธุ เขต3

209 ศรีกุดหวาเรืองเวทย กุฉินารายณ สพป กาฬสินธุ เขต3

210 นาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ สพป กาฬสินธุ เขต3

211 คําโพนทองบริบูรณราษฎรบํารุง กุฉินารายณ สพป กาฬสินธุ เขต3

212 ดงเหนือประชาสรรค กุฉินารายณ สพป กาฬสินธุ เขต3

213 ไทยรัฐวิทยา 35 (คํากั้ง) กุฉินารายณ สพป กาฬสินธุ เขต3

214 กุดปลาคาวราษฎรบํารุง เขาวง สพป กาฬสินธุ เขต3

215 กุดตอแกนราษฎรวิทยา เขาวง สพป กาฬสินธุ เขต3

216 หนองแสงถวิลราษฎร เขาวง สพป กาฬสินธุ เขต3

217 บานดงสวนพัฒนา คํามวง สพป กาฬสินธุ เขต3

218 ชุมชนโพนพิทยาคม คํามวง สพป กาฬสินธุ เขต3

219 บานชาด นาคู สพป กาฬสินธุ เขต3

220 บานนาคู นาคู สพป กาฬสินธุ เขต3

221 นางามวิทยา นาคู สพป กาฬสินธุ เขต3

222 เย็นสยามวิทยา นามน สพป กาฬสินธุ เขต3

223 สามัคคีวิทยาคม นามน สพป กาฬสินธุ เขต3

224 ชุมชนยอดแกงสงเคราะห นามน สพป กาฬสินธุ เขต3
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225 หนองบัวใน นามน สพป กาฬสินธุ เขต3

226 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นามน สพป กาฬสินธุ เขต3

227 บานบัวสามัคคี สมเด็จ สพป กาฬสินธุ เขต3

228 ชุมชนบานบอนวิทยา สมเด็จ สพป กาฬสินธุ เขต3

229 บานสี่แยกสมเด็จ สมเด็จ สพป กาฬสินธุ เขต3

230 หนองกุงสมเด็จ (โครงการเรียนรวมกับหนองปาออย) สมเด็จ สพป กาฬสินธุ เขต3

231 คําบงพิทยาคม หวยผ้ึง สพป กาฬสินธุ เขต3

232 บานปลาขาว หวยผ้ึง สพป กาฬสินธุ เขต3

233 หนองอีบุตรไพรเวทย หวยผ้ึง สพป กาฬสินธุ เขต3

234 หนองหางพิทยา กุฉินารายณ สพป กาฬสินธุ เขต24

235 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เขาวง สพป กาฬสินธุ เขต24

236 บานเกาะรากเสียด โกสัมพีนคร สพป กําแพงเพชร เขต1

237 บานโนนจ่ัน ไทรงาม สพป กําแพงเพชร เขต1

238 บานพานทอง ไทรงาม สพป กําแพงเพชร เขต1

239 บานหนองหัวควาย ไทรงาม สพป กําแพงเพชร เขต1

240 บานโนนใหญ ไทรงาม สพป กําแพงเพชร เขต1

241 บานทาไม พรานกระตาย สพป กําแพงเพชร เขต1

242 ชุมชนบานเขาแกว พรานกระตาย สพป กําแพงเพชร เขต1

243 บานวังมะคา พรานกระตาย สพป กําแพงเพชร เขต1243 บานวังมะคา พรานกระตาย สพป กําแพงเพชร เขต1

244 บานหวยนํ้าใส พรานกระตาย สพป กําแพงเพชร เขต1

245 บานทุงนํ้าตก พรานกระตาย สพป กําแพงเพชร เขต1

246 บานลานไผ พรานกระตาย สพป กําแพงเพชร เขต1

247 บานสุขขุม(อนุสรณพลยงค) พรานกระตาย สพป กําแพงเพชร เขต1

248 บานทาเสลี่ยง เมือง สพป กําแพงเพชร เขต1

249 ประชารัฐพัฒนา เมือง สพป กําแพงเพชร เขต1

250 บานทรงธรรม เมือง สพป กําแพงเพชร เขต1

251 บานสุวรรณภูมิ เมือง สพป กําแพงเพชร เขต1

252 บานจันทิมา ลานกระบือ สพป กําแพงเพชร เขต1

253 บานเกศกาสร ลานกระบือ สพป กําแพงเพชร เขต1

254 บานบึงกระดาน ลานกระบือ สพป กําแพงเพชร เขต1

255 บานปรือพันไถ ลานกระบือ สพป กําแพงเพชร เขต1

256 นิคมสรางตนเองบางระกํา 5 ลานกระบือ สพป กําแพงเพชร เขต1

257 บานทรายทอง ลานกระบือ สพป กําแพงเพชร เขต1

258 บานประดาเจ็ดรัง ลานกระบือ สพป กําแพงเพชร เขต1

259 บานหนองปากดง ลานกระบือ สพป กําแพงเพชร เขต1

260 บานหนองหลวง ลานกระบือ สพป กําแพงเพชร เขต1

261 บานโนนตารอด ขาณุวรลักษบุรี สพป กําแพงเพชร เขต2

262 บานสระตาพรม ขาณุวรลักษบุรี สพป กําแพงเพชร เขต2

263 วัดคูหาสวรรค ขาณุวรลักษบุรี สพป กําแพงเพชร เขต2

264 บานหนองกระทุม ขาณุวรลักษบุรี สพป กําแพงเพชร เขต2

265 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี สพป กําแพงเพชร เขต2

266 บานเขาพริกอนุสรณ ขาณุวรลักษบุรี สพป กําแพงเพชร เขต2

267 บานหนองชะแอน ขาณุวรลักษบุรี สพป กําแพงเพชร เขต2

268 บานหนองปลอง ขาณุวรลักษบุรี สพป กําแพงเพชร เขต2

269 วัดสวางอารมณ ขาณุวรลักษบุรี สพป กําแพงเพชร เขต2
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270 ชุมชนประชาสามัคคี คลองขลุง สพป กําแพงเพชร เขต2

271 บานคลองแขยง คลองขลุง สพป กําแพงเพชร เขต2

272 วัดคลองเจริญ คลองขลุง สพป กําแพงเพชร เขต2

273 บานหนองจอก คลองขลุง สพป กําแพงเพชร เขต2

274 อนุบาลคลองขลุง คลองขลุง สพป กําแพงเพชร เขต2

275 บานวังบัว คลองขลุง สพป กําแพงเพชร เขต2

276 บานคลองยาง คลองขลุง สพป กําแพงเพชร เขต2

277 บานนิคม คลองขลุง สพป กําแพงเพชร เขต2

278 ชุมชนบานคลองลาน คลองลาน สพป กําแพงเพชร เขต2

279 บานคลองเตย คลองลาน สพป กําแพงเพชร เขต2

280 บานแปลงสี่ คลองลาน สพป กําแพงเพชร เขต2

281 บานพรหมมาสามัคคี คลองลาน สพป กําแพงเพชร เขต2

282 บานถาวรวัฒนา ทรายทองวํฒนา สพป กําแพงเพชร เขต2

283 บานหนองไผ ทรายทองวัฒนา สพป กําแพงเพชร เขต2

284 อนุบาลทรายทองวัฒนา ทรายทองวัฒนา สพป กําแพงเพชร เขต2

285 อนุบาลทุงทราย(บานหนองนกชุม) ทรายทองวัฒนา สพป กําแพงเพชร เขต2

286 บานโพธิ์เอน บึงสามัคคี สพป กําแพงเพชร เขต2

287 บานวังเจา บึงสามัคคี สพป กําแพงเพชร เขต2

288 บานบึงสามัคคีกําแพงเขต บึงสามัคคี สพป กําแพงเพชร เขต2288 บานบึงสามัคคีกําแพงเขต บึงสามัคคี สพป กําแพงเพชร เขต2

289 บานหนองคลาพงษทอง บึงสามัคคี สพป กําแพงเพชร เขต2

290 บานวังชะโอน บึงสามัคคี สพป กําแพงเพชร เขต2

291 บานเพชรมงคล ปางศิลาทอง สพป กําแพงเพชร เขต2

292 บานทาข้ึน ปางศิลาทอง สพป กําแพงเพชร เขต2

293 บานอุดมทรัพย ปางศิลาทอง สพป กําแพงเพชร เขต2

294 บานหินดาตราษฎรบํารุง ปางศิลาทอง สพป กําแพงเพชร เขต2

295 โคกงามวิทยาคาร บานฝาง สพป ขอนแกน เขต1

296 บานโคกกวาง บานฝาง สพป ขอนแกน เขต1

297 หวยหวาวิทยาคม บานฝาง สพป ขอนแกน เขต1

298 สระแกวราษฎรบํารุง บานฝาง สพป ขอนแกน เขต1

299 บานแดงราษฎรสามัคคี บานฝาง สพป ขอนแกน เขต1

300 หนองแวงคุรุราษฎรรังสรรค บานฝาง สพป ขอนแกน เขต1

301 บานดงกลาง พระยืน สพป ขอนแกน เขต1

302 บานหนองแวงหนองจิกโนนตุน พระยืน สพป ขอนแกน เขต1

303 ชุมชนบานพรหมนิมิตร เมือง สพป ขอนแกน เขต1

304 บานโคกสีวิทยาเสริม เมือง สพป ขอนแกน เขต1

305 บานหนองไหลหนองบัวทอง เมือง สพป ขอนแกน เขต1

306 ชุมชนบานทาพระ เมือง สพป ขอนแกน เขต1

307 บานบึงแก เมือง สพป ขอนแกน เขต1

308 บานหนองเบ็ญ เมือง สพป ขอนแกน เขต1

309 บานคอทอนนอย เมือง สพป ขอนแกน เขต1

310 บานซําจานเนินทอง เมือง สพป ขอนแกน เขต1

311 บานทุม(ทุมประชานุเคราะห) เมือง สพป ขอนแกน เขต1

312 บานดอนดูคุรุราษฎรวิทยา เมือง สพป ขอนแกน เขต1

313 บานหนองไฮโพธิ์ชัย เมือง สพป ขอนแกน เขต1

314 บานสะอาด เมือง สพป ขอนแกน เขต1
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315 บานดอนยาง เมือง สพป ขอนแกน เขต1

316 บานสาวะถี(สาวัตถีราษฎรรังสฤษฏ์ิ) เมือง สพป ขอนแกน เขต1

317 ไทยรัฐวิทยา 84 (บานสําราญเพ้ียฟาน) เมือง สพป ขอนแกน เขต1

318 บานโคกทา เมือง สพป ขอนแกน เขต1

319 บานดอนชาง(ศรีสุขวิทยาคาร) เมือง สพป ขอนแกน เขต1

320 บานเหลานกชุมวิทยาสรรค เมืองขอนแกน สพป ขอนแกน เขต1

321 บานหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) เมืองขอนแกน สพป ขอนแกน เขต1

322 บานศิลา เมืองขอนแกน สพป ขอนแกน เขต1

323 นาจานซับสมบูรณ โคกโพธิ์ไชย สพป ขอนแกน เขต2

324 บานหินตั้ง โคกโพธิ์ไชย สพป ขอนแกน เขต2

325 บานมูลนาค โคกโพธิ์ไชย สพป ขอนแกน เขต2

326 ชนบทศึกษา ชนบท สพป ขอนแกน เขต2

327 ชุมชนบานชนบท ชนบท สพป ขอนแกน เขต2

328 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบท สพป ขอนแกน เขต2

329 บานหนองไฮหนองแวง ชนบท สพป ขอนแกน เขต2

330 บานหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบท สพป ขอนแกน เขต2

331 บานวังแสง ชนบท สพป ขอนแกน เขต2

332 ชุมชนบานไผย่ิงยงอุทิศ บานไผ สพป ขอนแกน เขต2

333 บานกุดเชือก บานไผ สพป ขอนแกน เขต2333 บานกุดเชือก บานไผ สพป ขอนแกน เขต2

334 บานภูเหล็ก บานไผ สพป ขอนแกน เขต2

335 บานละวา บานไผ สพป ขอนแกน เขต2

336 บานเมืองเพีย บานไผ สพป ขอนแกน เขต2

337 บานดอนปอแดง บานแฮด สพป ขอนแกน เขต2

338 บานโนนทัน บานแฮด สพป ขอนแกน เขต2

339 หนองแซงวิทยาคม บานแฮด สพป ขอนแกน เขต2

340 ชุมชนบานหัวขัว เปอยนอย สพป ขอนแกน เขต2

341 ชุมชนบานหันมัญจาคีรี มัญจาคีรี สพป ขอนแกน เขต2

342 บานโจด มัญจาคีรี สพป ขอนแกน เขต2

343 บานคําแคน มัญจาคีรี สพป ขอนแกน เขต2

344 บานคํานอย มัญจาคีรี สพป ขอนแกน เขต2

345 บานหลุบคา โนนศิลา สพป ขอนแกน เขต3

346 เบญจคามสามัคคี โนนศิลา สพป ขอนแกน เขต3

347 โพธิ์ทองหนองนํ้าขุนเหนือ โนนศิลา สพป ขอนแกน เขต3

348 บานเปอยใหญชาติหนองบอ โนนศิลา สพป ขอนแกน เขต3

349 บานโจดหนองแกหนองสิม พล สพป ขอนแกน เขต3

350 บานบอตะครองโนนฝายสามัคคี พล สพป ขอนแกน เขต3

351 บานทุงแค พล สพป ขอนแกน เขต3

352 ชุมชนบานชาด พล สพป ขอนแกน เขต3

353 บานทับบา พล สพป ขอนแกน เขต3

354 บานศรีบุญเรือง (เดิมชื่อ : บานหนองอรุณ) พล สพป ขอนแกน เขต3

355 บานหนองแวงนอก พล สพป ขอนแกน เขต3

356 ชุมชนบานหวยคอมิตรภาพที่ 206 พล สพป ขอนแกน เขต3

357 บานหนองแปน พล สพป ขอนแกน เขต3

358 บานหนองแวงโสกพระ พล สพป ขอนแกน เขต3

359 บานหนองแวงทาวัด แวงนอย สพป ขอนแกน เขต3
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360 ชุมชนบานโคกสี แวงนอย สพป ขอนแกน เขต3

361 บานหนองแซงแสงอรุณ แวงใหญ สพป ขอนแกน เขต3

362 ชุมชนบานดอนหัน แวงใหญ สพป ขอนแกน เขต3

363 บานศุภชัย หนองสองหอง สพป ขอนแกน เขต3

364 บานโนนสะอาด หนองสองหอง สพป ขอนแกน เขต3

365 บานสวองหนองไผลอม หนองสองหอง สพป ขอนแกน เขต3

366 บานหนองสองหอง หนองสองหอง สพป ขอนแกน เขต3

367 ชุมชนกระนวน กระนวน สพป ขอนแกน เขต4

368 บานนํ้าสามวัง กระนวน สพป ขอนแกน เขต4

369 บานหวยยางสะอาด เขาสวนกวาง สพป ขอนแกน เขต4

370 หนองแวงเรือประชาศึกษา เขาสวนกวาง สพป ขอนแกน เขต4

371 คูคําพิทยาสรรพ ซําสูง สพป ขอนแกน เขต4

372 บานหนองบัวคํามูล ซําสูง สพป ขอนแกน เขต4

373 บานหนองแสง นํ้าพอง สพป ขอนแกน เขต4

374 นํ้าพองประชานุกูล นํ้าพอง สพป ขอนแกน เขต4

375 เปรมติณสูลานนท นํ้าพอง สพป ขอนแกน เขต4

376 บานหินลาด นํ้าพอง สพป ขอนแกน เขต4

377 บานหนองออโคกสวาง นํ้าพอง สพป ขอนแกน เขต4

378 นํ้าพอง นํ้าพอง สพป ขอนแกน เขต4378 นํ้าพอง นํ้าพอง สพป ขอนแกน เขต4

379 บานทุงโปง อุบลรัตน สพป ขอนแกน เขต4

380 บานศรีสุขสําราญ อุบลรัตน สพป ขอนแกน เขต4

381 โนนงามศึกษา ชุมแพ สพป ขอนแกน เขต5

382 บานหนองผือจําเริญพัฒนา ชุมแพ สพป ขอนแกน เขต5

383 บานโนนโก ชุมแพ สพป ขอนแกน เขต5

384 บานหนองไผนาดี ชุมแพ สพป ขอนแกน เขต5

385 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ สพป ขอนแกน เขต5

386 หนองไผพิทยาคม ชุมแพ สพป ขอนแกน เขต5

387 บานสะแกเครือ ภูผามาน สพป ขอนแกน เขต5

388 บานปากลวย ภูผามาน สพป ขอนแกน เขต5

389 ชีพอนุสรณ (บานหวยมวง) ภูผามาน สพป ขอนแกน เขต5

390 บานไครนุน ภูเวียง สพป ขอนแกน เขต5

391 โนนสมบูรณประชาสรรค ภูเวียง สพป ขอนแกน เขต5

392 บานนากานเหลือง ภูเวียง สพป ขอนแกน เขต5

393 บานซําจําปา สีชมพู สพป ขอนแกน เขต5

394 บานนาอุดม สีชมพู สพป ขอนแกน เขต5

395 บานโสกจานนาดี สีชมพู สพป ขอนแกน เขต5

396 ชุมชนบานวังเพ่ิม สีชมพู สพป ขอนแกน เขต5

397 บานกุดธาตุ หนองนาคํา สพป ขอนแกน เขต5

398 บานนาดี หนองนาคํา สพป ขอนแกน เขต5

399 บานหนองหอย หนองนาคํา สพป ขอนแกน เขต5

400 บานโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือ สพป ขอนแกน เขต5

401 บานหนองไผดุสิตประชาสรรค หนองเรือ สพป ขอนแกน เขต5

402 บานหวยอรุณหินลาด หนองเรือ สพป ขอนแกน เขต5

403 บานหวา หนองเรือ สพป ขอนแกน เขต5

404 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือ สพป ขอนแกน เขต5
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405 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ สพป ขอนแกน เขต5

406 บานนาหวา หนองเรือ สพป ขอนแกน เขต5

407 บานเม็ง หนองเรือ สพป ขอนแกน เขต5

408 บานนาง้ิว หนองเรือ สพป ขอนแกน เขต5

409 ชุมชนบานหนองเรือ หนองเรือ สพป ขอนแกน เขต5

410 บานฟาเหลื่อม หนองเรือ สพป ขอนแกน เขต5

411 บานหนองบัวทอง แกงหางแมว สพป จันทบุรี เขต1

412 ตชด.บานหางแมว แกงหางแมว สพป จันทบุรี เขต1

413 ตชด.บานบอชะอม แกงหางแมว สพป จันทบุรี เขต1

414 บานเนินจําปา แกงหางแมว สพป จันทบุรี เขต1

415 บานบอไฟไหม แกงหางแมว สพป จันทบุรี เขต1

416 บานวังไมแดง แกงหางแมว สพป จันทบุรี เขต1

417 บานเนินดินแดง(จงจินต รุจิรวงค อุปถัมภ1 ) ทาใหม สพป จันทบุรี เขต1

418 วัดบูรพาพิทยาราม ทาใหม สพป จันทบุรี เขต1

419 วัดหนองคัน ทาใหม สพป จันทบุรี เขต1

420 วัดสามผาน ทาใหม สพป จันทบุรี เขต1

421 วัดชางขาม(ประชาชางขาม) นายายอาม สพป จันทบุรี เขต1

422 บานตนกระบก นายายอาม สพป จันทบุรี เขต1

423 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอาม สพป จันทบุรี เขต1423 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอาม สพป จันทบุรี เขต1

424 บานยางระหง นายายอาม สพป จันทบุรี เขต1

425 วัดหนองสีงา(ประถมบูรณรัฐราษฎรสงเคราะห) นายายอาม สพป จันทบุรี เขต1

426 เบญจมานุสรณ เมือง สพป จันทบุรี เขต1

427 วัดดอนตาล เมือง สพป จันทบุรี เขต1

428 วัดโปงแรด เมือง สพป จันทบุรี เขต1

429 วัดหนองบัว เมือง สพป จันทบุรี เขต1

430 วัดเกวียนหัก ขลุง สพป จันทบุรี เขต2

431 วัดอิม้ัง(พานิชราษฎรอุทิศ) ขลุง สพป จันทบุรี เขต2

432 วัดตกพรม ขลุง สพป จันทบุรี เขต2

433 บานตรอกนอง ขลุง สพป จันทบุรี เขต2

434 วัดตะปอนนอย ขลุง สพป จันทบุรี เขต2

435 วัดตะปอนใหญ (เศวตวิทยาคาร ) ขลุง สพป จันทบุรี เขต2

436 บานเขาทอง ขลุง สพป จันทบุรี เขต2

437 ตชด.บานนํ้าแดง ขลุง สพป จันทบุรี เขต2

438 วัดซ้ึงลาง ขลุง สพป จันทบุรี เขต2

439 วัดนํ้าขุน เขาคิชฌกูฏ สพป จันทบุรี เขต2

440 บานหนองบอน โปงนํ้ารอน สพป จันทบุรี เขต2

441 บานทับไทร โปงนํ้ารอน สพป จันทบุรี เขต2

442 วัดพังงอน โปงนํ้ารอน สพป จันทบุรี เขต2

443 บานโปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน สพป จันทบุรี เขต2

444 บานคลองบอน โปงนํ้ารอน สพป จันทบุรี เขต2

445 บานโพธิ์ โปงนํ้ารอน สพป จันทบุรี เขต2

446 ราษฎรพัฒนาสามัคคี โปงนํ้ารอน สพป จันทบุรี เขต2

447 บานหนองสลุด มะขาม สพป จันทบุรี เขต2

448 บานมะขาม(สาครมะขามราษฎร) มะขาม สพป จันทบุรี เขต2

449 ตชด.บานคลองมะลิประเวศนวิทยา มะขาม สพป จันทบุรี เขต2



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

450 บานตามูล สอยดาว สพป จันทบุรี เขต2

451 บานประตง สอยดาว สพป จันทบุรี เขต2

452 วัดสําโรง สอยดาว สพป จันทบุรี เขต2

453 บานทับชาง สอยดาว สพป จันทบุรี เขต2

454 บานไทรงาม สอยดาว สพป จันทบุรี เขต2

455 ตชด.สิงคโปรแอรไลนสเฉลิมพระเกียรติฯ สอยดาว สพป จันทบุรี เขต2

456 บานซับตารี สอยดาว สพป จันทบุรี เขต2

457 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สอยดาว สพป จันทบุรี เขต2

458 บานเขาแกว สอยดาว สพป จันทบุรี เขต2

459 บานตาเรือง สอยดาว สพป จันทบุรี เขต2

460 บานทรัพยเจริญ สอยดาว สพป จันทบุรี เขต2

461 วัดบางสระเกา(พิสิฏฐวิทยาคาร) แหลมสิงห สพป จันทบุรี เขต2

462 พลิ้ว แหลมสิงห สพป จันทบุรี เขต2

463 บานคลอง 21 บางนํ้าเปร้ียว สพป ฉะเชิงเทรา เขต1
464 บานปลายคลอง 20 บางนํ้าเปร้ียว สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

465 เฉลิมชวงวิทยาทาน บางนํ้าเปร้ียว สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

466 วัดประชาบํารุง บางนํ้าเปร้ียว สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

467 สุเหราคลองหกวา บางนํ้าเปร้ียว สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

468 วัดตะพังคลี บางนํ้าเปร้ียว สพป ฉะเชิงเทรา เขต1468 วัดตะพังคลี บางนํ้าเปร้ียว สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

469 บานทาขาม(ตั้งตรงจิตร10) บางปะกง สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

470 พรหมานุเคราะห บางปะกง สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

471 วัดคลองสวน บานโพธิ์ สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

472 วัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร) บานโพธิ์ สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

473 วัดสนามจันทร บานโพธิ์ สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

474 วัดจุกเฌอ(สมณราษํารวิทยาคาร) เมือง สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

475 วัดพรหมสุวรรณ เมือง สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

476 บานคลองเจา (เสนะวัตราษฎรวิทยา) เมือง สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

477 วัดเกาะจันทาราม เมือง สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

478 วัดเกาะ เมือง สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

479 วัดนครเน่ืองเขต(ศรีโพจิตร) เมือง สพป ฉะเชิงเทรา เขต1

480 โสภณประชาเทวารุทธารักษ คลองเข่ือน สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

481 วัดสามรม(ไพบูลยปญญา) คลองเข่ือน สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

482 บานหวยตะปอก ทาตะเกียบ สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

483 บานทาคาน ทาตะเกียบ สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

484 บานหนองปรือกันยาง ทาตะเกียบ สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

485 บานอางเตย ทาตะเกียบ สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

486 วัดเสม็ดเหนือ บางคลา สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

487 บานคลองสอง แปลงยาว สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

488 วัดแปลงยาว แปลงยาว สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

489 ทุงสะเดาประชาสรรค แปลงยาว สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

490 ไทรทองอุปถัมภ แปลงยาว สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

491 ไมแกวประชานุเคราะห แปลงยาว สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

492 วัดวังเย็น แปลงยาว สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

493 หนองปรือประชาสรรค แปลงยาว สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

494 บานหนองปลาไหลราษฎรบํารุง แปลงยาว สพป ฉะเชิงเทรา เขต2
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495 บานแหลมตะครอ พนมสารคาม สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

496 บานเขาหินซอน พนมสารคาม สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

497 บานปรือวาย พนมสารคาม สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

498 บานหนองแสง พนมสารคาม สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

499 สวางศรัทธาธรรมสถาน พนมสารคาม สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

500 บานหนองหวา พนมสารคาม สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

501 วัดบานซอง  (วิริยะราษฏรพิทยาคาร) พนมสารคาม สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

502 วัดนาเหลาบก(สัมฤทธิ์ราษฎรวิทยา) พนมสารคาม สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

503 วัดหนองปาตอง พนมสารคาม สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

504 วัดบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค) พนมสารคาม สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

505 วัดสระสองตอน (พุทธโสธรอุปถัมภ) พนมสารคาม สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

506 วัดเกาะแกวเวฬุวัน ราชสาสน สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

507 วัดดอนทานา สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

508 ตชด.บานนายาว สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

509 บานกระบกเตี้ย สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

510 บานทุงสอหงษา สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

511 บานโปงเจริญ สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

512 บานหินแร สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

513 วัดชําปางาม สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2513 วัดชําปางาม สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

514 บานคลองอุดม สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

515 บานโคกตะเคียนงาม สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

516 บานมาบนาดี สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

517 บานแปลงไผ-ขุนคลัง สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

518 บานลาดกระทิง สนามชัยเขต สพป ฉะเชิงเทรา เขต2

519 บานมาบคลา บานบึง สพป ชลบุรี เขต1

520 บานมาบลําบิด(สงาอุทิศ) บานบึง สพป ชลบุรี เขต1

521 อนุบาลบานบึง บานบึง สพป ชลบุรี เขต1

522 บานเนินโมก (การุณราษฎรอุปถัมภ) บานบึง สพป ชลบุรี เขต1

523 วัดศรีพโลทัย(สงวนชูจิตารมยอุทิศ) เมือง สพป ชลบุรี เขต1

524 ชุมชนวัดหนองรี เมือง สพป ชลบุรี เขต1

525 บานชองมะเฟอง เมือง สพป ชลบุรี เขต1

526 วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เมือง สพป ชลบุรี เขต1

527 บานเขาซก หนองใหญ สพป ชลบุรี เขต1

528 บานหนองเสือชาง หนองใหญ สพป ชลบุรี เขต1

529 อนุบาลหนองใหญ หนองใหญ สพป ชลบุรี เขต1

530 บานโคงประดู เกาะจันทร สพป ชลบุรี เขต2

531 บานเนินทุง เกาะจันทร สพป ชลบุรี เขต2

532 บานเกาะโพธิ์(วันครู2500) เกาะจันทร สพป ชลบุรี เขต2

533 บานขุนชํานาญ บอทอง สพป ชลบุรี เขต2

534 บานคลองมือไทร (สวางไสวราษฎรบํารุง) บอทอง สพป ชลบุรี เขต2

535 บานตลาดเนินหิน บอทอง สพป ชลบุรี เขต2

536 บานเนินดินแดง บอทอง สพป ชลบุรี เขต2

537 บานหนองเกตุ บอทอง สพป ชลบุรี เขต2

538 บานเขาใหญ บอทอง สพป ชลบุรี เขต2

539 บานคลองโอง บอทอง สพป ชลบุรี เขต2
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540 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส บอทอง สพป ชลบุรี เขต2

541 อนุบาลพนัสศึกษาลัย พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

542 วัดเนินตามาก พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

543 บานสระนา พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

544 วัดนากระรอก (อรุณราษฏรอุปถัมภ) พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

545 บานสระสีเหลี่ยม พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

546 วัดแกวศิลาราม พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

547 บานหนองไผแกว พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

548 วัดหนองสังข พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

549 ชุมชนบานตลาดทุงเหียง พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

550 วัดทุงเหียง พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

551 วัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

552 หัวถนนวิทยา พนัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

553 ทาขามพิทยาคม พสัสนิคม สพป ชลบุรี เขต2

554 อนุบาลวัดโคกทาเจริญ พานทอง สพป ชลบุรี เขต2

555 บานหวยตากดาย พานทอง สพป ชลบุรี เขต2

556 เกาะสีชัง เกาะสีชัง สพป ชลบุรี เขต3

557 ชุมชนวัดเขาไมแกว บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

558 บานตะเคียนเตี้ย บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3558 บานตะเคียนเตี้ย บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

559 บานนาวัง บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

560 บานโปงสะเก็ต บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

561 บานโรงหีบ บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

562 เมืองพัทยา 10 ( บานเกาะลาน ) บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

563 อนุบาลบางละมุง บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

564 ชุมชนบานหนองปรือ บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

565 บานสันติคาม บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

566 วัดหนองเกตุใหญ บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

567 บานทุงคา บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

568 บานทุงละหาน บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

569 บานมาบฟกทอง บางละมุง สพป ชลบุรี เขต3

570 บานพันเสด็จนอก ศรีราชา สพป ชลบุรี เขต3

571 ทุงศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห) ศรีราชา สพป ชลบุรี เขต3

572 บานเขาหิน (นิกรราษฎรบํารุง) ศรีราชา สพป ชลบุรี เขต3

573 อนุบาลบานบางพระ(ฉ่ิงนาวิกอนุสรณ) ศรีราชา สพป ชลบุรี เขต3

574 บานเขาตะแบก ศรีราชา สพป ชลบุรี เขต3

575 บานหินวง สัตหีบ สพป ชลบุรี เขต3

576 บานอําเภอ สัตหีบ สพป ชลบุรี เขต3

577 ผูรู ญส.ส. 80 สัตหีบ สพป ชลบุรี เขต3

578 วัดเขาคันธมาทน สัตหีบ สพป ชลบุรี เขต3

579 สัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ สัตหีบ สพป ชลบุรี เขต3

580 อนุบาลบานเตาถาน สัตหีบ สพป ชลบุรี เขต3

581 วัดบานใหม หันคา สพป ชัยนาท

582 วัดอรัญญวาสี หันคา สพป ชัยนาท

583 บานกะบกเตี้ย เนินขาม สพป ชัยนาท

584 บานวังคอไห(สงฆประชาชนูทิศ) เนินขาม สพป ชัยนาท
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585 ไทยรัฐวิทยา 57 (บานทาฉนวน) มโนรมย สพป ชัยนาท

586 วัดใหญ(นากประสุตประชานุสรณ) มโนรมย สพป ชัยนาท

587 บานทาไม เมือง สพป ชัยนาท

588 วัดนางลือ เมือง สพป ชัยนาท

589 ชัยนาทพิทยาคม เมือง สพป ชัยนาท

590 อนุบาลเมืองชัยนาท เมือง สพป ชัยนาท

591 วัดดอนรังนก เมือง สพป ชัยนาท

592 วัดแหลมหวา เมือง สพป ชัยนาท

593 พระยาตาก เมือง สพป ชัยนาท

594 ลัดดาประชาสรรค เมือง สพป ชัยนาท

595 อนุบาลวัดสิงห วัดสิงห สพป ชัยนาท

596 สําราญราษฎรบํารุง วัดสิงห สพป ชัยนาท

597 วัดหนองแขม สรรคบุรี สพป ชัยนาท

598 อนุบาลสรรคบุรี สรรคบุรี สพป ชัยนาท

599 ชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี สพป ชัยนาท

600 วัดดอนโพธิ์ศรี สรรคบุรี สพป ชัยนาท

601 เทพรัตน สรรคบุรี สพป ชัยนาท

602 บางไกเถื่อน(ตันติวิศิษฐประชานุกูล) สรรพยา สพป ชัยนาท

603 วัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห) สรรพยา สพป ชัยนาท603 วัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห) สรรพยา สพป ชัยนาท

604 วัดกําแพง สรรพยา สพป ชัยนาท

605 วัดวังนํ้าขาว หนองมะโมง สพป ชัยนาท

606 บานเขาเกล็ด หนองมะโมง สพป ชัยนาท

607 วัดเดนใหญ หันคา สพป ชัยนาท

608 บานหนองอายสาม หันคา สพป ชัยนาท

609 วัดคลองเกษม หันคา สพป ชัยนาท

610 หันคาราษฎรรังสฤษดิ์ หันคา สพป ชัยนาท

611 ดอนสีนวนฯ หันคา สพป ชัยนาท

612 บานชัฏฝาง หันคา สพป ชัยนาท

613 ชุมชนบานจอก(คอนสวรรควิทยากร) คอนสวรรค สพป ชัยภูมิ เขต1

614 สหราษฎรนุเคราะห คอนสวรรค สพป ชัยภูมิ เขต1

615 บานโคกกองดอนทองวิทยา คอนสวรรค สพป ชัยภูมิ เขต1

616 บานนาฮี คอนสวรรค สพป ชัยภูมิ เขต1

617 บานหนองปลาปงหนองเบ็น คอนสวรรค สพป ชัยภูมิ เขต1

618 บานหนองกระทุม บานเขวา สพป ชัยภูมิ เขต1

619 บานโนนแดง บานเขวา สพป ชัยภูมิ เขต1

620 บานลาดชุมพล ภักดีชุมพล สพป ชัยภูมิ เขต1

621 บานลาดไทรงาม ภักดีชุมพล สพป ชัยภูมิ เขต1

622 บานพัฒนาสามัคคี ภักดีชุมพล สพป ชัยภูมิ เขต1

623 บานหวยรวม ภักดีชุมพล สพป ชัยภูมิ เขต1

624 สหประชาสรร ภักดีชุมพล สพป ชัยภูมิ เขต1

625 หินเหิบซับภูทอง ภักดีชุมพล สพป ชัยภูมิ เขต1

626 โนนหวานไพล เมือง สพป ชัยภูมิ เขต1

627 บานลาดผักหนาม เมือง สพป ชัยภูมิ เขต1

628 บานทาหินโงม เมือง สพป ชัยภูมิ เขต1

629 บานชอระกา เมือง สพป ชัยภูมิ เขต1
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630 ชุมชนบานบุงคลาวิทยา เมือง สพป ชัยภูมิ เขต1

631 หวยตอนวิทยา เมือง สพป ชัยภูมิ เขต1

632 ฉิมพลีวิทยา เมืองชัยภูมิ สพป ชัยภูมิ เขต1

633 บานนาคานหักประชานุสรณ หนองบัวแดง สพป ชัยภูมิ เขต1

634 บานนาทุงใหญ หนองบัวแดง สพป ชัยภูมิ เขต1

635 บานบอทอง หนองบัวแดง สพป ชัยภูมิ เขต1

636 บานหัวนาคํา หนองบัวแดง สพป ชัยภูมิ เขต1

637 หนองหอยปงบําเหน็จวิทยา หนองบัวแดง สพป ชัยภูมิ เขต1

638 ราษฎรบํารุง หนองบัวแดง สพป ชัยภูมิ เขต1

639 บานคลองเจริญ หนองบัวแดง สพป ชัยภูมิ เขต1

640 บานโหลนสามัคคี หนองบัวแดง สพป ชัยภูมิ เขต1

641 บานทรัพยเจริญ หนองบัวแดง สพป ชัยภูมิ เขต1

642 บานทรัพยเจริญ สาขาบานหลักแดน หนองบัวแดง สพป ชัยภูมิ เขต1

643 บานหวยไผใต หนองบัวแดง สพป ชัยภูมิ เขต1

644 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

645 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

646 บานโนนเขวา เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

647 บานนาสีดา เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

648 บานหนองบัว เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2648 บานหนองบัว เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

649 บานหลักแดนหวยโปงพัฒนา เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

650 บานบัว(รัฐราษฎรวิทยา) เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

651 บานหนองขา(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

652 บานโคกสงา เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

653 บานทิกแลง (สาขาหวยหินลับวิทยาสรรค) เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

654 บานสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ) เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

655 บานสารจอด เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

656 บานสารจอดเกา เกษตรสมบูรณ สพป ชัยภูมิ เขต2

657 บานเกาวิทยานุกูล แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

658 บานหนองพีพวน แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

659 บานโคกกุง แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

660 ชุมชนบานแกงครอหนองไผ แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

661 บานโคกลาม แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

662 บานหนองไผลอม แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

663 บานโนนง้ิวงาม แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

664 บานหนองขาม แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

665 บานหนองแกหนองโน แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

666 บานหนองสังข แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

667 หนองแตวรวิทย แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

668 บานภูดินหินกอง แกงครอ สพป ชัยภูมิ เขต2

669 บานนํ้าพุหินลาด คอนสาร สพป ชัยภูมิ เขต2

670 บานนํ้าอุน คอนสาร สพป ชัยภูมิ เขต2

671 บานโนนหัวนา คอนสาร สพป ชัยภูมิ เขต2

672 บานทุงพระ คอนสาร สพป ชัยภูมิ เขต2

673 บานโนนสงา คอนสาร สพป ชัยภูมิ เขต2

674 ชุมชนหวยยาง คอนสาร สพป ชัยภูมิ เขต2
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675 บานดอนอุดม คอนสาร สพป ชัยภูมิ เขต2

676 บานโนนเพ่ิม คอนสาร สพป ชัยภูมิ เขต2

677 บานปากชองผาเบียด คอนสาร สพป ชัยภูมิ เขต2

678 บานหนองหลมคลองเตย คอนสาร สพป ชัยภูมิ เขต2

679 ชุมชนแทนประจัน บานแทน สพป ชัยภูมิ เขต2

680 บานนาดี บานแทน สพป ชัยภูมิ เขต2

681 บานโจดโนนขา บานแทน สพป ชัยภูมิ เขต2

682 บานหนองกุง ภูเขียว สพป ชัยภูมิ เขต2

683 บานหนองปลา ภูเขียว สพป ชัยภูมิ เขต2

684 บานตาดรินทอง ภูเขียว สพป ชัยภูมิ เขต2

685 บานดงเมย ภูเขียว สพป ชัยภูมิ เขต2

686 บานเมืองคง ภูเขียว สพป ชัยภูมิ เขต2

687 บานแข(เจริญราษฎรวิทยา) ภูเขียว สพป ชัยภูมิ เขต2

688 บานมูลกระบือ ภูเขียว สพป ชัยภูมิ เขต2

689 บานหนองแวง ภูเขียว สพป ชัยภูมิ เขต2

690 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส สพป ชัยภูมิ เขต3

691 ซับใหญวิทยาคม ซับใหญ สพป ชัยภูมิ เขต3

692 บานทากูบ ซับใหญ สพป ชัยภูมิ เขต3

693 บานเสลี่ยงทอง เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต3693 บานเสลี่ยงทอง เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต3

694 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต3

695 วังใหมพัฒนา เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต3

696 บานสะพานยาว เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต3

697 บานสะพานหิน เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต3

698 บานยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต3

699 บานหวยเกตุ เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต3

700 บานวังคมคาย เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต3

701 บานวังตาลาดสมบูรณ เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต3

702 บานหนองจะบก เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต3

703 รวมราษฎรวิทยานุกูล เนินสงา สพป ชัยภูมิ เขต3

704 บุงหวายโกรกตาแปนสามัคคี เนินสงา สพป ชัยภูมิ เขต3

705 บานหนองฉิม(สิงหจันทรบํารุง) เนินสงา สพป ชัยภูมิ เขต3

706 ปากจาบวิทยา บําเหน็จณรงค สพป ชัยภูมิ เขต3

707 ชุมชนชวนวิทยา บําเหน็จณรงค สพป ชัยภูมิ เขต3

708 บานละหานคาย หนองบัวระเหว สพป ชัยภูมิ เขต3

709 บานวังกะทะ หนองบัวระเหว สพป ชัยภูมิ เขต3

710 ชุมชนบานหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว สพป ชัยภูมิ เขต3

711 ชุมชนบานหวยแย หนองบัวระเหว สพป ชัยภูมิ เขต3

712 บานหนองกองแกว หนองบัวระเหว สพป ชัยภูมิ เขต3

713 ตรีประชาพัฒนศึกษา เทพสถิต สพป ชัยภูมิ เขต30

714 หนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว สพป ชัยภูมิ เขต30

715 บานทาลานทอง ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

716 ประชานิคม 2 ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

717 ชุมชนประชานิคม ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

718 ไทยรัฐวิทยา 77 (บานเนินสันติ) ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

719 อนุบาลทาแซะ ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1
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720 บานบางไมแกวประชาสามัคคี ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

721 บานหาดใน ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

722 บานคันธทรัพย ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

723 บานเนินทอง ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

724 บานเหมืองทอง ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

725 ราชประชานุเคราะห 20 ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

726 บานงาชาง ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

727 บานรานตัดผม ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

728 บานกลาง ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

729 บานบึงลัด ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

730 ประชานิคม 4 ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

731 บานยายไท ทาแซะ สพป ชุมพร เขต1

732 ไทยรัฐวิทยา 76 (บานพละ) ปะทิว สพป ชุมพร เขต1

733 บานทรายแกว ปะทิว สพป ชุมพร เขต1

734 ชุมชนบานอํามฤต ปะทิว สพป ชุมพร เขต1

735 วัดดอนยาง ปะทิว สพป ชุมพร เขต1

736 บานคอกมา ปะทิว สพป ชุมพร เขต1

737 วัดพิชัยยาราม เมือง สพป ชุมพร เขต1

738 บานชองไทรราษฎรพัฒนา เมือง สพป ชุมพร เขต1738 บานชองไทรราษฎรพัฒนา เมือง สพป ชุมพร เขต1

739 วัดบางลึก เมือง สพป ชุมพร เขต1

740 บานดอนไทรงาม เมือง สพป ชุมพร เขต1

741 บานเขาวง เมือง สพป ชุมพร เขต1

742 บานทาไมลาย เมือง สพป ชุมพร เขต1

743 วัดนอมถวาย เมือง สพป ชุมพร เขต1

744 วัดเชิงกระ เมือง สพป ชุมพร เขต1

745 บานทุงมะขาม เมือง สพป ชุมพร เขต1

746 บานหาดทรายรี เมือง สพป ชุมพร เขต1

747 วัดเทพนิมิตวนาราม ทุงตะโก สพป ชุมพร เขต2

748 ราชประชานุเคราะห 3 ทุงตะโก สพป ชุมพร เขต2

749 บานอาวมะมวง ทุงตะโก สพป ชุมพร เขต2

750 บานคลองเหนก พะโตะ สพป ชุมพร เขต2

751 ตชด.บานตะแบกงาม พะโตะ สพป ชุมพร เขต2

752 บานพระรักษราษฎรบํารุง พะโตะ สพป ชุมพร เขต2

753 บานตรัง (จันทสิงหอุทิศ) พะโตะ สพป ชุมพร เขต2

754 สหกรณพัฒนา ละแม สพป ชุมพร เขต2

755 ตํารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร ละแม สพป ชุมพร เขต2

756 บานแหลมสันติ ละแม สพป ชุมพร เขต2

757 วัดปยะวัฒนาราม ละแม สพป ชุมพร เขต2

758 บานเขาตากุน ละแม สพป ชุมพร เขต2

759 บานดอนแค ละแม สพป ชุมพร เขต2

760 บานในหุบ สวี สพป ชุมพร เขต2

761 บานนํ้าลอดนอย สวี สพป ชุมพร เขต2

762 อนุบาลสวี(บานนาโพธิ์) สวี สพป ชุมพร เขต2

763 บานหวยทรายขาว สวี สพป ชุมพร เขต2

764 วัดนาสัก สวี สพป ชุมพร เขต2
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765 วัดประสาทนิกร หลังสวน สพป ชุมพร เขต2

766 บานทับวัง หลังสวน สพป ชุมพร เขต2

767 ชุมชนวัดขันเงิน หลังสวน สพป ชุมพร เขต2

768 บานโปงชาง เมือง สพป เชียงราย เขต1

769 บานหัวดอย เมือง สพป เชียงราย เขต1

770 บานโปงพระบาท เมือง สพป เชียงราย เขต1

771 บานแมกรณ เมือง สพป เชียงราย เขต1

772 ชุมชนบานแมขาวตมหลวง เมือง สพป เชียงราย เขต1

773 บานทุงหลวง เมือง สพป เชียงราย เขต1

774 บานผาขวางพัฒนา เมือง สพป เชียงราย เขต1

775 บานรวมมิตร เมือง สพป เชียงราย เขต1

776 บานหวยขม เมือง สพป เชียงราย เขต1

777 คริสเตียนไพศาลศาสตร เมือง สพป เชียงราย เขต1

778 อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห) เมือง สพป เชียงราย เขต1

779 บานกกนอยวิทยา เมือง สพป เชียงราย เขต1

780 บานปางขอน เมือง สพป เชียงราย เขต1

781 บานหวยชมภู เมือง สพป เชียงราย เขต1

782 แมมอญวิทยา เมือง สพป เชียงราย เขต1

783 บานโปงนํ้ารอน เมือง สพป เชียงราย เขต1783 บานโปงนํ้ารอน เมือง สพป เชียงราย เขต1

784 บานใหมสันติ แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต1

785 บานดอยงาม เวียงชัย สพป เชียงราย เขต1

786 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา เวียงชัย สพป เชียงราย เขต1

787 บานทุงย้ังหัวฝายวิทยา เวียงชัย สพป เชียงราย เขต1

788 บานหนองบัวผาบม เวียงชัย สพป เชียงราย เขต1

789 อนุบาลเวียงชัย เวียงชัย สพป เชียงราย เขต1

790 บานเวียงเดิม เวียงชัย สพป เชียงราย เขต1

791 บานรองหวาย เวียงเชียงรุง สพป เชียงราย เขต1

792 เวียงเชียงรุงวิทยา เวียงเชียงรุง สพป เชียงราย เขต1

793 อนุบาลเวียงเชียงรุง เวียงเชียงรุง สพป เชียงราย เขต1

794 บานปาซางเหนือ เวียงเชียงรุง สพป เชียงราย เขต1

795 บานหวยข้ีเหล็ก เวียงเชียงรุง สพป เชียงราย เขต1

796 บานหวยหางปาสา เวียงเชียงรุง สพป เชียงราย เขต1

797 ศรีโพธิ์เงินวิทยา  (อนุบาลศรีโพธิ์เงิน) ปาแดด สพป เชียงราย เขต2

798 บานปาบง พาน สพป เชียงราย เขต2

799 อบต.เมืองพาน(บานดอนตัน) พาน สพป เชียงราย เขต2

800 ปูแกง(อินทราราษฎรอุปถัมภ) พาน สพป เชียงราย เขต2

801 บานปาตาก พาน สพป เชียงราย เขต2

802 บานหนองเกาหอง แมลาว สพป เชียงราย เขต2

803 อนุบาลแมลาว แมลาว สพป เชียงราย เขต2

804 บานตนยาง แมลาว สพป เชียงราย เขต2

805 ชุมชนบานปากอดํา แมลาว สพป เชียงราย เขต2

806 บานโปงมอญ แมลาว สพป เชียงราย เขต2

807 เจดียหลวงพิทยา แมสรวย สพป เชียงราย เขต2

808 ทากอพลับพลาพิทยา แมสรวย สพป เชียงราย เขต2

809 บานแมต๋ํา แมสรวย สพป เชียงราย เขต2
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810 บานแมผักแหละ แมสรวย สพป เชียงราย เขต2

811 บานแมตาชาง แมสรวย สพป เชียงราย เขต2

812 บานหัวฝาย แมสรวย สพป เชียงราย เขต2

813 ชุมชนบานสันจําปา แมสรวย สพป เชียงราย เขต2

814 บานทุงพราว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) แมสรวย สพป เชียงราย เขต2

815 บานปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) แมสรวย สพป เชียงราย เขต2

816 บานหวยไคร แมสรวย สพป เชียงราย เขต2

817 บานหวยนํ้าเย็น แมสรวย สพป เชียงราย เขต2

818 ไทยรัฐวิทยา 32 (บานสาขันหอม) เวียงปาเปา สพป เชียงราย เขต2

819 บานโฮง เวียงปาเปา สพป เชียงราย เขต2

820 พิทักษเกียรติวิทยา  (เดิมชื่อ : สุขสันต) เวียงปาเปา สพป เชียงราย เขต2

821 บานแมตะละ เวียงปาเปา สพป เชียงราย เขต2

822 บานปาไรหลวงวิทยา (ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ 9) เชียงแสน สพป เชียงราย เขต3

823 บานหวยกวาน เชียงแสน สพป เชียงราย เขต3

824 ปาตึงพิทยานุกูล เชียงแสน สพป เชียงราย เขต3

825 แมแอบวิทยา เชียงแสน สพป เชียงราย เขต3

826 บานไร เชียงแสน สพป เชียงราย เขต3

827 บานวังลาว เชียงแสน สพป เชียงราย เขต3

828 บานสบรวก เชียงแสน สพป เชียงราย เขต3828 บานสบรวก เชียงแสน สพป เชียงราย เขต3

829 ราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) เชียงแสน สพป เชียงราย เขต3

830 บานเวียงแกว เชียงแสน สพป เชียงราย เขต3

831 บานดอนงาม ดอยหลวง สพป เชียงราย เขต3

832 อนุบาลโชคชัย (บานแมเลียบแมบง) ดอยหลวง สพป เชียงราย เขต3

833 บานใหมพัฒนา ดอยหลวง สพป เชียงราย เขต3

834 บานไทรทอง ดอยหลวง สพป เชียงราย เขต3

835 บานหวยนํ้าราก(ไตรราษฎรบํารุง) แมจัน สพป เชียงราย เขต3

836 บานทาขาวเปลือก แมจัน สพป เชียงราย เขต3

837 ผานศึกสงเคราะห 2 แมจัน สพป เชียงราย เขต3

838 นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา แมจัน สพป เชียงราย เขต3

839 บานปาซาง(ซางดรุณานุสาสน) แมจัน สพป เชียงราย เขต3

840 บานแมสลองใน แมจัน สพป เชียงราย เขต3

841 บานปางสา แมจัน สพป เชียงราย เขต3

842 บานโปงนํ้ารอน แมจัน สพป เชียงราย เขต3

843 บานรวมใจ แมจัน สพป เชียงราย เขต3

844 บานสันติสุข แมจัน สพป เชียงราย เขต3

845 บานหวยมะหินฝน แมจัน สพป เชียงราย เขต3

846 บานปาเปา-ปาซางนอย แมจัน สพป เชียงราย เขต3

847 บานแมคํา (บานแมคําประชานุเคราะห) แมจัน สพป เชียงราย เขต3

848 บานหนองแหยง แมจัน สพป เชียงราย เขต3

849 ธรรมจาริกอุปถัมภ 1 แมจัน สพป เชียงราย เขต3

850 บานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) แมจัน สพป เชียงราย เขต3

851 บานหนองแวน แมจัน สพป เชียงราย เขต3

852 ศึกษาสงเคราะหแมจัน แมจัน สพป เชียงราย เขต3

853 บานสันกอง แมจัน สพป เชียงราย เขต3

854 บานแหลว แมจัน สพป เชียงราย เขต3
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855 บานเทอดไทย แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

856 บานผาจี แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

857 บานพญาไพร แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

858 บานแมหมอ แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

859 พญาไพรไตรมิตร แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

860 สามัคคีพัฒนา แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

861 บานขาแหยงพัฒนา แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

862 บานปาซางนาเงิน แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

863 สังวาลยวิทย 8 แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

864 อนุบาลแมฟาหลวง แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

865 บานหวยไรสามัคคี แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

866 ชุมชนศึกษา (บานแมสะแลป) แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

867 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

868 ตชด.การทาอากาศยานแหงประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

869 ตชด.บานนาโต (วปรอ.344 อุปถัมภ) แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

870 บานผาเดื่อ แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

871 บานมนตรีวิทยา แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

872 บานหวยผ้ึง แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

873 บานหวยหยวกปาโซ แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3873 บานหวยหยวกปาโซ แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

874 รัฐราษฎรวิทยา แมฟาหลวง สพป เชียงราย เขต3

875 บานปางหา แมสาย สพป เชียงราย เขต3

876 บานปาแดง แมสาย สพป เชียงราย เขต3

877 บานมวงคํา แมสาย สพป เชียงราย เขต3

878 บานถ้ํา แมสาย สพป เชียงราย เขต3

879 บานถ้ํา ตชด. แมสาย สพป เชียงราย เขต3

880 บานถ้ําปลา แมสาย สพป เชียงราย เขต3

881 บานโปง แมสาย สพป เชียงราย เขต3

882 บานผาฮี้ แมสาย สพป เชียงราย เขต3

883 บานสันทราย(ราษฎรสามัคค)ี แมสาย สพป เชียงราย เขต3

884 บานปายาง แมสาย สพป เชียงราย เขต3

885 บานสันทราย แมสาย สพป เชียงราย เขต3

886 เจาพอหลวงอุปถัมภ 5 แมสาย สพป เชียงราย เขต3

887 บานปาเหมือด แมสาย สพป เชียงราย เขต3

888 แมสายประสิทธิ์ศาสตร แมสาย สพป เชียงราย เขต3

889 อนุบาลแมสาย(สายศิลปศาสตร) แมสาย สพป เชียงราย เขต3

890 บานสันโคง แมสาย สพป เชียงราย เขต3

891 บานหวยไคร แมสาย สพป เชียงราย เขต3

892 ชุมชนบานตาตลาด ขุนตาล สพป เชียงราย เขต4

893 บานตาหลวง (ตาประชานุกูล) ขุนตาล สพป เชียงราย เขต4

894 บานพญาพิภักดิ์ ขุนตาล สพป เชียงราย เขต4

895 บานตนปลอง เชียงของ สพป เชียงราย เขต4

896 บานบุญเรือง เชียงของ สพป เชียงราย เขต4

897 บานเมืองกาญจน เชียงของ สพป เชียงราย เขต4

898 บานสองพ่ีนอง เชียงของ สพป เชียงราย เขต4

899 บานทุงนานอย เชียงของ สพป เชียงราย เขต4
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900 อนุบาลเชียงของ เชียงของ สพป เชียงราย เขต4

901 อนุบาลทุงทรายพัฒนา เชียงของ สพป เชียงราย เขต4

902 ชุมชนบานศรีดอนชัย เชียงของ สพป เชียงราย เขต4

903 บานหวาย เชียงของ สพป เชียงราย เขต4

904 ชุมชนสถาน(ราษฎรดรุณวิทย) เชียงของ สพป เชียงราย เขต4

905 บานนํ้ามา เชียงของ สพป เชียงราย เขต4

906 บานเวียงหมอก เชียงของ สพป เชียงราย เขต4

907 บานง้ิวปาไผ (ราษฎรนุกูล) เทิง สพป เชียงราย เขต4

908 บานตุมเหนือ เทิง สพป เชียงราย เขต4

909 ศรีสวาง เทิง สพป เชียงราย เขต4

910 สักสันเชียงใหมวิทยาคม เทิง สพป เชียงราย เขต4

911 บานเชียงเคี่ยน (คณาราษฎรบํารุง) เทิง สพป เชียงราย เขต4

912 บานสันชุม(สหราษฎรบํารุง) เทิง สพป เชียงราย เขต4

913 บานรมโพธิ์ไทย เทิง สพป เชียงราย เขต4

914 บานรักแผนดิน เทิง สพป เชียงราย เขต4

915 บานราษฎรภักดี เทิง สพป เชียงราย เขต4

916 อนุบาลตับเตา (ไครสามัคคีวิทยา) เทิง สพป เชียงราย เขต4

917 บานปลองใต เทิง สพป เชียงราย เขต4

918 บานเกี่ยงใต เทิง สพป เชียงราย เขต4918 บานเกี่ยงใต เทิง สพป เชียงราย เขต4

919 เทิงวิทยาคม เทิง สพป เชียงราย เขต4

920 บานรองแช เทิง สพป เชียงราย เขต4

921 บานหวยไคร เทิง สพป เชียงราย เขต4

922 บานปาตึงงาม เทิง สพป เชียงราย เขต4

923 ศรีดอนไชยวิทยา เทิง สพป เชียงราย เขต4

924 สันทรายงามวิทยา เทิง สพป เชียงราย เขต4

925 หนองแรดวิทยา(อนุบาลหนองแรด) เทิง สพป เชียงราย เขต4

926 อนุบาลตาดควัน พญาเม็งราย สพป เชียงราย เขต4

927 บานเวียงหวาย พญาเม็งราย สพป เชียงราย เขต4

928 สันสะลีกวิทยา พญาเม็งราย สพป เชียงราย เขต4

929 บานบอแสง พญาเม็งราย สพป เชียงราย เขต4

930 อนุบาลแมต๋ํา (แมต๋ํากลาง) พญาเม็งราย สพป เชียงราย เขต4

931 ขุนขวากพิทยา เวียงแกน สพป เชียงราย เขต4

932 ไตรมิตรวิทยา เวียงแกน สพป เชียงราย เขต4

933 บรรพตวิทยา เวียงแกน สพป เชียงราย เขต4

934 บานหวยคุ เวียงแกน สพป เชียงราย เขต4

935 บานหวยหาน เวียงแกน สพป เชียงราย เขต4

936 ปางหัดสหศาสตร เวียงแกน สพป เชียงราย เขต4

937 บานมวงยาย เวียงแกน สพป เชียงราย เขต4

938 บานหวยลึก เวียงแกน สพป เชียงราย เขต4

939 บานแจมปอง เวียงแกน สพป เชียงราย เขต4

940 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เมือง สพป เชียงราย เขต36

941 บานปาไมแดง ดอยสะเก็ด สพป เชียงใหม เขต1

942 ชลประทานผาแตก ดอยสะเก็ด สพป เชียงใหม เขต1

943 บานลวงเหนือ ดอยสะเก็ด สพป เชียงใหม เขต1

944 ศรีเนหรู เมือง สพป เชียงใหม เขต1
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945 วัดดอนจ่ัน เมือง สพป เชียงใหม เขต1

946 อนุบาลเชียงใหม เมือง สพป เชียงใหม เขต1

947 วัดปาขอยใต เมือง สพป เชียงใหม เขต1

948 สังวาลยวิทยา เมือง สพป เชียงใหม เขต1

949 วัดเมืองสาตร เมือง สพป เชียงใหม เขต1

950 ทาเหนือวิทยา แมออน สพป เชียงใหม เขต1

951 แมตะไคร แมออน สพป เชียงใหม เขต1

952 หมูบานสหกรณ 2 แมออน สพป เชียงใหม เขต1

953 วัดหวยทราย แมออน สพป เชียงใหม เขต1

954 รวมศูนยวัดหวยแกว แมออน สพป เชียงใหม เขต1

955 บานหนองโคง สันกําแพง สพป เชียงใหม เขต1

956 อนุบาลวัยพัฒนา สันกําแพง สพป เชียงใหม เขต1

957 วัดสันกลางเหนือ สันกําแพง สพป เชียงใหม เขต1

958 บานสันกําแพง สันกําแพง สพป เชียงใหม เขต1

959 พราวบูรพา พราว สพป เชียงใหม เขต2

960 บานแมปง พราว สพป เชียงใหม เขต2

961 บานขุนแจ พราว สพป เชียงใหม เขต2

962 บานหนองปด พราว สพป เชียงใหม เขต2

963 บานนาบุญโหลงขอด พราว สพป เชียงใหม เขต2963 บานนาบุญโหลงขอด พราว สพป เชียงใหม เขต2

964 สันปาสักวิทยา แมแตง สพป เชียงใหม เขต2

965 ภูดินวิทยา แมแตง สพป เชียงใหม เขต2

966 บานทับเดื่อ แมแตง สพป เชียงใหม เขต2

967 บานปางหวยตาด แมแตง สพป เชียงใหม เขต2

968 ปาจ้ีวังแดงวิทยา แมแตง สพป เชียงใหม เขต2

969 เจาพอหลวงอุปถัมภ 7 แมริม สพป เชียงใหม เขต2

970 บานกองแหะ แมริม สพป เชียงใหม เขต2

971 เจาแมหลวงอุปถัมภ 2 แมริม สพป เชียงใหม เขต2

972 ทุงโปง แมริม สพป เชียงใหม เขต2

973 บานริมใต แมริม สพป เชียงใหม เขต2

974 บานเมืองกะ แมริม สพป เชียงใหม เขต2

975 บานแมโต สะเมิง สพป เชียงใหม เขต2

976 บานหวยนํ้าจาง สะเมิง สพป เชียงใหม เขต2

977 บานกิ่วเสือ สะเมิง สพป เชียงใหม เขต2

978 บานแมแว สะเมิง สพป เชียงใหม เขต2

979 บานปาลาน สะเมิง สพป เชียงใหม เขต2

980 บานแมแฝก สันทราย สพป เชียงใหม เขต2

981 บานหลักปน สันทราย สพป เชียงใหม เขต2

982 บานหนองไคร สันทราย สพป เชียงใหม เขต2

983 บานหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) สันทราย สพป เชียงใหม เขต2

984 ศรีสังวาลยเชียงใหม สันทราย สพป เชียงใหม เขต2

985 เชียงดาววิทยาคม เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

986 บานเชียงดาว เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

987 บานทุงขาวพวง เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

988 พัฒนาตนนํ้าขุนคอง เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

989 เจียรวนนทอุทิศ 6 (มิตรมวลชนเชียงใหม) เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3
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990 บานปางมะเยา เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

991 บานแมปาม เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

992 บานหวยจะคาน ตชด.อนุสรณ เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

993 บานออน เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

994 บานเมืองคอง เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

995 บานวังมะริว เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

996 ชุมชนบานเมืองงาย เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

997 แกนอยศึกษา เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

998 บานนาหวาย เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

999 บานเมืองนะ เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

1000 บานหนองเขียว เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

1001 บานแมนะ เชียงดาว สพป เชียงใหม เขต3

1002 บานปงตํา ไชยปราการ สพป เชียงใหม เขต3

1003 วัดอรัญญวาสี ไชยปราการ สพป เชียงใหม เขต3

1004 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการ สพป เชียงใหม เขต3

1005 บานตนโชค ไชยปราการ สพป เชียงใหม เขต3

1006 บานปง ไชยปราการ สพป เชียงใหม เขต3

1007 บานผาแดง ไชยปราการ สพป เชียงใหม เขต3

1008 บานสินชัย ไชยปราการ สพป เชียงใหม เขต31008 บานสินชัย ไชยปราการ สพป เชียงใหม เขต3

1009 บานใหมหนองบัว ไชยปราการ สพป เชียงใหม เขต3

1010 เจาแมหลวงอุปถัมภ 1 ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1011 บานตนผ้ึง ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1012 บานปาบง ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1013 บานหัวฝาย ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1014 บานขอบดง ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1015 บานมวงชุม ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1016 บานมอนปน ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1017 บานเวียงหวาย ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1018 บานแมขา ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1019 บานสันตนเปา ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1020 บานปางปอย ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1021 บานโปงนก ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1022 บานแมคะ ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1023 บานเหมืองแร ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1024 เทพศิรินทร 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ (บานคุม) ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1025 บานทุงหลุก ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1026 บานแมงอนกลาง ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1027 บานแมงอนข้ีเหล็ก ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1028 บานหลวง ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1029 บานหวยหอม ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1030 วิรุณเทพ ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1031 บานสันปาแดง ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1032 บานลองออ ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1033 ชุมชนบานแมสูนหลวง ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1034 บานเวียงฝาง ฝาง สพป เชียงใหม เขต3
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1035 บานศรีดอนชัย ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1036 บานสันทรายคองนอย ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1037 บานหวยเฮี่ยน ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1038 บานหวยงูกลาง ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1039 วัดนันทาราม ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1040 วัดศรีบุญเรือง ฝาง สพป เชียงใหม เขต3

1041 เจาพอหลวงอุปถัมภ 9 แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1042 โชติคุณเกษมบานเมืองงาม แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1043 ตชด.ไลออนสมหาจักร 8 แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1044 ไทยทนุ บานสันตนดู แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1045 บานทามะแกง แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1046 บานสุขฤทัย แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1047 เพียงหลวง 1 ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1048 วัดหวยนํ้าเย็น แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1049 บานปากอ แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1050 บานปาแดง แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1051 บานหลวง แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1052 ไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก) แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1053 บานปางตนเดื่อ แมอาย สพป เชียงใหม เขต31053 บานปางตนเดื่อ แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1054 ชุมชนบานคาย แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1055 บานหนองข้ีนกยาง แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1056 บานหวยมวง แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1057 ชุมชนบานแมฮาง แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1058 บานดง แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1059 บานโปงไฮ แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1060 บานสันปาขา แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1061 ทุติยะโพธิ์อนุสรณ แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1062 ราชประชานุเคราะห 30 แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1063 บานโละ แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1064 บานสันตนหม้ือ แมอาย สพป เชียงใหม เขต3

1065 บานจอง เวียงแหง สพป เชียงใหม เขต3

1066 บานเปยงหลวง เวียงแหง สพป เชียงใหม เขต3

1067 บานนามน เวียงแหง สพป เชียงใหม เขต3

1068 บานเวียงแหง เวียงแหง สพป เชียงใหม เขต3

1069 บานปางปอ เวียงแหง สพป เชียงใหม เขต3

1070 กรป.กลางอุปถัมภ ดอยหลอ สพป เชียงใหม เขต4

1071 บานเหลาเปา ดอยหลอ สพป เชียงใหม เขต4

1072 บานสามหลัง ดอยหลอ สพป เชียงใหม เขต4

1073 วัดทุงศาลา แมวาง สพป เชียงใหม เขต4

1074 ไตรมิตรวิทยา แมวาง สพป เชียงใหม เขต4

1075 บานกาด (เขมวังสราษฏรรังสฤษดิ)์ แมวาง สพป เชียงใหม เขต4

1076 บานหนองเตา แมวาง สพป เชียงใหม เขต4

1077 บานหวยตอง แมวาง สพป เชียงใหม เขต4

1078 แมวินสามัคคี แมวาง สพป เชียงใหม เขต4

1079 สโมสรไลออนสรัตนโกสินทร แมวาง สพป เชียงใหม เขต4



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

1080 วัดรัตนาราม สันปาตอง สพป เชียงใหม เขต4

1081 บานหัวริน สันปาตอง สพป เชียงใหม เขต4

1082 บานทุงเสี้ยว (นวรัฐ) สันปาตอง สพป เชียงใหม เขต4

1083 วัดทากาน สันปาตอง สพป เชียงใหม เขต4

1084 วัดสามหลัง สันปาตอง สพป เชียงใหม เขต4

1085 วัดโรงวัว สันปาตอง สพป เชียงใหม เขต4

1086 สันปาตอง(สุวรรณราษฎรวิทยาคาร) สันปาตอง สพป เชียงใหม เขต4

1087 บานปากเหมือง สารภี สพป เชียงใหม เขต4

1088 วัดบวกครกเหนือ สารภี สพป เชียงใหม เขต4

1089 ชุมชนวัดศรีคําชมภู สารภี สพป เชียงใหม เขต4

1090 วัดเวฬุวัน สารภี สพป เชียงใหม เขต4

1091 บานนํ้าแพร หางดง สพป เชียงใหม เขต4

1092 วัดคีรีเขต หางดง สพป เชียงใหม เขต4

1093 วัดจอมทอง หางดง สพป เชียงใหม เขต4

1094 วัดศรีสุพรรณ หางดง สพป เชียงใหม เขต4

1095 บานหนองตอง หางดง สพป เชียงใหม เขต4

1096 บานทรายมูล หางดง สพป เชียงใหม เขต4

1097 วัดศรีลอม หางดง สพป เชียงใหม เขต4

1098 ชุมชนบานดอยเตา ดอยเตา สพป เชียงใหม เขต51098 ชุมชนบานดอยเตา ดอยเตา สพป เชียงใหม เขต5

1099 บานบงตัน ดอยเตา สพป เชียงใหม เขต5

1100 บานโปง ดอยเตา สพป เชียงใหม เขต5

1101 บานแปลง 2 ดอยเตา สพป เชียงใหม เขต5

1102 ชุมชนบานชางเคิ่ง แมแจม สพป เชียงใหม เขต5

1103 บานแมโขง อมกอย สพป เชียงใหม เขต5

1104 บานหวยปูลิง อมกอย สพป เชียงใหม เขต5

1105 บานขุนแมตื่นนอย อมกอย สพป เชียงใหม เขต5

1106 บานแมตื่น อมกอย สพป เชียงใหม เขต5

1107 บานนาไคร อมกอย สพป เชียงใหม เขต5

1108 บานแมลานหลวง อมกอย สพป เชียงใหม เขต5

1109 ศศช.บานเมโลเด อมกอย สพป เชียงใหม เขต5

1110 บานตุงลอย อมกอย สพป เชียงใหม เขต5

1111 บานแมตอม อมกอย สพป เชียงใหม เขต5

1112 บานยางเปา อมกอย สพป เชียงใหม เขต5

1113 บานบอหลวง ฮอด สพป เชียงใหม เขต5

1114 บานตาลใต ฮอด สพป เชียงใหม เขต5

1115 ชุมชนบานทาขาม ฮอด สพป เชียงใหม เขต5

1116 บานแจมหลวง กัลยาณิวัฒนา สพป เชียงใหม เขต6

1117 บานจันทร กัลยาณิวัฒนา สพป เชียงใหม เขต6

1118 บานแมแดดนอย กัลยาณิวัฒนา สพป เชียงใหม เขต6

1119 บานหวยปู กัลยาณิวัฒนา สพป เชียงใหม เขต6

1120 บานหวยนํ้าดิบ จอมทอง สพป เชียงใหม เขต6

1121 บานขุนแปะ จอมทอง สพป เชียงใหม เขต6

1122 บานบนนา จอมทอง สพป เชียงใหม เขต6

1123 บานวังนํ้าหยาด จอมทอง สพป เชียงใหม เขต6

1124 บานหวยมวงฝงซาย จอมทอง สพป เชียงใหม เขต6
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1125 บานหวยสะแพด จอมทอง สพป เชียงใหม เขต6

1126 ปากลวยพัฒนา จอมทอง สพป เชียงใหม เขต6

1127 ไทยรัฐวิทยา 79 (บานหนองอาบชาง) จอมทอง สพป เชียงใหม เขต6

1128 บานสบเตี๊ยะ จอมทอง สพป เชียงใหม เขต6

1129 บานกองแขก แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1130 ชุมชนบานพราวหนุม แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1131 ราชประชานุเคราะห 31 แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1132 บานทัพ แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1133 บานทุงแก แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1134 บานแมลอง แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1135 ตชด.บานใหมพัฒนาสันติ แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1136 บานขุนแมนาย แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1137 บานนาฮอง แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1138 บานปางเกี๊ยะ แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1139 บานผาละป แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1140 บานแมศึก แมแจม สพป เชียงใหม เขต6

1141 บานทาปาบ กันตัง สพป ตรัง เขต1

1142 ไทรงาม นาโยง สพป ตรัง เขต1

1143 บานทาขาม ปะเหลียน สพป ตรัง เขต11143 บานทาขาม ปะเหลียน สพป ตรัง เขต1

1144 บานหนองหวา ปะเหลียน สพป ตรัง เขต1

1145 บานปะเหลียน ปะเหลียน สพป ตรัง เขต1

1146 บานทาเทศ ปะเหลียน สพป ตรัง เขต1

1147 บานแหแลมสอม ปะเหลียน สพป ตรัง เขต1

1148 บานทุงปาหนัน ปะเหลี่ยน สพป ตรัง เขต1

1149 ไทยรัฐวิทยา 39 (บานนาโตะหมิง) เมือง สพป ตรัง เขต1

1150 วัดทุงหินผุด เมือง สพป ตรัง เขต1

1151 เพาะปญญา ในพระอุปถัมภฯ เมือง สพป ตรัง เขต1

1152 บานทาบันได ยานตาขาว สพป ตรัง เขต1

1153 บานลําพิกุล ยานตาขาว สพป ตรัง เขต1

1154 วัดควนนิมิตศิลา ยานตาขาว สพป ตรัง เขต1

1155 วัดโหละคลา ยานตาขาว สพป ตรัง เขต1

1156 บานนายายหมอม ยานตาขาว สพป ตรัง เขต1

1157 บานยานตาขาว ยานตาขาว สพป ตรัง เขต1

1158 บานนาทะเล หาดสําราญ สพป ตรัง เขต1

1159 บานบกหัก หาดสําราญ สพป ตรัง เขต1

1160 บานปากปรน หาดสําราญ สพป ตรัง เขต1

1161 วัดปากปรน หาดสําราญ สพป ตรัง เขต1

1162 บานบางเปา กันตัง สพป ตรัง เขต2

1163 บานควนตุงกู กันตัง สพป ตรัง เขต2

1164 บานบางสัก กันตัง สพป ตรัง เขต2

1165 บานไรใหญ กันตัง สพป ตรัง เขต2

1166 บานหนองมวง รัษฎา สพป ตรัง เขต2

1167 วัดควนเมา รัษฎา สพป ตรัง เขต2

1168 บานเขาโอน วังวิเศษ สพป ตรัง เขต2

1169 บานคลองโตน วังวิเศษ สพป ตรัง เขต2
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1170 วัดเขาวิเศษ วังวิเศษ สพป ตรัง เขต2

1171 บานจิจิก วังวิเศษ สพป ตรัง เขต2

1172 บานบางพระ วังวิเศษ สพป ตรัง เขต2

1173 วัดเจริญรมเมือง สิเกา สพป ตรัง เขต2

1174 บานกลิ้งกลอง สิเกา สพป ตรัง เขต2

1175 บานฉางหลาง สิเกา สพป ตรัง เขต2

1176 บานแหลมไทร สิเกา สพป ตรัง เขต2

1177 บานเขากอบ หวยยอด สพป ตรัง เขต2

1178 บานควนตัง หวยยอด สพป ตรัง เขต2

1179 บานหนองหมอ หวยยอด สพป ตรัง เขต2

1180 บานทุงศาลา หวยยอด สพป ตรัง เขต2

1181 วัดนาวง หวยยอด สพป ตรัง เขต2

1182 บานนํ้าพราย หวยยอด สพป ตรัง เขต2

1183 บานวังลํา หวยยอด สพป ตรัง เขต2

1184 บานหนองบอน บอไร สพป ตราด

1185 หนองบอนวิทยาคม บอไร สพป ตราด

1186 บานคลองเจา เกาะกูด สพป ตราด

1187 อนุบาลเกาะกูด เกาะกูด สพป ตราด

1188 บานคลองพราว เกาะชาง สพป ตราด1188 บานคลองพราว เกาะชาง สพป ตราด

1189 วัดคลองสน เกาะชาง สพป ตราด

1190 อนุบาลเกาะชาง เกาะชาง สพป ตราด

1191 วัดวัชคามคชทวีป เกาะชาง สพป ตราด

1192 วัดสลักเพชร เกาะชาง สพป ตราด

1193 เจียรวนนทอุทิศ 7 (บานอางกะปอง) เขาสมิง สพป ตราด

1194 บานดอนสูง เขาสมิง สพป ตราด

1195 บานคลองจาก คลองใหญ สพป ตราด

1196 อนุบาลวัดคลองใหญ คลองใหญ สพป ตราด

1197 บานไมรูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค) คลองใหญ สพป ตราด

1198 บานหาดเล็ก คลองใหญ สพป ตราด

1199 บานดานชุมพล บอไร สพป ตราด

1200 บานปองกันตนเองดานชุมพล บอไร สพป ตราด

1201 บานปะเดา บอไร สพป ตราด

1202 เพียงหลวง 6 ในทูลกระหมอมหญิง  บอไร สพป ตราด

1203 อนุบาลบอพลอยราษฎรรังสรรค บอไร สพป ตราด

1204 อัมพรจินตกานนท บอไร สพป ตราด

1205 คลองขวาง เมือง สพป ตราด

1206 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมือง สพป ตราด

1207 ตราษตระการคุณ เมือง สพป ตราด

1208 บานทาเรือจาง เมือง สพป ตราด

1209 บานฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) เมือง สพป ตราด

1210 ชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎรบํารุง) แหลมงอบ สพป ตราด

1211 วัดบางปดลาง(ราษฎรสงเคราะห) แหลมงอบ สพป ตราด

1212 ชุมชนแหลมงอบฯ แหลมงอบ สพป ตราด

1213 บานตากประถมวิทยา บานตาก สพป ตาก เขต1

1214 ชุมชนวัดสันปาลาน บานตาก สพป ตาก เขต1
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1215 ขุนหวยตากพัฒนาศึกษา บานตาก สพป ตาก เขต1

1216 เดนไมซุงวิทยาคม บานตาก สพป ตาก เขต1

1217 ตลุกกลางทุง เมือง สพป ตาก เขต1

1218 อนุบาลบานบอไมหวา เมือง สพป ตาก เขต1

1219 โสตศึกษาจังหวัดตาก เมือง สพป ตาก เขต1

1220 บานหนองนกปกกา เมือง สพป ตาก เขต1

1221 บานวังประจบ เมืองตาก สพป ตาก เขต1

1222 เดนวัวราษฎรรังสรรค วังเจา สพป ตาก เขต1

1223 ผาผ้ึงวิทยาคม วังเจา สพป ตาก เขต1

1224 คายพระเจาตากสงเคราะห2 (ตชด.) วังเจา สพป ตาก เขต1

1225 บานใหมสามัคคี สามเงา สพป ตาก เขต1

1226 หมูบานตัวอยาง สามเงา สพป ตาก เขต1

1227 ชุมชนบานทาสองยาง ทาสองยาง สพป ตาก เขต2

1228 ชุมชนบานแมตาน(ราษฎรบํารุง) ทาสองยาง สพป ตาก เขต2

1229 บานแมโพ ทาสองยาง สพป ตาก เขต2

1230 บานแมวะหลวง ทาสองยาง สพป ตาก เขต2

1231 บานแมอมกิ ทาสองยาง สพป ตาก เขต2

1232 บานแมระเมิง ทาสองยาง สพป ตาก เขต2

1233 บานแมสลิดหลวงวิทยา ทาสองยาง สพป ตาก เขต21233 บานแมสลิดหลวงวิทยา ทาสองยาง สพป ตาก เขต2

1234 บานแมสละเหนือ ทาสองยาง สพป ตาก เขต2

1235 บานแมอุสุ ทาสองยาง สพป ตาก เขต2

1236 บานหนองบัว ทาสองยาง สพป ตาก เขต2

1237 บานปาคาใหม พบพระ สพป ตาก เขต2

1238 บานรมเกลา 2 พบพระ สพป ตาก เขต2

1239 บานรมเกลา 4 พบพระ สพป ตาก เขต2

1240 ปาไมอุทิศ 4 พบพระ สพป ตาก เขต2

1241 รวมไทยพัฒนา 3 พบพระ สพป ตาก เขต2

1242 บานรมเกลา 3 พบพระ สพป ตาก เขต2

1243 บานชองแคบ พบพระ สพป ตาก เขต2

1244 รวมไทยพัฒนา 6 พบพระ สพป ตาก เขต2

1245 อรุณเมธา พบพระ สพป ตาก เขต2

1246 ชุมชนบานพบพระ พบพระ สพป ตาก เขต2

1247 หวยนํ้านักวิทยา พบพระ สพป ตาก เขต2

1248 รวมไทยพัฒนา 1 พบพระ สพป ตาก เขต2

1249 รวมไทยพัฒนา 2 พบพระ สพป ตาก เขต2

1250 รวมไทยพัฒนา 4 พบพระ สพป ตาก เขต2

1251 ตชด.บานแมออกฮู พบพระ สพป ตาก เขต2

1252 บานยะพอ พบพระ สพป ตาก เขต2

1253 รวมไทยพัฒนา 5 พบพระ สพป ตาก เขต2

1254 ตือลือราษฎรพัฒนา แมระมาด สพป ตาก เขต2

1255 บานขะเนจ้ือ แมระมาด สพป ตาก เขต2

1256 บานปาไร แมระมาด สพป ตาก เขต2

1257 บานแมระมาดนอย แมระมาด สพป ตาก เขต2

1258 บานทุงมะขามปอม แมระมาด สพป ตาก เขต2

1259 ชุมชนบานแมจะเราบานทุง แมระมาด สพป ตาก เขต2
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1260 บานแมจะเราสองแคว แมระมาด สพป ตาก เขต2

1261 บานหวยบง แมระมาด สพป ตาก เขต2

1262 บานนํ้าหอม แมระมาด สพป ตาก เขต2

1263 บานหวยโปง แมระมาด สพป ตาก เขต2

1264 ทานผูหญิงพรสม กุลฑลจินดา แมระมาด สพป ตาก เขต2

1265 บานขุนหวยแมทอ แมระมาด สพป ตาก เขต2

1266 บานสามหม่ืน แมระมาด สพป ตาก เขต2

1267 ไทยรัฐวิทยา 61 (บานหวยยะอ)ุ แมสอด สพป ตาก เขต2

1268 บานปางสาน แมสอด สพป ตาก เขต2

1269 บานสมปอยศึกษา แมสอด สพป ตาก เขต2

1270 บานหวยปลาหลด แมสอด สพป ตาก เขต2

1271 บานทาอาจ แมสอด สพป ตาก เขต2

1272 บานวังตะเคียน แมสอด สพป ตาก เขต2

1273 บานหวยมวง แมสอด สพป ตาก เขต2

1274 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) แมสอด สพป ตาก เขต2

1275 บานคางภิบาล แมสอด สพป ตาก เขต2

1276 บานพะเดะ แมสอด สพป ตาก เขต2

1277 บานแมตาวใหม แมสอด สพป ตาก เขต2

1278 ญาณวิศิษฎ แมสอด สพป ตาก เขต21278 ญาณวิศิษฎ แมสอด สพป ตาก เขต2

1279 บานปูแป แมสอด สพป ตาก เขต2

1280 บานแมละเมา แมสอด สพป ตาก เขต2

1281 บานเจดียโคะ แมสอด สพป ตาก เขต2

1282 บานแมโกนเกน แมสอด สพป ตาก เขต2

1283 บานแมกื้ดหลวงกัญไชย มิตรภาพที่ 182 แมสอด สพป ตาก เขต2

1284 บานแมกาษา แมสอด สพป ตาก เขต2

1285 บานแมกื้ดสามทา แมสอด สพป ตาก เขต2

1286 ตชด.ศึกษาสงเคราะห 2 แมสอด สพป ตาก เขต2

1287 บานปูเตอ แมสอด สพป ตาก เขต2

1288 บานแมกุเหนือ แมสอด สพป ตาก เขต2

1289 ชุมชนบานแมตาวกลางมิตรภาพที่ 26 แมสอด สพป ตาก เขต2

1290 บานแมตาวใต แมสอด สพป ตาก เขต2

1291 บานแมปะ แมสอด สพป ตาก เขต2

1292 บานแมปะเหนือ แมสอด สพป ตาก เขต2

1293 บานหวยกะโหลก แมสอด สพป ตาก เขต2

1294 บานแมกลองเกา อุมผาง สพป ตาก เขต2

1295 บานแมกลองใหม อุมผาง สพป ตาก เขต2

1296 ทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) อุมผาง สพป ตาก เขต2

1297 บานกลอทอ อุมผาง สพป ตาก เขต2

1298 บานนุเซะโปล อุมผาง สพป ตาก เขต2

1299 บานปะหละทะ อุมผาง สพป ตาก เขต2

1300 บานปรอผาโด อุมผาง สพป ตาก เขต2

1301 บานแมกลองนอย อุมผาง สพป ตาก เขต2

1302 บานไมกะพง อุมผาง สพป ตาก เขต2

1303 ชุมชนบานอุมผาง อุมผาง สพป ตาก เขต2

1304 สามัคคีวิทยา อุมผาง สพป ตาก เขต2
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1305 วัดวังทิพยพันธาราม เมือง สพป นครนายก

1306 หัวเขาแกว เมือง สพป นครนายก

1307 วัดสันติธรรมราษฎรบํารุง องครักษ สพป นครนายก

1308 บานเขาสองกลอง บานนา สพป นครนายก

1309 อนุบาลบานนา(วัดชาง) บานนา สพป นครนายก

1310 วัดหนองเคี่ยม บานนา สพป นครนายก

1311 บานโคกสวาง ปากพลี สพป นครนายก

1312 วัดสมบูรณสามัคค(ีปากชองประชานุกูล) เมือง สพป นครนายก

1313 วัดสันติวัฒนาราม เมือง สพป นครนายก

1314 อนุบาลนครนายก เมือง สพป นครนายก

1315 วัดทาขอย (ศาสนกิจโกศล) เมือง สพป นครนายก

1316 วัดธรรมปญญา เมือง สพป นครนายก

1317 วัดสันตยาราม เมือง สพป นครนายก

1318 ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) เมือง สพป นครนายก

1319 สาริกา เมือง สพป นครนายก

1320 วัดทาดาน เมือง สพป นครนายก

1321 บานคลอง 14 องครักษ สพป นครนายก

1322 บานทํานบ(เลิศสินอนุสรณ) องครักษ สพป นครนายก

1323 วัดประสิทธิเวช องครักษ สพป นครนายก1323 วัดประสิทธิเวช องครักษ สพป นครนายก

1324 วัดพลอยกระจางศรี องครักษ สพป นครนายก

1325 บานดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) องครักษ สพป นครนายก

1326 บานคลองหกวา องครักษ สพป นครนายก

1327 บานชองตะเคียน องครักษ สพป นครนายก

1328 ประถมฐานบินกําแพงแสน กําแพงแสน สพป นครปฐม เขต1

1329 วัดหนองจิก กําแพงแสน สพป นครปฐม เขต1

1330 บานแหลมกะเจา ดอนตูม สพป นครปฐม เขต1

1331 วัดสามงาม ดอนตูม สพป นครปฐม เขต1

1332 บานแจงงาม ดอนตูม สพป นครปฐม เขต1

1333 อนุบาลนครปฐม เมือง สพป นครปฐม เขต1

1334 บานไรตนสําโรง เมือง สพป นครปฐม เขต1

1335 วัดไทยาวาส(นิลดําพิทยานุสรณ) นครชัยศรี สพป นครปฐม เขต2

1336 วัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี สพป นครปฐม เขต2

1337 วัดทุงนอย นครชัยศรี สพป นครปฐม เขต2

1338 วัดโพธิ์ บางเลน สพป นครปฐม เขต2

1339 วัดนราภิรมย บางเลน สพป นครปฐม เขต2

1340 วัดผาสุการาม บางเลน สพป นครปฐม เขต2

1341 บานประตูนํ้าพระพิมล บางเลน สพป นครปฐม เขต2

1342 บุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล สพป นครปฐม เขต2

1343 บานคลองโยง พุทธมณฑล สพป นครปฐม เขต2

1344 พระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล สพป นครปฐม เขต2

1345 หลวงพอแชมอุปถัมภ(ฉิน เกตุ ออน อุทิศ) สามพราน สพป นครปฐม เขต2

1346 บานดงเกตุ สามพราน สพป นครปฐม เขต2

1347 วัดหอมเกร็ด สามพราน สพป นครปฐม เขต2

1348 บานนํ้าก่ํา(ล้ําประชาอุปถัมภ) ธาตุพนม สพป นครพนม เขต1

1349 บานตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ ธาตุพนม สพป นครพนม เขต1
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1350 บานแสนพันหมันหยอน ธาตุพนม สพป นครพนม เขต1

1351 นาฮุมอุดมสวรรคสามัคคี นาแก สพป นครพนม เขต1

1352 ธารนํ้าใจ นาแก สพป นครพนม เขต1

1353 บานหนองหญาปลองขัวสูง นาแก สพป นครพนม เขต1

1354 หนองสังขราษฎรบํารุง นาแก สพป นครพนม เขต1

1355 บานดอนดู ปลาปาก สพป นครพนม เขต1

1356 โพนสวางนาง้ิววิทยา ปลาปาก สพป นครพนม เขต1

1357 บานโคกกลาง ปลาปาก สพป นครพนม เขต1

1358 บานวังมวง ปลาปาก สพป นครพนม เขต1

1359 บานหวยไหล ปลาปาก สพป นครพนม เขต1

1360 บานนาปง เมือง สพป นครพนม เขต1

1361 บานหนองหญาไซ เมือง สพป นครพนม เขต1

1362 บานดอนแดง เมือง สพป นครพนม เขต1

1363 บานทุงมน เมือง สพป นครพนม เขต1

1364 บานหนองยาว เมือง สพป นครพนม เขต1

1365 บานผ้ึง เมือง สพป นครพนม เขต1

1366 บานหนองคาโคกกุง เมือง สพป นครพนม เขต1

1367 บานวังตามัว เมือง สพป นครพนม เขต1

1368 บานดงโชค เมือง สพป นครพนม เขต11368 บานดงโชค เมือง สพป นครพนม เขต1

1369 บานโคกหินแฮ เรณูนคร สพป นครพนม เขต1

1370 บานนายอ เรณูนคร สพป นครพนม เขต1

1371 บานโพนสาวเอ เรณูนคร สพป นครพนม เขต1

1372 ชุมชนบานหนองยางชิ้น เรณูนคร สพป นครพนม เขต1

1373 นาดี เรณูนคร สพป นครพนม เขต1

1374 บานหนองผักแวน วังยาง สพป นครพนม เขต1

1375 บานโนนหอม วังยาง สพป นครพนม เขต1

1376 บานตาลปากนํ้า ทาอุเทน สพป นครพนม เขต2

1377 บานหาดกวน ทาอุเทน สพป นครพนม เขต2

1378 บานดอนแดง ทาอุเทน สพป นครพนม เขต2

1379 บานหวยพระ ทาอุเทน สพป นครพนม เขต2

1380 บานทาอุเทน ทาอุเทน สพป นครพนม เขต2

1381 บานโคกสวาง ทาอุเทน สพป นครพนม เขต2

1382 บานทาหนามแกวสวนกลวย ทาอุเทน สพป นครพนม เขต2

1383 บานนาทม นาทม สพป นครพนม เขต2

1384 พันหาวดอนดู นาทม สพป นครพนม เขต2

1385 ชุมชนประสานมิตร นาหวา สพป นครพนม เขต2

1386 บานนาหวา นาหวา สพป นครพนม เขต2

1387 บานดอนปอหนองโอง นาหวา สพป นครพนม เขต2

1388 บานนานอย นาหวา สพป นครพนม เขต2

1389 บานหนองดุด นาหวา สพป นครพนม เขต2

1390 บานแพงพิทยาคม บานแพง สพป นครพนม เขต2

1391 บานโพธิ์ไทรทองวิทยา บานแพง สพป นครพนม เขต2

1392 บานคํานกกก บานแพง สพป นครพนม เขต2

1393 บานดอนกลาง บานแพง สพป นครพนม เขต2

1394 บานนาขม้ิน โพนสวรรค สพป นครพนม เขต2



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

1395 บานนาหัวบอ โพนสวรรค สพป นครพนม เขต2

1396 บานขวางคลีชูชาติ โพนสวรรค สพป นครพนม เขต2

1397 บานโพนจาน โพนสวรรค สพป นครพนม เขต2

1398 บานโพนเพ็ก โพนสวรรค สพป นครพนม เขต2

1399 บานเหลาบะดาโนนอุดม โพนสวรรค สพป นครพนม เขต2

1400 บานหนองนางเลิง โพนสวรรค สพป นครพนม เขต2

1401 บานนาเดื่อ ศรีสงคราม สพป นครพนม เขต2

1402 บานนาอินทรนาโอนาคอยพัฒนา ศรีสงคราม สพป นครพนม เขต2

1403 บานขามเปย ศรีสงคราม สพป นครพนม เขต2

1404 บานปากอูน ศรีสงคราม สพป นครพนม เขต2

1405 บานเหลา ศรีสงคราม สพป นครพนม เขต2

1406 บานเหลาพิทยาคม โนนสูง สพป นครราชสีมา เขต1

1407 บานธารปราสาท โนนสูง สพป นครราชสีมา เขต1

1408 บานเสลาถั่วแปบ โนนสูง สพป นครราชสีมา เขต1

1409 บานสะพาน โนนสูง สพป นครราชสีมา เขต1

1410 บานดงพลองฯ โนนสูง สพป นครราชสีมา เขต1

1411 บานเพิก(รัฐประชาสามัคค)ี โนนสูง สพป นครราชสีมา เขต1

1412 โพธารามพิทยาคม โนนสูง สพป นครราชสีมา เขต1

1413 บานหนองรังกา เมือง สพป นครราชสีมา เขต11413 บานหนองรังกา เมือง สพป นครราชสีมา เขต1

1414 บานโคกสูง เมือง สพป นครราชสีมา เขต1

1415 โคราชพิทยาคม เมือง สพป นครราชสีมา เขต1

1416 สามัคคีรถไฟ เมือง สพป นครราชสีมา เขต1

1417 อนุบาลนครราชสีมา เมือง สพป นครราชสีมา เขต1

1418 บานดอนกระทิง-ศีรษะชาง เมือง สพป นครราชสีมา เขต1

1419 บึงสาลี เมือง สพป นครราชสีมา เขต1

1420 อางหวยยาง เมือง สพป นครราชสีมา เขต1

1421 บานจอหอ เมือง สพป นครราชสีมา เขต1

1422 บานหนองตาคง เมือง สพป นครราชสีมา เขต1

1423 จักราชราษฎรสามัคคี จักราช สพป นครราชสีมา เขต2

1424 วัดเหมสูง จักราช สพป นครราชสีมา เขต2

1425 วัดหินมงคล จักราช สพป นครราชสีมา เขต2

1426 ชาติวิทยา จักราช สพป นครราชสีมา เขต2

1427 วัดหนองนกคุม จักราช สพป นครราชสีมา เขต2

1428 ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา จักราช สพป นครราชสีมา เขต2

1429 บานกรูด เฉลิมพระเกียรติ สพป นครราชสีมา เขต2

1430 บานดานพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สพป นครราชสีมา เขต2

1431 บานพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ สพป นครราชสีมา เขต2

1432 บานโสง (คุรุประชาสรรค) เฉลิมพระเกียรติ สพป นครราชสีมา เขต2

1433 บานหนองยาง เฉลิมพระเกียรติ สพป นครราชสีมา เขต2

1434 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย สพป นครราชสีมา เขต2

1435 บานหนองกก โชคชัย สพป นครราชสีมา เขต2

1436 ชลประทานบานกอโจด โชคชัย สพป นครราชสีมา เขต2

1437 บานโจด โชคชัย สพป นครราชสีมา เขต2

1438 บานทาเย่ียมวิทยา โชคชัย สพป นครราชสีมา เขต2

1439 บานดอนเกตุ โชคชัย สพป นครราชสีมา เขต2
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1440 บานสระซาง หนองบุญมาก สพป นครราชสีมา เขต2

1441 บานถนนหัก หนองบุญมาก สพป นครราชสีมา เขต2

1442 บานหนองไทร หนองบุญมาก สพป นครราชสีมา เขต2

1443 เทียมนครวิทยา หนองบุญมาก สพป นครราชสีมา เขต2

1444 บานหนองลูกควาย หนองบุญมาก สพป นครราชสีมา เขต2

1445 บานหนองหัวแรด หนองบุญมาก สพป นครราชสีมา เขต2

1446 บานโนนข้ีตุน หวยแถลง สพป นครราชสีมา เขต2

1447 บานหนองมวงหวาน หวยแถลง สพป นครราชสีมา เขต2

1448 วัดหนองนา หวยแถลง สพป นครราชสีมา เขต2

1449 บานทาลี่ หวยแถลง สพป นครราชสีมา เขต2

1450 บานโนนทอง หวยแถลง สพป นครราชสีมา เขต2

1451 บานหนองนกเขา หวยแถลง สพป นครราชสีมา เขต2

1452 บานหลุงประดู หวยแถลง สพป นครราชสีมา เขต2

1453 บานหนองมวง หวยแถลง สพป นครราชสีมา เขต2

1454 บานสวนหอม หวยแถลง สพป นครราชสีมา เขต2

1455 อนุบาลมณีราษฎรคณาลัย หวยแถลง สพป นครราชสีมา เขต2

1456 บานใหญ ครบุรี สพป นครราชสีมา เขต3

1457 บานเฉลียง(คุรุราษฎรบํารุง) ครบุรี สพป นครราชสีมา เขต3

1458 บานหนองแคทราย ครบุรี สพป นครราชสีมา เขต31458 บานหนองแคทราย ครบุรี สพป นครราชสีมา เขต3

1459 บานหนองหินโคน ครบุรี สพป นครราชสีมา เขต3

1460 หนองไผผดุงกิจวิทยา ปกธงชัย สพป นครราชสีมา เขต3

1461 บานบุหัวชาง ปกธงชัย สพป นครราชสีมา เขต3

1462 ปาไมอุทิศ 2 ปกธงชัย สพป นครราชสีมา เขต3

1463 วัดพรหมราช ปกธงชัย สพป นครราชสีมา เขต3

1464 รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย) ปกธงชัย สพป นครราชสีมา เขต3

1465 บานคลองเตย ปกธงชัย สพป นครราชสีมา เขต3

1466 บานบุไผ วังนํ้าเขียว สพป นครราชสีมา เขต3

1467 เจียรวนนทอุทิศ 2 วังนํ้าเขียว สพป นครราชสีมา เขต3

1468 บานคลองสะทอน วังนํ้าเขียว สพป นครราชสีมา เขต3

1469 บานซับเตา วังนํ้าเขียว สพป นครราชสีมา เขต3

1470 บานหนองแวง วังนํ้าเขียว สพป นครราชสีมา เขต3

1471 บานหนองแดง เสิงสาง สพป นครราชสีมา เขต3

1472 บานโนนสมบูรณ เสิงสาง สพป นครราชสีมา เขต3

1473 บานปางไม เสิงสาง สพป นครราชสีมา เขต3

1474 บานลําไซกง เสิงสาง สพป นครราชสีมา เขต3

1475 บานประชาสันต เสิงสาง สพป นครราชสีมา เขต3

1476 วัดขนงพระเหนือ ปากชอง สพป นครราชสีมา เขต4

1477 บานปากชอง(คุรุสามัคคี 1) ปากชอง สพป นครราชสีมา เขต4

1478 ปญญาประทีป ปากชอง สพป นครราชสีมา เขต4

1479 บานทามะนาว ปากชอง สพป นครราชสีมา เขต4

1480 บานบุงเตย ปากชอง สพป นครราชสีมา เขต4

1481 บานซับใต สีคิ้ว สพป นครราชสีมา เขต4

1482 บานวังโรงนอย สีคิ้ว สพป นครราชสีมา เขต4

1483 นิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว สพป นครราชสีมา เขต4

1484 เจียรวนนทอุทิศ 1 สีคิ้ว สพป นครราชสีมา เขต4



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

1485 บานซับตะเคียน สีคิ้ว สพป นครราชสีมา เขต4

1486 บานวังโรงใหญสามัคคี สีคิ้ว สพป นครราชสีมา เขต4

1487 ประชารัฐสามัคคี สูงเนิน สพป นครราชสีมา เขต4

1488 บานกุมพะยาหนองกระทุมวิทยา ขามทะเลสอ สพป นครราชสีมา เขต5

1489 บานโปงแดงนํ้าฉาสามัคคี ขามทะเลสอ สพป นครราชสีมา เขต5

1490 บานหนองสรวง ขามทะเลสอ สพป นครราชสีมา เขต5

1491 บานหญาคาโนนแจง ขามสะแกแสง สพป นครราชสีมา เขต5

1492 บานชีวึก (สังฆประชาสรรค) ขามสะแกแสง สพป นครราชสีมา เขต5

1493 บานหนองกระทุมสระอโนดาต ขามสะแกแสง สพป นครราชสีมา เขต5

1494 มัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง สพป นครราชสีมา เขต5

1495 ชุมชนหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง สพป นครราชสีมา เขต5

1496 บานถนนหักใหญ ดานขุนทด สพป นครราชสีมา เขต5

1497 ดานขุนทด ดานขุนทด สพป นครราชสีมา เขต5

1498 บานจ่ันโคกรักษ ดานขุนทด สพป นครราชสีมา เขต5

1499 วัดบานดานนอก(เสรีธรรมวิทยา) ดานขุนทด สพป นครราชสีมา เขต5

1500 บานหนองบง ดานขุนทด สพป นครราชสีมา เขต5

1501 บานหนองละม่ัง ดานขุนทด สพป นครราชสีมา เขต5

1502 บานซับพลู ดานขุนทด สพป นครราชสีมา เขต5

1503 บานซับยาง ดานขุนทด สพป นครราชสีมา เขต51503 บานซับยาง ดานขุนทด สพป นครราชสีมา เขต5

1504 บานนอยพัฒนา ดานขุนทด สพป นครราชสีมา เขต5

1505 บานหนองใหญ ดานขุนทด สพป นครราชสีมา เขต5

1506 บานหวยนํ้าเค็ม เทพารักษ สพป นครราชสีมา เขต5

1507 บานกุดสระแกว เทพารักษ สพป นครราชสีมา เขต5

1508 บานโนนทอง เทพารักษ สพป นครราชสีมา เขต5

1509 บานหนองบัวหลวง เทพารักษ สพป นครราชสีมา เขต5

1510 บัวปุนสันเทียะอนุสรณ โนนไทย สพป นครราชสีมา เขต5

1511 บานกะพ้ี โนนไทย สพป นครราชสีมา เขต5

1512 บุงสะอาดวัฒนา โนนไทย สพป นครราชสีมา เขต5

1513 ชุมชนบานโคกสวาย โนนไทย สพป นครราชสีมา เขต5

1514 กุดตาดํา(คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี) พระทองคํา สพป นครราชสีมา เขต5

1515 บานดอนขวาง พระทองคํา สพป นครราชสีมา เขต5

1516 บานหวยสามขา พระทองคํา สพป นครราชสีมา เขต5

1517 บานหวยหุงเกลือ พระทองคํา สพป นครราชสีมา เขต5

1518 บานเจริญผล พระทองคํา สพป นครราชสีมา เขต5

1519 มาบกราดวิทยา พระทองคํา สพป นครราชสีมา เขต5

1520 บานหนองขามนาดี แกงสนามนาง สพป นครราชสีมา เขต6

1521 บานโนนระเวียง แกงสนามนาง สพป นครราชสีมา เขต6

1522 บานกุดปลาฉลาดหนองปรือ แกงสนามนาง สพป นครราชสีมา เขต6

1523 บานมูกมันโนนอุดมสามัคคี แกงสนามนาง สพป นครราชสีมา เขต6

1524 บานกระถิน คง สพป นครราชสีมา เขต6

1525 บานตลุกสาหราย คง สพป นครราชสีมา เขต6

1526 บานหนองบัวกระจาย คง สพป นครราชสีมา เขต6

1527 วัดบานหนองกก คง สพป นครราชสีมา เขต6

1528 ชุมชนคงวิทยา คง สพป นครราชสีมา เขต6

1529 วันครู 2502 คง สพป นครราชสีมา เขต6
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1530 บานหนองมวง คง สพป นครราชสีมา เขต6

1531 บานหนองคอม บัวลาย สพป นครราชสีมา เขต6

1532 บานดอนแรง บัวใหญ สพป นครราชสีมา เขต6

1533 บานหนองหวาเอน บัวใหญ สพป นครราชสีมา เขต6

1534 บานดอนคนทา บัวใหญ สพป นครราชสีมา เขต6

1535 บานกระพ้ี บัวใหญ สพป นครราชสีมา เขต6

1536 ขามเตี้ยพิทยาคม บัวใหญ สพป นครราชสีมา เขต6

1537 บานดานชาง บัวใหญ สพป นครราชสีมา เขต6

1538 บานดอนตะหนิน บานเหลื่อม สพป นครราชสีมา เขต6

1539 บานสระสี่เหลี่ยม บานเหลื่อม สพป นครราชสีมา เขต6

1540 บานดอนเปลา บานเหลื่อม สพป นครราชสีมา เขต6

1541 บานโนนสัง สีดา สพป นครราชสีมา เขต6

1542 วัดบานหินแห สีดา สพป นครราชสีมา เขต6

1543 บานหนองตาด สีดา สพป นครราชสีมา เขต6

1544 ชุมพวงศึกษา ชุมพวง สพป นครราชสีมา เขต7

1545 อนุบาลชุมพวงวิทยา ชุมพวง สพป นครราชสีมา เขต7

1546 บานหนองขาวิทยานุสรณ ชุมพวง สพป นครราชสีมา เขต7

1547 ชุมชนโนนแดง โนนแดง สพป นครราชสีมา เขต7

1548 บานดอนตัดเรือ โนนแดง สพป นครราชสีมา เขต71548 บานดอนตัดเรือ โนนแดง สพป นครราชสีมา เขต7

1549 บานสําพะเนียง โนนแดง สพป นครราชสีมา เขต7

1550 ชุมชนประทาย ประทาย สพป นครราชสีมา เขต7

1551 หนองมวงหนองแวง ประทาย สพป นครราชสีมา เขต7

1552 วัดบานโคกพระ ประทาย สพป นครราชสีมา เขต7

1553 ราษฎรสโมสร พิมาย สพป นครราชสีมา เขต7

1554 จารยตํารา พิมาย สพป นครราชสีมา เขต7

1555 บานพุทรา พิมาย สพป นครราชสีมา เขต7

1556 พิมายสามัคคี 1 พิมาย สพป นครราชสีมา เขต7

1557 บานโนนตําหนัก เมืองยาง สพป นครราชสีมา เขต7

1558 เมืองยาง"คุรุราษฎรอุทิศ" เมืองยาง สพป นครราชสีมา เขต7

1559 ชุมชนลําทะเมนชัยศึกษา (เชื่อเดิม : บานหนองบัววง) ลําทะเมนชัย สพป นครราชสีมา เขต7

1560 บานหนองจานใต ลําทะเมนชัย สพป นครราชสีมา เขต7

1561 บานใหญพิทยาคม ครบุรี สพป นครราชสีมา เขต31

1562 ทัพร้ังพิทยาคม พระทองคํา สพป นครราชสีมา เขต31

1563 กฤษณาวิทยา สีคิ้ว สพป นครราชสีมา เขต31

1564 วัดทางพูน เฉลิมพระเกียรติ สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1565 บานบางไทร เฉลิมพระเกียรติ สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1566 วัดทุงเฟอ เฉลิมพระเกียรติ สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1567 วัดพังยอม เฉลิมพระเกียรติ สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1568 วัดทาชาง พระพรหม สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1569 วัดมะมวงตลอด พระพรหม สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1570 วัดบานตาล เมือง สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1571 บานปากพญา เมือง สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1572 วัดสวางอารมณ เมือง สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1573 วัดพระมหาธาตุ เมือง สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1574 ราชประชานุเคราะห 5 เมือง สพป นครศรีธรรมราช เขต1
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1575 บานปากนํ้าเกา เมือง สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1576 ราชประชานุเคราะห 4 เมือง สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1577 วัดโบสถ เมือง สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1578 ไทยรัฐวิทยา 74 ลานสกา สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1579 บานสํานักใหม ลานสกา สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1580 บานสันยูง ลานสกา สพป นครศรีธรรมราช เขต1

1581 วัดโคกหาด ฉวาง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1582 บานคลองสาย ฉวาง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1583 ชุมชนบานนาวา ชางกลาง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1584 องคการสวนยาง 1 ชางกลาง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1585 บานเกาะขวัญ ถ้ําพรรณรา สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1586 ราชประชานุเคราะห 6 ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1587 วัดกะโสม ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1588 บานเขาตาว ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1589 วัดเขาโร ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1590 บานหนองหวา(ชะมายนุกูล) ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1591 บานชายคลอง ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1592 วัดกางปลา ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1593 วัดธรรมเผด็จ ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต21593 วัดธรรมเผด็จ ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1594 บานบอมอง ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1595 บานคอกชาง ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1596 บานนํ้าตก ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1597 เจริญวัยวิทยา ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1598 ราชประชานุเคราะห 19 ทุงสง สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1599 บานควนประชาสรรค ทุงใหญ สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1600 วัดทายาง ทุงใหญ สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1601 บานหนองใหญ ทุงใหญ สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1602 วัดควน ทุงใหญ สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1603 บานหนองยาง นาบอน สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1604 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นาบอน สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1605 วัดเทวสิทธิ์ นาบอน สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1606 บานคลองเสาเหนือ บางขัน สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1607 บานปากแพรก บางขัน สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1608 บานนิคมวังหิน บางขัน สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1609 ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ 10 บางขัน สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1610 สังวาลยวิทย 7 บางขัน สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1611 วัดนางเอื้อย พิปูน สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1612 จุฬาภรณ พิชญาคาร พิปูน สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1613 วัดหนาเขา พิปูน สพป นครศรีธรรมราช เขต2

1614 บานลําหัก จุฬาภรณ สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1615 บานอายเลา จุฬาภรณ สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1616 บานตรอกแค ชะอวด สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1617 เขาพระทอง ชะอวด สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1618 ตชด.บานทาขาม ชะอวด สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1619 วัดหวยแหยง(ราษฎรภูเก็ตอุทิศ) ชะอวด สพป นครศรีธรรมราช เขต3
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1620 วัดแดง เชียรใหญ สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1621 ชุมชนวัดเขาแกววิเชียร เชียรใหญ สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1622 บานบางพระ เชียรใหญ สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1623 บานคงคาลอม เชียรใหญ สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1624 วัดขนาบนาก ปากพนัง สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1625 วัดโคกมะมวง ปากพนัง สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1626 วัดกัลยานฤมิต ปากพนัง สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1627 วัดชมพูประดิษฐ ปากพนัง สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1628 วัดบางไทร ปากพนัง สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1629 ราชประชานุเคราะห ปากพนัง สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1630 วัดสุวรรณโฆษิต รอนพิบูลย สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1631 รอนพิบูลย รอนพิบูลย สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1632 วัดเนกขัมมาราม รอนพิบูลย สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1633 บานควนรุย รอนพิบูลย สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1634 ราชประชานุเคราะห 7 รอนพิบูลย สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1635 บานหัวไทร หัวไทร สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1636 หัวไทร(เรือนประชาบาล) หัวไทร สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1637 บานทาเตียน หัวไทร สพป นครศรีธรรมราช เขต3

1638 ชุมชนบานบางโหนด ขนอม สพป นครศรีธรรมราช เขต41638 ชุมชนบานบางโหนด ขนอม สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1639 บานทามวง ขนอม สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1640 วัดหญาปลอง ทาศาลา สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1641 ชลธาราม ทาศาลา สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1642 ราชประชานุเคราะห 8 ทาศาลา สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1643 ชุมชนใหม ทาศาลา สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1644 บานชุมโลง ทาศาลา สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1645 วัดนํ้าตก ทาศาลา สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1646 บานปากลง นบพิตํา สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1647 บานพิตํา นบพิตํา สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1648 เคียงศิริ นบพิตํา สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1649 วัดนาเหรง นบพิตํา สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1650 วัดเขาขุนพนม พรหมคีรี สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1651 วัดพรหมโลก พรหมคีรี สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1652 วัดโทเอก พรหมคีรี สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1653 วัดสากเหล็ก พรหมคีรี สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1654 วัดเขานอย สิชล สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1655 วัดสุชน สิชล สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1656 วัดประทุมทายการาม สิชล สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1657 บานชองเขาหมาก สิชล สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1658 บานทุงคร้ัง สิชล สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1659 วัดขรัวชวย สิชล สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1660 วัดคงคาวดี สิชล สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1661 วัดสโมสรสันนิบาต สิชล สพป นครศรีธรรมราช เขต4

1662 อนุบาลเกาเลี้ยว เกาเลี้ยว สพป นครสวรรค เขต1

1663 วัดดงเมือง(เขงฟนราษฎรอุปถัมภ) เกาเลี้ยว สพป นครสวรรค เขต1

1664 บานยางใหญ เกาเลี้ยว สพป นครสวรรค เขต1
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1665 วัดหัวดงใต(บางทองประชาสรรค) เกาเลี้ยว สพป นครสวรรค เขต1

1666 อนุบาลโกรกพระ โกรกพระ สพป นครสวรรค เขต1

1667 ชุมชนวัดบานหวา โกรกพระ สพป นครสวรรค เขต1

1668 บานกระจังงาม โกรกพระ สพป นครสวรรค เขต1

1669 วัดศาลาแดง โกรกพระ สพป นครสวรรค เขต1

1670 บานเนิน ชุมแสง สพป นครสวรรค เขต1

1671 วัดฆะมัง ชุมแสง สพป นครสวรรค เขต1

1672 ชุมชนวัดคลองปลากด ชุมแสง สพป นครสวรรค เขต1

1673 อนุบาลชุมแสง ชุมแสง สพป นครสวรรค เขต1

1674 วัดทาไม ชุมแสง สพป นครสวรรค เขต1

1675 วัดคลองยาง "ประชาพัฒนา" ชุมแสง สพป นครสวรรค เขต1

1676 บานซับผักกาด พยุหะคีรี สพป นครสวรรค เขต1

1677 เขาทอง พยุหะคีรี สพป นครสวรรค เขต1

1678 อนุบาลพยุหะคีรี พยุหะคีรี สพป นครสวรรค เขต1

1679 วัดใหม พยุหะคีรี สพป นครสวรรค เขต1

1680 วัดหนองหมู พยุหะคีรี สพป นครสวรรค เขต1

1681 วัดหัวง้ิว พยุหะคีรี สพป นครสวรรค เขต1

1682 พยุหะศึกษาคาร พยุหะคีรี สพป นครสวรรค เขต1

1683 วัดเกรียงไกรเหนือ เมือง สพป นครสวรรค เขต11683 วัดเกรียงไกรเหนือ เมือง สพป นครสวรรค เขต1

1684 วัดทาลอ เมือง สพป นครสวรรค เขต1

1685 วัดหัวถนน เมือง สพป นครสวรรค เขต1

1686 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) เมือง สพป นครสวรรค เขต1

1687 วัดบานมะเกลือ เมือง สพป นครสวรรค เขต1

1688 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) เมือง สพป นครสวรรค เขต1

1689 วัดสันติธรรม เมือง สพป นครสวรรค เขต1

1690 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ)์ เมือง สพป นครสวรรค เขต1

1691 หวยนํ้าหอมวิทยาคาร ชุมตาบง สพป นครสวรรค เขต2

1692 อนุบาลชุมตาบง ชุมตาบง สพป นครสวรรค เขต2

1693 บานปางชัย ชุมตาบง สพป นครสวรรค เขต2

1694 บานปางสวรรค ชุมตาบง สพป นครสวรรค เขต2

1695 บานหนองละมาน บรรพตพิสัย สพป นครสวรรค เขต2

1696 บานหนองเจ็ดหาบ บรรพตพิสัย สพป นครสวรรค เขต2

1697 วัดคลองสองหนอ บรรพตพิสัย สพป นครสวรรค เขต2

1698 วัดบานไผ บรรพตพิสัย สพป นครสวรรค เขต2

1699 วัดบางแกว (บางแกวพิทยาคม) บรรพตพิสัย สพป นครสวรรค เขต2

1700 วัดวิวิตตาราม บรรพตพิสัย สพป นครสวรรค เขต2

1701 วัดธรรมจริยาวาส บรรพตพิสัย สพป นครสวรรค เขต2

1702 วัดหนองตางู บรรพตพิสัย สพป นครสวรรค เขต2

1703 บานคลองสมบูรณ แมเปน สพป นครสวรรค เขต2

1704 บานทามะกรูด แมเปน สพป นครสวรรค เขต2

1705 สวนปาแมกะสี แมเปน สพป นครสวรรค เขต2

1706 อนุบาลแมเปน(บานตลุกตาสาม) แมเปน สพป นครสวรรค เขต2

1707 บานคลองไทร แมวงก สพป นครสวรรค เขต2

1708 บานปางขนุน แมวงก สพป นครสวรรค เขต2

1709 บานยอดหวยแกว แมวงก สพป นครสวรรค เขต2



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

1710 บานเทพมงคลทอง แมวงก สพป นครสวรรค เขต2

1711 บานไรไทรทองพระยาลับแล แมวงก สพป นครสวรรค เขต2

1712 บานดอนจังหัน ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1713 วัดสังฆวิถี ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1714 วัดบานไร ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1715 บานทุงแมนํ้านอย ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1716 อนุบาลลาดยาว ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1717 บานวังสําราญ ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1718 บานทาตะโก ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1719 บานศาลเจาไกตอ ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1720 บานหนองชํานาญ ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1721 วัดใหมสามัคคี ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1722 บานหนองจิกรี ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1723 วัดหนองยาว ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1724 บานศรีทอง ลาดยาว สพป นครสวรรค เขต2

1725 ชุมชนบานนํ้าวิ่ง ตากฟา สพป นครสวรรค เขต3

1726 บานหลักสิบเกาสามัคคี ตากฟา สพป นครสวรรค เขต3

1727 วัดเขาฝา ตาคลี สพป นครสวรรค เขต3

1728 บานหัวเขาตาคลี ตาคลี สพป นครสวรรค เขต31728 บานหัวเขาตาคลี ตาคลี สพป นครสวรรค เขต3

1729 วัดหนองจิกรี ตาคลี สพป นครสวรรค เขต3

1730 อนุบาลทาตะโก ทาตะโก สพป นครสวรรค เขต3

1731 วัดพนมเศษ ทาตะโก สพป นครสวรรค เขต3

1732 วัดหนองเบน ทาตะโก สพป นครสวรรค เขต3

1733 บานหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) ทาตะโก สพป นครสวรรค เขต3

1734 อนุบาลไพศาลี ไพศาลี สพป นครสวรรค เขต3

1735 บานตะครอ(รัฐประชาชนูทิศ) ไพศาลี สพป นครสวรรค เขต3

1736 บานวังกระโดนนอย ไพศาลี สพป นครสวรรค เขต3

1737 บานวังกระโดนใหญ ไพศาลี สพป นครสวรรค เขต3

1738 บานนาขอม ไพศาลี สพป นครสวรรค เขต3

1739 บานเนินบอทอง ไพศาลี สพป นครสวรรค เขต3

1740 บานโพธิ์ประสาท ไพศาลี สพป นครสวรรค เขต3

1741 บานกระทุมทอง ไพศาลี สพป นครสวรรค เขต3

1742 บานซับสมบูรณ ไพศาลี สพป นครสวรรค เขต3

1743 บานเขาหินกลิ้ง ไพศาลี สพป นครสวรรค เขต3

1744 บานปากดง หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1745 บานหนองดู หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1746 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1747 บานหนองจิก หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1748 บานโคกสะอาด หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1749 บานทับลุมประชาพัฒนา หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1750 อุดมพัฒนา หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1751 บานเขามะเกลือ หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1752 วัดเทพสุทธาวาส หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1753 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1754 บานคลองกําลัง หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3
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1755 บานคลองลาน หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1756 บานหนองไผ หนองบัว สพป นครสวรรค เขต3

1757 ชุมชนวัดบางไกรใน บางกรวย สพป นนทบุรี เขต1

1758 มหาสวัสดิ์ (ราษฎรบํารุง) บางกรวย สพป นนทบุรี เขต1

1759 วัดชลอ บางกรวย สพป นนทบุรี เขต1

1760 วัดสนามนอก บางกรวย สพป นนทบุรี เขต1

1761 วัดใหมผดุงเขต บางกรวย สพป นนทบุรี เขต1

1762 ชุมชนวัดไทรมา เมือง สพป นนทบุรี เขต1

1763 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง เมือง สพป นนทบุรี เขต1

1764 วัดฝาง เมือง สพป นนทบุรี เขต1

1765 วัดโชติการาม เมือง สพป นนทบุรี เขต1

1766 วัดเฉลิมพระเกียรติ เมือง สพป นนทบุรี เขต1

1767 บานคลองพระพิมล ไทรนอย สพป นนทบุรี เขต2

1768 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ไทรนอย สพป นนทบุรี เขต2

1769 สมบูรณศาสตรพัฒนา ไทรนอย สพป นนทบุรี เขต2

1770 ชุมชนวัดไทรนอย   ไทรนอย สพป นนทบุรี เขต2

1771 ดีมากอุปถัมภ ไทรนอย สพป นนทบุรี เขต2

1772 บานหนองเพรางาย ไทรนอย สพป นนทบุรี เขต2

1773 บางคูลัด บางบัวทอง สพป นนทบุรี เขต21773 บางคูลัด บางบัวทอง สพป นนทบุรี เขต2

1774 สุเหราปากคลองลํารี บางบัวทอง สพป นนทบุรี เขต2

1775 สุเหราลากคอน บางบัวทอง สพป นนทบุรี เขต2

1776 วัดสังวรพิมลไพบูลย (จันทานุกูล) บางใหญ สพป นนทบุรี เขต2

1777 ชุมชนวัดบางโค(แมนางวิทยอุปการี) บางใหญ สพป นนทบุรี เขต2

1778 วัดเสาธงหิน (วันครู 2504) บางใหญ สพป นนทบุรี เขต2

1779 วัดเชิงเลน ปากเกร็ด สพป นนทบุรี เขต2

1780 ชลประทานสงเคราะห ปากเกร็ด สพป นนทบุรี เขต2

1781 วัดตําหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ) ปากเกร็ด สพป นนทบุรี เขต2

1782 วัดสาลีโขภิตาราม (อุน - อนุสรณ) ปากเกร็ด สพป นนทบุรี เขต2

1783 วัดกู (นันทาภิวัฒนวิทยา) ปากเกร็ด สพป นนทบุรี เขต2

1784 บานบือเจาะ บาเจาะ สพป นราธิวาส เขต1

1785 บานบูเกะสูดอ บาเจาะ สพป นราธิวาส เขต1

1786 บานบาตูฯ(มิตรภาพที่ 66) บาเจาะ สพป นราธิวาส เขต1

1787 ราชประชานุเคราะห 10 บาเจาะ สพป นราธิวาส เขต1

1788 ราชประชานุเคราะห 9 บาเจาะ สพป นราธิวาส เขต1

1789 บานโคกศิลา เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1790 ไทยรัฐวิทยา 10 (บานใหม) เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1791 บานเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1792 บานคาย เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1793 บานโคกสยา เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1794 บานบางมะนาว เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1795 บานปูลากาปะ เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1796 บานหัวเขา เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1797 บานฮูแตทูวอ เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1798 อนุบาลนราธิวาส เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1799 เฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (บางปอประชารักษ) เมือง สพป นราธิวาส เขต1
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1800 บานแคนา เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1801 บานจะแลเกาะ เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1802 บานทําเนียบ เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1803 บานปลักปลา (บานทุเรียนนก) เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1804 บานรามา เมือง สพป นราธิวาส เขต1

1805 บานตนตาล ย่ีงอ สพป นราธิวาส เขต1

1806 บานนากอ(มะดากะอุทิศ) ย่ีงอ สพป นราธิวาส เขต1

1807 บานลุโบะปาเระ ย่ีงอ สพป นราธิวาส เขต1

1808 บานปาลอบาตะ ย่ีงอ สพป นราธิวาส เขต1

1809 บานย่ีงอ ย่ีงอ สพป นราธิวาส เขต1

1810 รมเกลา ย่ีงอ สพป นราธิวาส เขต1

1811 บานศาลาลูกไก ย่ีงอ สพป นราธิวาส เขต1

1812 บานบาโงปะแต รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1813 บานสวนพลู รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1814 บานบลูกาฮีเล รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1815 บานบูกิ๊ตยือแร รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1816 วัดราษฎรสโมสร(ไพโรจนวิทยา) รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1817 บานยะบะ(อุปการวิทยา) รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1818 บานบาโงปูโละ รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต11818 บานบาโงปูโละ รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1819 บานสะแนะ รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1820 ชุมชนสัมพันธบานลาโละ รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1821 บานกูยิ รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1822 บานบือแรง รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1823 บานอีนอ รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1824 บานจือแร รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1825 บานบือเล็งใต รือเสาะ สพป นราธิวาส เขต1

1826 บานคีรีราษฎรรังสฤษดิ์ ศรีสาคร สพป นราธิวาส เขต1

1827 บานปาไผ ศรีสาคร สพป นราธิวาส เขต1

1828 ประชาวิทยรังสรรค ศรีสาคร สพป นราธิวาส เขต1

1829 บานลาเวง ศรีสาคร สพป นราธิวาส เขต1

1830 บานบือแนนากอ ศรีสาคร สพป นราธิวาส เขต1

1831 บานลูโบะบาตู ศรีสาคร สพป นราธิวาส เขต1

1832 บานคอลอกาเว ศรีสาคร สพป นราธิวาส เขต1

1833 บานปาหนัน ศรีสาคร สพป นราธิวาส เขต1

1834 บานเกาะสะทอน ตากใบ สพป นราธิวาส เขต2

1835 บานตะเหลี่ยง ตากใบ สพป นราธิวาส เขต2

1836 บานสะหร่ิง ตากใบ สพป นราธิวาส เขต2

1837 บานตาบา ตากใบ สพป นราธิวาส เขต2

1838 วัดชลธาราสิงเห (เสารศึกษาคาร) ตากใบ สพป นราธิวาส เขต2

1839 บานแฆแบะ ตากใบ สพป นราธิวาส เขต2

1840 บานปะดะดอ ตากใบ สพป นราธิวาส เขต2

1841 บานโคกงู ตากใบ สพป นราธิวาส เขต2

1842 วัดเกาะสวาด ตากใบ สพป นราธิวาส เขต2

1843 บานศาลาใหม ตากใบ สพป นราธิวาส เขต2

1844 บานแวง แวง สพป นราธิวาส เขต2
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1845 บานแขยง แวง สพป นราธิวาส เขต2

1846 บานตือมายู แวง สพป นราธิวาส เขต2

1847 รักไทย สุคิริน สพป นราธิวาส เขต2

1848 นิคมพัฒนา 10 สุคิริน สพป นราธิวาส เขต2

1849 บานบาลูกายาอิง สุคิริน สพป นราธิวาส เขต2

1850 นิคมพัฒนา 6 สุคิริน สพป นราธิวาส เขต2

1851 บานลาแล สุไหงโก-ลก สพป นราธิวาส เขต2

1852 บานมูโนะ สุไหงโก-ลก สพป นราธิวาส เขต2

1853 บานสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก สพป นราธิวาส เขต2

1854 บานสายะ สุไหงปาดี สพป นราธิวาส เขต2

1855 บานโคกตา สุไหงปาดี สพป นราธิวาส เขต2

1856 บานตาเซะใต สุไหงปาดี สพป นราธิวาส เขต2

1857 บานบาโงกือเต สุไหงปาดี สพป นราธิวาส เขต2

1858 บานจือแร สุไหงปาดี สพป นราธิวาส เขต2

1859 บานไมแกน สุไหงปาดี สพป นราธิวาส เขต2

1860 บานจะแนะ จะแนะ สพป นราธิวาส เขต3

1861 บานไอรโซ จะแนะ สพป นราธิวาส เขต3

1862 พิทักษวิทยากุมุง จะแนะ สพป นราธิวาส เขต3

1863 บานรือเปาะ จะแนะ สพป นราธิวาส เขต31863 บานรือเปาะ จะแนะ สพป นราธิวาส เขต3

1864 บานบูเกะบือแต จะแนะ สพป นราธิวาส เขต3

1865 บานริแง จะแนะ สพป นราธิวาส เขต3

1866 บานเจาะไอรอง เจาะไอรอง สพป นราธิวาส เขต3

1867 บานบาตาปาเซ เจาะไอรอง สพป นราธิวาส เขต3

1868 บานบํารุงวิทย เจาะไอรอง สพป นราธิวาส เขต3

1869 บานไอสะเตียร เจาะไอรอง สพป นราธิวาส เขต3

1870 บานมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 เจาะไอรอง สพป นราธิวาส เขต3

1871 ระแงะ ระแงะ สพป นราธิวาส เขต3

1872 ราชประชานุเคราะห 39 ระแงะ สพป นราธิวาส เขต3

1873 บานปาเซ ระแงะ สพป นราธิวาส เขต3

1874 บานบละแต ระแงะ สพป นราธิวาส เขต3

1875 บานบาโงสะโต ระแงะ สพป นราธิวาส เขต3

1876 ไอยรานุสรณ ระแงะ สพป นราธิวาส เขต3

1877 บานหวยเลา นานอย สพป นาน เขต1

1878 บานนาราบ นานอย สพป นาน เขต1

1879 บานเปา นานอย สพป นาน เขต1

1880 บานพืชเจริญ นานอย สพป นาน เขต1

1881 บานนาไค นานอย สพป นาน เขต1

1882 บานไรนํ้าหิน นานอย สพป นาน เขต1

1883 ประกิตเวชศักดิ์ นานอย สพป นาน เขต1

1884 ชุมชนบานนาทะนุง นาหม่ืน สพป นาน เขต1

1885 บานเปา บานหลวง สพป นาน เขต1

1886 บานฟา บานหลวง สพป นาน เขต1

1887 บานวังยาว บานหลวง สพป นาน เขต1

1888 ชุมชนบานหลวง บานหลวง สพป นาน เขต1

1889 บานนํ้าเกี๋ยน ภูเพียง สพป นาน เขต1



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

1890 บานหวยไฮ ภูเพียง สพป นาน เขต1

1891 บานนาผา เมือง สพป นาน เขต1

1892 บานไชยสถาน เมือง สพป นาน เขต1

1893 บานผาสิงห เมือง สพป นาน เขต1

1894 บานกาใส เมือง สพป นาน เขต1

1895 บานนํ้าโคง เมืองนาน สพป นาน เขต1

1896 บานปาสัก แมจริม สพป นาน เขต1

1897 บานนํ้าพาง แมจริม สพป นาน เขต1

1898 บานรมเกลา แมจริม สพป นาน เขต1

1899 บานกอ แมจริม สพป นาน เขต1

1900 บานตอง แมจริม สพป นาน เขต1

1901 ชุมชนบานนาคา แมจริม สพป นาน เขต1

1902 บานพรหม แมจริม สพป นาน เขต1

1903 บานหวยบง แมจริม สพป นาน เขต1

1904 ศรีเวียงสาวิทยาคาร เวียงสา สพป นาน เขต1

1905 จอมจันทรวิทยาคาร เวียงสา สพป นาน เขต1

1906 บานวังมวง เวียงสา สพป นาน เขต1

1907 ไตรธารวิทยา เวียงสา สพป นาน เขต1

1908 ภูเค็งพัฒนา เวียงสา สพป นาน เขต11908 ภูเค็งพัฒนา เวียงสา สพป นาน เขต1

1909 บานบอหอย เวียงสา สพป นาน เขต1

1910 บานสบยาง สันติสุข สพป นาน เขต1

1911 ปาแลวหลวงวิทยา สันติสุข สพป นาน เขต1

1912 บานดอนไพรวัลย สันติสุข สพป นาน เขต1

1913 บานปางชาง สันติสุข สพป นาน เขต1

1914 บานศรีบุญเรือง สันติสุข สพป นาน เขต1

1915 ราษฎรรัฐพัฒนา สันติสุข สพป นาน เขต1

1916 บานดาน เฉลิมพระเกียรติ สพป นาน เขต2

1917 บานนํ้ารีพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สพป นาน เขต2

1918 บานเปยงซอ เฉลิมพระเกียรติ สพป นาน เขต2

1919 บานหวยฟอง เฉลิมพระเกียรติ สพป นาน เขต2

1920 หมอมเจาเจริญใจจิตรพงศ เฉลิมพระเกียรติ สพป นาน เขต2

1921 บานสบปน เฉลิมพระเกียรติ สพป นาน เขต2

1922 บานหวยโกน เฉลิมพระเกียรติ สพป นาน เขต2

1923 บานหวยทรายขาว เฉลิมพระเกียรติ สพป นาน เขต2

1924 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ สพป นาน เขต2

1925 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่115 เชียงกลาง สพป นาน เขต2

1926 พระพุทธบาทวิทยา เชียงกลาง สพป นาน เขต2

1927 ทาวังผาพิทยาคม ทาวังผา สพป นาน เขต2

1928 บานทาวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" ทาวังผา สพป นาน เขต2

1929 บานสบขุน ทาวังผา สพป นาน เขต2

1930 บานนํ้าโมง ปางสา ทาวังผา สพป นาน เขต2

1931 บานสบเปด ทาวังผา สพป นาน เขต2

1932 บานนํ้าพุรอน ทาวังผา สพป นาน เขต2

1933 บานนํ้าลักใต ทาวังผา สพป นาน เขต2

1934 ชุมชนบานดอนตัน ทาวังผา สพป นาน เขต2
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1935 แสนทองวิทยา ทาวังผา สพป นาน เขต2

1936 ไทยรัฐวิทยา 98 (บานงอบ) ทุงชาง สพป นาน เขต2

1937 บานปางแก ทุงชาง สพป นาน เขต2

1938 บานนํ้าเลียง ทุงชาง สพป นาน เขต2

1939 ชุมชนบานเฟอยลุง ทุงชาง สพป นาน เขต2

1940 บานนํ้าสอด ทุงชาง สพป นาน เขต2

1941 บานสวา บอเกลือ สพป นาน เขต2

1942 บานสะปน บอเกลือ สพป นาน เขต2

1943 บานบอหลวง บอเกลือ สพป นาน เขต2

1944 บานขุนนํ้านาน บอเกลือ สพป นาน เขต2

1945 บานบอหยวก บอเกลือ สพป นาน เขต2

1946 บานสบมาง บอเกลือ สพป นาน เขต2

1947 บานนาวงศ ปว สพป นาน เขต2

1948 บานหวยทาง ปว สพป นาน เขต2

1949 บานปรางค ปว สพป นาน เขต2

1950 บานปาหัด ปว สพป นาน เขต2

1951 บานรอง ปว สพป นาน เขต2

1952 บานพนาสวรรค ปว สพป นาน เขต2

1953 ชุมชนศิลาเพชร ปว สพป นาน เขต21953 ชุมชนศิลาเพชร ปว สพป นาน เขต2

1954 ไตรประชาวิทยา ปว สพป นาน เขต2

1955 บานนํ้ายาว ปว สพป นาน เขต2

1956 บานไร ปว สพป นาน เขต2

1957 บานสองแคว สองแคว สพป นาน เขต2

1958 สมาคมพยาบาลไทย สองแคว สพป นาน เขต2

1959 บานผาหลัก สองแคว สพป นาน เขต2

1960 ชุมชนบานซาง เซกา สพป บึงกาฬ

1961 บานซอมกอก เซกา สพป บึงกาฬ

1962 บานทรัพยวังทอง เซกา สพป บึงกาฬ

1963 บานนางัวสายปญญา เซกา สพป บึงกาฬ

1964 บานโนนสูงสุขสมบูรณ เซกา สพป บึงกาฬ

1965 บานโนนเหมือดแอ เซกา สพป บึงกาฬ

1966 บานหวยผักขะ เซกา สพป บึงกาฬ

1967 บานหัวแฮต เซกา สพป บึงกาฬ

1968 บานเหลาคาม เซกา สพป บึงกาฬ

1969 บานดอนเสียด เซกา สพป บึงกาฬ

1970 บานศิริพัฒน เซกา สพป บึงกาฬ

1971 บานทาเชียงเครือ เซกา สพป บึงกาฬ

1972 บานปงไฮราษฎรสามัคคี เซกา สพป บึงกาฬ

1973 บานหนองแกงทราย เซกา สพป บึงกาฬ

1974 บานหนองชัยวาน เซกา สพป บึงกาฬ

1975 บานดงสวาง เซกา สพป บึงกาฬ

1976 บานโนนสําราญ-ยางเรียน เซกา สพป บึงกาฬ

1977 บานบอพนา เซกา สพป บึงกาฬ

1978 บานโสกกามนาตาไก เซกา สพป บึงกาฬ

1979 หนองทุมวิทยา เซกา สพป บึงกาฬ
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1980 บานหนองตะไกโนนมันปลา โซพิสัย สพป บึงกาฬ

1981 สังวาลยวิทย 1 โซพิสัย สพป บึงกาฬ

1982 ชุมชนบานตูม โซพิสัย สพป บึงกาฬ

1983 บานสามหนอง โซพิสัย สพป บึงกาฬ

1984 บานหนองพันทา โซพิสัย สพป บึงกาฬ

1985 บานหวยลึก โซพิสัย สพป บึงกาฬ

1986 บานคลองทิพย โซพิสัย สพป บึงกาฬ

1987 บานเหลาทองหลาง โซพิสัย สพป บึงกาฬ

1988 บานดงบัง บึงโขงหลง สพป บึงกาฬ

1989 โนนสาสวรรค บึงโขงหลง สพป บึงกาฬ

1990 บานหนองฮูฝอยลม บึงโขงหลง สพป บึงกาฬ

1991 บึงโขงหลงวิทยา บึงโขงหลง สพป บึงกาฬ

1992 บานดงชมภู บึงโขงหลง สพป บึงกาฬ

1993 บานนาอาง บึงโขงหลง สพป บึงกาฬ

1994 บานบัวโคก บึงโขงหลง สพป บึงกาฬ

1995 อนุบาลบุงคลา บุงคลา สพป บึงกาฬ

1996 บานหนองเดิ่นทา บุงคลา สพป บึงกาฬ

1997 บานนากั้ง ปากคาด สพป บึงกาฬ

1998 บานหวยไมซอด ปากคาด สพป บึงกาฬ
1999 อนุบาลปากคาด ปากคาด สพป บึงกาฬ

2000 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเลนและดารา ปากคาด สพป บึงกาฬ

2001 บานบะยาวราษฎรนุเคราะห ปากคาด สพป บึงกาฬ

2002 สิริภัทรวิทยา ปากคาด สพป บึงกาฬ

2003 บานดอนหญานาง พรเจริญ สพป บึงกาฬ

2004 บานใหมศรีชมภู พรเจริญ สพป บึงกาฬ

2005 บานผือ โพนพิสัย สพป บึงกาฬ

2006 บานโคกกองมิตรภาพ ที่ 86 เมือง สพป บึงกาฬ

2007 บานโนนวังเย่ียม เมือง สพป บึงกาฬ

2008 บานคําหม่ืน"ตชด.อนุสรณ" เมือง สพป บึงกาฬ

2009 บานคําภู เมือง สพป บึงกาฬ

2010 บานนาตอง เมือง สพป บึงกาฬ

2011 ประสานมิตรวิทยา เมือง สพป บึงกาฬ

2012 บานนาแวง เมือง สพป บึงกาฬ

2013 บานโปงเปอย เมือง สพป บึงกาฬ

2014 บานหนองตะไก เมือง สพป บึงกาฬ

2015 บานพันลํา เจริญวิทยา เมือง สพป บึงกาฬ

2016 บานดอนปอ เมือง สพป บึงกาฬ

2017 บานโนนสวาง เมือง สพป บึงกาฬ

2018 บานนาเจริญ เมือง สพป บึงกาฬ

2019 บานโคกสะอาด เมือง สพป บึงกาฬ

2020 บานสะงอ เมือง สพป บึงกาฬ

2021 บานโคกสําราญพรสวรรค ศรีวิไล สพป บึงกาฬ

2022 บานหนองจิก ศรีวิไล สพป บึงกาฬ

2023 บานหนองบัวงาม ศรีวิไล สพป บึงกาฬ

2024 กัลยาณิวัฒนา 2 ศรีวิไล สพป บึงกาฬ
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2025 บานนาคําแคน ศรีวิไล สพป บึงกาฬ

2026 บานหนองจันทร ศรีวิไล สพป บึงกาฬ

2027 บานหัวสะพาน ชํานิ สพป บุรีรัมย เขต1

2028 อนุบาลชํานิ ชํานิ สพป บุรีรัมย เขต1

2029 บานกระโดนกะลันทา ชํานิ สพป บุรีรัมย เขต1

2030 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย บานดาน สพป บุรีรัมย เขต1

2031 บานบุมะขามปอม บานดาน สพป บุรีรัมย เขต1

2032 วัดบานกะชาย บานดาน สพป บุรีรัมย เขต1

2033 วัดบานกะหาด บานดาน สพป บุรีรัมย เขต1

2034 บานกระสัง (หรุนราษฎรรังสรรค) เมือง สพป บุรีรัมย เขต1

2035 กนกศิลปพิทยาคม เมือง สพป บุรีรัมย เขต1

2036 วัดบานสวายสอ เมือง สพป บุรีรัมย เขต1

2037 บานหนองยาง เมือง สพป บุรีรัมย เขต1

2038 บานโคกกลาง เมือง สพป บุรีรัมย เขต1

2039 วัดบานเมืองฝาง เมือง สพป บุรีรัมย เขต1

2040 บานโนนแดง เมือง สพป บุรีรัมย เขต1

2041 บานหนองไผ เมือง สพป บุรีรัมย เขต1

2042 สะแกโพรงอนุสรณ เมือง สพป บุรีรัมย เขต1

2043 บานเสม็ดโคกตาล เมือง สพป บุรีรัมย เขต12043 บานเสม็ดโคกตาล เมือง สพป บุรีรัมย เขต1

2044 ลําปลายมาศพัฒนา ลําปลายมาศ สพป บุรีรัมย เขต1

2045 บานบริหารชนบท ลําปลายมาศ สพป บุรีรัมย เขต1

2046 บานหนองหญาปลอง ลําปลายมาศ สพป บุรีรัมย เขต1

2047 บานซําแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ5) ลําปลายมาศ สพป บุรีรัมย เขต1

2048 วัดหนองกระทุม ลําปลายมาศ สพป บุรีรัมย เขต1

2049 วัดหนองครก ลําปลายมาศ สพป บุรีรัมย เขต1

2050 ไตรคามสามัคคีวิทยา ลําปลายมาศ สพป บุรีรัมย เขต1

2051 บานหนองโดนประสาทวิทย ลําปลายมาศ สพป บุรีรัมย เขต1

2052 บานระกาเสม็ด กระสัง สพป บุรีรัมย เขต2

2053 บานสวายสอ กระสัง สพป บุรีรัมย เขต2

2054 บานอโณทัย กระสัง สพป บุรีรัมย เขต2

2055 บานโคกสูง กระสัง สพป บุรีรัมย เขต2

2056 ชุมชนบานสองชั้น กระสัง สพป บุรีรัมย เขต2

2057 บานตะครองใต กระสัง สพป บุรีรัมย เขต2

2058 บานเขาดินเหนือ บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2059 บานหลัก บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2060 นิคมสรางตนเอง 2 บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2061 ชุมชนบานโนนเจริญ บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2062 นิคมสรางตนเอง 9 บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2063 บานโคกเบง บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2064 บานโคกยาง บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2065 บานหนองตะเคียน บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2066 นิคมสรางตนเอง 3 บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2067 บานตัวอยาง บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2068 นิคมพัฒนาสายตรี2 บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2069 อนุบาลบานกรวด บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2
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2070 นิคมพัฒนาสายโท 11 บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2071 บานโคกกะชาย บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2072 บานนิคมสายโท 12 เหนือ บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2073 บานหนองไมงาม 1 บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2074 บานหนองไมงาม 2 บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2075 บานถนนนอย บานกรวด สพป บุรีรัมย เขต2

2076 บานหนองตะขบ ประโคนชัย สพป บุรีรัมย เขต2

2077 บานหนองมวงพัฒนา ประโคนชัย สพป บุรีรัมย เขต2

2078 วัดบานไทร ประโคนชัย สพป บุรีรัมย เขต2

2079 บานพาชี ประโคนชัย สพป บุรีรัมย เขต2

2080 บานโคกเพชรไสยา ประโคนชัย สพป บุรีรัมย เขต2

2081 บานหนองบอน ประโคนชัย สพป บุรีรัมย เขต2

2082 วัดบานแสลงคง พลับพลาชัย สพป บุรีรัมย เขต2

2083 บานมะมัง พลับพลาชัย สพป บุรีรัมย เขต2

2084 บานโคกโพธิ์ พลับพลาชัย สพป บุรีรัมย เขต2

2085 วัดพลับพลา พลับพลาชัย สพป บุรีรัมย เขต2

2086 บานกระสังสามัคคี หวยราช สพป บุรีรัมย เขต2

2087 อนุบาลหวยราช หวยราช สพป บุรีรัมย เขต2

2088 บานดอนไมไฟ เฉลิมพระเกียรติ สพป บุรีรัมย เขต32088 บานดอนไมไฟ เฉลิมพระเกียรติ สพป บุรีรัมย เขต3

2089 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ) เฉลิมพระเกียรติ สพป บุรีรัมย เขต3

2090 บานโคกสําราญหินลาดพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สพป บุรีรัมย เขต3

2091 บานโคกยางหนองถนน นางรอง สพป บุรีรัมย เขต3

2092 บานหนองหญาวัว นางรอง สพป บุรีรัมย เขต3

2093 บานโคกยางหนองตาสี นางรอง สพป บุรีรัมย เขต3

2094 บานชุมแสง(บุญคุรุราษฎรบํารุง) นางรอง สพป บุรีรัมย เขต3

2095 บานแพงพวย(สังฆคุรุราษฎรบํารุง) นางรอง สพป บุรีรัมย เขต3

2096 บานหนองรี "มิตรภาพที่ 225" นางรอง สพป บุรีรัมย เขต3

2097 บานหนองตะลุมปุก นางรอง สพป บุรีรัมย เขต3

2098 บานสะเดา(สามัคคีวิทยา) นางรอง สพป บุรีรัมย เขต3

2099 บานโคกสูง (สมานสามัคคี) นางรอง สพป บุรีรัมย เขต3

2100 บานระนามพลวง นางรอง สพป บุรีรัมย เขต3

2101 รมเกลา  โนนดินแดง สพป บุรีรัมย เขต3

2102 อนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดง สพป บุรีรัมย เขต3

2103 บานปาไมสหกรณ โนนดินแดง สพป บุรีรัมย เขต3

2104 บานลํานางรอง โนนดินแดง สพป บุรีรัมย เขต3

2105 บานนอยสะแกกวน โนนดินแดง สพป บุรีรัมย เขต3

2106 บานสมปอย โนนดินแดง สพป บุรีรัมย เขต3

2107 บานหนองกกตะแบงสามัคคี โนนดินแดง สพป บุรีรัมย เขต3

2108 วราวัฒนา โนนสุวรรณ สพป บุรีรัมย เขต3

2109 บานมวงงาม โนนสุวรรณ สพป บุรีรัมย เขต3

2110 อนุบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ สพป บุรีรัมย เขต3

2111 บานโคกเขาพัฒนา ปะคํา สพป บุรีรัมย เขต3

2112 อนุบาลปะคํา ปะคํา สพป บุรีรัมย เขต3

2113 บานหนองหมี ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2114 ชุมชนวัดชุมพร ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3
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2115 บานบุ ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2116 บานปรือพวงสําราญ ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2117 บานสวางพัฒนา ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2118 บานละหานทราย ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2119 บานโคกเฟอง ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2120 บานโคกไมแดง ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2121 บานนอยหนองหวา ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2122 อนุบาลโคกใหมละหานทราย ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2123 บานตากอง ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2124 บานหนองตะครอง ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2125 บานแทนทัพไทย ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2126 บานปากชอง ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2127 บานราษฎรรักแดน ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2128 บานหงอนไก (โคกสงา) ละหานทราย สพป บุรีรัมย เขต3

2129 บานหนองหวา หนองกี่ สพป บุรีรัมย เขต3

2130 อนุบาลหนองกี่ หนองกี่ สพป บุรีรัมย เขต3

2131 จตุคามราษฎรวิทยา หนองกี่ สพป บุรีรัมย เขต3

2132 อนุบาลหนองหงส หนองหงส สพป บุรีรัมย เขต3

2133 บานโนนสูงนอย หนองหงส สพป บุรีรัมย เขต32133 บานโนนสูงนอย หนองหงส สพป บุรีรัมย เขต3

2134 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะคาวิทยา" หนองหงส สพป บุรีรัมย เขต3

2135 โสกแต คูเมือง สพป บุรีรัมย เขต4

2136 อนุบาลคูเมือง คูเมือง สพป บุรีรัมย เขต4

2137 บานหนองตาด คูเมือง สพป บุรีรัมย เขต4

2138 บานหนองการะโก แคนดง สพป บุรีรัมย เขต4

2139 บานซาดหัวหนองแคน แคนดง สพป บุรีรัมย เขต4

2140 บานโคกกุง นาโพธิ์ สพป บุรีรัมย เขต4

2141 วัดฤาษีสถิต นาโพธิ์ สพป บุรีรัมย เขต4

2142 ชุมชนบานนาโพธิ์ นาโพธิ์ สพป บุรีรัมย เขต4

2143 บานทองหลาง บานใหมไชยพจน สพป บุรีรัมย เขต4

2144 จุฬางกูรวิทยา บานใหมไชยพจน สพป บุรีรัมย เขต4

2145 บาน กม.ศูนย บานใหมไชยพจน สพป บุรีรัมย เขต4

2146 วัดเทพรังสรรค พุทไธสง สพป บุรีรัมย เขต4

2147 อนุบาลพุทไธสง พุทไธสง สพป บุรีรัมย เขต4

2148 บานหนองแวง สตึก สพป บุรีรัมย เขต4

2149 บานหนองมวง สตึก สพป บุรีรัมย เขต4

2150 อนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ) สตึก สพป บุรีรัมย เขต4

2151 บานสตึก สตึก สพป บุรีรัมย เขต4

2152 บานโคกเมือง สตึก สพป บุรีรัมย เขต4

2153 บานโนนคอ สตึก สพป บุรีรัมย เขต4

2154 บานหนองใหญ สตึก สพป บุรีรัมย เขต4

2155 วัดกลาชอุม คลองหลวง สพป ปทุมธานี เขต1

2156 บึงเขายอน(คงพันธุอุปถัมภ) คลองหลวง สพป ปทุมธานี เขต1

2157 วัดตะวันเรือง คลองหลวง สพป ปทุมธานี เขต1

2158 วัดเพ่ิมทาน คลองหลวง สพป ปทุมธานี เขต1

2159 ลิ้นจ่ีอุทิศ คลองหลวง สพป ปทุมธานี เขต1
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2160 จารุศรบํารุง คลองหลวง สพป ปทุมธานี เขต1

2161 วัดบางคูวัด เมือง สพป ปทุมธานี เขต1

2162 วัดดาวเรือง เมือง สพป ปทุมธานี เขต1

2163 วัดเวฬุวัน เมือง สพป ปทุมธานี เขต1

2164 วัดเทียนถวาย เมือง สพป ปทุมธานี เขต1

2165 วัดไพรฟา เมือง สพป ปทุมธานี เขต1

2166 วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) เมือง สพป ปทุมธานี เขต1

2167 คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว สพป ปทุมธานี เขต1

2168 คลองบางโพธิ์ ลาดหลุมแกว สพป ปทุมธานี เขต1

2169 วัดจันทาราม ลาดหลุมแกว สพป ปทุมธานี เขต1

2170 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ ลาดหลุมแกว สพป ปทุมธานี เขต1

2171 วัดสุทธาวาส ลาดหลุมแกว สพป ปทุมธานี เขต1

2172 คลองลากคอน ลาดหลุมแกว สพป ปทุมธานี เขต1

2173 ชุมชนวัดหนาไม ลาดหลุมแกว สพป ปทุมธานี เขต1

2174 สวางราษฎรบํารุง ลาดหลุมแกว สพป ปทุมธานี เขต1

2175 คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) สามโคก สพป ปทุมธานี เขต1

2176 ศาลาพัน สามโคก สพป ปทุมธานี เขต1

2177 วัดบานพราวใน สามโคก สพป ปทุมธานี เขต1

2178 บางโพธิ์เหนือ สามโคก สพป ปทุมธานี เขต12178 บางโพธิ์เหนือ สามโคก สพป ปทุมธานี เขต1

2179 คลองบานพราว สามโคก สพป ปทุมธานี เขต1

2180 วัดเขียนเขต ธัญบุรี สพป ปทุมธานี เขต2

2181 วัดลาดสนุน ลําลูกกา สพป ปทุมธานี เขต2

2182 รวมใจประสิทธิ์ ลําลูกกา สพป ปทุมธานี เขต2

2183 วัดราษฎรศรัทธาราม ลําลูกกา สพป ปทุมธานี เขต2

2184 วัดสุวรรณ ลําลูกกา สพป ปทุมธานี เขต2

2185 วัดชัยมังคลาราม ลําลูกกา สพป ปทุมธานี เขต2

2186 วัดดอนใหญ ลําลูกกา สพป ปทุมธานี เขต2

2187 วัดธัญญะผล ลําลูกกา สพป ปทุมธานี เขต2

2188 วัดลานนา ลําลูกกา สพป ปทุมธานี เขต2

2189 ชุมชนบึงบา หนองเสือ สพป ปทุมธานี เขต2

2190 วัดปทุมนายก หนองเสือ สพป ปทุมธานี เขต2

2191 บานพุตะแบก ทับสะแก สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2192 บานมะเดื่อทอง ทับสะแก สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2193 บานทุงตาแกว ทับสะแก สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2194 บานเหมืองแร ทับสะแก สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2195 สมาคมเลขานุการสตรี 2 ทับสะแก สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2196 บานทุงยาว ทับสะแก สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2197 บานหวยยางมิตรภาพที่ 35 ทับสะแก สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2198 วัดหนองหอย ทับสะแก สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2199 บานดอนสงา บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2200 บานหวยทรายขาว บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2201 วัดนาผักขวง บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2202 บานเขามัน บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2203 บานมรสวบ บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2204 บานหนองจันทร บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1
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2205 สมาคมเลขานุการสตรี 1 บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2206 บานทองมงคล บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2207 บานในล็อค บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2208 บานดอนสําราญ บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2209 บานทาขาม บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2210 ธนาคารออมสิน บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2211 บานคลองลอย บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2212 บานวังนํ้าเขียว บางสะพาน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2213 บานไรบนสามัคคี บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2214 มูลนิธิศึกษา บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2215 บานชางเผือก บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2216 บานไชยราช บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2217 บานทองอินทร บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2218 บานบางเจริญ บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2219 บานทุงสีเสียด บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2220 บานบางเบิด บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2221 บานบางสะพานนอย บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2222 บานปากคลอง(ราษฎรอุปกรณ) บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2223 บานหนองฆอง บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต12223 บานหนองฆอง บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2224 บานหนองหวยฝาด บางสะพานนอย สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2225 ดานสิงขร เมือง สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2226 บานหวยนํ้าพุ เมือง สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2227 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) เมือง สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2228 บานคั่นกระได เมือง สพป ประจวบคีรีขันธ เขต1

2229 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) กุยบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2230 บานเขาแดง กุยบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2231 วัดดอนยายหนู กุยบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2232 บานดอนกลาง กุยบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2233 บานสามกระทาย กุยบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2234 คายธนะรัชต ปราณบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2235 บานตําหรุ(วิงประชาสงเคราะห) ปราณบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2236 วัดนาหวย(แสงกลาประชาสรรค) ปราณบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2237 บานหนองบัว ปราณบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2238 บานหนองหอย ปราณบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2239 บานหนองตาแตม (ราชประชานุกูล) ปราณบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2240 บานหนองตาเมือง ปราณบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2241 บานหนองยิงหมี ปราณบุรี สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2242 บานสามรอยยอด (บุญรักอุทิศ) สามรอยยอด สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2243 สามรอยยอดวิทยาคม สามรอยยอด สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2244 บานศาลาลัย สามรอยยอด สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2245 บานหนองขาม(สันติกาญจนราษฎรบํารุง) สามรอยยอด สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2246 บานหวยมงคล หัวหิน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2247 บานหวยไคร หัวหิน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2248 โรตาร่ีกรุงเทพ หัวหิน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2249 อานันท หัวหิน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2
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2250 บานหนองตะเภา หัวหิน สพป ประจวบคีรีขันธ เขต2

2251 ชุมชนวัดบางแตน บานสราง สพป ปราจีนบุรี เขต1

2252 ประชุมเขตศึกษา บานสราง สพป ปราจีนบุรี เขต1

2253 อนุบาลบานสราง บานสราง สพป ปราจีนบุรี เขต1

2254 วัดบานโนน ประจันตคาม สพป ปราจีนบุรี เขต1

2255 ประจันตราษฎรบํารุง ประจันตคาม สพป ปราจีนบุรี เขต1

2256 อนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม สพป ปราจีนบุรี เขต1

2257 ชุมชนวัดบานโงง ประจันตคาม สพป ปราจีนบุรี เขต1

2258 ทบอ.จักรพงษพิทยาลัย เมือง สพป ปราจีนบุรี เขต1

2259 วัดประสาธนรังสรรค เมือง สพป ปราจีนบุรี เขต1

2260 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี เมือง สพป ปราจีนบุรี เขต1

2261 บานวังทะลุ ศรีมหาโพธิ์ สพป ปราจีนบุรี เขต1

2262 วัดราษฎรเจริญศรัทธาธรรม ศรีมหาโพธิ์ สพป ปราจีนบุรี เขต1

2263 บานหวาเอน ศรีมหาโพธิ สพป ปราจีนบุรี เขต1

2264 บานโคกพนมดี ศรีมโหสถ สพป ปราจีนบุรี เขต1

2265 บานโปงตะเคียน ศรีมโหสถ สพป ปราจีนบุรี เขต1

2266 บานโปรงสะเดา กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2267 บานเขากระแต กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2268 บานโนนสะอาด กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต22268 บานโนนสะอาด กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2269 บานหนองหัวชาง กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2270 บานหนองอนามัย กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2271 บานทาอุดม กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2272 บานกุงประชาสรรค กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2273 บานพระปรง กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2274 ไทยรัฐวิทยา 93 (ลาดตะเคียน) กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2275 บานหนองจิก กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2276 บานเขาถ้ํา กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2277 บานคลองสิบสอง กบินทรบุรี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2278 บานทาสะตือ นาดี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2279 บานหินเทิน นาดี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2280 ชุมชนบานทุงโพธิ์ นาดี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2281 บานคลองตาหม่ืน นาดี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2282 สหกรณนิคมบานคลองปลาดุกลาย นาดี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2283 บานโนนแสนสุข นาดี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2284 บานขุนศรี นาดี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2285 บานทับลาน นาดี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2286 บานบุพราหมณอรุณอนุสรณ นาดี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2287 รมเกลา ปราจีนบุรี นาดี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2288 บานหนองแหน นาดี สพป ปราจีนบุรี เขต2

2289 บานบออิฐ ปะนาเระ สพป ปตตานี เขต1

2290 บานหัวคลอง ปะนาเระ สพป ปตตานี เขต1

2291 บานปะนาเระ(รัฐอุทิศ) ปะนาเระ สพป ปตตานี เขต1

2292 เดชะปตตนยานุกูล เมือง สพป ปตตานี เขต1

2293 บานตันหยงลุโละ เมือง สพป ปตตานี เขต1

2294 บานกูวิง เมือง สพป ปตตานี เขต1
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2295 เมืองปตตานี เมือง สพป ปตตานี เขต1

2296 บานปาเระ เมือง สพป ปตตานี เขต1

2297 ชุมชนบานกะมิยอ เมือง สพป ปตตานี เขต1

2298 บานกอแลบีเละ เมือง สพป ปตตานี เขต1

2299 บานปะกาฮะรัง เมือง สพป ปตตานี เขต1

2300 บานรูสะมิแล เมือง สพป ปตตานี เขต1

2301 ราชประชานุเคราะห 40 เมือง สพป ปตตานี เขต1

2302 บานมะปริง ยะหร่ิง สพป ปตตานี เขต1

2303 บานดูซงปาแย ยะหร่ิง สพป ปตตานี เขต1

2304 ชุมชนบานปาตา ยะหร่ิง สพป ปตตานี เขต1

2305 บานบากง ยะหร่ิง สพป ปตตานี เขต1

2306 บานชะเอาะ ยะหร่ิง สพป ปตตานี เขต1

2307 ยะหร่ิง ยะหร่ิง สพป ปตตานี เขต1

2308 ชุมชนบานสาบัน ยะหร่ิง สพป ปตตานี เขต1

2309 บานดาโตะ ยะหร่ิง สพป ปตตานี เขต1

2310 บานเกาะเปาะ หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2311 บานคอลอตันหยง หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2312 รัชดาภิเษก หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2313 วัดมุจลินทวาปวิหาร หนองจิก สพป ปตตานี เขต12313 วัดมุจลินทวาปวิหาร หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2314 กองทัพบกอุทิศบานดอนยาง หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2315 บานแคนา หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2316 บานตลาดนัดคลองขุด หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2317 บานกาหยี หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2318 บานคาย หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2319 บานนํ้าดํา หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2320 พัฒนศึกษา หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2321 บานมะพราวตนเดียว หนองจิก สพป ปตตานี เขต1

2322 บานบางปู อ.ยะหร่ิง สพป ปตตานี เขต1

2323 บานควนลังงา โคกโพธิ์ สพป ปตตานี เขต2

2324 บานควนลาแม โคกโพธิ์ สพป ปตตานี เขต2

2325 บานควนประ โคกโพธิ์ สพป ปตตานี เขต2

2326 บานโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ สพป ปตตานี เขต2

2327 บานลางสาด มายอ สพป ปตตานี เขต2

2328 บานแขนทาว มายอ สพป ปตตานี เขต2

2329 บานบูดน มายอ สพป ปตตานี เขต2

2330 บานมะหุด มายอ สพป ปตตานี เขต2

2331 บานปานัน มายอ สพป ปตตานี เขต2

2332 มายอ(สถิตยภูผา) มายอ สพป ปตตานี เขต2

2333 บานตะบิงตีงี มายอ สพป ปตตานี เขต2

2334 บานควนแปลงงู แมลาน สพป ปตตานี เขต2

2335 บานวังกวาง แมลาน สพป ปตตานี เขต2

2336 ชุมชนบานตนสน ยะรัง สพป ปตตานี เขต2

2337 บานกาแลสะนอ ยะรัง สพป ปตตานี เขต2

2338 บานบินยา ยะรัง สพป ปตตานี เขต2

2339 สถาบันการศึกษาปอเนาะสะนอดารุสลาม ยะรัง สพป ปตตานี เขต2
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2340 อนุบาลยะรัง(เดิมชื่อบานยะรัง) ยะรัง สพป ปตตานี เขต2

2341 ตนพิกุล ยะรัง สพป ปตตานี เขต2

2342 บานวังกะพอ(เพียรอนุสรณ) กะพอ สพป ปตตานี เขต3

2343 บานโลทู กะพอ สพป ปตตานี เขต3

2344 บานแลแวะ ทุงยางแดง สพป ปตตานี เขต3

2345 บานนํ้าดํา ทุงยางแดง สพป ปตตานี เขต3

2346 พระราชประสงคบานทรายขาว ทุงยางแดง สพป ปตตานี เขต3

2347 ชุมชนบานปาแดปาลัส ทุงยางแดง สพป ปตตานี เขต3

2348 บานตือเบาะ ทุงยางแดง สพป ปตตานี เขต3

2349 บานตะโละไกรทอง ไมแกน สพป ปตตานี เขต3

2350 บานปลักแตน ไมแกน สพป ปตตานี เขต3

2351 วัดสารวัน ไมแกน สพป ปตตานี เขต3

2352 ชุมชนบานบางเกา สายบุรี สพป ปตตานี เขต3

2353 บานเจาะกือแย สายบุรี สพป ปตตานี เขต3

2354 บานกะลาพอ สายบุรี สพป ปตตานี เขต3

2355 ชุมชนบานทุงคลา สายบุรี สพป ปตตานี เขต3

2356 บานปาทุง สายบุรี สพป ปตตานี เขต3

2357 บานทุงเค็จ สายบุรี สพป ปตตานี เขต3

2358 บานปามวง สายบุรี สพป ปตตานี เขต32358 บานปามวง สายบุรี สพป ปตตานี เขต3

2359 ยาบีบรรณวิทย หนองจิก สพป ปตตานี เขต15

2360 วัดจําปา ทาเรือ สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2361 วัดศาลาลอย ทาเรือ สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2362 ชุมชนวัดเสด็จ นครหลวง สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2363 วัดสํามะกัน  (เปยมวิทยาราษฎรบํารุง) นครหลวง สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2364 วัดคาย (เล็กจุฬาประชานุสรณ) บางปะหัน สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2365 วัดพ่ึงแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ) บางปะหัน สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2366 วัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ) บางปะหัน สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2367 วัดนาค บางปะหัน สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2368 วัดประมุง(แจมราษฎรรังสรรค) บางปะหัน สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2369 วัดไก บางปะหัน สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2370 วัดโบสถ(วิบูลยประชาราษฎรสามัคค)ี บานแพรก สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2371 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2372 วัดไกเตี้ย(วิทยสุนทร) พระนครศรีอยุธยา สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2373 วัดชาง พระนครศรีอยุธยา สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2374 วัดพระญาติการาม(ศุภสุขบํารุง) พระนครศรีอยุธยา สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2375 วัดชางใหญ(ประคณหคดีประชารัฐ) พระนครศรีอยุธยา สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2376 ชุมชนโคกมวงเผอิญศรีภูธร อุปถัมภ ภาชี สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2377 บานดอนขอย "คงสมโอษฐราษฎรบํารุง" ภาชี สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2378 วัดภาชี"สุนทรอุปถัมภ" ภาชี สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2379 วัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ" ภาชี สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2380 ชุมชนวัดระโสม ภาชี สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2381 วัดมาบโพธิ์ ภาชี สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2382 วัดโบสถอนุกูลสังฆกิจ มหาราช สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2383 บานสราง (สําริต ภูเงิน อนุสรณ) วังนอย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2384 มุสลิมบํารุง วังนอย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1
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2385 วัดหวยจระเข (เกตุอรามอุปถัมภ) วังนอย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2386 วัดพะยอม วังนอย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2387 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ วังนอย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2388 วัดสวางอารมณ วังนอย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2389 บานเปด อุทัย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2390 วัดหนองไมซุง อุทัย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต1

2391 วัดบางซายใน บางซาย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2392 โคกตาพรหม บางซาย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2393 ชุมชนวัดบางซายนอก บางซาย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2394 วัดสุคนธาราม บางซาย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2395 คอตัน บางซาย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2396 ทางหลวง (เทพราฎรรังสรรค) บางซาย สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2397 วัดกระแชง บางไทร สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2398 วัดปาคาเจริญวิทยา บางไทร สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2399 วัดชางเหล็ก(พิบูลเกียรติ) บางไทร สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2400 ไทยรัฐวิทยา ๓(วัดบางไทร) บางไทร สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2401 วัดไทรโสภณ(ปราสาททองโอสถสงเคราะห) บางไทร สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2402 วัดโบสถสมพรชัย บางไทร สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2403 วัดบุญกันนาวาส บางบาล สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2404 วัดมวงหวาน(สวนกระบวนยุทธประชาสรรค) บางบาล สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2405 วัดวิเวกวายุพัด บางปะอิน สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2406 วัดตลาด(อุดมวิทยา) บางปะอิน สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2407 บานบางกระสั้น บางปะอิน สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2408 วัดโพธิ์ บางปะอิน สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2409 ชุมชนวัดกําแพง บางปะอิน สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2410 วัดนาคู(จันทศึกษาคาร) ผักไห สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2411 วัดบานแค ผักไห สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2412 วัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) ผักไห สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2413 วัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร) ผักไห สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2414 มาลาอีสงเคราะห ลาดบัวหลวง สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2415 สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ) ลาดบัวหลวง สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2416 วัดสุทธาวาส ลาดบัวหลวง สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2417 หงสประภาสประสิทธิ์ ลาดบัวหลวง สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2418 วัดไชยภูมิ เสนา สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2419 จรัสวิทยาคาร เสนา สพป พระนครศรีอยุธยา เขต2

2420 ไทยรัฐวิทยา 46 ดอกคําใต ดอกคําใต สพป พะเยา เขต1

2421 บานถ้ําประชานุเคราะห ดอกคําใต สพป พะเยา เขต1

2422 บานคา ดอกคําใต สพป พะเยา เขต1

2423 ชุมชนบานหวยลาน ดอกคําใต สพป พะเยา เขต1

2424 บานเนินสมบูรณ ดอกคําใต สพป พะเยา เขต1

2425 บานหวยแกว ภูกามยาว สพป พะเยา เขต1

2426 บานต๊ําพระแล เมือง สพป พะเยา เขต1

2427 บานสันเวียงใหม เมือง สพป พะเยา เขต1

2428 บานแมกา เมือง สพป พะเยา เขต1

2429 อนุบาลเมืองพะเยาบานโทกหวาก เมือง สพป พะเยา เขต1
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2430 บานภูเงิน เมือง สพป พะเยา เขต1

2431 บานดอกบัว(ราษฎรบํารุง) เมืองพะเยา สพป พะเยา เขต1

2432 บานไรออย แมใจ สพป พะเยา เขต1

2433 บานเหลา แมใจ สพป พะเยา เขต1

2434 ชุมชนบานแมสุก แมใจ สพป พะเยา เขต1

2435 บานดอนมูล จุน สพป พะเยา เขต2

2436 ราชประชานุเคราะห 24 จุน สพป พะเยา เขต2

2437 บานปางปอม จุน สพป พะเยา เขต2

2438 อนุบาลจุน(บานบัวสถาน) จุน สพป พะเยา เขต2

2439 บานถ้ําผาลาด เชียงคํา สพป พะเยา เขต2

2440 บานทุงเย็น เชียงคํา สพป พะเยา เขต2

2441 บานนํ้ามิน เชียงคํา สพป พะเยา เขต2

2442 บานปางถ้ํา เชียงคํา สพป พะเยา เขต2

2443 บานรองสาน เชียงคํา สพป พะเยา เขต2

2444 สาธิตวิทยาเชียงคํา เชียงคํา สพป พะเยา เขต2

2445 อนุบาลเชียงคํา(วัดพระธาตุสบแวน) เชียงคํา สพป พะเยา เขต2

2446 บานจําบอน เชียงคํา สพป พะเยา เขต2

2447 บานปางมดแดง เชียงคํา สพป พะเยา เขต2

2448 ชุมชนบานหลวง เชียงมวน สพป พะเยา เขต22448 ชุมชนบานหลวง เชียงมวน สพป พะเยา เขต2

2449 บานนาบัว เชียงมวน สพป พะเยา เขต2

2450 บานสบขาม ปง สพป พะเยา เขต2

2451 บานทุงแต ปง สพป พะเยา เขต2

2452 บานหวยแมแดง ปง สพป พะเยา เขต2

2453 อนุบาลปง ปง สพป พะเยา เขต2

2454 บานสถาน ภูซาง สพป พะเยา เขต2

2455 บานคลองเหีย เกาะยาว สพป พังงา

2456 บานคลองดินเหนียว เกาะยาว สพป พังงา

2457 บานทาเรือ เกาะยาว สพป พังงา

2458 บานนอกนา ตะกั่วปา สพป พังงา

2459 บานเขานอย ทายเหมือง สพป พังงา

2460 บานบางคลี ทายเหมือง สพป พังงา

2461 บานกะปง กะปง สพป พังงา

2462 บานปากถัก กะปง สพป พังงา

2463 เยาววิทย-ตะกั่วปา กะปง สพป พังงา

2464 บานบางแกว กะปง สพป พังงา

2465 บานชางเชื่อ กะปง สพป พังงา

2466 บานทาเขา เกาะยาว สพป พังงา

2467 เกาะยาวนอย เกาะยาว สพป พังงา

2468 บานพรุใน เกาะยาว สพป พังงา

2469 อาวกะพอ เกาะยาว สพป พังงา

2470 อาวมะมวง เกาะยาว สพป พังงา

2471 คุระบุรี คุระบุรี สพป พังงา

2472 บานหวยทรัพยมิตรภาพที่ 61 คุระบุรี สพป พังงา

2473 บานคุรอด คุระบุรี สพป พังงา

2474 บานบางคร่ัง คุระบุรี สพป พังงา
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2475 บานกระโสม(ผดุงนิคมวิทยา) ตะกั่วทุง สพป พังงา

2476 บานทานุน ตะกั่วทุง สพป พังงา

2477 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑ฯ ตะกั่วทุง สพป พังงา

2478 บานบางจัน สพป.พังงา ตะกั่วทุง สพป พังงา

2479 บานทุงใหญ ตะกั่วปา สพป พังงา

2480 บานบางมวง ตะกั่วปา สพป พังงา

2481 ราชประชานุเคราะห 35 ตะกั่วปา สพป พังงา

2482 วัดโคกสวย ทับปุด สพป พังงา

2483 บานในวัง ทับปุด สพป พังงา

2484 ทับปุด ทับปุด สพป พังงา

2485 บานทุ   งไทรงาม ทับปุด สพป พังงา

2486 บานทาสนุก ทับปุด สพป พังงา

2487 บานลําป (พิบูลสงครามอุปถัมภ) ทายเหมือง สพป พังงา

2488 วัดเหมืองประชาราม ทายเหมือง สพป พังงา

2489 บานลําแกน ทายเหมือง สพป พังงา

2490 เกาะปนหยี เมือง สพป พังงา

2491 วัดปจจันตคาม เมือง สพป พังงา

2492 เมืองพังงา เมือง สพป พังงา

2493 บานควนยวน เขาชัยสน สพป พัทลุง เขต12493 บานควนยวน เขาชัยสน สพป พัทลุง เขต1

2494 บานควนพลี ควนขนุน สพป พัทลุง เขต1

2495 วัดไทรโกบ ควนขนุน สพป พัทลุง เขต1

2496 วัดพิกุลทอง ควนขนุน สพป พัทลุง เขต1

2497 บานโคกโดน ควนขนุน สพป พัทลุง เขต1

2498 วัดโคกสัก (เซ้ียนประชารัฐ) ควนขนุน สพป พัทลุง เขต1

2499 วัดทะเลนอย(ลอยประชาคาร) ควนขนุน สพป พัทลุง เขต1

2500 วัดลานแซะ ควนขนุน สพป พัทลุง เขต1

2501 วัดควนปนตาราม ควนขนุน สพป พัทลุง เขต1

2502 วัดสุนทราวาส ควนขนุน สพป พัทลุง เขต1

2503 ทุงยางเปล ควนขนุน สพป พัทลุง เขต1

2504 บานเตง(เรือนจุลประชาสรรค) ควนขนุน สพป พัทลุง เขต1

2505 ตชด.บานควนตะแบก ปาพะยอม สพป พัทลุง เขต1

2506 บานปากเหมือง ปาพะยอม สพป พัทลุง เขต1

2507 ประชารัฐบํารุง 2 ปาพะยอม สพป พัทลุง เขต1

2508 บานตลิ่งชัน ปาพะยอม สพป พัทลุง เขต1

2509 บานบอทราย ปาพะยอม สพป พัทลุง เขต1

2510 บานศาลานํ้า ปาพะยอม สพป พัทลุง เขต1

2511 บานไสกุน ปาพะยอม สพป พัทลุง เขต1

2512 อนุบาลปาพะยอม ปาพะยอม สพป พัทลุง เขต1

2513 บานทุงชุมพล ปาพะยอม สพป พัทลุง เขต1

2514 บานหวยนํ้าดํา ปาพะยอม สพป พัทลุง เขต1

2515 บานทามิหรํา เมือง สพป พัทลุง เขต1

2516 วัดแจง เมือง สพป พัทลุง เขต1

2517 วัดอภยาราม เมือง สพป พัทลุง เขต1

2518 วัดเขาแดง เมือง สพป พัทลุง เขต1

2519 บานขัน ศรีนครินทร สพป พัทลุง เขต1



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

2520 วัดบานนา ศรีนครินทร สพป พัทลุง เขต1

2521 วัดรมเมือง ศรีนครินทร สพป พัทลุง เขต1

2522 ชุณหะวัณ ศรีบรรพต สพป พัทลุง เขต1

2523 บานเขาปู ศรีบรรพต สพป พัทลุง เขต1

2524 บานเหรียงงาม ศรีบรรพต สพป พัทลุง เขต1

2525 บานโหละเร็ด ศรีบรรพต สพป พัทลุง เขต1

2526 วัดโพรงงู ศรีบรรพต สพป พัทลุง เขต1

2527 วัดตะแพน ศรีบรรพต สพป พัทลุง เขต1

2528 บานพูด กรป.กลาง กงหรา สพป พัทลุง เขต2

2529 อนุบาลกงหรา กงหรา สพป พัทลุง เขต2

2530 วัดควนข้ีแรด กงหรา สพป พัทลุง เขต2

2531 บานควนโคกยา เขาชัยสน สพป พัทลุง เขต2

2532 บานทานางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) เขาชัยสน สพป พัทลุง เขต2

2533 บานลานชาง(มิตรภาพที4่5) เขาชัยสน สพป พัทลุง เขต2

2534 อนุบาลบางแกว เขาชัยสน สพป พัทลุง เขต2

2535 บานทาลาด เขาชัยสน สพป พัทลุง เขต2

2536 บานคลองใหญ ตะโหมด สพป พัทลุง เขต2

2537 บานทาเชียด ตะโหมด สพป พัทลุง เขต2

2538 บานพรุนายขาว ตะโหมด สพป พัทลุง เขต22538 บานพรุนายขาว ตะโหมด สพป พัทลุง เขต2

2539 วัดตะโหมด ตะโหมด สพป พัทลุง เขต2

2540 บานหาดไขเตา บางแกว สพป พัทลุง เขต2

2541 อนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน สพป พัทลุง เขต2

2542 บานบางมวง ปากพะยูน สพป พัทลุง เขต2

2543 บานควนนกหวา ปากพะยูน สพป พัทลุง เขต2

2544 บานยางขาคีม ปาบอน สพป พัทลุง เขต2

2545 บานโหละหาร ปาบอน สพป พัทลุง เขต2

2546 อนุบาลปาบอน ปาบอน สพป พัทลุง เขต2

2547 บานหนองพง โพธิ์ประทับชาง สพป พิจิตร เขต1

2548 บานเนินขวาง โพธิ์ประทับชาง สพป พิจิตร เขต1

2549 บานหนองสะแก โพธิ์ประทับชาง สพป พิจิตร เขต1

2550 บานใดโพธิ์(เงิน-ทองยอยอุทิศ) โพธิ์ประทับชาง สพป พิจิตร เขต1

2551 บานหนองหัวปลวก โพธิ์ประทับชาง สพป พิจิตร เขต1

2552 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) โพธิ์ประทับชาง สพป พิจิตร เขต1

2553 บานบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) เมือง สพป พิจิตร เขต1

2554 บานทาฬอ (ครุฑวิทยากรณ) เมือง สพป พิจิตร เขต1

2555 บานสายคําโห เมือง สพป พิจิตร เขต1

2556 บานหัวดง เมือง สพป พิจิตร เขต1

2557 บานนิคม วชิรบารมี สพป พิจิตร เขต1

2558 บานหนองหูชาง วชิรบารมี สพป พิจิตร เขต1

2559 วัดโนนสะเดา วชิรบารมี สพป พิจิตร เขต1

2560 วัดบานนา วชิรบารมี สพป พิจิตร เขต1

2561 บานหนองขาว วชิรบารมี สพป พิจิตร เขต1

2562 บึงบัวพิทยาคม  (บานบึงบัว) วชิรบารมี สพป พิจิตร เขต1

2563 ชุมชนบานเนินหัวโลหนองยาง วังทรายพูน สพป พิจิตร เขต1

2564 บานวังออ สากเหล็ก สพป พิจิตร เขต1
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2565 บานวังทับไทร สากเหล็ก สพป พิจิตร เขต1

2566 บานปากดง สากเหล็ก สพป พิจิตร เขต1

2567 บานคลองทรายใหญ สากเหล็ก สพป พิจิตร เขต1

2568 ชุมชนบานกําแพงดิน สามงาม สพป พิจิตร เขต1

2569 บานหนองนํ้าเขียว สามงาม สพป พิจิตร เขต1

2570 บานมาบกระเปา สามงาม สพป พิจิตร เขต1

2571 สํานักขุนเณร(หลวงพอเขียนอุทิศ) ดงเจริญ สพป พิจิตร เขต2

2572 หวยพุกวิทยา ดงเจริญ สพป พิจิตร เขต2

2573 วัดคลองคูณ ตะพานหิน สพป พิจิตร เขต2

2574 วัดปาแดง ตะพานหิน สพป พิจิตร เขต2

2575 บานใหมราษฎรดํารง ทับคลอ สพป พิจิตร เขต2

2576 บานเขานกยูง ทับคลอ สพป พิจิตร เขต2

2577 ชุมชนวัดสายดงยาง ทับคลอ สพป พิจิตร เขต2

2578 วัดชัยศรี ทับคลอ สพป พิจิตร เขต2

2579 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" บางมูลนาก สพป พิจิตร เขต2

2580 วัดมะกอกงอ บางมูลนาก สพป พิจิตร เขต2

2581 อนุบาลอําเภอบางมูลนาก(วัดหวยเขน) บางมูลนาก สพป พิจิตร เขต2

2582 บานหวงปลาไหล"สิงหะวิทยา" บึงนาราง สพป พิจิตร เขต2

2583 บานศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 บึงนาราง สพป พิจิตร เขต22583 บานศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 บึงนาราง สพป พิจิตร เขต2

2584 บานบึงทับจ่ัน "ทศอุปถัมภ" บึงนาราง สพป พิจิตร เขต2

2585 บานหนองไผ-มาบชุมแสง โพทะเล สพป พิจิตร เขต2

2586 บานวังตายศ"ราษฎรสามัคค"ี โพทะเล สพป พิจิตร เขต2

2587 วัดพราว โพทะเล สพป พิจิตร เขต2

2588 บานดงยาง บางระกํา สพป พิษณุโลก เขต1

2589 วัดดอนอภัย บางระกํา สพป พิษณุโลก เขต1

2590 บานประดาประชาราษฎร บางระกํา สพป พิษณุโลก เขต1

2591 บานปลักแรด บางระกํา สพป พิษณุโลก เขต1

2592 บานหนองแขม บางระกํา สพป พิษณุโลก เขต1

2593 บานหลายขานาง บางระกํา สพป พิษณุโลก เขต1

2594 วัดบึงบอน บางระกํา สพป พิษณุโลก เขต1

2595 วัดหนองนาดงกวาง บางระกํา สพป พิษณุโลก เขต1

2596 บานบุงวิทยา พรหมพิราม สพป พิษณุโลก เขต1

2597 บานรองยุงขาว เมือง สพป พิษณุโลก เขต1

2598 วัดคุงวารี (อําพันอุปถัมภ) เมือง สพป พิษณุโลก เขต1

2599 จาการบุญ เมือง สพป พิษณุโลก เขต1

2600 บานกราง  (พระขาวชัยสิทธิ์) เมือง สพป พิษณุโลก เขต1

2601 วัดแหลมโพธิ์ เมือง สพป พิษณุโลก เขต1

2602 วัดบานใหม เมือง สพป พิษณุโลก เขต1

2603 สะพานที่ 3 เมือง สพป พิษณุโลก เขต1

2604 บานใหมทองประเสริฐ เนินมะปราง สพป พิษณุโลก เขต2

2605 บานใหมสามัคคี เนินมะปราง สพป พิษณุโลก เขต2

2606 บานทุงยาว เนินมะปราง สพป พิษณุโลก เขต2

2607 บานหนองดู เนินมะปราง สพป พิษณุโลก เขต2

2608 บานทุงนอย บางกระทุม สพป พิษณุโลก เขต2

2609 หวยพลู วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2
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2610 องคการอุตสาหกรรมปาไม 2 วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2

2611 บานปากยาง วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2

2612 บานกลาง วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2

2613 บานนํ้ายาง วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2

2614 บานใหมพนมทอง วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2

2615 วัดพันชาลี วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2

2616 บานแมระกา วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2

2617 คุรุประชาชนูทิศ ( วันครู 2504 ) วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2

2618 บานวังพรม วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2

2619 บานซําตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ) วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2

2620 บานทาขาม วังทอง สพป พิษณุโลก เขต2

2621 บานชาติตระการ ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2622 บานหวยทองฟาน ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2623 บานทาสะแก ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2624 บานขุนนํ้าคับ ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2625 บานนํ้าจวง ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2626 บานรมเกลา ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2627 ชุมชนวัดบานดง ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2628 บานเนินสุวรรณ ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต32628 บานเนินสุวรรณ ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2629 บานหวยนํ้าปลา ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2630 บานนาลอม ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2631 บานปาแดง ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2632 บานโคกใหญ ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2633 บานหวยชางแทง ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2634 บานหวยหมากหล่ํา ชาติตระการ สพป พิษณุโลก เขต3

2635 บานนาขุมคัน นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2636 กัลยาณิวัฒนา 1 นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2637 ราชประชานุเคราะห 23 นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2638 บานปาซาน นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2639 เกษตรสุขราษฎรบํารุง นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2640 บานเข็กใหญ นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2641 บานแยง นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2642 บานนํ้าพริก นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2643 บานหนองกะทาว นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2644 บางยางพัฒนา นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2645 บานแกงหวาแกงไฮ นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2646 บานนาหนอง นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2647 วิทยสัมพันธ นครไทย สพป พิษณุโลก เขต3

2648 วัดทองโพลง พรหมพิราม สพป พิษณุโลก เขต3

2649 หนองมะคัง พรหมพิราม สพป พิษณุโลก เขต3

2650 วัดนาขุม พรหมพิราม สพป พิษณุโลก เขต3

2651 บานปาสัก (ทศพลอนุสรณ) พรหมพิราม สพป พิษณุโลก เขต3

2652 วัดวังวน พรหมพิราม สพป พิษณุโลก เขต3

2653 วัดกระบังมังคลาราม พรหมพิราม สพป พิษณุโลก เขต3

2654 บานแกงคันนา วัดโบสถ สพป พิษณุโลก เขต3
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2655 บานนํ้าโจน วัดโบสถ สพป พิษณุโลก เขต3

2656 บานหนองกระบาก วัดโบสถ สพป พิษณุโลก เขต3

2657 หวยปลาไหล วัดโบสถ สพป พิษณุโลก เขต3

2658 แกงบานยางปาคาย วัดโบสถ สพป พิษณุโลก เขต3

2659 บานนํ้าหักศึกษา วัดโบสถ สพป พิษณุโลก เขต3

2660 วัดโบสถ วัดโบสถ สพป พิษณุโลก เขต3

2661 ทาทองพิทยาคม เมือง สพป พิษณุโลก เขต39

2662 บานเขายอย เขายอย สพป เพชรบุรี เขต1

2663 บานหนองชุมพล เขายอย สพป เพชรบุรี เขต1

2664 วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) บานแหลม สพป เพชรบุรี เขต1

2665 บานแหลม บานแหลม สพป เพชรบุรี เขต1

2666 วัดในกลาง บานแหลม สพป เพชรบุรี เขต1

2667 วัดดอนไกเตี้ย เมือง สพป เพชรบุรี เขต1

2668 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) เมือง สพป เพชรบุรี เขต1

2669 บานบอโพง เมือง สพป เพชรบุรี เขต1

2670 วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎรบํารุง) เมือง สพป เพชรบุรี เขต1

2671 บานทาตะครอมิตรภาพที่ 192 หนองหญาปลอง สพป เพชรบุรี เขต1

2672 บานพุพลู หนองหญาปลอง สพป เพชรบุรี เขต1

2673 บานยางนํ้ากลัดใต หนองหญาปลอง สพป เพชรบุรี เขต12673 บานยางนํ้ากลัดใต หนองหญาปลอง สพป เพชรบุรี เขต1

2674 ยางนํ้ากลัดหนือ หนองหญาปลอง สพป เพชรบุรี เขต1

2675 บานหนองหงษ แกงกระจาน สพป เพชรบุรี เขต2

2676 บานชอง แกงกระจาน สพป เพชรบุรี เขต2

2677 บานดานโง แกงกระจาน สพป เพชรบุรี เขต2

2678 ชาวไร ชะอํา สพป เพชรบุรี เขต2

2679 นิคมสรางตนเองเข่ือนเพชร ชะอํา สพป เพชรบุรี เขต2

2680 บานทุงขาม ชะอํา สพป เพชรบุรี เขต2

2681 วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) ชะอํา สพป เพชรบุรี เขต2

2682 เข่ือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห) ทายาง สพป เพชรบุรี เขต2

2683 บานทาลาว(พัชรศาสนราษฎรนุเคราะห) ทายาง สพป เพชรบุรี เขต2

2684 บานทายาง(ประชาสรรค) ทายาง สพป เพชรบุรี เขต2

2685 บานเเมประจันต ทายาง สพป เพชรบุรี เขต2

2686 วัดวังไคร(วชิรานุกูลประชาสรรค) ทายาง สพป เพชรบุรี เขต2

2687 วัดถ้ํารงค(ผานผดุง) บานลาด สพป เพชรบุรี เขต2

2688 บานซอง (ประชากรบํารุง) บานลาด สพป เพชรบุรี เขต2

2689 บานทรัพยพุทรา ชนแดน สพป เพชรบูรณ เขต1

2690 บาน กม.28 ชนแดน สพป เพชรบูรณ เขต1

2691 กิตติพิทยา ชนแดน สพป เพชรบูรณ เขต1

2692 บานทาขาม ชนแดน สพป เพชรบูรณ เขต1

2693 บานเขาชะโงก ชนแดน สพป เพชรบูรณ เขต1

2694 บานวังรวก ชนแดน สพป เพชรบูรณ เขต1

2695 บานหนองตาด ชนแดน สพป เพชรบูรณ เขต1

2696 บานโคกยาว ชนแดน สพป เพชรบูรณ เขต1

2697 บานคลองปลาหมอ ชนแดน สพป เพชรบูรณ เขต1

2698 บานศาลาลาย ชนแดน สพป เพชรบูรณ เขต1

2699 บานสักแหง เมือง สพป เพชรบูรณ เขต1
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2700 บานถ้ํานํ้าบัง เมือง สพป เพชรบูรณ เขต1

2701 บานสะเดียง เมือง สพป เพชรบูรณ เขต1

2702 อนุบาลเมืองเพชรบูรณ เมือง สพป เพชรบูรณ เขต1

2703 บานยางลาด เมือง สพป เพชรบูรณ เขต1

2704 บานวังขอนมิตรภาพที่ 137 เมือง สพป เพชรบูรณ เขต1

2705 บาน กม.2 บานงามประทีป เมือง สพป เพชรบูรณ เขต1

2706 บานคลองหวยนา เมือง สพป เพชรบูรณ เขต1

2707 บานสามแยกวังชมภู เมือง สพป เพชรบูรณ เขต1

2708 บานตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ สพป เพชรบูรณ เขต1

2709 บานทากกตาล เมืองฯ สพป เพชรบูรณ เขต1

2710 บานซับเปบ วังโปง สพป เพชรบูรณ เขต1

2711 บานดงลึก วังโปง สพป เพชรบูรณ เขต1

2712 บานวังแชกลอย วังโปง สพป เพชรบูรณ เขต1

2713 บานวังหิน วังโปง สพป เพชรบูรณ เขต1

2714 บานเหลาหญา เขาคอ สพป เพชรบูรณ เขต2

2715 บานทุงสมอ เขาคอ สพป เพชรบูรณ เขต2

2716 บานสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 เขาคอ สพป เพชรบูรณ เขต2

2717 บานทรัพยสวาง นํ้าหนาว สพป เพชรบูรณ เขต2

2718 บานซํามวง นํ้าหนาว สพป เพชรบูรณ เขต22718 บานซํามวง นํ้าหนาว สพป เพชรบูรณ เขต2

2719 บานวังกวาง นํ้าหนาว สพป เพชรบูรณ เขต2

2720 บานหลักดาน นํ้าหนาว สพป เพชรบูรณ เขต2

2721 บานหวยกะโปะ นํ้าหนาว สพป เพชรบูรณ เขต2

2722 บานหวยลาด นํ้าหนาว สพป เพชรบูรณ เขต2

2723 บานตาดกลอย หลมเกา สพป เพชรบูรณ เขต2

2724 บานแกงโตน หลมเกา สพป เพชรบูรณ เขต2

2725 บานโจะโหวะ หลมเกา สพป เพชรบูรณ เขต2

2726 บานดอยนํ้าเพียงดิน หลมเกา สพป เพชรบูรณ เขต2

2727 บานวังกนหวด หลมเกา สพป เพชรบูรณ เขต2

2728 บานหินโงน หลมเกา สพป เพชรบูรณ เขต2

2729 บานหวยสวิง หลมสัก สพป เพชรบูรณ เขต2

2730 บานกลาง หลมสัก สพป เพชรบูรณ เขต2

2731 ชุมชนบานติ้ว หลมสัก สพป เพชรบูรณ เขต2

2732 บานบุงคลา หลมสัก สพป เพชรบูรณ เขต2

2733 บานนํ้าดุกเหนือ หลมสัก สพป เพชรบูรณ เขต2

2734 บานวังยาว หลมสัก สพป เพชรบูรณ เขต2

2735 บานจางวาง หลมสัก สพป เพชรบูรณ เขต2

2736 บานรองดู หลมสัก สพป เพชรบูรณ เขต2

2737 บานลําตะครอ บึงสามพัน สพป เพชรบูรณ เขต3

2738 บานซับไมแดง บึงสามพัน สพป เพชรบูรณ เขต3

2739 อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) บึงสามพัน สพป เพชรบูรณ เขต3

2740 บานโปงบุญเจริญ บึงสามพัน สพป เพชรบูรณ เขต3

2741 บานซับสวัสดิ์ วิเชียรบุรี สพป เพชรบูรณ เขต3

2742 บานซับอีลุม วิเชียรบุรี สพป เพชรบูรณ เขต3

2743 รัฐประชานุสรณ วิเชียรบุรี สพป เพชรบูรณ เขต3

2744 บานบุมะกรูด วิเชียรบุรี สพป เพชรบูรณ เขต3
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2745 วัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี สพป เพชรบูรณ เขต3

2746 บานโคกสําราญ วิเชียรบุรี สพป เพชรบูรณ เขต3

2747 บานวังไผ วิเชียรบุรี สพป เพชรบูรณ เขต3

2748 บานหนองโปง วิเชียรบุรี สพป เพชรบูรณ เขต3

2749 บานหนองสะแก วิเชียรบุรี สพป เพชรบูรณ เขต3

2750 บานมวงชุม ศรีเทพ สพป เพชรบูรณ เขต3

2751 บานจัดสรร ศรีเทพ สพป เพชรบูรณ เขต3

2752 บานหนองหมู ศรีเทพ สพป เพชรบูรณ เขต3

2753 บานโคกสะแกลาด ศรีเทพ สพป เพชรบูรณ เขต3

2754 บานศรีเทพนอย ศรีเทพ สพป เพชรบูรณ เขต3

2755 บานหนองจอกวังกําแพง ศรีเทพ สพป เพชรบูรณ เขต3

2756 บานโคกรังนอย ศรีเทพ สพป เพชรบูรณ เขต3

2757 บานกองทูล (พิทักษราษฎรวิทยาคาร) หนองไผ สพป เพชรบูรณ เขต3

2758 บานตีบใต หนองไผ สพป เพชรบูรณ เขต3

2759 บานไรเหนือ หนองไผ สพป เพชรบูรณ เขต3

2760 บานวังอาง หนองไผ สพป เพชรบูรณ เขต3

2761 ชุมชนบานโภชน หนองไผ สพป เพชรบูรณ เขต3

2762 บานเพชรละคร หนองไผ สพป เพชรบูรณ เขต3

2763 บานปากตก หนองไผ สพป เพชรบูรณ เขต32763 บานปากตก หนองไผ สพป เพชรบูรณ เขต3

2764 บานคลองตะพานหิน หนองไผ สพป เพชรบูรณ เขต3

2765 บานไทรทอง หนองไผ สพป เพชรบูรณ เขต3

2766 อนุบาลหนองไผ หนองไผ สพป เพชรบูรณ เขต3

2767 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) เมือง สพป แพร เขต1

2768 บานนาแหลม(กองแกวราษฎรอุปถัมภ) เมือง สพป แพร เขต1

2769 รัฐราษฎรบํารุง เมือง สพป แพร เขต1

2770 บานแมหลาย(ประชานุสรณ) เมือง สพป แพร เขต1

2771 บานนาคูหา เมือง สพป แพร เขต1

2772 บานปาแดง(วันรัตตวิทยา) เมือง สพป แพร เขต1

2773 ราชประชานุเคราะห 25 รองกวาง สพป แพร เขต1

2774 บานแมยางรอง(แมยางประชานุเคราะห) รองกวาง สพป แพร เขต1

2775 บานรองกวาง(จันทิมาคม) รองกวาง สพป แพร เขต1

2776 บานแมแรม สอง สพป แพร เขต1

2777 ไทยรัฐวิทยา 31 (พุทธิมาศึกษากร) สอง สพป แพร เขต1

2778 บานคุม(ประสารราษฏรวิทยา) สอง สพป แพร เขต1

2779 บานดอนชัย(ประชาอุทิศ) สอง สพป แพร เขต1

2780 บานนาหลวง(ประชาพัฒนา) สอง สพป แพร เขต1

2781 แมคํามีตําหนักธรรม(ตําหนักธรรมวิทยาคาร) หนองมวงไข สพป แพร เขต1

2782 บานทุงแคว(คันธวงควิทยาคาร) หนองมวงไข สพป แพร เขต1

2783 บานแมจ๊ัวะ เดนชัย สพป แพร เขต2

2784 บานนํ้าริน (คุรุราษฎรรังสรรค) ลอง สพป แพร เขต2

2785 บานปง(วัฒนาวิทยาคาร) ลอง สพป แพร เขต2

2786 ประชารัฐวิทยาคาร ลอง สพป แพร เขต2

2787 บานนาตุม(คุรุราษฎรวิทยานุสรณ) ลอง สพป แพร เขต2

2788 บานเหลา(รัฐราษฎรบํารุง) ลอง สพป แพร เขต2

2789 บานแหลง(คุรุประชาสามัคคี) ลอง สพป แพร เขต2
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2790 บานดอนมูล(สุวรรณสาราษฎรบํารุง) ลอง สพป แพร เขต2

2791 บานแมจองไฟ (รัฐราษฎรพัฒนา) ลอง สพป แพร เขต2

2792 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ( เดิมชื่อ : ชุมชนจรูญลองรัตนาคาร ) ลอง สพป แพร เขต2

2793 บานไรหลวง วังชิ้น สพป แพร เขต2

2794 บานปาคาปามวง วังชิ้น สพป แพร เขต2

2795 บานวังกวาง วังชิ้น สพป แพร เขต2

2796 บานหาดร่ัว วังชิ้น สพป แพร เขต2

2797 บานใหม(สมบัติทวีประชาสรรค) วังชิ้น สพป แพร เขต2

2798 บานมวงคํา วังชิ้น สพป แพร เขต2

2799 บานหัวดง สูงเมน สพป แพร เขต2

2800 วัดพระหลวง สูงเมน สพป แพร เขต2

2801 วัดศรีดอก สูงเมน สพป แพร เขต2

2802 ราชประชานุเคราะห 36 กะทู สพป ภูเก็ต

2803 วัดสุวรรณคีรีวงศ กะทู สพป ภูเก็ต

2804 บานบางเทา ถลาง สพป ภูเก็ต

2805 บานแหลมทราย ถลาง สพป ภูเก็ต

2806 วัดเทพกระษัตรี ถลาง สพป ภูเก็ต

2807 บานปาคลอก ถลาง สพป ภูเก็ต

2808 บานพารา ถลาง สพป ภูเก็ต2808 บานพารา ถลาง สพป ภูเก็ต

2809 วัดสุวรรณคีรีเขต เมือง สพป ภูเก็ต

2810 เกาะสิเหร เมือง สพป ภูเก็ต

2811 บานทุงคา เมือง สพป ภูเก็ต

2812 บานขีศรีสงาโนนเสียว กันทรวิชัย สพป มหาสารคาม เขต1

2813 อนุบาลกันทรวิชัย กันทรวิชัย สพป มหาสารคาม เขต1

2814 บานใครนุน กันทรวิชัย สพป มหาสารคาม เขต1

2815 บานนาสีนวน กันทรวิชัย สพป มหาสารคาม เขต1

2816 ชุมชนบานลาด กันทรวิชัย สพป มหาสารคาม เขต1

2817 นาดีศรีสุข กันทรวิชัย สพป มหาสารคาม เขต1

2818 บานอีตื้อดอนหวายขม้ิน กันทรวิชัย สพป มหาสารคาม เขต1

2819 บานโคกลิ่น แกดํา สพป มหาสารคาม เขต1

2820 บานโสกแดง แกดํา สพป มหาสารคาม เขต1

2821 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 โกสุมพิสัย สพป มหาสารคาม เขต1

2822 บานจานโนนสูง เชียงยืน สพป มหาสารคาม เขต1

2823 บานฮองไผ บรบือ สพป มหาสารคาม เขต1

2824 บานดอนพยอม บรบือ สพป มหาสารคาม เขต1

2825 บานโนนทองโนนสะอาด บรบือ สพป มหาสารคาม เขต1

2826 บานเกาใหม บรบือ สพป มหาสารคาม เขต1

2827 บานบอใหญ บรบือ สพป มหาสารคาม เขต1

2828 บกพราว บรบือ สพป มหาสารคาม เขต1

2829 บานทาสองคอน เมือง สพป มหาสารคาม เขต1

2830 ชุมชนบานลาด เมือง สพป มหาสารคาม เขต1

2831 บานวังไผปาจ่ัน เมือง สพป มหาสารคาม เขต1

2832 มหาวิชานุกูล เมือง สพป มหาสารคาม เขต1

2833 บานหนองคู เมือง สพป มหาสารคาม เขต1

2834 บานหนองโจดสวนมอน เมืองมหาสารคาม สพป มหาสารคาม เขต1
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2835 บานเขวาไร(ดรุณวิทยา) นาเชือก สพป มหาสารคาม เขต2

2836 บานหนองแสง นาเชือก สพป มหาสารคาม เขต2

2837 บานหวยหลาว นาเชือก สพป มหาสารคาม เขต2

2838 บานหวยหิน นาเชือก สพป มหาสารคาม เขต2

2839 บานชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก สพป มหาสารคาม เขต2

2840 บานดงมวงหัวดงหนองบาก นาเชือก สพป มหาสารคาม เขต2

2841 บานปาแดง นาเชือก สพป มหาสารคาม เขต2

2842 บานอีโต นาเชือก สพป มหาสารคาม เขต2

2843 บานหนองปอ นาเชือก สพป มหาสารคาม เขต2

2844 บานดงยาง นาดูน สพป มหาสารคาม เขต2

2845 อนุบาลนครจําปาศรี นาดูน สพป มหาสารคาม เขต2

2846 บานหนองบัวคู นาดูน สพป มหาสารคาม เขต2

2847 บานหนองไผดามขวาน นาดูน สพป มหาสารคาม เขต2

2848 บานเตาบา พยัคฆภูมิพิสัย สพป มหาสารคาม เขต2

2849 บานดง พยัคฆภูมิพิสัย สพป มหาสารคาม เขต2

2850 บานเขวาทุง พยัคฆภูมิพิสัย สพป มหาสารคาม เขต2

2851 บานมะชมโนนสงา พยัคฆภูมิพิสัย สพป มหาสารคาม เขต2

2852 บานเหลา พยัคฆภูมิพิสัย สพป มหาสารคาม เขต2

2853 บานทัพปาจิก พยัคฆภูมิพิสัย สพป มหาสารคาม เขต22853 บานทัพปาจิก พยัคฆภูมิพิสัย สพป มหาสารคาม เขต2

2854 บานมะโบ พยัคฆภูมิพิสัย สพป มหาสารคาม เขต2

2855 บานหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย สพป มหาสารคาม เขต2

2856 บานหัวชางโคกมวง ยางสีสุราช สพป มหาสารคาม เขต2

2857 บานหนองแปน ยางสีสุราช สพป มหาสารคาม เขต2

2858 บานหนองหนอง ยางสีสุราช สพป มหาสารคาม เขต2

2859 บานดงแคน ยางสีสุราช สพป มหาสารคาม เขต2

2860 บานตาพวนสรางแซง ยางสีสุราช สพป มหาสารคาม เขต2

2861 บานหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช สพป มหาสารคาม เขต2

2862 บานหนองรูแข ยางสีสุราช สพป มหาสารคาม เขต2

2863 ราชประชานุเคราะห 18 วาปปทุม สพป มหาสารคาม เขต2

2864 บานสนาม วาปปทุม สพป มหาสารคาม เขต2

2865 บานหนองตาไกเผือกใตวิทยา วาปปทุม สพป มหาสารคาม เขต2

2866 ชุมชนบานโพธิ์สองหองวิทยา วาปปทุม สพป มหาสารคาม เขต2

2867 บานดูหนองโก วาปปทุม สพป มหาสารคาม เขต2

2868 เมืองวาปปทุม วาปปทุม สพป มหาสารคาม เขต2

2869 ราชประชานุเคราะห 17 วาปปทุม สพป มหาสารคาม เขต2

2870 บานกุดนาดีโนนลาน วาปปทุม สพป มหาสารคาม เขต2

2871 ราชประชานุเคราะห 16 วาปปทุม สพป มหาสารคาม เขต2

2872 บานนาโพธิ์ กุดรัง สพป มหาสารคาม เขต3

2873 บานโนนสมบูรณ กุดรัง สพป มหาสารคาม เขต3

2874 บานหนองแสง กุดรัง สพป มหาสารคาม เขต3

2875 บานวังกุง โกสุมพิสัย สพป มหาสารคาม เขต3

2876 บานวังโพน โกสุมพิสัย สพป มหาสารคาม เขต3

2877 บานวังจาน โกสุมพิสัย สพป มหาสารคาม เขต3

2878 บานดอนจําปาดอนสวรรค โกสุมพิสัย สพป มหาสารคาม เขต3

2879 บานบะหลวงหนองแวง โกสุมพิสัย สพป มหาสารคาม เขต3
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2880 หินแหเสริมศิลป โกสุมพิสัย สพป มหาสารคาม เขต3

2881 หนองกุงศาลานํ้าเที่ยงวิทยากร (ชื่อเกา : บานหนองกุงวิทยากร) โกสุมพิสัย สพป มหาสารคาม เขต3

2882 บานทันดูเหนือ โกสุมพิสัย สพป มหาสารคาม เขต3

2883 บานคุยโพธิ์ โกสุมพิสัย สพป มหาสารคาม เขต3

2884 บานดอนกลอยหนองยาง โกสุมพิสัย สพป มหาสารคาม เขต3

2885 ชุมชนบานกุดปลาดุก ชื่นชม สพป มหาสารคาม เขต3

2886 บานหนองนาไรเดี่ยว ชื่นชม สพป มหาสารคาม เขต3

2887 บานผักแวน ชื่นชม สพป มหาสารคาม เขต3

2888 บานคํานางโอก นิคมคําสรอย สพป มุกดาหาร

2889 บานนํ้าเที่ยง วันครู 2501 คําชะอี สพป มุกดาหาร

2890 หวยตาเปอะ คําชะอี สพป มุกดาหาร

2891 บานหนองบง คําชะอี สพป มุกดาหาร

2892 บานหนองเอี่ยน คําชะอี สพป มุกดาหาร

2893 บานกกตูม ดงหลวง สพป มุกดาหาร

2894 บานหนองยาง ดงหลวง สพป มุกดาหาร

2895 บานดงหลวง ดงหลวง สพป มุกดาหาร

2896 บานมะนาว ดงหลวง สพป มุกดาหาร

2897 บานหนองคอง ดงหลวง สพป มุกดาหาร

2898 รมเกลา ดงหลวง สพป มุกดาหาร2898 รมเกลา ดงหลวง สพป มุกดาหาร

2899 บานหวยกอก 2 ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2900 นาหวาประชาสรรค (บานนาหวา) ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2901 บานนาสะโน ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2902 บานนาสะเม็งวิทยา ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2903 บานดง ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2904 บานนายาง ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2905 บานบาก 2 ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2906 บานหนองเม็ก ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2907 บานนาโพธิ์ ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2908 บานโคกสวาง1 ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2909 บานปาพยอม ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2910 สยามกลการ 4 ดอนตาล สพป มุกดาหาร

2911 บานคําสรอย นิคมคําสรอย สพป มุกดาหาร

2912 บานหนองนกเขียน นิคมคําสรอย สพป มุกดาหาร

2913 บานนาสองหอง เมือง สพป มุกดาหาร

2914 บานนาเสือหลายหนองยอ เมือง สพป มุกดาหาร

2915 บานพรานอน เมือง สพป มุกดาหาร

2916 บานเหมืองบา เมือง สพป มุกดาหาร

2917 บานปงโพน เมือง สพป มุกดาหาร

2918 บานสามขัว เมือง สพป มุกดาหาร

2919 บานโนนศรี เมือง สพป มุกดาหาร

2920 บานสมปอย"รอดนุกูล" เมือง สพป มุกดาหาร

2921 บานนาโด เมือง สพป มุกดาหาร

2922 บานสงเปลือย เมือง สพป มุกดาหาร

2923 บานหนองไผ เมือง สพป มุกดาหาร

2924 ชุมชนโพนทราย เมือง สพป มุกดาหาร
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2925 เมืองใหม เมือง สพป มุกดาหาร

2926 บานหนองแวง เมืองมุกดาหาร สพป มุกดาหาร

2927 บานง้ิว หนองสูง สพป มุกดาหาร

2928 ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง สพป มุกดาหาร

2929 สมเด็จพระศรีฯ84พรรษา หวานใหญ สพป มุกดาหาร

2930 อนุบาลขุนยวม ขุนยวม สพป แมฮองสอน เขต1

2931 ชุมชนบานเมืองปอน ขุนยวม สพป แมฮองสอน เขต1

2932 บานหนองแหง ขุนยวม สพป แมฮองสอน เขต1

2933 บานแมแจะ ขุนยวม สพป แมฮองสอน เขต1

2934 บานหวาโน ขุนยวม สพป แมฮองสอน เขต1

2935 บานปางตอง ขุนยวม สพป แมฮองสอน เขต1

2936 บานแมอูคอหลวง ขุนยวม สพป แมฮองสอน เขต1

2937 ตชด.บานแสนลือ ปางมะผา สพป แมฮองสอน เขต1

2938 บานถ้ําลอด ปางมะผา สพป แมฮองสอน เขต1

2939 บานวนาหลวง ปางมะผา สพป แมฮองสอน เขต1

2940 ราชประชานุเคราะห 34 ปางมะผา สพป แมฮองสอน เขต1

2941 ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ 2 ปางมะผา สพป แมฮองสอน เขต1

2942 บานจาโบ ปางมะผา สพป แมฮองสอน เขต1

2943 บานปางคาม ปางมะผา สพป แมฮองสอน เขต12943 บานปางคาม ปางมะผา สพป แมฮองสอน เขต1

2944 บานแมละนา ปางมะผา สพป แมฮองสอน เขต1

2945 บานยาปาแหน ปางมะผา สพป แมฮองสอน เขต1

2946 อนุบาลปางมะผา ปางมะผา สพป แมฮองสอน เขต1

2947 ทุงโปงมิตรภาพที่ 78 ปาย สพป แมฮองสอน เขต1

2948 บานเมืองแปง ปาย สพป แมฮองสอน เขต1

2949 บานปายาง ปาย สพป แมฮองสอน เขต1

2950 ราชประชานุเคราะห 22 ปาย สพป แมฮองสอน เขต1

2951 ชุมชนบานแมฮี้ ปาย สพป แมฮองสอน เขต1

2952 บานใหมสหสัมพันธ ปาย สพป แมฮองสอน เขต1

2953 อนุบาลปาย(เวียงใต) ปาย สพป แมฮองสอน เขต1

2954 สังวาลยวิทย 3 ปาย สพป แมฮองสอน เขต1

2955 อนุบาลแมฮองสอน เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2956 บานกุงไมสักมิตรภาพที่ 98 เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2957 บานในสอย เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2958 บานไมสะเป เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2959 บานสบปอง เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2960 ศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2961 ชุมชนบานผาบอง เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2962 บานหวยเดื่อ เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2963 บานหวยเสือเฒา (เจากอแกวอุปถัมภ) เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2964 บานนาปาแปก เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2965 บานหวยขาน เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2966 บานหวยมะเขือสม เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2967 รมเกลาปางตอง เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2968 บานหวยปูลิง เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2969 บานปาลาน เมือง สพป แมฮองสอน เขต1
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2970 บานแมจา เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2971 บานยอดดอยวิทยา เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2972 เสรีวิทยา เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2973 บานหวยโปง เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2974 ไทยรัฐวิทยา 99 (บานแมสุยะ) เมือง สพป แมฮองสอน เขต1

2975 บานขุนแมลา แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2976 บานแมเตี๋ย แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2977 บานหวยผ้ึงใหม แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2978 แมอุมพาย แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2979 บานกอกหลวง แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2980 แมลาง้ิว แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2981 ราชประชานุเคราะห 21 แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2982 ชุมชนแมลาศึกษา แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2983 บานหัวลา แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2984 ตชด.บานตุน  แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2985 บานละอูบ แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2986 บานหวยหา แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2987 ศิษยเกาพยาบาลศิริราชบานดง แมลานอย สพป แมฮองสอน เขต2

2988 บานสบหาร แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต22988 บานสบหาร แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

2989 เจาพอหลวงอุปถัมภ 10 แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

2990 บานแมอมพาย แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

2991 บานแมอุมปอก แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

2992 บานหวยฮากไม แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

2993 บานหวยฮากไมใต แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

2994 บานโกแประ แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

2995 บานจอปราคี แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

2996 บานปอหม้ือ แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

2997 ชุมชนบานนํ้าดิบ แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

2998 ทาตาฝง แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

2999 บานคะปวง แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

3000 บานหวยทราย แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

3001 บานหวยสิงห แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

3002 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

3003 ไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

3004 บานไรวิทยา แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

3005 พระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี (วัดศรีบุญเรือง) แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

3006 บานแมกะไน แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

3007 บานแมจาง แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

3008 สังวาลยวิทยา แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

3009 บานโพซอ แมสะเรียง สพป แมฮองสอน เขต2

3010 บานทะโลงเหนือ สบเมย สพป แมฮองสอน เขต2

3011 บานแมลาย สบเมย สพป แมฮองสอน เขต2

3012 บานแมเงา สบเมย สพป แมฮองสอน เขต2

3013 บานแมสวด สบเมย สพป แมฮองสอน เขต2

3014 ลองแพวิทยา สบเมย สพป แมฮองสอน เขต2



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

3015 บานซิวาเดอ สบเมย สพป แมฮองสอน เขต2

3016 บานโตแฮ สบเมย สพป แมฮองสอน เขต2

3017 บานดอยงาม สบเมย สพป แมฮองสอน เขต2

3018 บานเลโคะ สบเมย สพป แมฮองสอน เขต2

3019 บานติ้ว คอวัง สพป ยโสธร เขต1

3020 อนุบาลคอวัง คอวัง สพป ยโสธร เขต1

3021 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) คําเข่ือนแกว สพป ยโสธร เขต1

3022 โซงเหลาโปวิทยา คําเข่ือนแกว สพป ยโสธร เขต1

3023 บานนาหลูเหลาตอง คําเข่ือนแกว สพป ยโสธร เขต1

3024 ราชประชานุเคราะห 28 คําเข่ือนแกว สพป ยโสธร เขต1

3025 บานเหลาฝาย คําเข่ือนแกว สพป ยโสธร เขต1

3026 บานคุม มหาชนะชัย สพป ยโสธร เขต1

3027 บานผือเหมือดมวงพัฒนา เมือง สพป ยโสธร เขต1

3028 บานสามเพียแสนจําปา เมือง สพป ยโสธร เขต1

3029 บานเชือก เมือง สพป ยโสธร เขต1

3030 บานทุงนางโอก(ออนอํานวยศิลป) เมือง สพป ยโสธร เขต1

3031 ชุมชนบานหนองคู(อินทรประชาการ) เมือง สพป ยโสธร เขต1

3032 บานหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) กุดชุม สพป ยโสธร เขต2

3033 อนุบาลบานกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค) กุดชุม สพป ยโสธร เขต23033 อนุบาลบานกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค) กุดชุม สพป ยโสธร เขต2

3034 บานสองคร กุดชุม สพป ยโสธร เขต2

3035 บานภูถ้ําพระพรเจริญ กุดชุม สพป ยโสธร เขต2

3036 บานกุดไกรสร กุดชุม สพป ยโสธร เขต2

3037 บานหนองบัวบาน กุดชุม สพป ยโสธร เขต2

3038 บานทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร) ทรายมูล สพป ยโสธร เขต2

3039 บานนาเฮืองนางชางเฒา ไทยเจริญ สพป ยโสธร เขต2

3040 บานกระจาย ปาติ้ว สพป ยโสธร เขต2

3041 บานเซซงพัฒนา ปาติ้ว สพป ยโสธร เขต2

3042 บานโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี ปาติ้ว สพป ยโสธร เขต2

3043 ชุมชนบานนากอกหนองบก เลิงนกทา สพป ยโสธร เขต2

3044 นอมเกลา เลิงนกทา สพป ยโสธร เขต2

3045 บานปาข้ียาง เลิงนกทา สพป ยโสธร เขต2

3046 บานหนองเลิงคํา เลิงนกทา สพป ยโสธร เขต2

3047 บานแยประชาสรรค เลิงนกทา สพป ยโสธร เขต2

3048 อนุบาลเลิงนกทา เลิงนกทา สพป ยโสธร เขต2

3049 บานทาสมอโคกสมบูรณ มหาชนะชัย สพป ยโสธร เขต13

3050 บานลือมุ กรงปนัง สพป ยะลา เขต1

3051 บานปุโรง กรงปนัง สพป ยะลา เขต1

3052 บานสะเอะ กรงปนัง สพป ยะลา เขต1

3053 บานทาสาป เมือง สพป ยะลา เขต1

3054 สามแยกบานเนียง  (สิทธิพันธอนุกูล) เมือง สพป ยะลา เขต1

3055 บานตาสา เมือง สพป ยะลา เขต1

3056 บานยะลา เมือง สพป ยะลา เขต1

3057 วัดลําพะยา เมือง สพป ยะลา เขต1

3058 บานปอเยาะ เมือง สพป ยะลา เขต1

3059 บานบาตัน (ฟลอยดรอสอนุสรณ) เมือง สพป ยะลา เขต1
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3060 บานบุรินทร ( บุญชอบ สาครินทร ) เมือง สพป ยะลา เขต1

3061 นิบงชนูปถัมภ เมือง สพป ยะลา เขต1

3062 บานเบอเสง เมือง สพป ยะลา เขต1

3063 บานถ้ําศิลป เมือง สพป ยะลา เขต1

3064 บานกาดือแป รามัน สพป ยะลา เขต1

3065 บานคูวอ รามัน สพป ยะลา เขต1

3066 บานปาแตรายอ รามัน สพป ยะลา เขต1

3067 บานพะปูเงาะ รามัน สพป ยะลา เขต1

3068 บานโกตาบารู รามัน สพป ยะลา เขต1

3069 บานนาเตย รามัน สพป ยะลา เขต1

3070 บานจะกวะ รามัน สพป ยะลา เขต1

3071 บานโตะพราน รามัน สพป ยะลา เขต1

3072 บานกือแล รามัน สพป ยะลา เขต1

3073 บานไมแกน รามัน สพป ยะลา เขต1

3074 บานบาโงย รามัน สพป ยะลา เขต1

3075 พัฒนาบาลอ รามัน สพป ยะลา เขต1

3076 บานวังพญา รามัน สพป ยะลา เขต1

3077 ราชประชานุเคราะห 41 รามัน สพป ยะลา เขต1

3078 บานสะโต รามัน สพป ยะลา เขต13078 บานสะโต รามัน สพป ยะลา เขต1

3079 บานลูโบะปนยัง กาบัง สพป ยะลา เขต2

3080 บานบาละ กาบัง สพป ยะลา เขต2

3081 บานคีรีลาดพัฒนา บันนังสตา สพป ยะลา เขต2

3082 บานตะบิงติงงี บันนังสตา สพป ยะลา เขต2

3083 บานทรายแกว บันนังสตา สพป ยะลา เขต2

3084 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. บันนังสตา สพป ยะลา เขต2

3085 บานกาตอง ยะหา สพป ยะลา เขต2

3086 บานปาแดรู ยะหา สพป ยะลา เขต2

3087 บานหลักเขต ยะหา สพป ยะลา เขต2

3088 บานยะหา ยะหา สพป ยะลา เขต2

3089 บานละแอ ยะหา สพป ยะลา เขต2

3090 บานวังสําราญ ยะหา สพป ยะลา เขต2

3091 บานศรีนคร ธารโต สพป ยะลา เขต3

3092 นิคมสรางตนเองธารโต 5 ธารโต สพป ยะลา เขต3

3093 บานนิคมสรางตนเองธารโต ธารโต สพป ยะลา เขต3

3094 บานบอหิน ธารโต สพป ยะลา เขต3

3095 ไทยรัฐวิทยา 94 (บานบอนํ้ารอน) เบตง สพป ยะลา เขต3

3096 บานเบตง"สุภาพอนุสรณ" เบตง สพป ยะลา เขต3

3097 สังวาลยวิทย 5 เบตง สพป ยะลา เขต3

3098 บานวังใหม (ประชาอุทิศ ๒๕๑๙) เบตง สพป ยะลา เขต3

3099 บานอัยเยอรเวง เบตง สพป ยะลา เขต3

3100 บานดานสันติราษฎร เบตง สพป ยะลา เขต3

3101 บานดงกลาง จตุรพักตรพิมาน สพป รอยเอ็ด เขต1

3102 บานหัวนาคํา จตุรพักตรพิมาน สพป รอยเอ็ด เขต1

3103 รัฐประชาวิทยาคาร จตุรพักตรพิมาน สพป รอยเอ็ด เขต1

3104 บานรองคํา จตุรพักตรพิมาน สพป รอยเอ็ด เขต1
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3105 บานโคกกลาง จตุรพักตรพิมาน สพป รอยเอ็ด เขต1

3106 บานหนองแวงหนองหัวคน จตุรพักตรพิมาน สพป รอยเอ็ด เขต1

3107 จตุพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน สพป รอยเอ็ด เขต1

3108 บานเหลากลวย จังหาร สพป รอยเอ็ด เขต1

3109 บานผักแวนอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) จังหาร สพป รอยเอ็ด เขต1

3110 หัวนางามวิทยา จังหาร สพป รอยเอ็ด เขต1

3111 บานเขือง เชียงขวัญ สพป รอยเอ็ด เขต1

3112 บานหมูมน เชียงขวัญ สพป รอยเอ็ด เขต1

3113 ทาโพธิ์ผักกามวิทยา ทุงเขาหลวง สพป รอยเอ็ด เขต1

3114 บานหนาด ทุงเขาหลวง สพป รอยเอ็ด เขต1

3115 บานเขวาทุง ธวัชบุรี สพป รอยเอ็ด เขต1

3116 บานสองพ่ีนองวิทยาคาร ธวัชบุรี สพป รอยเอ็ด เขต1

3117 ไพศาลวิทยาคม ธวัชบุรี สพป รอยเอ็ด เขต1

3118 บานมะอึ ธวัชบุรี สพป รอยเอ็ด เขต1

3119 บานหนองเตา ธวัชบุรี สพป รอยเอ็ด เขต1

3120 บานปาสุม ธวัชบุรี สพป รอยเอ็ด เขต1

3121 บานนาโพธิ์ (สหพันธพิทยาภรณ) เมือง สพป รอยเอ็ด เขต1

3122 โสภโณประชาสรรค เมือง สพป รอยเอ็ด เขต1

3123 บานสังขสงยาง เมือง สพป รอยเอ็ด เขต13123 บานสังขสงยาง เมือง สพป รอยเอ็ด เขต1

3124 ชุมชนบานสีแกว เมือง สพป รอยเอ็ด เขต1

3125 บานคานหักโนนใหญ (ศิริเกตุประชาวิทย) เมือง สพป รอยเอ็ด เขต1

3126 บานหนองยูง เมือง สพป รอยเอ็ด เขต1

3127 ขัตติยะวงษา เมือง สพป รอยเอ็ด เขต1

3128 บานกลวยวิทยา ศรีสมเด็จ สพป รอยเอ็ด เขต1

3129 โนนสีดาวิทยา ศรีสมเด็จ สพป รอยเอ็ด เขต1

3130 บานนกเหาะ เกษตรวิสัย สพป รอยเอ็ด เขต2

3131 บานโพนทัน เกษตรวิสัย สพป รอยเอ็ด เขต2

3132 บานเขวาตะคลอง เกษตรวิสัย สพป รอยเอ็ด เขต2

3133 ชุมชนอุมเมาสิงหไคล เกษตรวิสัย สพป รอยเอ็ด เขต2

3134 บานขามปอม ปทุมรัตต สพป รอยเอ็ด เขต2

3135 บานข้ีเหล็ก ปทุมรัตต สพป รอยเอ็ด เขต2

3136 บานโพนงาม ปทุมรัตต สพป รอยเอ็ด เขต2

3137 บานขนวน(คุรุประชาสรรค) ปทุมรัตต สพป รอยเอ็ด เขต2

3138 ชุมชนบานโคกทม ปทุมรัตต สพป รอยเอ็ด เขต2

3139 เมืองปทุมรัตต ปทุมรัตต สพป รอยเอ็ด เขต2

3140 บานจานใต ปทุมรัตต สพป รอยเอ็ด เขต2

3141 บานเขวาโคกสวายโดด ปทุมรัตต สพป รอยเอ็ด เขต2

3142 บานดงมัน พนมไพร สพป รอยเอ็ด เขต2

3143 นานวลราษฎรนิยม พนมไพร สพป รอยเอ็ด เขต2

3144 บานดอนเจริญ พนมไพร สพป รอยเอ็ด เขต2

3145 บานพนมไพร พนมไพร สพป รอยเอ็ด เขต2

3146 บานโนนชัยศรีหนองแคน พนมไพร สพป รอยเอ็ด เขต2

3147 บานโพธิ์ใหญ พนมไพร สพป รอยเอ็ด เขต2

3148 บานสมสะอาด พนมไพร สพป รอยเอ็ด เขต2

3149 บานหัวหนองกุดหลด พนมไพร สพป รอยเอ็ด เขต2
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3150 บานนาชมดอนกลางวิทยา พนมไพร สพป รอยเอ็ด เขต2

3151 ทุงหม่ืนทุงแสนพิทยาคม พนมไพร สพป รอยเอ็ด เขต2

3152 บานหนองทัพไทย พนมไพร สพป รอยเอ็ด เขต2

3153 บานโพนทอง โพนทราย สพป รอยเอ็ด เขต2

3154 บานหนองพลับ โพนทราย สพป รอยเอ็ด เขต2

3155 บานกูคันธนามหนองฝงแดง โพนทราย สพป รอยเอ็ด เขต2

3156 บานโพนดวนสาวเอ โพนทราย สพป รอยเอ็ด เขต2

3157 บานเหลาฮก เมืองสรวง สพป รอยเอ็ด เขต2

3158 บานเปลือย(คุรุสรควิทยา) สุวรรณภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต2

3159 บานโคกสําโรง สุวรรณภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต2

3160 จานเตยวิทยาประชาสรรค สุวรรณภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต2

3161 หวานทาสมอวิทยา สุวรรณภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต2

3162 บานเหลาติ้ว สุวรรณภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต2

3163 โสภาพพิทยาภรณ สุวรรณภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต2

3164 บานลําโกน(คุรุรัฐราษฎรพัฒนา) สุวรรณภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต2

3165 บานหนองแหวหนองบัวทอง หนองฮี สพป รอยเอ็ด เขต2

3166 ดอนกลอยวิทยาคาร หนองฮี สพป รอยเอ็ด เขต2

3167 บานแจง อาจสามารถ สพป รอยเอ็ด เขต2

3168 บานหนองฮาง อาจสามารถ สพป รอยเอ็ด เขต23168 บานหนองฮาง อาจสามารถ สพป รอยเอ็ด เขต2

3169 หนองขามวิทยา อาจสามารถ สพป รอยเอ็ด เขต2

3170 บานหนองยางงัว อาจสามารถ สพป รอยเอ็ด เขต2

3171 เมืองอาจสามารถ อาจสามารถ สพป รอยเอ็ด เขต2

3172 บานคําพอง(ประชาราษฎรบํารุง) โพธิ์ชัย สพป รอยเอ็ด เขต3

3173 บานดงกลาง โพนทอง สพป รอยเอ็ด เขต3

3174 บานบะเค(ราษฎรผดุงวิทยาคาร) โพนทอง สพป รอยเอ็ด เขต3

3175 อนุบาลโพนทอง โพนทอง สพป รอยเอ็ด เขต3

3176 ชุมชนบานชมสะอาด เมยวดี สพป รอยเอ็ด เขต3

3177 บานโคกสี เมยวดี สพป รอยเอ็ด เขต3

3178 ชุมชนบานขวาว เสลภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต3

3179 บานหนองสิม เสลภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต3

3180 บานนาโพธิ์ เสลภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต3

3181 บานหนองหวานาคําพัฒนา เสลภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต3

3182 ไชยวานนาเลิงคุงสะอาด เสลภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต3

3183 บานดอนนอยทาแหตาลม เสลภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต3

3184 หนองหลวงประชาบํารุง เสลภูมิ สพป รอยเอ็ด เขต3

3185 บานหนองคํา หนองพอก สพป รอยเอ็ด เขต3

3186 บานทุงมะพราว กระบุรี สพป ระนอง

3187 บานรังแตน กระบุรี สพป ระนอง

3188 นิคมสงเคราะห กระบุรี สพป ระนอง

3189 กระบุรี กระบุรี สพป ระนอง

3190 บานดอนกลาง กระบุรี สพป ระนอง

3191 บานปลายคลองวัน กระบุรี สพป ระนอง

3192 บานหาดจิก กระบุรี สพป ระนอง

3193 มัชฌิมวิทยา กระบุรี สพป ระนอง

3194 ไทยรัฐวิทยา 97 (บานบางบอน) กระบุรี สพป ระนอง
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3195 บานลําเลียง กระบุรี สพป ระนอง

3196 บานสองแพรก กระบุรี สพป ระนอง

3197 ชนมพัฒนา กะเปอร สพป ระนอง

3198 บานดาน กะเปอร สพป ระนอง

3199 บานบางปรุ กะเปอร สพป ระนอง

3200 บานบางหิน กะเปอร สพป ระนอง

3201 บานนา กะเปอร สพป ระนอง

3202 บานบางเบน กะเปอร สพป ระนอง

3203 บานสํานัก กะเปอร สพป ระนอง

3204 ชาติเฉลิม เมือง สพป ระนอง

3205 บานทองหลาง เมือง สพป ระนอง

3206 บานเกาะเหลา เมือง สพป ระนอง

3207 บานคลองของ เมือง สพป ระนอง

3208 บานราชกรูด เมือง สพป ระนอง

3209 ราชประชานุเคราะห 38 เมือง สพป ระนอง

3210 บานทาฉาง เมือง สพป ระนอง

3211 บานหาดทรายดํา เมือง สพป ระนอง

3212 ทุงตาพลวิทยา ละอุน สพป ระนอง

3213 วัดชองลม ละอุน สพป ระนอง3213 วัดชองลม ละอุน สพป ระนอง

3214 ระวิราษฎรบํารุง ละอุน สพป ระนอง

3215 ไทยรัฐวิทยา 67 (บานนาพรุ) สุขสําราญ สพป ระนอง

3216 นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 6 นิคมพัฒนา สพป ระยอง เขต1

3217 วัดมาบขา นิคมพัฒนา สพป ระยอง เขต1

3218 วัดหนองพะวา บานคาย สพป ระยอง เขต1

3219 บานหนองสะพาน บานคาย สพป ระยอง เขต1

3220 บานคลองขนุน บานคาย สพป ระยอง เขต1

3221 บานทาเสา บานคาย สพป ระยอง เขต1

3222 บานหนองฆอ บานคาย สพป ระยอง เขต1

3223 บานมาบตอง บานคาย สพป ระยอง เขต1

3224 วัดละหารไร บานคาย สพป ระยอง เขต1

3225 วัดเนินกระปรอก บานฉาง สพป ระยอง เขต1

3226 วัดคีรีภาวนาราม บานฉาง สพป ระยอง เขต1

3227 วัดพลา บานฉาง สพป ระยอง เขต1

3228 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค บานฉาง สพป ระยอง เขต1

3229 วัดชากหมาก บานฉาง สพป ระยอง เขต1

3230 วัดสระแกว บานฉาง สพป ระยอง เขต1

3231 บานคลองกรํา ปลวกแดง สพป ระยอง เขต1

3232 นิคมสรางตนเอง  (จังหวัดระยอง 8) ปลวกแดง สพป ระยอง เขต1

3233 บานหมอมุย ปลวกแดง สพป ระยอง เขต1

3234 บานบึงตาตา ปลวกแดง สพป ระยอง เขต1

3235 บานตะพุนทอง เมือง สพป ระยอง เขต1

3236 วัดทาเรือ เมือง สพป ระยอง เขต1

3237 บานสํานักทอง เมือง สพป ระยอง เขต1

3238 วัดมาบชลูด เมือง สพป ระยอง เขต1

3239 วัดปลวกเกตุ เมืองระยอง สพป ระยอง เขต1
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3240 วัดตะพงนอก เมืองระยอง สพป ระยอง เขต1

3241 บานเนินไมหอม แกลง สพป ระยอง เขต2

3242 บานหนองคุย แกลง สพป ระยอง เขต2

3243 วัดเขานอย แกลง สพป ระยอง เขต2

3244 วัดเขาสํารอง แกลง สพป ระยอง เขต2

3245 บานเนินสมบูรณ แกลง สพป ระยอง เขต2

3246 วัดคลองปูน แกลง สพป ระยอง เขต2

3247 วัดไตรรัตนาราม แกลง สพป ระยอง เขต2

3248 วัดโพธิ์ทอง แกลง สพป ระยอง เขต2

3249 วัดหนองกันเกรา แกลง สพป ระยอง เขต2

3250 วัดเนินเขาดิน แกลง สพป ระยอง เขต2

3251 วัดหนองกะพอ แกลง สพป ระยอง เขต2

3252 วัดบานนา แกลง สพป ระยอง เขต2

3253 ชุมชนวัดตะเคียนงาม แกลง สพป ระยอง เขต2

3254 วัดปากนํ้าพังราด แกลง สพป ระยอง เขต2

3255 บานมะเดื่อ เขาชะเมา สพป ระยอง เขต2

3256 บานชําฆอ เขาชะเมา สพป ระยอง เขต2

3257 บานนํ้ากรอย เขาชะเมา สพป ระยอง เขต2

3258 บานชุมแสง วังจันทร สพป ระยอง เขต23258 บานชุมแสง วังจันทร สพป ระยอง เขต2

3259 บานหนองมวง วังจันทร สพป ระยอง เขต2

3260 ไทยรัฐวิทยา 43 (บานคลองเขต) วังจันทร สพป ระยอง เขต2

3261 วัดปายุบ วังจันทร สพป ระยอง เขต2

3262 บานเขาตลาด วังจันทร สพป ระยอง เขต2

3263 บานคลองบางบอ วังจันทร สพป ระยอง เขต2

3264 ชุมชนบานวังจันทร วังจันทร สพป ระยอง เขต2

3265 บานทุงแฝก จอมบึง สพป ราชบุรี เขต1

3266 บานวังปลา จอมบึง สพป ราชบุรี เขต1

3267 บานจอมบึง(วาปพรอมประชาศึกษา) จอมบึง สพป ราชบุรี เขต1

3268 บานรางมวง จอมบึง สพป ราชบุรี เขต1

3269 อนุบาลจอมบึง จอมบึง สพป ราชบุรี เขต1

3270 บานหนองสีนวล จอมบึง สพป ราชบุรี เขต1

3271 บานเบิกไพร จอมบึง สพป ราชบุรี เขต1

3272 บานหนองปรือ จอมบึง สพป ราชบุรี เขต1

3273 วัดเขาปนทอง จอมบึง สพป ราชบุรี เขต1

3274 วัดหนองบัวคาย จอมบึง สพป ราชบุรี เขต1

3275 บานลําพระ บานคา สพป ราชบุรี เขต1

3276 บานโปงกระทิงบน บานคา สพป ราชบุรี เขต1

3277 โรตาร่ี 1 บานพุนํ้ารอน บานคา สพป ราชบุรี เขต1

3278 วัดชองลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) บานคา สพป ราชบุรี เขต1

3279 วัดหนองพันจันทร บานคา สพป ราชบุรี เขต1

3280 บานเขาถาน ปากทอ สพป ราชบุรี เขต1

3281 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค) ปากทอ สพป ราชบุรี เขต1

3282 อนุบาลปากทอ ปากทอ สพป ราชบุรี เขต1

3283 ธรรมจาริณีวิทยา ปากทอ สพป ราชบุรี เขต1

3284 บานทายาง ปากทอ สพป ราชบุรี เขต1



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

3285 บานพุเกตุ ปากทอ สพป ราชบุรี เขต1

3286 ทบอ.บูรณวิทยา เมือง สพป ราชบุรี เขต1

3287 วัดหวยหมู (อมรธรรมรัตราษฏรบํารุง) เมือง สพป ราชบุรี เขต1

3288 วัดดอนแจง(ไสวราษฎรวิทยาคาร) เมือง สพป ราชบุรี เขต1

3289 วัดพเนินพลู เมือง สพป ราชบุรี เขต1

3290 ทบอ.โยธินวิทยา เมือง สพป ราชบุรี เขต1

3291 วัดทายเมือง เมือง สพป ราชบุรี เขต1

3292 วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) เมือง สพป ราชบุรี เขต1

3293 วัดหวยไผ เมือง สพป ราชบุรี เขต1

3294 วัดโพธิ์ดก เมือง สพป ราชบุรี เขต1

3295 อบจ.รบ.1 (วัดหวยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ) เมืองราชบุรี สพป ราชบุรี เขต1

3296 วัดแจงเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห) วัดเพลง สพป ราชบุรี เขต1

3297 อนุบาลวัดเพลง วัดเพลง สพป ราชบุรี เขต1

3298 บานทามะขาม สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3299 บานบอหวี (กลุมนักขาวหญิงสอง) สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3300 รุจิรพัฒน สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3301 บานชัฎหนองหมี สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3302 บานมะขามเอน สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3303 ธรรมศาสตร-จุฬา2 สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต13303 ธรรมศาสตร-จุฬา2 สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3304 บานกลวย สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3305 บานทุงศาลา สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3306 บานหนองขาม สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3307 อนุบาลสวนผ้ึง สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3308 บานตะโกลาง สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3309 สินแรสยาม สวนผ้ึง สพป ราชบุรี เขต1

3310 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง (ดอนคลังวิทยา) ดําเนินสะดวก สพป ราชบุรี เขต2

3311 วัดเวฬุวนาราม (เลี่ยมชนะปรียาประชาสรรค) ดําเนินสะดวก สพป ราชบุรี เขต2

3312 วัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษประชาสรรค) ดําเนินสะดวก สพป ราชบุรี เขต2

3313 วัดบานไร ดําเนินสะดวก สพป ราชบุรี เขต2

3314 วัดทาเรือ ดําเนินสะดวก สพป ราชบุรี เขต2

3315 วัดคูหาสวรรค ดําเนินสะดวก สพป ราชบุรี เขต2

3316 วัดแกว(รัตนบินวิทยาคาร) บางแพ สพป ราชบุรี เขต2

3317 วัดทํานบ บางแพ สพป ราชบุรี เขต2

3318 วัดบานใหม บางแพ สพป ราชบุรี เขต2

3319 วัดหัวโพ บางแพ สพป ราชบุรี เขต2

3320 บานหนองไกขัน บานโปง สพป ราชบุรี เขต2

3321 วัดเขาขลุง บานโปง สพป ราชบุรี เขต2

3322 วัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห) บานโปง สพป ราชบุรี เขต2

3323 วัดไผสามเกาะ(ปญญาประชาสามัคคี) บานโปง สพป ราชบุรี เขต2

3324 วัดอัมพวนาราม(ดงมะมวง) บานโปง สพป ราชบุรี เขต2

3325 วัดบัวงาม บานโปง สพป ราชบุรี เขต2

3326 วัดหุบกระทิง บานโปง สพป ราชบุรี เขต2

3327 วัดโพธิ์รัตนาราม บานโปง สพป ราชบุรี เขต2

3328 คายลูกเสือบานโปง บานโปง สพป ราชบุรี เขต2

3329 บานพุลุง(กรป.กลางอุปถัมภ) โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2
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3330 วัดหนองมะคา โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3331 วัดบานหมอ(ประชารังษี) โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3332 วัดสนามชัย โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3333 วัดหนองกลางดง โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3334 วัดดอนทราย โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3335 วัดทามะขาม โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3336 วัดบางลาน โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3337 วัดเขาพระ โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3338 วัดโคกทอง โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3339 วัดทาหลวงพล(ถาวรวิทยา) โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3340 วัดชัยรัตน โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3341 วัดแกวฟา โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3342 วัดนางแกว โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3343 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3344 วัดพระศรีอารย โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3345 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3346 อนุบาลโพธาราม โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3347 วัดสรอยฟา โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3348 บานหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ) โพธาราม สพป ราชบุรี เขต23348 บานหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ) โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3349 บานหนองใยบัว โพธาราม สพป ราชบุรี เขต2

3350 โคกสําโรง โคกสําโรง สพป ลพบุรี เขต1

3351 บานวังเพลิง โคกสําโรง สพป ลพบุรี เขต1

3352 วัดหนองหอย โคกสําโรง สพป ลพบุรี เขต1

3353 วัดหวยโปง โคกสําโรง สพป ลพบุรี เขต1

3354 อนุบาลทาวุง ทาวุง สพป ลพบุรี เขต1

3355 สิงหฤกษประสิทธิ์ ทาวุง สพป ลพบุรี เขต1

3356 บานมวงอยูประยงค ณ บานเบิก ทาวุง สพป ลพบุรี เขต1

3357 วัดโพธิ์เกษตร ทาวุง สพป ลพบุรี เขต1

3358 วัดหัวสําโรง ทาวุง สพป ลพบุรี เขต1

3359 วัดโปงแค บานหม่ี สพป ลพบุรี เขต1

3360 วัดเทพอําไพ บานหม่ี สพป ลพบุรี เขต1

3361 วัดธรรมิการาม บานหม่ี สพป ลพบุรี เขต1

3362 วัดบานดาบ เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3363 วัดโบสถ เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3364 ทบอ.สองเหลาสราง เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3365 วัดทุงสิงหโต เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3366 วัดสระมะเกลือ เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3367 บานหวยสม เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3368 วัดชีแวะ เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3369 วัดใดใหญ เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3370 ทบอ.คายนารายณศึกษา เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3371 เมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ) เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3372 วัดหลวงทายตลาด เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3373 วัดสิงหทอง "บุญมีประชานุเคราะห" เมือง สพป ลพบุรี เขต1

3374 วัดโพธิ์เกาตน เมือง สพป ลพบุรี เขต1
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3375 อนุบาลโคกเจริญ โคกเจริญ สพป ลพบุรี เขต2

3376 บานโคกแสมสาร โคกเจริญ สพป ลพบุรี เขต2

3377 บานเขาราบ โคกเจริญ สพป ลพบุรี เขต2

3378 บานวังตาอินทร โคกเจริญ สพป ลพบุรี เขต2

3379 บานสระเพลง โคกเจริญ สพป ลพบุรี เขต2

3380 บานพุกะชัด โคกเจริญ สพป ลพบุรี เขต2

3381 บานหวยสาราม โคกเจริญ สพป ลพบุรี เขต2

3382 บานลําโปงเพชร โคกเจริญ สพป ลพบุรี เขต2

3383 บานหนองมะคา โคกเจริญ สพป ลพบุรี เขต2

3384 บานลังกาประชาสรรค ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3385 บานโกรกรกฟา ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3386 บานทาดินดํา ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3387 บานวังกานเหลือง ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3388 บานหนองปลาไหล ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3389 บานสันตะลุง ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3390 บานซับงูเหลือม ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3391 บานนาโสม ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3392 นิคมลํานารายณ ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3393 บานเขาสมโภชน ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต23393 บานเขาสมโภชน ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3394 บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3395 บานมวงคอม ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3396 วัดสวางอารมณ ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3397 บานมะกอกหวาน ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3398 สัตยาไส ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3399 บานบอนํ้า ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3400 วัดโพธิ์งาม ชัยบาดาล สพป ลพบุรี เขต2

3401 อนุบาลทาหลวง ทาหลวง สพป ลพบุรี เขต2

3402 บานทาหลวง ทาหลวง สพป ลพบุรี เขต2

3403 บานหนองประดู ทาหลวง สพป ลพบุรี เขต2

3404 บานหนองหัวชาง ทาหลวง สพป ลพบุรี เขต2

3405 บานดีลัง พัฒนานิคม สพป ลพบุรี เขต2

3406 พรหมรังสี พัฒนานิคม สพป ลพบุรี เขต2

3407 นํ้าสุดวิไลประชาสรรค พัฒนานิคม สพป ลพบุรี เขต2

3408 บานมะนาวหวาน พัฒนานิคม สพป ลพบุรี เขต2

3409 บานซับโศก พัฒนานิคม สพป ลพบุรี เขต2

3410 บานสวนมะเดื่อ พัฒนานิคม สพป ลพบุรี เขต2

3411 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม พัฒนานิคม สพป ลพบุรี เขต2

3412 บานกุดตาเพชร ลําสนธิ สพป ลพบุรี เขต2

3413 บานราษฎรบํารุง ลําสนธิ สพป ลพบุรี เขต2

3414 หมูบานปาไมซับลังกา ลําสนธิ สพป ลพบุรี เขต2

3415 บานปรางคนอย ลําสนธิ สพป ลพบุรี เขต2

3416 บานวังทอง ลําสนธิ สพป ลพบุรี เขต2

3417 บานดานไทยลอม ลําสนธิ สพป ลพบุรี เขต2

3418 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลําสนธิ สพป ลพบุรี เขต2

3419 บานดานจันทร สระโบสถ สพป ลพบุรี เขต2
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3420 บานคลอง สระโบสถ สพป ลพบุรี เขต2

3421 บานมหาโพธิ สระโบสถ สพป ลพบุรี เขต2

3422 อนุบาลสระโบสถ สระโบสถ สพป ลพบุรี เขต2

3423 บานหวยใหญ สระโบสถ สพป ลพบุรี เขต2

3424 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม หนองมวง สพป ลพบุรี เขต2

3425 บานบอดินสอพอง หนองมวง สพป ลพบุรี เขต2

3426 ราชประชานุเคราะห 33 หนองมวง สพป ลพบุรี เขต2

3427 บานยางโทน หนองมวง สพป ลพบุรี เขต2

3428 ไทยรัฐวิทยา85(บานหวยทาก) งาว สพป ลําปาง เขต1

3429 บานบอหอ งาว สพป ลําปาง เขต1

3430 บานออน งาว สพป ลําปาง เขต1

3431 บานหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) งาว สพป ลําปาง เขต1

3432 อนุบาลงาว(ภาณุนิยม) งาว สพป ลําปาง เขต1

3433 วัดหลวงวิทยา เมือง สพป ลําปาง เขต1

3434 ธงชัยวิทยา เมือง สพป ลําปาง เขต1

3435 ทุงฝางวิทยา เมือง สพป ลําปาง เขต1

3436 แมกงวิทยา เมือง สพป ลําปาง เขต1

3437 บานทรายมูล เมือง สพป ลําปาง เขต1

3438 บานแมเฟอง เมือง สพป ลําปาง เขต13438 บานแมเฟอง เมือง สพป ลําปาง เขต1

3439 วัดบานสัก เมือง สพป ลําปาง เขต1

3440 วัดนานอย เมือง สพป ลําปาง เขต1

3441 ศึกษาสงเคราะหจิตอารี เมือง สพป ลําปาง เขต1

3442 พิชัยวิทยา เมือง สพป ลําปาง เขต1

3443 อัสสัมชัญลําปาง เมือง สพป ลําปาง เขต1

3444 บานสบลี เมืองปาน สพป ลําปาง เขต1

3445 บานใหมรัตนโกสินทร แมเมาะ สพป ลําปาง เขต1

3446 อนุบาลแมเมาะ(ชุมชน1) แมเมาะ สพป ลําปาง เขต1

3447 สมฤทัยวิทยาลําปาง หางฉัตร สพป ลําปาง เขต1

3448 บานทุงหก หางฉัตร สพป ลําปาง เขต1

3449 อนุบาลหางฉัตร หางฉัตร สพป ลําปาง เขต1

3450 อนุบาลเกาะคา เกาะคา สพป ลําปาง เขต2

3451 บานไหลหิน เกาะคา สพป ลําปาง เขต2

3452 วังหินวิทยา เถิน สพป ลําปาง เขต2

3453 แมถอดวิทยา เถิน สพป ลําปาง เขต2

3454 บานหัวนํ้า เถิน สพป ลําปาง เขต2

3455 อนุบาลเถิน เถิน สพป ลําปาง เขต2

3456 บานทาเกวียน เถิน สพป ลําปาง เขต2

3457 บานทาเวียง เถิน สพป ลําปาง เขต2

3458 บานปางอา เถิน สพป ลําปาง เขต2

3459 บานสะเลียมหวาน เถิน สพป ลําปาง เขต2

3460 อนุบาลแมทะ แมทะ สพป ลําปาง เขต2

3461 ทองทิพยวิทยา แมทะ สพป ลําปาง เขต2

3462 บานทาแหน(ชุมชนบานทาแหน) แมทะ สพป ลําปาง เขต2

3463 หวยมะเกลือวิทยา แมทะ สพป ลําปาง เขต2

3464 ผาปงวิทยา แมพริก สพป ลําปาง เขต2
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3465 บานแมตั๋ง แมพริก สพป ลําปาง เขต2

3466 อนุบาลแมพริก(สุนันทสังฆประสิทธิ)์ แมพริก สพป ลําปาง เขต2

3467 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สพป ลําปาง เขต2

3468 ชุมชนบานจัววิทยา สบปราบ สพป ลําปาง เขต2

3469 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม สพป ลําปาง เขต2

3470 บานทุงต๋ํา เสริมงาม สพป ลําปาง เขต2

3471 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม สพป ลําปาง เขต2

3472 อนุบาลแจหม แจหม สพป ลําปาง เขต3

3473 แจคอนวิทยา แจหม สพป ลําปาง เขต3

3474 บานเปยงใจ แจหม สพป ลําปาง เขต3

3475 ผาชอวิทยา แจหม สพป ลําปาง เขต3

3476 บานปาเหว เมืองปาน สพป ลําปาง เขต3

3477 ทุงฮั้ววิทยา วังเหนือ สพป ลําปาง เขต3

3478 บานแมสง วังเหนือ สพป ลําปาง เขต3

3479 บานวังใหม วังเหนือ สพป ลําปาง เขต3

3480 บานหวยกอด วังเหนือ สพป ลําปาง เขต3

3481 รองเคาะวิทยา วังเหนือ สพป ลําปาง เขต3

3482 บานหัวทุง วังเหนือ สพป ลําปาง เขต3

3483 บานทัพปาเสา วังเหนือ สพป ลําปาง เขต33483 บานทัพปาเสา วังเหนือ สพป ลําปาง เขต3

3484 อนุบาลวังเหนือ วังเหนือ สพป ลําปาง เขต3

3485 วัดปาสัก บานธิ สพป ลําพูน เขต1

3486 วัดสันทราย บานธิ สพป ลําพูน เขต1

3487 บานหวยไซ บานธิ สพป ลําพูน เขต1

3488 บานหนองเกิด ปาซาง สพป ลําพูน เขต1

3489 บานหนองบัว ปาซาง สพป ลําพูน เขต1

3490 บานโทกนํ้ากัด ปาซาง สพป ลําพูน เขต1

3491 ราชประชานุเคราะห 26 ปาซาง สพป ลําพูน เขต1

3492 วัดนํ้าดิบ ปาซาง สพป ลําพูน เขต1

3493 บานหนองเงือก ปาซาง สพป ลําพูน เขต1

3494 ตําบลริมปง เมือง สพป ลําพูน เขต1

3495 บานศรียอย เมือง สพป ลําพูน เขต1

3496 บานศรีบุญยืน-วังทอง เมือง สพป ลําพูน เขต1

3497 บานดอยคํา แมทา สพป ลําพูน เขต1

3498 บานปาเลา แมทา สพป ลําพูน เขต1

3499 วัดทากาศ แมทา สพป ลําพูน เขต1

3500 บานศรีปาน แมทา สพป ลําพูน เขต1

3501 บานทาปาเปา แมทา สพป ลําพูน เขต1

3502 บานปงแมลอบ แมทา สพป ลําพูน เขต1

3503 บานผาตั้ง แมทา สพป ลําพูน เขต1

3504 บานรองเรือ แมทา สพป ลําพูน เขต1

3505 บานหนองหลัก ทุงหัวชาง สพป ลําพูน เขต2

3506 บานหวยงูสิงห ทุงหัวชาง สพป ลําพูน เขต2

3507 บานดง ทุงหัวชาง สพป ลําพูน เขต2

3508 บานโปงแดง ทุงหัวชาง สพป ลําพูน เขต2

3509 สามัคคีศรีวิชัย ทุงหัวชาง สพป ลําพูน เขต2
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3510 บานปวง ทุงหัวชาง สพป ลําพูน เขต2

3511 บานหวยปง ทุงหัวชาง สพป ลําพูน เขต2

3512 บานปาปวย บานโโฮง สพป ลําพูน เขต2

3513 บานหนองปลาสะวาย บานโฮง สพป ลําพูน เขต2

3514 บานเหลายาว บานโฮง สพป ลําพูน เขต2

3515 บานผาลาด ลี้ สพป ลําพูน เขต2

3516 ชุมชนบานปาไผ ลี้ สพป ลําพูน เขต2

3517 บานแมลาน ลี้ สพป ลําพูน เขต2

3518 บานนากลาง ลี้ สพป ลําพูน เขต2

3519 บานปวงคํา(ประชาอุทิศ) ลี้ สพป ลําพูน เขต2

3520 บานวังดิน(ชุมชนบานวังดิน) ลี้ สพป ลําพูน เขต2

3521 บานโฮง(ลี้) ลี้ สพป ลําพูน เขต2

3522 วัดบานดง เวียงหนองลอง สพป ลําพูน เขต2

3523 บานตนผ้ึง เวียงหนองลอง สพป ลําพูน เขต2

3524 นาทรายวิทยาคม ลี้ สพป ลําพูน เขต35

3525 ชุมชนบานนาบอน เชียงคาน สพป เลย เขต1

3526 บานโคกงาม ดานซาย สพป เลย เขต1

3527 อนุบาลดานซาย ดานซาย สพป เลย เขต1

3528 บานวังเวิน ดานซาย สพป เลย เขต13528 บานวังเวิน ดานซาย สพป เลย เขต1

3529 บานโคกใหญ ทาลี่ สพป เลย เขต1

3530 บานยาง ทาลี่ สพป เลย เขต1

3531 บานนํ้าแคม ทาลี่ สพป เลย เขต1

3532 ชุมชนบานปากหวย ทาลี่ สพป เลย เขต1

3533 ชุมชนบานทาสะอาด นาดวง สพป เลย เขต1

3534 ชุมชนบานนาดวง นาดวง สพป เลย เขต1

3535 บานแกวเมธี นาดวง สพป เลย เขต1

3536 บานนาแหว นาแหว สพป เลย เขต1

3537 บานแสงภา นาแหว สพป เลย เขต1

3538 รมเกลาบานชมเจริญ ปากชม สพป เลย เขต1

3539 ชุมชนบานเชียงกลม ปากชม สพป เลย เขต1

3540 บานโพนทอง ปากชม สพป เลย เขต1

3541 ชุมชนบานปากชม ปากชม สพป เลย เขต1

3542 บานนาคอ ปากชม สพป เลย เขต1

3543 บานสงาว ปากชม สพป เลย เขต1

3544 บานหวยพิชัย ปากชม สพป เลย เขต1

3545 บานหวยขอบหวยเหียม ปากชม สพป เลย เขต1

3546 ชุมชนภูเรือ ภูเรือ สพป เลย เขต1

3547 บานหวยกระทิง เมือง สพป เลย เขต1

3548 เมืองเลย เมือง สพป เลย เขต1

3549 บานนาโปง เมือง สพป เลย เขต1

3550 บานแหลงควาย เมือง สพป เลย เขต1

3551 บานนาโคก เมือง สพป เลย เขต1

3552 บานปากหมาก เมือง สพป เลย เขต1

3553 บานทาชางคลองหนองอีเปย ผาขาว สพป เลย เขต2

3554 บานนาตาดสมสะอาด ผาขาว สพป เลย เขต2



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

3555 บานโนนสมบูรณโปรงสุวรรณ ผาขาว สพป เลย เขต2

3556 บานโนนกกขา ผาขาว สพป เลย เขต2

3557 บานโนนปอแดง ผาขาว สพป เลย เขต2

3558 เจียรวนนทอุทิศ 3 ผาขาว สพป เลย เขต2

3559 บานหัวฝาย ผาขาว สพป เลย เขต2

3560 ชุมชนบานผานกเคา ภูกระดึง สพป เลย เขต2

3561 บานวังลานวังทอง ภูกระดึง สพป เลย เขต2

3562 อนุบาลชุมชนภูกระดึง   (เดิมชื่อ ภูกระดึง) ภูกระดึง สพป เลย เขต2

3563 บานนาโก ภูกระดึง สพป เลย เขต2

3564 บานนาแปน ภูกระดึง สพป เลย เขต2

3565 บานหวยไผ ภูกระดึง สพป เลย เขต2

3566 เลยตาดโนนพัฒนา ภูหลวง สพป เลย เขต2

3567 บานโคกศรีเจริญ ภูหลวง สพป เลย เขต2

3568 ชุมชนบานหนองคัน ภูหลวง สพป เลย เขต2

3569 บานขอนแกน วังสะพุง สพป เลย เขต2

3570 บานนํ้าทบ วังสะพุง สพป เลย เขต2

3571 ชุมชนวังสะพุง วังสะพุง สพป เลย เขต2

3572 เจียรวนนทอุทิศ 4 (บานหนองหญาปลอง) วังสะพุง สพป เลย เขต2

3573 บานกกบก วังสะพุง สพป เลย เขต23573 บานกกบก วังสะพุง สพป เลย เขต2

3574 บานวังไหโนนสมบูรณ วังสะพุง สพป เลย เขต2

3575 บานปวนพุ หนองหิน สพป เลย เขต2

3576 บานสวนหอมผางาม หนองหิน สพป เลย เขต2

3577 ชุมชนหนองหิน หนองหิน สพป เลย เขต2

3578 บานไรศรีอุบล หนองหิน สพป เลย เขต2

3579 บานหวยเดื่อโคกสวาง หนองหิน สพป เลย เขต2

3580 ตชด.บานวังชมพู เอราวัณ สพป เลย เขต2

3581 บานโนนสวรรค เอราวัณ สพป เลย เขต2

3582 โคกสงา เอราวัณ สพป เลย เขต2

3583 บานหนองใหญ เอราวัณ สพป เลย เขต2

3584 บานโปงศรีโทน เอราวัณ สพป เลย เขต2

3585 สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานซาย สพป เลย เขต3

3586 บานกลาง ภูเรือ สพป เลย เขต3

3587 บานกกโพธิ์แสนเอี้อม ภูเรือ สพป เลย เขต3

3588 บานหนองบง ภูเรือ สพป เลย เขต3

3589 บานจาน กันทรารมย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3590 บานหนองหญาปลอง(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห๖๐) กันทรารมย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3591 บานคลอมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3592 บานหนองมะแซว กันทรารมย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3593 อนุบาลกันทรารมย กันทรารมย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3594 บานผ้ึง(มธุลีหประชาสรรค) กันทรารมย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3595 บานขาม กันทรารมย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3596 บานเทิน กันทรารมย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3597 บานเกาะ กันทรารมย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3598 บานทุงพาย กันทรารมย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3599 บานโนนหนองสิม นํ้าเกลี้ยง สพป ศรีสะเกษ เขต1
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3600 บานรุง นํ้าเกลี้ยง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3601 บานยางนอยตองปด นํ้าเกลี้ยง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3602 บานนํ้าเกลี้ยง นํ้าเกลี้ยง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3603 บานละเอาะ นํ้าเกลี้ยง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3604 บานเทอเลอ โนนคูณ สพป ศรีสะเกษ เขต1

3605 บานหนองมะเกลือ โนนคูณ สพป ศรีสะเกษ เขต1

3606 อนุบาลโนนคูณ(โนนคอวิทยาคาร) โนนคูณ สพป ศรีสะเกษ เขต1

3607 บานตําแยหนองเม็ก พยุห สพป ศรีสะเกษ เขต1

3608 บานโนนเพ็ก พยุห สพป ศรีสะเกษ เขต1

3609 บานสรางหวา พยุห สพป ศรีสะเกษ เขต1

3610 บานหนองเตย พยุห สพป ศรีสะเกษ เขต1

3611 บานฮองขาดหนองตะเคียน เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3612 ตะดอบวิทยา เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3613 บานหนองแคนหนองเทา เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3614 บานนํ้าคํา เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3615 บานหนองโนวิทยา เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3616 บานโพนขา (วินิตวิทยาคาร) เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3617 ราชประชานุเคราะห 29 เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3618 บานหนองไผ เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต13618 บานหนองไผ เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3619 บานกานเหลือง เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3620 บานเพียนาม เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต1

3621 บานแกง ยางชุมนอย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3622 บานคอนกาม ยางชุมนอย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3623 บานคอเมืองแสน ยางชุมนอย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3624 บานโนนคูณ ยางชุมนอย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3625 อนุบาลยางชุมนอย ยางชุมนอย สพป ศรีสะเกษ เขต1

3626 บานดวนใหญ(ลีราษฎรวัฒนา) วังหิน สพป ศรีสะเกษ เขต1

3627 บานดงยาง วังหิน สพป ศรีสะเกษ เขต1

3628 บานทุง วังหิน สพป ศรีสะเกษ เขต1

3629 ชุมชนบานหนองคู(อินทรประชาการ) บึงบูรพ สพป ศรีสะเกษ เขต2

3630 บานหาด(อสพป.13) บึงบูรพ สพป ศรีสะเกษ เขต2

3631 บานผือ โพธิ์ศรีสุวรรณ สพป ศรีสะเกษ เขต2

3632 บานหนองแปน โพธิ์ศรีสุวรรณ สพป ศรีสะเกษ เขต2

3633 บานเสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ สพป ศรีสะเกษ เขต2

3634 บานอีเซ(คุรุราษฎรวิทยา) โพธิ์ศรีสุวรรณ สพป ศรีสะเกษ เขต2

3635 บานตาโกน เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต2

3636 บานหนองปลาคูณ เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต2

3637 บานเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) เมือง สพป ศรีสะเกษ เขต2

3638 บานกระเดาอุมแสง ราษีไศล สพป ศรีสะเกษ เขต2

3639 บานคร่ัง ราษีไศล สพป ศรีสะเกษ เขต2

3640 บานดูคอ ราษีไศล สพป ศรีสะเกษ เขต2

3641 บานอีหนา(รัฐประชานุกูล) ราษีไศล สพป ศรีสะเกษ เขต2

3642 บานโกทา ราษีไศล สพป ศรีสะเกษ เขต2

3643 บานนํ้าออมนอย ราษีไศล สพป ศรีสะเกษ เขต2

3644 บานหวาน(รัฐราษฎรนุกูล) ราษีไศล สพป ศรีสะเกษ เขต2
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3645 บานกุงขาม ศิลาลาด สพป ศรีสะเกษ เขต2

3646 บานเมืองเกาซง(รัฐราษฎรรังสรรค) ศิลาลาด สพป ศรีสะเกษ เขต2

3647 บานหนองบัวดง(รัฐราษฎรวิทยาคม) ศิลาลาด สพป ศรีสะเกษ เขต2

3648 บานกลวยกวาง หวยทับทัน สพป ศรีสะเกษ เขต2

3649 บานปราสาท หวยทับทัน สพป ศรีสะเกษ เขต2

3650 บานอีสรอย หวยทับทัน สพป ศรีสะเกษ เขต2

3651 บานกระสังข หวยทับทัน สพป ศรีสะเกษ เขต2

3652 บานโทะ หวยทับทัน สพป ศรีสะเกษ เขต2

3653 บานขนวนสีแกว อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต2

3654 สระกําแพงวิทยาคม อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต2

3655 อนุบาลอุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต2

3656 บานขะยูง(ขะยูงศิลปศึกษา) อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต2

3657 บานหนองยาง อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต2

3658 บานโนนสายขม้ินหนองแมว อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต2

3659 บานโนนสูง อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต2

3660 บานโปรงสามัคคี อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต2

3661 บานพลับ อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต2

3662 บานบอนใหญ อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต2

3663 บานหนองหัวหมู อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต23663 บานหนองหัวหมู อุทุมพรพิสัย สพป ศรีสะเกษ เขต2

3664 บานปราสาทกวางขาว ขุขันธ สพป ศรีสะเกษ เขต3

3665 ทับทิมสยาม 06 ขุขันธ สพป ศรีสะเกษ เขต3

3666 บานมะขาม ขุขันธ สพป ศรีสะเกษ เขต3

3667 ศรีสะอาดวิทยาคม ขุขันธ สพป ศรีสะเกษ เขต3

3668 บานเขวิก ขุขันธ สพป ศรีสะเกษ เขต3

3669 บานอาวอย ขุขันธ สพป ศรีสะเกษ เขต3

3670 บานตรอย ขุขันธ สพป ศรีสะเกษ เขต3

3671 บานแขว ขุขันธ สพป ศรีสะเกษ เขต3

3672 บานคะนาสามัคคี ขุขันธ สพป ศรีสะเกษ เขต3

3673 บานนากอก ขุขันธ สพป ศรีสะเกษ เขต3

3674 ศรีประชานุกูล ขุขันธ สพป ศรีสะเกษ เขต3

3675 บานข้ีนาค ปรางคกู สพป ศรีสะเกษ เขต3

3676 บานตูม ปรางคกู สพป ศรีสะเกษ เขต3

3677 บานโพธิ์สามัคคี ปรางคกู สพป ศรีสะเกษ เขต3

3678 บานขามทับขอน ปรางคกู สพป ศรีสะเกษ เขต3

3679 บานทาคอยนาง ปรางคกู สพป ศรีสะเกษ เขต3

3680 บานสวายสนิท ปรางคกู สพป ศรีสะเกษ เขต3

3681 บานไฮเลิง ปรางคกู สพป ศรีสะเกษ เขต3

3682 หนองอารีพิทยา ไพรบึง สพป ศรีสะเกษ เขต3

3683 บานติ้ว ไพรบึง สพป ศรีสะเกษ เขต3

3684 บานสําโรงพลัน ไพรบึง สพป ศรีสะเกษ เขต3

3685 บานโคกตาล ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3686 บานลุมพุกคลองแกว ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3687 บานนาตราว ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3688 บานตะเคียนราม ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3689 บานแซรไปร ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3
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3690 บานไพรพัฒนา ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3691 วนาสวรรค ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3692 บานธาตุพิทยาคม ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3693 บานพรหมเจริญ ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3694 บานละลม ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3695 บานหวยตามอญ ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3696 บานตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.9) ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3697 บานนกยูง(อ.ส.พ.ป.30) ภูสิงห สพป ศรีสะเกษ เขต3

3698 บานขนุน กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3699 บานตาเครือ กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3700 บานชําแจงแมง กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3701 บานชํามวง กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3702 บานโคก(อสพฟ.32) กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3703 อนุบาลดํารงราชานุสรณ กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3704 บานหินวิทยา กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3705 บานหนองใหญ กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3706 บานเดียง(พลีศึกษา) กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3707 บานกันตม(คุรุราษฎรสามัคค)ี กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3708 บานสังเม็ก กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต43708 บานสังเม็ก กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3709 บานเสาธงชัย กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3710 บานกระหวัน ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3711 บานกันทรอม ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3712 บานกันทรอมนอย ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3713 บานกระเบา ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3714 บานหนองบัว ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3715 บานสําโรงเกียรติ ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3716 บานทุงเลน ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3717 บานโนนแฝก ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3718 บานโพธิ์กระสังข ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3719 บานสดํา ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3720 บานหนองคู ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3721 บานตาหม่ืน ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3722 บานพอกบํารุงวิทยา ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3723 บานหนองจิก ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3724 อนุบาลขุนหาญ (ส)ิ ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3725 บานกันตรวจหวย ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3726 บานหนองผือ ขุนหาญ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3727 บานกุดผักหนามคํานอย เบญจลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3728 บานไผหนองแคน เบญจลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3729 บานบกหวยโนน ศรีรัตนะ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3730 บานพิงพวย(เสียงราษฎรพัฒนา) ศรีรัตนะ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3731 บานหนองสังข ศรีรัตนะ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3732 บานศรีแกว ศรีรัตนะ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3733 อนุบาลศรีรัตนะ ศรีรัตนะ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3734 บานตายู (อสพป.32) ศรีรัตนะ สพป ศรีสะเกษ เขต4
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3735 บานสลับ ศรีรัตนะ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3736 บานจอก(ประชาสามัคคี) ศรีรัตนะ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3737 บานเสื่องขาว ศรีรัตนะ สพป ศรีสะเกษ เขต4

3738 ดงรักวิทยา กันทรลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต28

3739 ประสานมิตรวิทยา กันทรารมย สพป ศรีสะเกษ เขต28

3740 หนองหวาประชาสรรค เบญจลักษ สพป ศรีสะเกษ เขต28

3741 โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม โพธิ์ศรีสุวรรณ สพป ศรีสะเกษ เขต28

3742 บานบัวคุรุราษฎรสามัคคี กุดบาก สพป สกลนคร เขต1

3743 กุสุมาลยวิทยาคม กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3744 บานอีกุด กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3745 นาเพียงสวางวิทยานุกูล กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3746 บานกุงศรี กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3747 บานนาเพียงเกาสนธิราษฎรสามัคคี กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3748 บานหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3749 บานโคกมวง กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3750 บานนาโพธิ์คุรุราษฎรพัฒนา กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3751 บานบอนสหราษฎรอุทิศ กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3752 บานมวง กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3753 เจียรวนนทอุทิศ 5 (บานโพนแพง) กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต13753 เจียรวนนทอุทิศ 5 (บานโพนแพง) กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3754 ชุมชนนิรมัย กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3755 บานกุดฮู กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3756 บานนาดี กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3757 ไพศาลวิทยา กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3758 ชุมชนบอแสนพันมิตรภาพที2่11 กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3759 บานง้ิวศิริราษฎรบํารุง กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3760 บานสนามบิน กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3761 บานหนองบัวสรางวิทยาคาร กุสุมาลย สพป สกลนคร เขต1

3762 รมเกลา โคกศรีสุพรรณ สพป สกลนคร เขต1

3763 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ สพป สกลนคร เขต1

3764 ตชด.บานพรหมศรีธาตุ โคกศรีสุพรรณ สพป สกลนคร เขต1

3765 บานไรนาดี โคกศรีสุพรรณ สพป สกลนคร เขต1

3766 บานหวยยาง โคกศรีสุพรรณ สพป สกลนคร เขต1

3767 บานเหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สพป สกลนคร เขต1

3768 บานจันทรเพ็ญ เตางอย สพป สกลนคร เขต1

3769 บานนาอางมวงคํา(อ.นาตาล) เตางอย สพป สกลนคร เขต1

3770 บานโนนกุง โพนนาแกว สพป สกลนคร เขต1

3771 หนองผือเทพนิมิต โพนนาแกว สพป สกลนคร เขต1

3772 บานนาตงสหราษฎรอุทิศ โพนนาแกว สพป สกลนคร เขต1

3773 บานปุงสหราษฎรบํารุง โพนนาแกว สพป สกลนคร เขต1

3774 บานนาจาน โพนนาแกว สพป สกลนคร เขต1

3775 บานโพนวัฒนาวิทยา โพนนาแกว สพป สกลนคร เขต1

3776 บานกกปลาซิวนาโด ภูพาน สพป สกลนคร เขต1

3777 ทานผูหญิงจันทิมาพ่ึงบารมี(สาขาคําเพ่ิมพิทยา) ภูพาน สพป สกลนคร เขต1

3778 บานฮองสิมประชาสรร ภูพาน สพป สกลนคร เขต1

3779 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป เมือง สพป สกลนคร เขต1
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3780 โคกกองสหมิตรวิทยาคาร เมือง สพป สกลนคร เขต1

3781 บานดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" เมือง สพป สกลนคร เขต1

3782 บานหนองหอย เมือง สพป สกลนคร เขต1

3783 บานทาเย่ียมนํ้าพุง เมือง สพป สกลนคร เขต1

3784 ผักแพวบํารุงวิทยา เมือง สพป สกลนคร เขต1

3785 บานทาวัด (คุรุราษฎรบํารุงวิทย) เมือง สพป สกลนคร เขต1

3786 บานหนองแคน(สหราษฎรวิทยา) เมือง สพป สกลนคร เขต1

3787 บานหนองสระ เมือง สพป สกลนคร เขต1

3788 บานหนองศาลาราษฎรบํารุง เมือง สพป สกลนคร เขต1

3789 กุดบากราษฎรบํารุง กุดบาก สพป สกลนคร เขต2

3790 บานคอใหญ กุดบาก สพป สกลนคร เขต2

3791 ชุมชนบานหนองปลิง นิคมนํ้าอูน สพป สกลนคร เขต2

3792 บานกุดนํ้าขุน พรรณานิคม สพป สกลนคร เขต2

3793 บานนาเลา พรรณานิคม สพป สกลนคร เขต2

3794 บานอูนดง พรรณานิคม สพป สกลนคร เขต2

3795 ชุมชนบานนาดีหนองไผ พรรณานิคม สพป สกลนคร เขต2

3796 ไทยรัฐวิทยา 62 พรรณานิคม สพป สกลนคร เขต2

3797 บานโนนทรายคํา พรรณานิคม สพป สกลนคร เขต2

3798 บานตนผ้ึง พังโคน สพป สกลนคร เขต23798 บานตนผ้ึง พังโคน สพป สกลนคร เขต2

3799 บานพังโคน(จําปาสามัคคีวิทยา) พังโคน สพป สกลนคร เขต2

3800 ชุมชนดงมวงไข พังโคน สพป สกลนคร เขต2

3801 บานแร พังโคน สพป สกลนคร เขต2

3802 บานหนองบัว พังโคน สพป สกลนคร เขต2

3803 บานทุงเชือก วาริชภูมิ สพป สกลนคร เขต2

3804 วาริชภูมิพิทยาคาร วาริชภูมิ สพป สกลนคร เขต2

3805 บานหินโงมโนนสรางไพ สวางแดนดิน สพป สกลนคร เขต2

3806 บานโคกหนองกุง สวางแดนดิน สพป สกลนคร เขต2

3807 บานนาดอกไม สวางแดนดิน สพป สกลนคร เขต2

3808 บานดอนมวงไข สวางแดนดิน สพป สกลนคร เขต2

3809 ชุมชนบานสรางดูดอนเขือง สวางแดนดิน สพป สกลนคร เขต2

3810 อนุบาลสวางแดนดิน สวางแดนดิน สพป สกลนคร เขต2

3811 บานภูตะคาม สองดาว สพป สกลนคร เขต2

3812 บานหนองแวงประชาราษฎรอํานวย สองดาว สพป สกลนคร เขต2

3813 บานคําตากลา คําตากลา สพป สกลนคร เขต3

3814 บานหนองเหมือดเม่ียง คําตากลา สพป สกลนคร เขต3

3815 บานนาแต คําตากลา สพป สกลนคร เขต3

3816 บานทางาม คําตากลา สพป สกลนคร เขต3

3817 อนุบาลเจริญศิลป เจริญศิลป สพป สกลนคร เขต3

3818 บานทุงมนธาตุวิทยา เจริญศิลป สพป สกลนคร เขต3

3819 บานหนองแวงนอย เจริญศิลป สพป สกลนคร เขต3

3820 ชุมชนนาเตาสุขสวรรค บานมวง สพป สกลนคร เขต3

3821 อนุบาลบานมวง บานมวง สพป สกลนคร เขต3

3822 บานขัวกาย วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3823 บานโคกถาวร วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3824 บานคอนศรีบะสะแบง วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3
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3825 บานหนองปลาหมัดบัวงาม วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3826 บานทาศรีไคล วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3827 บานโนนแต วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3828 บานวานรนิวาส(ราษฎรบํารุง) วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3829 บานศรีวิชัย วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3830 บานโนนอุดม วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3831 บานตาดโตน วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3832 บานนาคอย วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3833 บานโนนชนะสังคม วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3834 บานบะนกทา วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3835 บานวังโพน วานรนิวาส สพป สกลนคร เขต3

3836 บานนาฮี อากาศอํานวย สพป สกลนคร เขต3

3837 บานสงเปอย อากาศอํานวย สพป สกลนคร เขต3

3838 บานกุดจอกนอย อากาศอํานวย สพป สกลนคร เขต3

3839 บานวานอย อากาศอํานวย สพป สกลนคร เขต3

3840 บานถ้ําเตา อากาศอํานวย สพป สกลนคร เขต3

3841 บานอากาศ อากาศอํานวย สพป สกลนคร เขต3

3842 ธาตุนารายณวิทยา เมือง สพป สกลนคร เขต23

3843 วัดแหลมบอทอ กระแสสินธุ สพป สงขลา เขต13843 วัดแหลมบอทอ กระแสสินธุ สพป สงขลา เขต1

3844 วัดแมเปยะ นาหมอม สพป สงขลา เขต1

3845 บานควนจง นาหมอม สพป สงขลา เขต1

3846 เกาะแตวพิทยาสรรค เมือง สพป สงขลา เขต1

3847 วัดแชมอุทิศ เมือง สพป สงขลา เขต1

3848 บานนํ้ากระจาย เมือง สพป สงขลา เขต1

3849 บานบางดาน เมือง สพป สงขลา เขต1

3850 ราชประชานุเคราะห 11 ระโนด สพป สงขลา เขต1

3851 บานมาบหัวทีง ระโนด สพป สงขลา เขต1

3852 ทาบอนมิตรภาพที่ 90 ระโนด สพป สงขลา เขต1

3853 วัดหัวปา ระโนด สพป สงขลา เขต1

3854 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) ระโนด สพป สงขลา เขต1

3855 ชุมชนวัดสามบอ ระโนด สพป สงขลา เขต1

3856 วัดแหลมวัง สทิงพระ สพป สงขลา เขต1

3857 สมเด็จเจาพะโคะ สทิงพระ สพป สงขลา เขต1

3858 วัดบอแดง สทิงพระ สพป สงขลา เขต1

3859 บานแหลมจาก สิงหนคร สพป สงขลา เขต1

3860 วัดบอทรายเจริญธรรม สิงหนคร สพป สงขลา เขต1

3861 บานมวงงาม สิงหนคร สพป สงขลา เขต1

3862 วัดปะโอ สิงหนคร สพป สงขลา เขต1

3863 วัดธรรมโฆษณ สิงหนคร สพป สงขลา เขต1

3864 บานควนกบ คลองหอยโขง สพป สงขลา เขต2

3865 บานหนาวัดโพธิ์ คลองหอยโขง สพป สงขลา เขต2

3866 บานควนโส ควนเนียง สพป สงขลา เขต2

3867 บานบางเหรียง ควนเนียง สพป สงขลา เขต2

3868 วัดบางทีง ควนเนียง สพป สงขลา เขต2

3869 บานควนเนียง ควนเนียง สพป สงขลา เขต2
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3870 บานหัวไทร ควนเนียง สพป สงขลา เขต2

3871 บานหัวปาบ ควนเนียง สพป สงขลา เขต2

3872 บานดินลาน(เรียงราษฎรอุทิศ) บางกล่ํา สพป สงขลา เขต2

3873 บานยางงาม บางกล่ํา สพป สงขลา เขต2

3874 วัดเนินพิชัย บางกล่ํา สพป สงขลา เขต2

3875 บานยวนยาง บางกล่ํา สพป สงขลา เขต2

3876 วัดนารังนก บางกล่ํา สพป สงขลา เขต2

3877 บานชายคลอง รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3878 บานมวง รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3879 บานหวยโอน รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3880 วัดทุงคา รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3881 บานเขารักเกียรติ รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3882 ชุมชนบานนาสีทอง รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3883 บานคลองกั่ว รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3884 บานควนดินแดง รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3885 ชุมชนบานโคกคาย รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3886 สํานักสงฆศรีวิชัย รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3887 บานกําแพงเพชร รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3888 บานควนสะตอ รัตภูมิ สพป สงขลา เขต23888 บานควนสะตอ รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3889 บานทามะปราง รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3890 บานเนินนิมิต รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3891 วัดรัตนวราราม รัตภูมิ สพป สงขลา เขต2

3892 บานเกาะหมี หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3893 วัดทาแซ หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3894 บานบางแฟบ หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3895 บานหนาควนลัง(ราษฎรสามัคค)ี หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3896 เสนาณรงควิทยา  (กองทัพบกอุปถัมภ) หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3897 วัดดอน หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3898 บานฉลุง หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3899 วัดหินเกลี้ยง หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3900 บานวังพา หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3901 รักเมืองไทย บานโตนงาชาง หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3902 ชุมชนบานนํ้านอย หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3903 ทาจีนอุดมวิทยา หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3904 บานโปะหมอ (พรหมเทพราษฎรบํารุง) หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3905 บานไร หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3906 วัดเทพชุมนุม หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3907 ทุงปรือพิทยาคม หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3908 วัดทุงลุงมิตรภาพที่198 หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3909 วัดโคกสมานคุณ หาดใหญ สพป สงขลา เขต2

3910 วัดชองเขา จะนะ สพป สงขลา เขต3

3911 วัดนาปรือ จะนะ สพป สงขลา เขต3

3912 บานนาหวา จะนะ สพป สงขลา เขต3

3913 บานโคกมา จะนะ สพป สงขลา เขต3

3914 บานนา จะนะ สพป สงขลา เขต3



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

3915 บานลางา จะนะ สพป สงขลา เขต3

3916 บานเลียบ จะนะ สพป สงขลา เขต3

3917 บานบอนํ้าสม เทพา สพป สงขลา เขต3

3918 ชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา เทพา สพป สงขลา เขต3

3919 นิคมสรางตนเองเทพา2 เทพา สพป สงขลา เขต3

3920 บานหนองสาหราย เทพา สพป สงขลา เขต3

3921 บานปากอ เทพา สพป สงขลา เขต3

3922 บานคลองประดู เทพา สพป สงขลา เขต3

3923 บานตาแปด เทพา สพป สงขลา เขต3

3924 บานบอเตย เทพา สพป สงขลา เขต3

3925 บานควนเจดีย เทพา สพป สงขลา เขต3

3926 บานแมที เทพา สพป สงขลา เขต3

3927 บานลําไพล เทพา สพป สงขลา เขต3

3928 วัดปริก เทพา สพป สงขลา เขต3

3929 บานเขานอย เทพา สพป สงขลา เขต3

3930 บานคงคาสวัสดิ์ เทพา สพป สงขลา เขต3

3931 บานคลองกวางเขาวัง นาทวี สพป สงขลา เขต3

3932 บานนาปรัง นาทวี สพป สงขลา เขต3

3933 อายุรกิจโกศล นาทวี สพป สงขลา เขต33933 อายุรกิจโกศล นาทวี สพป สงขลา เขต3

3934 ราชประชานุเคราะห 43 นาทวี สพป สงขลา เขต3

3935 วัดทาประดู นาทวี สพป สงขลา เขต3

3936 บานเคลียง นาทวี สพป สงขลา เขต3

3937 บานนาทวี นาทวี สพป สงขลา เขต3

3938 บานลําลอง นาทวี สพป สงขลา เขต3

3939 บานโมย นาทวี สพป สงขลา เขต3

3940 ทองอยูนุตกุล นาทวี สพป สงขลา เขต3

3941 บานพรุหวา นาทวี สพป สงขลา เขต3

3942 บานปอง นาทวี สพป สงขลา เขต3

3943 ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สะเดา สพป สงขลา เขต3

3944 บานทาโพธิ์ สะเดา สพป สงขลา เขต3

3945 บอเกดวิจิตรวิทยา สะเดา สพป สงขลา เขต3

3946 ชุมชนบานปาดัง สะเดา สพป สงขลา เขต3

3947 ตชด.บานไร (ตระเวนชายแดนอนุสรณ) สะเดา สพป สงขลา เขต3

3948 สังวาลยวิทย 2 สะเดา สพป สงขลา เขต3

3949 วัดศรีวิเทศสังฆาราม สะเดา สพป สงขลา เขต3

3950 บานเกาะคาง สะเดา สพป สงขลา เขต3

3951 บานมวง สะเดา สพป สงขลา เขต3

3952 บานทุงไพล สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3953 บานคูหา สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3954 บานทัพหลวง สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3955 บานลองควน สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3956 บานคอลอมุดอ สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3957 บานโคกตก สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3958 บานฉลุง สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3959 ตชด.บานแกแดะ (พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทรตรี) สะบายอย สพป สงขลา เขต3
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3960 บานสุโสะ สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3961 ชุมชนบานนากัน สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3962 บานบาโหย สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3963 บานปลักบอ สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3964 สะบายอย สะบายอย สพป สงขลา เขต3

3965 บานสาคร ทาแพ สพป สตูล

3966 บานเกาะสาหรายชัยพัฒนา เมือง สพป สตูล

3967 บานตันหยงอุมาชัยพัฒนา เมือง สพป สตูล

3968 บานเขาจีน เมือง สพป สตูล

3969 บานนาลาน เมือง สพป สตูล

3970 บานตํามะลังเหนือ เมือง สพป สตูล

3971 บานหนองหอยโขง ละงู สพป สตูล

3972 บานกลุม 5 ประชารัฐ ควนกาหลง สพป สตูล

3973 บานคายรวมมิตร ควนกาหลง สพป สตูล

3974 บานทุงนุย"มิตรภาพ ที่ 49" ควนกาหลง สพป สตูล

3975 นิคมพัฒนาภาคใต 2 ควนกาหลง สพป สตูล

3976 บานควนสตอ ควนโดน สพป สตูล

3977 บานทานํ้าเค็มใต ทาแพ สพป สตูล

3978 บานไร ทาแพ สพป สตูล3978 บานไร ทาแพ สพป สตูล

3979 บานสาครเหนือ ทาแพ สพป สตูล

3980 อนุบาลทุงหวา ทุงหวา สพป สตูล

3981 บานวังตง ทุงหวา สพป สตูล

3982 นิคมพัฒนาผัง 6 มะนัง สพป สตูล

3983 บานวังพระเคียน มะนัง สพป สตูล

3984 บานปาพน มะนัง สพป สตูล

3985 บานวังพะเนียด เมือง สพป สตูล

3986 ราชประชานุเคราะห 42 เมือง สพป สตูล

3987 บานนาแค เมือง สพป สตูล

3988 บานควนขัน เมือง สพป สตูล

3989 บานใหม เมือง สพป สตูล

3990 บานกาลันยีตัน เมือง สพป สตูล

3991 บานบันนังปุเลา เมือง สพป สตูล

3992 บานหาดทรายยาว เมือง สพป สตูล

3993 อนุบาลสตูล เมือง สพป สตูล

3994 บานโกตา ละงู สพป สตูล

3995 บานตูแตหรํา ละงู สพป สตูล

3996 อนุบาลละงู ละงู สพป สตูล

3997 บานตะโละใส ละงู สพป สตูล

3998 บานนาพญา ละงู สพป สตูล

3999 บานบากันโตะทิด ละงู สพป สตูล

4000 บานบุโบย ละงู สพป สตูล

4001 วัดบางกระสอบ พระประแดง สพป สมุทรปราการ เขต1

4002 วัดบางกอบัว(ขลิบราษฎรบุรณะ) พระประแดง สพป สมุทรปราการ เขต1

4003 วัดครุนอก พระประแดง สพป สมุทรปราการ เขต1

4004 วัดบางหัวเสือ พระประแดง สพป สมุทรปราการ เขต1
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4005 วัดสวนสม พระประแดง สพป สมุทรปราการ เขต1

4006 วัดใหญ พระสมุทรเจดีย สพป สมุทรปราการ เขต1

4007 วัดคลองสวน พระสมุทรเจดีย สพป สมุทรปราการ เขต1

4008 วัดบางโปรง เมือง สพป สมุทรปราการ เขต1

4009 วัดดานสําโรง เมือง สพป สมุทรปราการ เขต1

4010 มัธยมวัดดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สพป สมุทรปราการ เขต1

4011 คลองกันยา บางบอ สพป สมุทรปราการ เขต2

4012 อนุบาลชุมชนบางบอ บางบอ สพป สมุทรปราการ เขต2

4013 คลองปลัดเปรียง บางพลี สพป สมุทรปราการ เขต2

4014 วัดบางพลีใหญใน บางพลี สพป สมุทรปราการ เขต2

4015 วัดบัวโรย บางเสาธง สพป สมุทรปราการ เขต2

4016 ปากคลองมอญ บางเสาธง สพป สมุทรปราการ เขต2

4017 หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ บางบอ สพป สมุทรปราการ เขต6

4018 วัดทรงธรรม พระประแดง สพป สมุทรปราการ เขต6

4019 วิสุทธิกษัตรี พระประแดง สพป สมุทรปราการ เขต6

4020 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ พระประแดง สพป สมุทรปราการ เขต6

4021 สตรีสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สพป สมุทรปราการ เขต6

4022 คลองกระแซงเตย บางบอ สพป สมุทรปราการ

4023 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมือง สพป สมุทรสงคราม4023 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมือง สพป สมุทรสงคราม

4024 วัดปากงาม(ผองสอาดราษฎรนุกูล) บางคนที สพป สมุทรสงคราม

4025 วัดดอนมะโนรา บางคนที สพป สมุทรสงคราม

4026 วัดปากลัด(ผลาคารบํารุงวิทย) เมือง สพป สมุทรสงคราม

4027 ไทยรัฐวิทยา 70 (บานบางแกว) เมือง สพป สมุทรสงคราม

4028 วัดคูสนามจันทร เมือง สพป สมุทรสงคราม

4029 เมืองสมุทรสงคราม เมือง สพป สมุทรสงคราม

4030 วัดโคกเกตุ อัมพวา สพป สมุทรสงคราม

4031 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวา สพป สมุทรสงคราม

4032 วัดเขาย่ีสาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวา สพป สมุทรสงคราม

4033 วัดบางนางลี่ใหญ อัมพวา สพป สมุทรสงคราม

4034 วัดทาเสา(อาทรราษฎรอุปถัมภ) กระทุมแบน สพป สมุทรสาคร

4035 บานแคราย(เกษตรพันธุพิทยาคาร) กระทุมแบน สพป สมุทรสาคร

4036 วัดนางสาว กระทุมแบน สพป สมุทรสาคร

4037 วังนกไข กระทุมแบน สพป สมุทรสาคร

4038 บานคลองตัน บานแพว สพป สมุทรสาคร

4039 วัดสวนสม (ชื่นสินอนุสรณ) บานแพว สพป สมุทรสาคร

4040 บานวังจรเข บานแพว สพป สมุทรสาคร

4041 วัดราษฎรศรัทธากะยาราม บานแพว สพป สมุทรสาคร

4042 บานคลองหลวง บานแพว สพป สมุทรสาคร

4043 วัดโสภณาราม(ปลั่งรวมราษฎรบํารุง) เมือง สพป สมุทรสาคร

4044 วัดคลองครุ เมือง สพป สมุทรสาคร

4045 วัดศรีเมือง เมือง สพป สมุทรสาคร

4046 บานบางปง เมือง สพป สมุทรสาคร

4047 วัดบางน้ําวน เมือง สพป สมุทรสาคร

4048 วัดกระซาขาว(หอมทองราษฎรบํารุง) เมือง สพป สมุทรสาคร

4049 บานคลองสิบสาม เขาฉกรรจ สพป สระแกว เขต1
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4050 บานนํ้าออม เขาฉกรรจ สพป สระแกว เขต1

4051 วัดพวงนิมิต เขาฉกรรจ สพป สระแกว เขต1

4052 บานทาผักชี เขาฉกรรจ สพป สระแกว เขต1

4053 บานบึงพระราม เขาฉกรรจ สพป สระแกว เขต1

4054 บานเขานอยสามัคคี เขาฉกรรจ สพป สระแกว เขต1

4055 บานเขาตางอก คลองหาด สพป สระแกว เขต1

4056 บานคลองไกเถื่อน คลองหาด สพป สระแกว เขต1

4057 บานเขาดิน คลองหาด สพป สระแกว เขต1

4058 บานคลองหาด คลองหาด สพป สระแกว เขต1

4059 อนุบาลคลองหาด คลองหาด สพป สระแกว เขต1

4060 ทับทิมสยาม 05 คลองหาด สพป สระแกว เขต1

4061 บานซับถาวร (เดิมชื่อ : บานทรัพยถาวร) คลองหาด สพป สระแกว เขต1

4062 บานซับนอย คลองหาด สพป สระแกว เขต1

4063 บานพรหมนิมิตร คลองหาด สพป สระแกว เขต1

4064 บานหวยไคร คลองหาด สพป สระแกว เขต1

4065 บานโคกเพร็ก ตาพระยา สพป สระแกว เขต1

4066 บานคลองนํ้าใส เมือง สพป สระแกว เขต1

4067 บานดาน(ราษฎรบํารุง) เมือง สพป สระแกว เขต1

4068 บานลุงพลู เมือง สพป สระแกว เขต14068 บานลุงพลู เมือง สพป สระแกว เขต1

4069 บานหนองข้ีเห็น เมือง สพป สระแกว เขต1

4070 ทาเกษมพิทยา เมือง สพป สระแกว เขต1

4071 บานทาเกษม เมือง สพป สระแกว เขต1

4072 บานหนองนกกระเรียน เมือง สพป สระแกว เขต1

4073 เขาสิงโต เมือง สพป สระแกว เขต1

4074 บานคลองปลาโด เมือง สพป สระแกว เขต1

4075 บานคลองศรีเมือง เมือง สพป สระแกว เขต1

4076 บานหนองเตียน เมือง สพป สระแกว เขต1

4077 บานแกง เมือง สพป สระแกว เขต1

4078 บานหวย เมือง สพป สระแกว เขต1

4079 สี่แยก เมือง สพป สระแกว เขต1

4080 บานคลองคันฉอ เมือง สพป สระแกว เขต1

4081 บานทุงหินโคน เมือง สพป สระแกว เขต1

4082 บานนํ้าซับเจริญ เมือง สพป สระแกว เขต1

4083 บานเขามะกา เมืองสระแกว สพป สระแกว เขต1

4084 วัดคลองตาสูตรสามัคคี วังนํ้าเย็น สพป สระแกว เขต1

4085 บานทัพหลวง วังนํ้าเย็น สพป สระแกว เขต1

4086 บานเขาตะกรุบพัฒนา วังนํ้าเย็น สพป สระแกว เขต1

4087 บานพรสวรรค วังนํ้าเย็น สพป สระแกว เขต1

4088 บานมหาเจริญ วังนํ้าเย็น สพป สระแกว เขต1

4089 บานเขาแหลม วังสมบูรณ สพป สระแกว เขต1

4090 บานคลองยายอินทร วังสมบูรณ สพป สระแกว เขต1

4091 บานวังทอง วังสมบูรณ สพป สระแกว เขต1

4092 พีระยานุเคราะหฯ 1 วังสมบูรณ สพป สระแกว เขต1

4093 วังไผ วังสมบูรณ สพป สระแกว เขต1

4094 บานทุงกบินทร วังสมบูรณ สพป สระแกว เขต1



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

4095 บานไทรทอง วังสมบูรณ สพป สระแกว เขต1

4096 บานวังใหม วังสมบูรณ สพป สระแกว เขต1

4097 บานโคกสามัคคี โคกสูง สพป สระแกว เขต2

4098 บานหนองม่ัง โคกสูง สพป สระแกว เขต2

4099 บานกุดเวียน ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4100 บานทัพเซียม ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4101 บานนางามมิตรภาพที1่31 ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4102 ทับทิมสยาม๐๓ ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4103 บานกะสัง ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4104 บานรัตนะ ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4105 บานหนองบัวสันติสุข ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4106 กองทัพบกอุทิศบานใหมไทยถาวร ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4107 บานโคกไพล ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4108 บานหนองผักแวน ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4109 วัดหนองติม ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4110 บานโคกทหาร ตาพระยา สพป สระแกว เขต2

4111 ชองกุมวิทยา วัฒนานคร สพป สระแกว เขต2

4112 ชุมชนบานแซรออ วัฒนานคร สพป สระแกว เขต2

4113 ประชาเกษตรพัฒนา วัฒนานคร สพป สระแกว เขต24113 ประชาเกษตรพัฒนา วัฒนานคร สพป สระแกว เขต2

4114 บานเนินผาสุก วัฒนานคร สพป สระแกว เขต2

4115 บานหนองแสง วัฒนานคร สพป สระแกว เขต2

4116 รมเกลา วัฒนานคร สพป สระแกว เขต2

4117 บานหนองเรือ วัฒนานคร สพป สระแกว เขต2

4118 บานใหมศรีจําปาทอง วัฒนานคร สพป สระแกว เขต2

4119 บีกริม อรัญประเทศ สพป สระแกว เขต2

4120 บานกุดหิน อรัญประเทศ สพป สระแกว เขต2

4121 อพป.คลองนํ้าใส อรัญประเทศ สพป สระแกว เขต2

4122 บานคลองหวา อรัญประเทศ สพป สระแกว เขต2

4123 สระปทุม อรัญประเทศ สพป สระแกว เขต2

4124 บานโคกสะแบง อรัญประเทศ สพป สระแกว เขต2

4125 บานทาขาม อรัญประเทศ สพป สระแกว เขต2

4126 บานโคก อรัญประเทศ สพป สระแกว เขต2

4127 บานหนองปรือ อรัญประเทศ สพป สระแกว เขต2

4128 บานหนองบัว อรัญประเทศ สพป สระแกว เขต2

4129 บานหันทราย อรัญประเทศ สพป สระแกว เขต2

4130 วัดหนองหวา เฉลิมพระเกียรติ สพป สระบุรี เขต1

4131 บานหนองจาน เฉลิมพระเกียรติ สพป สระบุรี เขต1

4132 หนาพระลาน (พิบูลสงเคราะห) เฉลิมพระเกียรติ สพป สระบุรี เขต1

4133 วัดหวยบง(บริษัทขาวไทย จํากัด สงเคราะห3) เฉลิมพระเกียรติ สพป สระบุรี เขต1

4134 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒนดวงราษฎรบํารุง) ดอนพุด สพป สระบุรี เขต1

4135 วัดโคกใหญ บานหมอ สพป สระบุรี เขต1

4136 โคกมะขามจ่ันเสือสามัคคี บานหมอ สพป สระบุรี เขต1

4137 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 บานหมอ สพป สระบุรี เขต1

4138 บานครัว(ซิเมนตไทยสงเคราะห) บานหมอ สพป สระบุรี เขต1

4139 วัดมวงนอย บานหมอ สพป สระบุรี เขต1
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4140 อนุบาลบานหมอ(พัฒนราษฎร) บานหมอ สพป สระบุรี เขต1

4141 บายหนองบัว(ประชาสงเคราะห) บานหมอ สพป สระบุรี เขต1

4142 หรเทพ(รุงเรืองประชาสามัคค)ี บานหมอ สพป สระบุรี เขต1

4143 อนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท สพป สระบุรี เขต1

4144 บานเขาพลัด พระพุทธบาท สพป สระบุรี เขต1

4145 นิคมสรางตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห 2) พระพุทธบาท สพป สระบุรี เขต1

4146 ประชาสงเคราะหรังสรรค พระพุทธบาท สพป สระบุรี เขต1

4147 นิคมสงเคราะห 2 พระพุทธบาท สพป สระบุรี เขต1

4148 วัดบานโพธิ์ (มิตรภาพ 132) พระพุทธบาท สพป สระบุรี เขต1

4149 วัดโนนสภาราม เมือง สพป สระบุรี เขต1

4150 วัดหวยลี่ เมือง สพป สระบุรี เขต1

4151 สวนกุหลาบวิทยาลัย  สระบุรี เมือง สพป สระบุรี เขต1

4152 ทบอ.อดิศรศึกษา เมือง สพป สระบุรี เขต1

4153 ชุมชนวัดหนองโนใต เมือง สพป สระบุรี เขต1

4154 วัดบานกลวย เมือง สพป สระบุรี เขต1

4155 วัดตะเฆ(มววงามนุเคราะห) เสาไห สพป สระบุรี เขต1

4156 อนุบาลเสาไห เสาไห สพป สระบุรี เขต1

4157 วัดไกเสา(พันธุพิทยาคาร) หนองแซง สพป สระบุรี เขต1

4158 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย หนองแซง สพป สระบุรี เขต14158 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย หนองแซง สพป สระบุรี เขต1

4159 อนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) หนองโดน สพป สระบุรี เขต1

4160 วัดกะเหร่ียงคอมา แกงคอย สพป สระบุรี เขต2

4161 นิคมทับกวางสงเคราะห ๒ แกงคอย สพป สระบุรี เขต2

4162 อนุบาลทับกวาง แกงคอย สพป สระบุรี เขต2

4163 วัดหาดสองแคว(สมบูรณวิทยาคาร) แกงคอย สพป สระบุรี เขต2

4164 วัดทามะปราง แกงคอย สพป สระบุรี เขต2

4165 วัดโปงกอนเสา แกงคอย สพป สระบุรี เขต2

4166 วัดพระพุทธบาทนอย แกงคอย สพป สระบุรี เขต2

4167 วัดสองคอนกลาง แกงคอย สพป สระบุรี เขต2

4168 บานหนองสองหอง แกงคอย สพป สระบุรี เขต2

4169 วัดบุรีการาม แกงคอย สพป สระบุรี เขต2

4170 วัดหนองนํ้าเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ) แกงคอย สพป สระบุรี เขต2

4171 บานซับสนุน มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4172 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4173 วัดมวกเหล็กใน มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4174 บานซับนอย มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4175 บานซับปลากั้ง มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4176 บานลําพญากลาง มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4177 บานหนองตอตะเคียน มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4178 บานหนองโปง มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4179 บานทาพลู มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4180 บานโปงไทร มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4181 บานหนองผักหนอก มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4182 วัดสวนทองรวมมิตร มวกเหล็ก สพป สระบุรี เขต2

4183 อนุบาลวังมวง วังมวง สพป สระบุรี เขต2

4184 บานราษฎรเจริญ วิหารแดง สพป สระบุรี เขต2
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4185 อนุบาลวิหารแดง วิหารแดง สพป สระบุรี เขต2

4186 ชุมชนวัดไทยงาม หนองแค สพป สระบุรี เขต2

4187 วัดหนองจอกใหญ หนองแค สพป สระบุรี เขต2

4188 อนุบาลหนองแค(วัดใหญวันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ) หนองแค สพป สระบุรี เขต2

4189 วัดหนองตะเฆ หนองแค สพป สระบุรี เขต2

4190 วัดหนองปลาหมอ หนองแค สพป สระบุรี เขต2

4191 วัดคลองหา หนองแค สพป สระบุรี เขต2

4192 วัดหนองโรง หนองแค สพป สระบุรี เขต2

4193 ไทยรัฐวิทยา 56 (บานหนองกระทุม) คายบางระจัน สพป สิงหบุรี

4194 บานหนองลีวิทยาคม คายบางระจัน สพป สิงหบุรี

4195 วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี คายบางระจัน สพป สิงหบุรี

4196 ชุมชนวัดมวง คายบางระจัน สพป สิงหบุรี

4197 วัดวิหารขาว  ทาชาง สพป สิงหบุรี

4198 วัดชันสูตร บางระจัน สพป สิงหบุรี

4199 อนุบาลบางระจัน บางระจัน สพป สิงหบุรี

4200 วัดเกาชั่ง พรหมบุรี สพป สิงหบุรี

4201 วัดอัมพวัน พรหมบุรี สพป สิงหบุรี

4202 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห (มิตรภาพที่ 133) เมือง สพป สิงหบุรี

4203 วัดพรหมสาคร เมือง สพป สิงหบุรี4203 วัดพรหมสาคร เมือง สพป สิงหบุรี

4204 วัดสังฆราชาวาส เมือง สพป สิงหบุรี

4205 ชุมชนวัดดงยาง อินทรบุรี สพป สิงหบุรี

4206 วัดกลางอินทรบุรี อินทรบุรี สพป สิงหบุรี

4207 วัดเซาสิงห อินทรบุรี สพป สิงหบุรี

4208 วัดตุมหู อินทรบุรี สพป สิงหบุรี

4209 วัดโฆสิทธาราม อินทรบุรี สพป สิงหบุรี

4210 วัดบานลํา อินทรบุรี สพป สิงหบุรี

4211 ศรีวินิตวิทยาคม อินทรบุรี สพป สิงหบุรี

4212 อนุบาลอินทรบุรี อินทรบุรี สพป สิงหบุรี

4213 วัดกกแรต กงไกรลาศ สพป สุโขทัย เขต1

4214 บานกง(ราษฎรอุทิศ) กงไกรลาศ สพป สุโขทัย เขต1

4215 บานปาสัก กงไกรลาศ สพป สุโขทัย เขต1

4216 บานโปงแค กงไกรลาศ สพป สุโขทัย เขต1

4217 วัดโบสถ กงไกรลาศ สพป สุโขทัย เขต1

4218 บานวังขวัญ กงไกรลาศ สพป สุโขทัย เขต1

4219 บานดงเดือย กงไกรลาศ สพป สุโขทัย เขต1

4220 วัดดงยาง กงไกรลาศ สพป สุโขทัย เขต1

4221 วัดทุง กงไกรลาศ สพป สุโขทัย เขต1

4222 วัดใหมไทยบํารุง กงไกรลาศ สพป สุโขทัย เขต1

4223 บานเนินประดู คีรีมาศ สพป สุโขทัย เขต1

4224 วัดหนองกก คีรีมาศ สพป สุโขทัย เขต1

4225 บานยางเมือง คีรีมาศ สพป สุโขทัย เขต1

4226 บานวังกราง คีรีมาศ สพป สุโขทัย เขต1

4227 บานขุนนาวัง คีรีมาศ สพป สุโขทัย เขต1

4228 บานปอมประชานุกูล คีรีมาศ สพป สุโขทัย เขต1

4229 สามพวง(สามัคคีพิทยา) คีรีมาศ สพป สุโขทัย เขต1
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4230 บานเนินพยอม คีรีมาศ สพป สุโขทัย เขต1

4231 บานบึงหญา คีรีมาศ สพป สุโขทัย เขต1

4232 อนุบาลบานดานลานหอย บานดานลานหอย สพป สุโขทัย เขต1

4233 บานวังไทร บานดานลานหอย สพป สุโขทัย เขต1

4234 บานวังโคนไผ บานดานลานหอย สพป สุโขทัย เขต1

4235 บานวังนํ้าขาว บานดานลานหอย สพป สุโขทัย เขต1

4236 บานวังลึก บานดานลานหอย สพป สุโขทัย เขต1

4237 บานหนองสองตอน บานดานลานหอย สพป สุโขทัย เขต1

4238 บานหนองไมกอง บานดานลานหอย สพป สุโขทัย เขต1

4239 วัดคุงยางใหญ เมือง สพป สุโขทัย เขต1

4240 วัดจันทร(ลอมราษฎรบํารุง) เมือง สพป สุโขทัย เขต1

4241 บานปากแคว เมือง สพป สุโขทัย เขต1

4242 วัดปากพระ เมือง สพป สุโขทัย เขต1

4243 บานหรรษา (เจริญประชานุเคราะห) เมือง สพป สุโขทัย เขต1

4244 วัดวังสวรรค(ประชาบํารุง) เมือง สพป สุโขทัย เขต1

4245 บานวังทองแดง เมือง สพป สุโขทัย เขต1

4246 บานเมืองเกา เมืองสุโขทัย สพป สุโขทัย เขต1

4247 บานไทยชนะศึก ทุงเสลี่ยม สพป สุโขทัย เขต2

4248 อนุบาลทุงเสลี่ยม(บานเหมืองนา) ทุงเสลี่ยม สพป สุโขทัย เขต24248 อนุบาลทุงเสลี่ยม(บานเหมืองนา) ทุงเสลี่ยม สพป สุโขทัย เขต2

4249 โรตาร่ีสวรรคโลก1 ศรีนคร สพป สุโขทัย เขต2

4250 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ศรีนคร สพป สุโขทัย เขต2

4251 บานปาคา ศรีสัชนาลัย สพป สุโขทัย เขต2

4252 บานแมคุ ศรีสัชนาลัย สพป สุโขทัย เขต2

4253 บานแมเทิน ศรีสัชนาลัย สพป สุโขทัย เขต2

4254 บานรองตลาด(ประชานุเคราะห) ศรีสัชนาลัย สพป สุโขทัย เขต2

4255 บานสะทอ ศรีสัชนาลัย สพป สุโขทัย เขต2

4256 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บานหาดสูง) ศรีสัชนาลัย สพป สุโขทัย เขต2

4257 บานคลองตาล(กระจางจินดา) ศรีสําโรง สพป สุโขทัย เขต2

4258 บานเตว็ดนอก(สรอยสนประชาสรรค) ศรีสําโรง สพป สุโขทัย เขต2

4259 บานวังตามน(นอยประชาสรรค) ศรีสําโรง สพป สุโขทัย เขต2

4260 บานไร(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห155) ศรีสําโรง สพป สุโขทัย เขต2

4261 วัดคลองโปง(ธรรมภาณบํารุง) ศรีสําโรง สพป สุโขทัย เขต2

4262 บานวังแร สวรรคโลก สพป สุโขทัย เขต2

4263 บานทาทอง(อุดมวิทยาคาร) สวรรคโลก สพป สุโขทัย เขต2

4264 บานเขาทอง สวรรคโลก สพป สุโขทัย เขต2

4265 บานใหมโพธิ์งาม สวรรคโลก สพป สุโขทัย เขต2

4266 วัดทาชาง สวรรคโลก สพป สุโขทัย เขต2

4267 อนุบาลสวรรคโลก(คุงวารีวิทยา) สวรรคโลก สพป สุโขทัย เขต2

4268 บานหนองกลับ สวรรคโลก สพป สุโขทัย เขต2

4269 วัดโคกโพธิ์ บางปลามา สพป สุพรรณบุรี เขต1

4270 วัดศาลาทาทราย บางปลามา สพป สุพรรณบุรี เขต1

4271 บานโพธิ์ศรี บางปลามา สพป สุพรรณบุรี เขต1

4272 วัดดารา บางปลามา สพป สุพรรณบุรี เขต1

4273 อนุบาลวัดสวนหงส บางปลามา สพป สุพรรณบุรี เขต1

4274 วัดตะลุม บางปลามา สพป สุพรรณบุรี เขต1
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4275 วัดคูบัว บางปลามา สพป สุพรรณบุรี เขต1

4276 วัดโพธิตะควน บางปลามา สพป สุพรรณบุรี เขต1

4277 วัดสังโฆสิตารา บางปลามา สพป สุพรรณบุรี เขต1

4278 วัดวังพระนอน เมือง สพป สุพรรณบุรี เขต1

4279 เมืองสุพรรณบุรี เมือง สพป สุพรรณบุรี เขต1

4280 วัดสุวรรณาคี เมือง สพป สุพรรณบุรี เขต1

4281 วัดสระประทุม เมือง สพป สุพรรณบุรี เขต1

4282 วัดบานกลวย ศรีประจันต สพป สุพรรณบุรี เขต1

4283 วัดปลายนา ศรีประจันต สพป สุพรรณบุรี เขต1

4284 วัดบรรไดทอง ศรีประจันต สพป สุพรรณบุรี เขต1

4285 บานนเรศ ดอนเจดีย สพป สุพรรณบุรี เขต2

4286 วัดสระศรีเจริญ ดอนเจดีย สพป สุพรรณบุรี เขต2

4287 อนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ดอนเจดีย สพป สุพรรณบุรี เขต2

4288 บานสระหลวง ดอนเจดีย สพป สุพรรณบุรี เขต2

4289 บานหนองสานแตร ดอนเจดีย สพป สุพรรณบุรี เขต2

4290 บานดงกะเชา ดอนเจดีย สพป สุพรรณบุรี เขต2

4291 วัดทุงคอก สองพ่ีนอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4292 วัดเวฬุวัน สองพ่ีนอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4293 วัดสําเภาทอง สองพ่ีนอง สพป สุพรรณบุรี เขต24293 วัดสําเภาทอง สองพ่ีนอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4294 อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร สองพ่ีนอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4295 วัดรางบัวทอง สองพ่ีนอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4296 บานสะพังกราง สองพ่ีนอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4297 วัดพรสวรรค สองพ่ีนอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4298 วัดทาไชย(ประชานุกูล) สองพ่ีนอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4299 บานโปงพรานอินทร อูทอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4300 วัดกลางบานดอน อูทอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4301 วัดศรีสรอยเพชร อูทอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4302 วัดเขาดีสลัก อูทอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4303 วัดคณฑี อูทอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4304 วัดหนองหลุม อูทอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4305 วัดเขาพระ อูทอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4306 วัดชองลม อูทอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4307 อนุบาลบานทาพระยาจักร อูทอง สพป สุพรรณบุรี เขต2

4308 บานทุงนาตาปน ดานชาง สพป สุพรรณบุรี เขต3

4309 วัดดานชาง ดานชาง สพป สุพรรณบุรี เขต3

4310 วัดหนองเปาะ ดานชาง สพป สุพรรณบุรี เขต3

4311 บานทับละคร ดานชาง สพป สุพรรณบุรี เขต3

4312 ไทยรัฐวิทยา 20 (บานหนองมะคาโมง) ดานชาง สพป สุพรรณบุรี เขต3

4313 วัดทาชาง เดิมบางนางบวช สพป สุพรรณบุรี เขต3

4314 วัดปาสะแก เดิมบางนางบวช สพป สุพรรณบุรี เขต3

4315 วัดบานสระ สามชุก สพป สุพรรณบุรี เขต3

4316 วัดบางขวาก สามชุก สพป สุพรรณบุรี เขต3

4317 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สามชุก สพป สุพรรณบุรี เขต3

4318 วัดหนองสังขทอง สามชุก สพป สุพรรณบุรี เขต3

4319 วัดดอนไร สามชุก สพป สุพรรณบุรี เขต3
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4320 วัดสามัคคีธรรม หนองหญาไซ สพป สุพรรณบุรี เขต3

4321 วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ สพป สุราษฎรธานี เขต1

4322 บานคลองสระ กาญจนดิษฐ สพป สุราษฎรธานี เขต1

4323 บานหัวหมากลาง กาญจนดิษฐ สพป สุราษฎรธานี เขต1

4324 บานหัวหมากบน กาญจนดิษฐ สพป สุราษฎรธานี เขต1

4325 วัดกงตาก กาญจนดิษฐ สพป สุราษฎรธานี เขต1

4326 วัดเขาพระน่ิม กาญจนดิษฐ สพป สุราษฎรธานี เขต1

4327 วัดประสพ กาญจนดิษฐ สพป สุราษฎรธานี เขต1

4328 บานกงหนิง กาญจนดิษฐ สพป สุราษฎรธานี เขต1

4329 บานคลองนามิตรภาพที่201 กาญจนดิษฐ สพป สุราษฎรธานี เขต1

4330 บานกําสนประชาสรรค กาญจนดิษฐ สพป สุราษฎรธานี เขต1

4331 วัดสมัยคงคา เกาะพะงัน สพป สุราษฎรธานี เขต1

4332 วัดภูเขาทอง เกาะสมุย สพป สุราษฎรธานี เขต1

4333 วัดนอก ดอนสัก สพป สุราษฎรธานี เขต1

4334 บานนํ้าฉา ดอนสัก สพป สุราษฎรธานี เขต1

4335 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ดอนสัก สพป สุราษฎรธานี เขต1

4336 สุราษฎรธานี 2 เมือง สพป สุราษฎรธานี เขต1

4337 อนุบาลสุราษฎรธานี เมือง สพป สุราษฎรธานี เขต1

4338 วัดสมหวัง เมือง สพป สุราษฎรธานี เขต14338 วัดสมหวัง เมือง สพป สุราษฎรธานี เขต1

4339 วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม สพป สุราษฎรธานี เขต2

4340 บานดอนสุวรรณ คีรีรัฐนิคม สพป สุราษฎรธานี เขต2

4341 บานทาขนอน คีรีรัฐนิคม สพป สุราษฎรธานี เขต2

4342 บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สพป สุราษฎรธานี เขต2

4343 บานยาง คีรีรัฐนิคม สพป สุราษฎรธานี เขต2

4344 วัดนิลาราม คีรีรัฐนิคม สพป สุราษฎรธานี เขต2

4345 บานตะกรบ ไชยา สพป สุราษฎรธานี เขต2

4346 พระปริยัติธรรม ไชยา สพป สุราษฎรธานี เขต2

4347 วัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา สพป สุราษฎรธานี เขต2

4348 วัดธารนํ้าไหล (สวนโมกขพลาราม) ไชยา สพป สุราษฎรธานี เขต2

4349 วัดบางนํ้าจืด ทาฉาง สพป สุราษฎรธานี เขต2

4350 บานทาแซะ ทาฉาง สพป สุราษฎรธานี เขต2

4351 บานคชาธาร ทาฉาง สพป สุราษฎรธานี เขต2

4352 วัดประตูใหญ ทาฉาง สพป สุราษฎรธานี เขต2

4353 ตชด.บานกอเตย ทาชนะ สพป สุราษฎรธานี เขต2

4354 บานคลองสงค ทาชนะ สพป สุราษฎรธานี เขต2

4355 บานดอนมะกอก ทาชนะ สพป สุราษฎรธานี เขต2

4356 บานศรีพนม ทาชนะ สพป สุราษฎรธานี เขต2

4357 บานอูตะเภา ทาชนะ สพป สุราษฎรธานี เขต2

4358 วัดอัมพาวาส ทาชนะ สพป สุราษฎรธานี เขต2

4359 บานทุงเสียน ทาชนะ สพป สุราษฎรธานี เขต2

4360 บานพัฒนา บานตาขุน สพป สุราษฎรธานี เขต2

4361 ตาขุน บานตาขุน สพป สุราษฎรธานี เขต2

4362 บานแสนสุข พนม สพป สุราษฎรธานี เขต2

4363 บานปาตง พนม สพป สุราษฎรธานี เขต2

4364 บานบางสาน พนม สพป สุราษฎรธานี เขต2
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4365 ชุมชนบานชองมาเหลียว พนม สพป สุราษฎรธานี เขต2

4366 บานบนไร พุนพิน สพป สุราษฎรธานี เขต2

4367 บานปลายคลอง พุนพิน สพป สุราษฎรธานี เขต2

4368 วัดรัษฎาราม พุนพิน สพป สุราษฎรธานี เขต2

4369 วัดหวยกรวด พุนพิน สพป สุราษฎรธานี เขต2

4370 วัดตรีธาราราม พุนพิน สพป สุราษฎรธานี เขต2

4371 บานยางงาม พุนพิน สพป สุราษฎรธานี เขต2

4372 บานทานหญิงวิภา วิภาวดี สพป สุราษฎรธานี เขต2

4373 สหกรณนิคม วิภาวดี สพป สุราษฎรธานี เขต2

4374 ไทยรัฐวิทยา 22 เคียนซา สพป สุราษฎรธานี เขต3

4375 บานคลองพังกลาง ชัยบุรี สพป สุราษฎรธานี เขต3

4376 บานหนองเรียน บานนาเดิม สพป สุราษฎรธานี เขต3

4377 บานหนองหญาปลอง บานนาเดิม สพป สุราษฎรธานี เขต3

4378 นาสาร บานนาสาร สพป สุราษฎรธานี เขต3

4379 บานควนเนียง บานนาสาร สพป สุราษฎรธานี เขต3

4380 ราชประชานุเคราะห 12 บานนาสาร สพป สุราษฎรธานี เขต3

4381 นิคมสรางตนเองพระราชประสงค 1 พระแสง สพป สุราษฎรธานี เขต3

4382 บานควนนิยม พระแสง สพป สุราษฎรธานี เขต3

4383 บานยานดินแดง พระแสง สพป สุราษฎรธานี เขต34383 บานยานดินแดง พระแสง สพป สุราษฎรธานี เขต3

4384 บานโคกมะพราว เวียงสระ สพป สุราษฎรธานี เขต3

4385 วัดบานสอง เวียงสระ สพป สุราษฎรธานี เขต3

4386 แสงธรรมพิทยาคม เมือง สพป สุราษฎรธานี เขต11

4387 บานโชค เขวาสินรินทร สพป สุรินทร เขต1

4388 บานภูดินหนองตะครอง เขวาสินรินทร สพป สุรินทร เขต1

4389 บานกันตรง เขวาสินรินทร สพป สุรินทร เขต1

4390 บานแสรออ เขวาสินรินทร สพป สุรินทร เขต1

4391 บานจอมพระ จอมพระ สพป สุรินทร เขต1

4392 บานจบก จอมพระ สพป สุรินทร เขต1

4393 บานผือ จอมพระ สพป สุรินทร เขต1

4394 บานอาแวะ จอมพระ สพป สุรินทร เขต1

4395 บานหนองเหล็กประชาพัฒน จอมพระ สพป สุรินทร เขต1

4396 ลุมระวีวิทยา จอมพระ สพป สุรินทร เขต1

4397 บานหนองกับ จอมพระ สพป สุรินทร เขต1

4398 บานแกนอย เมือง สพป สุรินทร เขต1

4399 บานระเภาว เมือง สพป สุรินทร เขต1

4400 บานโคกปราสาท เมือง สพป สุรินทร เขต1

4401 บานอําปล(ปอเกีย 9) เมือง สพป สุรินทร เขต1

4402 บานเพ้ียราม เมือง สพป สุรินทร เขต1

4403 บานบุทม เมือง สพป สุรินทร เขต1

4404 บานตะบัล เมือง สพป สุรินทร เขต1

4405 บานสวาย เมือง สพป สุรินทร เขต1

4406 บานลําดวน ลําดวน สพป สุรินทร เขต1

4407 วัดทักษิณวารี ลําดวน สพป สุรินทร เขต1

4408 บานหัวแรตนาโพธิ์ ศีขรภูมิ สพป สุรินทร เขต1

4409 บานตรึม"ตรึมวิทยานุเคราะห" ศีขรภูมิ สพป สุรินทร เขต1
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4410 บานมวงทรัพยโกฏิ ศีขรภูมิ สพป สุรินทร เขต1

4411 บานนาทมหนองผักบุง ศีขรภูมิ สพป สุรินทร เขต1

4412 บานโนนสวรรค สําโรงทาบ สพป สุรินทร เขต1

4413 บานศรีราชา สําโรงทาบ สพป สุรินทร เขต1

4414 บานตะเคียน สําโรงทาบ สพป สุรินทร เขต1

4415 บานหนองฮะ สําโรงทาบ สพป สุรินทร เขต1

4416 บานกระเบื้องใหญ ชุมพลบุรี สพป สุรินทร เขต2

4417 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สพป สุรินทร เขต2

4418 บานยางบอภิรมย ชุมพลบุรี สพป สุรินทร เขต2

4419 ชุมชนบานซาด ชุมพลบุรี สพป สุรินทร เขต2

4420 บานหนองอีดํา ทาตูม สพป สุรินทร เขต2

4421 บานโนนสูง ทาตูม สพป สุรินทร เขต2

4422 บานบะ ทาตูม สพป สุรินทร เขต2

4423 ไตรคามสามัคคี ทาตูม สพป สุรินทร เขต2

4424 บานทาศิลา ทาตูม สพป สุรินทร เขต2

4425 มวงหนองตาด โนนนารายณ สพป สุรินทร เขต2

4426 โนนนารายณวิทยา โนนนารายณ สพป สุรินทร เขต2

4427 บานขุมดิน โนนนารายณ สพป สุรินทร เขต2

4428 บานดงเค็ง รัตนบุรี สพป สุรินทร เขต24428 บานดงเค็ง รัตนบุรี สพป สุรินทร เขต2

4429 บานดงเปอย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรี สพป สุรินทร เขต2

4430 บานบอน(ทาวารีวิทยา) รัตนบุรี สพป สุรินทร เขต2

4431 บานหนองบัวนอย รัตนบุรี สพป สุรินทร เขต2

4432 บานดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) รัตนบุรี สพป สุรินทร เขต2

4433 บานแขดอน-หนองบัว รัตนบุรี สพป สุรินทร เขต2

4434 รัตนวิทยาคม รัตนบุรี สพป สุรินทร เขต2

4435 บานหนองบัวทอง รัตนบุรี สพป สุรินทร เขต2

4436 บานแคน "คุรุราษฎรสงเสริม" สนม สพป สุรินทร เขต2

4437 บานแคนนอย สนม สพป สุรินทร เขต2

4438 สนมศึกษาคาร สนม สพป สุรินทร เขต2

4439 กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กาบเชิง สพป สุรินทร เขต3

4440 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กาบเชิง สพป สุรินทร เขต3

4441 บานหนองโยโคกปด กาบเชิง สพป สุรินทร เขต3

4442 บานเกษตรถาวร กาบเชิง สพป สุรินทร เขต3

4443 บานดาน กาบเชิง สพป สุรินทร เขต3

4444 บานสระทอง กาบเชิง สพป สุรินทร เขต3

4445 ประชาสามัคคี กาบเชิง สพป สุรินทร เขต3

4446 กลาโหมราชเสนา 2 บัวเชด สพป สุรินทร เขต3

4447 บานจรัส บัวเชด สพป สุรินทร เขต3

4448 บานโอทะลัน บัวเชด สพป สุรินทร เขต3

4449 บานหนองโจงโลง บัวเชด สพป สุรินทร เขต3

4450 บานบัวเชด บัวเชด สพป สุรินทร เขต3

4451 บานระมาดคอ บัวเชด สพป สุรินทร เขต3

4452 บานสน บัวเชด สพป สุรินทร เขต3

4453 บานโคกสมอง บัวเชด สพป สุรินทร เขต3

4454 บานสวาท บัวเชด สพป สุรินทร เขต3
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4455 บานสะแร บัวเชด สพป สุรินทร เขต3

4456 บานอาโพน บัวเชด สพป สุรินทร เขต3

4457 ปราสาทศึกษาคาร ปราสาท สพป สุรินทร เขต3

4458 กันทราราม(นุนศึกษาคาร) ปราสาท สพป สุรินทร เขต3

4459 บานทํานบ ปราสาท สพป สุรินทร เขต3

4460 บานกาบกระบือ ปราสาท สพป สุรินทร เขต3

4461 บานตะครอ ปราสาท สพป สุรินทร เขต3

4462 บานสะพานหัน ปราสาท สพป สุรินทร เขต3

4463 บานโคกกลาง พนมดงรัก สพป สุรินทร เขต3

4464 บานตาลวก พนมดงรัก สพป สุรินทร เขต3

4465 บานตาเมียง พนมดงรัก สพป สุรินทร เขต3

4466 บานหนองคันนา พนมดงรัก สพป สุรินทร เขต3

4467 บานหนองจูบ พนมดงรัก สพป สุรินทร เขต3

4468 บานรุน พนมดงรัก สพป สุรินทร เขต3

4469 บานอําปล พนมดงรัก สพป สุรินทร เขต3

4470 บานแดง ศรีณรงค สพป สุรินทร เขต3

4471 บานมหาชัย ศรีณรงค สพป สุรินทร เขต3

4472 บานตรวจ ศรีณรงค สพป สุรินทร เขต3

4473 บานคูขาด ศรีณรงค สพป สุรินทร เขต34473 บานคูขาด ศรีณรงค สพป สุรินทร เขต3

4474 บานตราด ศรีณรงค สพป สุรินทร เขต3

4475 สหราษฎรวิทยา สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4476 บานขอนแตก สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4477 บานโตงนอย สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4478 หนองโสนวิทยา สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4479 บานตาคง สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4480 บานเถกิง สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4481 บานคะนา สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4482 บานภูมินิยมพัฒนา สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4483 สตรีวิทยาสมาคม สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4484 บานตาแตรวทัพดัด สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4485 บานรมเย็น สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4486 บานเลิศอรุณ สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4487 บานวังปลัด สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4488 บานลําหาด สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4489 บานโคกไทร สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4490 บานจารย สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4491 บานศาลาสามัคคี สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4492 บานกระสัง สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4493 บานพระแกว สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4494 บานแสนกาง สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4495 ราษฎรพัฒนา สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4496 บานตาโมม สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4497 บานสะกาด สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4498 บานโดง สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4499 บานศรีนวล สังขะ สพป สุรินทร เขต3
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4500 สังขะวิทยาคม สังขะ สพป สุรินทร เขต3

4501 บานโคกคอน ทาบอ สพป หนองคาย เขต1

4502 บานหนองผือ ทาบอ สพป หนองคาย เขต1

4503 โกมลวิทยาคาร ทาบอ สพป หนองคาย เขต1

4504 รวมมิตรวิทยา ทาบอ สพป หนองคาย เขต1

4505 ชุมชมบานถอน ทาบอ สพป หนองคาย เขต1

4506 คุรุศิษยวิทยา ทาบอ สพป หนองคาย เขต1

4507 บานวาน ทาบอ สพป หนองคาย เขต1

4508 บานศูนยกลาง โพธิ์ตาก สพป หนองคาย เขต1

4509 อาโอยามา 2 โพธิ์ตาก สพป หนองคาย เขต1

4510 บานโพนทอง โพธิ์ตาก สพป หนองคาย เขต1

4511 บานเมืองหมี (พรหมวิทยา) เมือง สพป หนองคาย เขต1

4512 คายบกหวานโพนตาลวิทยา เมือง สพป หนองคาย เขต1

4513 บานโคกสําราญ เมือง สพป หนองคาย เขต1

4514 ราชประชานุเคราะห 14 เมือง สพป หนองคาย เขต1

4515 บานโคกปาฝาง เมือง สพป หนองคาย เขต1

4516 บานเชือกบานหมวยวิทยา เมือง สพป หนองคาย เขต1

4517 อนุบาลอรุณรังษี เมือง สพป หนองคาย เขต1

4518 ดงเวนดงเจริญวิทยา เมือง สพป หนองคาย เขต14518 ดงเวนดงเจริญวิทยา เมือง สพป หนองคาย เขต1

4519 บานเวียงคุก เมือง สพป หนองคาย เขต1

4520 บานสรางพอก เมือง สพป หนองคาย เขต1

4521 บานคุยนางขาว เมือง สพป หนองคาย เขต1

4522 เหลาฝายผดุงวิทย เมือง สพป หนองคาย เขต1

4523 ชุมชนบานหมอ ศรีเชียงใหม สพป หนองคาย เขต1

4524 บานวังนํ้ามอก ศรีเชียงใหม สพป หนองคาย เขต1

4525 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ศรีเชียงใหม สพป หนองคาย เขต1

4526 บานโนนสงา ศรีเชียงใหม สพป หนองคาย เขต1

4527 บานศรีเชียงใหม ศรีเชียงใหม สพป หนองคาย เขต1

4528 อนุบาลศรีเชียงใหม ศรีเชียงใหม สพป หนองคาย เขต1

4529 บานขุมคํา ศรีเชียงใหม สพป หนองคาย เขต1

4530 บานดงบัง ศรีเชียงใหม สพป หนองคาย เขต1

4531 บานนาโพธิ์ ศรีเชียงใหม สพป หนองคาย เขต1

4532 บานเหมือดแอ สระใคร สพป หนองคาย เขต1

4533 สมสะอาดดงมุขวิทยา สระใคร สพป หนองคาย เขต1

4534 อนุบาลบานคอกชาง สระใคร สพป หนองคาย เขต1

4535 บานเทา-นาบอน สังคม สพป หนองคาย เขต1

4536 บานนาง้ิว สังคม สพป หนองคาย เขต1

4537 บานดงตอง สังคม สพป หนองคาย เขต1

4538 บานนาโคก สังคม สพป หนองคาย เขต1

4539 บานหวยไซงัว สังคม สพป หนองคาย เขต1

4540 บานแกงใหม สังคม สพป หนองคาย เขต1

4541 อนุบาลสังคม สังคม สพป หนองคาย เขต1

4542 เฝาไรวิทยา เฝาไร สพป หนองคาย เขต2

4543 บานคําโคนสวาง เฝาไร สพป หนองคาย เขต2

4544 บานกลุมพัฒนา โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2
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4545 บานกุดบง โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4546 บานนิคมดงบัง โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4547 บานใหม โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4548 บานนาเพียงใหญ โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4549 ราชประชานุเคราะห 27 โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4550 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4551 ชุมชนบานชุมชาง โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4552 บานหนองอั้ว โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4553 บานกองขันธ โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4554 บานคําปะกั้ง โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4555 บานปก โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4556 บานโพธิ์ โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4557 บานเชียงอาด โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4558 บานเหลาตางคํา โพนพิสัย สพป หนองคาย เขต2

4559 บานดอนเหมือด รัตนวาป สพป หนองคาย เขต2

4560 บานโนนสวรรค รัตนวาป สพป หนองคาย เขต2

4561 ทาบอพิทยาคม ทาบอ สพป หนองคาย เขต21

4562 เวียงคําวิทยาคาร เมือง สพป หนองคาย เขต21

4563 โนนสังวิทยาสรรค โนนสัง สพป หนองบัวลําภู เขต14563 โนนสังวิทยาสรรค โนนสัง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4564 บานถิ่น โนนสัง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4565 บานโคกปากุง โนนสัง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4566 บานทาลาด โนนสัง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4567 ยางหลวงพิทยาคม เมือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4568 บานกุดเตา เมือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4569 บานทรายงาม เมือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4570 บานนามะเฟอง เมือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4571 บานหนองศาลาโนนสวาง เมือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4572 บานหวยโจด เมือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4573 รมเกลา เมือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4574 อนุบาลหนองบัวลําภู เมือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4575 บานวังนํ้าขาวชนูปถัมภ เมือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4576 บานหินลับศิลามงคล เมือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4577 ทุงโปรงประชาสรรค เมืองหนองบัวลําภู สพป หนองบัวลําภู เขต1

4578 โนนสมบูรณวิทยา ศรีบุญเรือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4579 บานโตงโตน ศรีบุญเรือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4580 เมืองใหมวิทยา ศรีบุญเรือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4581 บานยางหลอโนนสวนกลวย ศรีบุญเรือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4582 บานศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4583 บานกุดหานสามัคคี ศรีบุญเรือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4584 กุดจิกวิทยา ศรีบุญเรือง สพป หนองบัวลําภู เขต1

4585 หนองแตศึกษาประชาสรรค นากลาง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4586 บานปาแดงงาม นากลาง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4587 บานสนามชัย นากลาง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4588 บานขอบเหล็ก นากลาง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4589 บานหนองแวงคํา นากลาง สพป หนองบัวลําภู เขต2
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4590 บานเกากลอยกุดกระสู นากลาง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4591 บานหนองดาน นากลาง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4592 บานภูพระโนนผักหวาน นากลาง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4593 บานกาน นากลาง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4594 บานโนนสวรรคชัยมงคล นากลาง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4595 บานนากลาง นาวัง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4596 บานนาสมนึก นาวัง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4597 บานวังสําราญ นาวัง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4598 บานโคกสะอาดหนองหัวชาง นาวัง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4599 บานโคกหนองบัว นาวัง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4600 บานหวยฮวกจอมทองนาฝาย ศรีบุญเรือง สพป หนองบัวลําภู เขต2

4601 ยูงทองวิทยา สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต2

4602 บานดงมะไฟ สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต2

4603 บานวังหินซา สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต2

4604 ชุมชนหนองบัวนอยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต2

4605 บานสมปอยคายเมืองแสน สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต2

4606 บานนาสี สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต2

4607 บานหินฮาวนํ้ากงวิทยา สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต2

4608 บานโคกทุงนอย สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต24608 บานโคกทุงนอย สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต2

4609 บานตอง สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต2

4610 บานโคกนกสาริกา สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต2

4611 บานบุญทัน สุวรรณคูหา สพป หนองบัวลําภู เขต2

4612 วัดศรีบัวทอง แสวงหา สพป อางทอง

4613 วัดไชโย ไชโย สพป อางทอง

4614 วัดวงษภาศน ไชโย สพป อางทอง

4615 ชุมชนวัดปราสาท ปาโมก สพป อางทอง

4616 วัดสระแกว ปาโมก สพป อางทอง

4617 วัดทางพระ โพธิ์ทอง สพป อางทอง

4618 วัดโบสถ(ประชานุกูล) โพธิ์ทอง สพป อางทอง

4619 วัดทองกลาง โพธิ์ทอง สพป อางทอง

4620 ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) โพธิ์ทอง สพป อางทอง

4621 วัดทาตลาด โพธิ์ทอง สพป อางทอง

4622 บานนํ้าผ้ึง เมือง สพป อางทอง

4623 วัดราชปกษี เมือง สพป อางทอง

4624 วัดโบสถ เมือง สพป อางทอง

4625 วัดศาลาดิน วิเศษชัยชาญ สพป อางทอง

4626 วัดนอย(วิบูลประชาสรรค) วิเศษชัยชาญ สพป อางทอง

4627 วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) วิเศษชัยชาญ สพป อางทอง

4628 วัดมะนาวหวาน วิเศษชัยชาญ สพป อางทอง

4629 อนุบาลวัดนางใน  ( เดิมชื่อ อนุบาลวิเศษชัยชาญ  ) วิเศษชัยชาญ สพป อางทอง

4630 บานหนองถ้ํา สามโก สพป อางทอง

4631 วัดมงคลธรรมนิมิตร สามโก สพป อางทอง

4632 วัดหัวสะแกตก แสวงหา สพป อางทอง

4633 ชุมชนวัดร้ิวหวา แสวงหา สพป อางทอง

4634 บานดอนกราง(ฉากราษฎรบํารุง) แสวงหา สพป อางทอง



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

4635 อนุบาลแสวงหา แสวงหา สพป อางทอง

4636 บานหินเกิ้ง ปทุมราชวงศา สพป อํานาจเจริญ

4637 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ปทุมราชวงศา สพป อํานาจเจริญ

4638 นาเจริญหนองแดง ชานุมาน สพป อํานาจเจริญ

4639 บานคําแกว ชานุมาน สพป อํานาจเจริญ

4640 บานเหลายางชุมสามัคคี ชานุมาน สพป อํานาจเจริญ

4641 บานบุงเขียว ชานุมาน สพป อํานาจเจริญ

4642 บานพุทธรักษา ชานุมาน สพป อํานาจเจริญ

4643 ชุมชนโคกสารวิทยา ชานุมาน สพป อํานาจเจริญ

4644 นิคมชานุมานสงเคราะห 3 ชานุมาน สพป อํานาจเจริญ

4645 บานโนนกุง ชานุมาน สพป อํานาจเจริญ

4646 บานหนองแมงดา ชานุมาน สพป อํานาจเจริญ

4647 บานหวยทม ชานุมาน สพป อํานาจเจริญ

4648 อนุบาลปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา สพป อํานาจเจริญ

4649 บานนาผาง (วิบูลยราษฎรสามัคค)ี ปทุมราชวงศา สพป อํานาจเจริญ

4650 บานจานลาน พนา สพป อํานาจเจริญ

4651 บานมวงสวาสดิ์ พนา สพป อํานาจเจริญ

4652 บานนาจิกหนองทุงมนตหนองชาด เมือง สพป อํานาจเจริญ

4653 บานนายม เมือง สพป อํานาจเจริญ4653 บานนายม เมือง สพป อํานาจเจริญ

4654 หนองแหโนนสมบูรณ เมือง สพป อํานาจเจริญ

4655 กาวหนาสามัคคีคํางูเหลือม เมือง สพป อํานาจเจริญ

4656 อนุบาลอํานาจเจริญ เมือง สพป อํานาจเจริญ

4657 บานกอนาดี เมือง สพป อํานาจเจริญ

4658 บานโคกกลาง ลืออํานาจ สพป อํานาจเจริญ

4659 ชุมชนเปอยหัวดง ลืออํานาจ สพป อํานาจเจริญ

4660 บานโพนทอง เสนางนิคม สพป อํานาจเจริญ

4661 ชุมชนบานไรสีสุก เสนางนิคม สพป อํานาจเจริญ

4662 บานดอนหมู เสนางนิคม สพป อํานาจเจริญ

4663 บานหนองมะเสี่ยงโนนมวง เสนางนิคม สพป อํานาจเจริญ

4664 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) หัวตะพาน สพป อํานาจเจริญ

4665 บานหัวตะพาน หัวตะพาน สพป อํานาจเจริญ

4666 บานเชียงหวางสรางลาน เพ็ญ สพป อุดรธานี เขต1

4667 บานดงใหญ เพ็ญ สพป อุดรธานี เขต1

4668 บานนาพู เพ็ญ สพป อุดรธานี เขต1

4669 บานยามกาโนนคํา เพ็ญ สพป อุดรธานี เขต1

4670 บานหมูมนโพนสวาง เพ็ญ สพป อุดรธานี เขต1

4671 บานหนองนาไฮโนนสะอาด เพ็ญ สพป อุดรธานี เขต1

4672 นิคมสรางตนเองเชียงพิณ 3 เมือง สพป อุดรธานี เขต1

4673 ชุมชนโนนสูง เมือง สพป อุดรธานี เขต1

4674 บานตาด เมือง สพป อุดรธานี เขต1

4675 ผานศึกสงเคราะห เมือง สพป อุดรธานี เขต1

4676 บานโกย เมือง สพป อุดรธานี เขต1

4677 บานหนองหวาหนองไผ เมือง สพป อุดรธานี เขต1

4678 บานหนองบัว เมือง สพป อุดรธานี เขต1

4679 บานหมากแขง เมือง สพป อุดรธานี เขต1
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4680 บานแมดวิทยาคม สรางคอม สพป อุดรธานี เขต1

4681 บานดอนเดื่อ สรางคอม สพป อุดรธานี เขต1

4682 บานนาม่ัง สรางคอม สพป อุดรธานี เขต1

4683 อนุบาลสรางคอม สรางคอม สพป อุดรธานี เขต1

4684 บานโคกลาม หนองวัวซอ สพป อุดรธานี เขต1

4685 บานนํ้าพน หนองวัวซอ สพป อุดรธานี เขต1

4686 อนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ สพป อุดรธานี เขต1

4687 บานโคกผักหอม หนองวัวซอ สพป อุดรธานี เขต1

4688 บานหนองบัวเงิน หนองวัวซอ สพป อุดรธานี เขต1

4689 บานดอนแกว กุมภวาป สพป อุดรธานี เขต2

4690 บานปอ กุมภวาป สพป อุดรธานี เขต2

4691 บานโพธิ์สงา (มังกรสามเสนอนุสรณ) กุมภวาป สพป อุดรธานี เขต2

4692 บานยางหลอโนนนํ้ายอย กุมภวาป สพป อุดรธานี เขต2

4693 บานปะโค กุมภวาป สพป อุดรธานี เขต2

4694 บานนาดีสรางบง กุมภวาป สพป อุดรธานี เขต2

4695 ชุมชนวัดปาทรงธรรม กุมภวาป สพป อุดรธานี เขต2

4696 อนุบาลกุมภวาป กุมภวาป สพป อุดรธานี เขต2

4697 บานทองอินทรสวนมอญ กุมภวาป สพป อุดรธานี เขต2

4698 บานสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาป สพป อุดรธานี เขต24698 บานสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาป สพป อุดรธานี เขต2

4699 บานมวงดง โนนสะอาด สพป อุดรธานี เขต2

4700 บานทมนางาม โนนสะอาด สพป อุดรธานี เขต2

4701 บานหาดสถาพร โนนสะอาด สพป อุดรธานี เขต2

4702 ชุมชนบานบุงแกว โนนสะอาด สพป อุดรธานี เขต2

4703 บานกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาด สพป อุดรธานี เขต2

4704 บานบะยาว โนนสะอาด สพป อุดรธานี เขต2

4705 บานหนองกุง โนนสะอาด สพป อุดรธานี เขต2

4706 บานโนนสมบูรณ ประจักษศิลปาคม สพป อุดรธานี เขต2

4707 บานโพนทอง ประจักษศิลปาคม สพป อุดรธานี เขต2

4708 โคกสวางดงงามนอย วังสามหมอ สพป อุดรธานี เขต2

4709 บานนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอ สพป อุดรธานี เขต2

4710 ดานใหญพิทยาคาร วังสามหมอ สพป อุดรธานี เขต2

4711 บานคํานอย วังสามหมอ สพป อุดรธานี เขต2

4712 บานคํายาง วังสามหมอ สพป อุดรธานี เขต2

4713 บานดงกลาง วังสามหมอ สพป อุดรธานี เขต2

4714 เลิงถอนโนนสมบูรณ วังสามหมอ สพป อุดรธานี เขต2

4715 บานโคกนอย ศรีธาตุ สพป อุดรธานี เขต2

4716 บานกุดนาคอ ศรีธาตุ สพป อุดรธานี เขต2

4717 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ สพป อุดรธานี เขต2

4718 คํากุงประชานุกูล ศรีธาตุ สพป อุดรธานี เขต2

4719 บานโนนอํานวย ศรีธาตุ สพป อุดรธานี เขต2

4720 อนุบาลหนองแสง หนองแสง สพป อุดรธานี เขต2

4721 บานทายม หนองแสง สพป อุดรธานี เขต2

4722 บานแสงสวาง หนองแสง สพป อุดรธานี เขต2

4723 บานโคกสวาง หนองแสง สพป อุดรธานี เขต2

4724 บานคอดอนแคน กิ่ง อ.กูแกว สพป อุดรธานี เขต3
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4725 บานคําเลาะ ไชยวาน สพป อุดรธานี เขต3

4726 บานหนองแซง ไชยวาน สพป อุดรธานี เขต3

4727 หนองแวงวิทยา ไชยวาน สพป อุดรธานี เขต3

4728 บานโนนสะอาด ทุงฝน สพป อุดรธานี เขต3

4729 ชุมชนคําตานาหนองกุง ทุงฝน สพป อุดรธานี เขต3

4730 บานนาชุมแสง ทุงฝน สพป อุดรธานี เขต3

4731 บานดงไพรวัลย บานดุง สพป อุดรธานี เขต3

4732 บานปอพาน บานดุง สพป อุดรธานี เขต3

4733 บานหนองสองหอง บานดุง สพป อุดรธานี เขต3

4734 บานหนองไฮโนนสําราญ บานดุง สพป อุดรธานี เขต3

4735 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย บานดุง สพป อุดรธานี เขต3

4736 บานนายม พิบูลยรักษ สพป อุดรธานี เขต3

4737 บานดอนมวง พิบูลยรักษ สพป อุดรธานี เขต3

4738 อนุบาลพิบูลยรักษ พิบูลยรักษ สพป อุดรธานี เขต3

4739 บานคําออ หนองหาน สพป อุดรธานี เขต3

4740 บานยา หนองหาน สพป อุดรธานี เขต3

4741 บานหันนอย หนองหาน สพป อุดรธานี เขต3

4742 บานเพ็กคําบากหายโศก หนองหาน สพป อุดรธานี เขต3

4743 บานหนองบัวแดง หนองหาน สพป อุดรธานี เขต34743 บานหนองบัวแดง หนองหาน สพป อุดรธานี เขต3

4744 บานหนองตาใกล หนองหาน สพป อุดรธานี เขต3

4745 บานหนองนกทา หนองหาน สพป อุดรธานี เขต3

4746 บานตองหนองสระปลา หนองหาน สพป อุดรธานี เขต3

4747 บานมวงประชาบํารุง หนองหาน สพป อุดรธานี เขต3

4748 บานโสกหมู หนองหาน สพป อุดรธานี เขต3

4749 อนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน สพป อุดรธานี เขต3

4750 บานกุดจับ กุดจับ สพป อุดรธานี เขต4

4751 บานดงธาตุ กุดจับ สพป อุดรธานี เขต4

4752 บานลําภู กุดจับ สพป อุดรธานี เขต4

4753 ชุมชนบานสรางแปน กุดจับ สพป อุดรธานี เขต4

4754 นิคมสรางตนเองหวยหลวง 2 กุดจับ สพป อุดรธานี เขต4

4755 บานเหลาตําแย กุดจับ สพป อุดรธานี เขต4

4756 โนนสูงวิทยา กุดจับ สพป อุดรธานี เขต4

4757 บานกานตสามัคคี กุดจับ สพป อุดรธานี เขต4

4758 บานโนนฐานะ กุดจับ สพป อุดรธานี เขต4

4759 ชุมพลนาคลัง นายูง สพป อุดรธานี เขต4

4760 อนุบาลบานกองวิทยา นายูง สพป อุดรธานี เขต4

4761 นํ้าโสมประชาสรรค (ชื่อเดิมคือ อนุบาลชุมชนนํ้าโสม) นํ้าโสม สพป อุดรธานี เขต4

4762 บานโนนสมบูรณ นํ้าโสม สพป อุดรธานี เขต4

4763 บานจําปาทอง นํ้าโสม สพป อุดรธานี เขต4

4764 บานหยวก นํ้าโสม สพป อุดรธานี เขต4

4765 กลางใหญนิโรธรังสีอุปถัมภ บานผือ สพป อุดรธานี เขต4

4766 บานผักบุง บานผือ สพป อุดรธานี เขต4

4767 บานโนนสะอาด บานผือ สพป อุดรธานี เขต4

4768 บานดงเย็นพัฒนา บานผือ สพป อุดรธานี เขต4

4769 ราษฎรจุฬาสามัคคี บานผือ สพป อุดรธานี เขต4
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4770 ชุมชนบานแวง บานผือ สพป อุดรธานี เขต4

4771 บานโพธิ์ บานผือ สพป อุดรธานี เขต4

4772 บานนาคํา บานผือ สพป อุดรธานี เขต4

4773 บานแหลมถอนสามัคคี ตรอน สพป อุตรดิตถ เขต1

4774 ชุมชนบานวังหิน ตรอน สพป อุตรดิตถ เขต1

4775 บานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน สพป อุตรดิตถ เขต1

4776 บานหาดสองแคว ตรอน สพป อุตรดิตถ เขต1

4777 บานวังเบน(ภูธรอุปถัมภ) ทองแสนขัน สพป อุตรดิตถ เขต1

4778 บานปางวุน ทองแสนขัน สพป อุตรดิตถ เขต1

4779 บานหนองกวาง พิชัย สพป อุตรดิตถ เขต1

4780 บานฟากบึง พิชัย สพป อุตรดิตถ เขต1

4781 บานคลองเรียงงาม พิชัย สพป อุตรดิตถ เขต1

4782 วัดบานเกาะ พิชัย สพป อุตรดิตถ เขต1

4783 บานขุนฝาง เมือง สพป อุตรดิตถ เขต1

4784 บานหาดเสือเตน เมือง สพป อุตรดิตถ เขต1

4785 บานหวยฉลอง เมือง สพป อุตรดิตถ เขต1

4786 วัดแมเฉย เมือง สพป อุตรดิตถ เขต1

4787 สามัคคีวิทยา เมือง สพป อุตรดิตถ เขต1

4788 นานอยวิทยา เมือง สพป อุตรดิตถ เขต14788 นานอยวิทยา เมือง สพป อุตรดิตถ เขต1

4789 วัดสิงหศรีสวาง เมือง สพป อุตรดิตถ เขต1

4790 ดานแมคํามัน ลับแล สพป อุตรดิตถ เขต1

4791 นานกกก ลับแล สพป อุตรดิตถ เขต1

4792 ทาปลาอนุสรณ 1 ทาปลา สพป อุตรดิตถ เขต2

4793 บานหวยผ้ึง ทาปลา สพป อุตรดิตถ เขต2

4794 ปากั้งวิทยา ทาปลา สพป อุตรดิตถ เขต2

4795 ราชประชานุเคราะห 13 ทาปลา สพป อุตรดิตถ เขต2

4796 บานนํ้าลี ทาปลา สพป อุตรดิตถ เขต2

4797 ทาแฝกอนุสรณ 2 ทาปลา สพป อุตรดิตถ เขต2

4798 บานเดนเหล็ก นํ้าปาด สพป อุตรดิตถ เขต2

4799 บานปางเกลือ นํ้าปาด สพป อุตรดิตถ เขต2

4800 บานปากปาด นํ้าปาด สพป อุตรดิตถ เขต2

4801 บานบอเบี้ย บานโคก สพป อุตรดิตถ เขต2

4802 บานหวยยาง บานโคก สพป อุตรดิตถ เขต2

4803 อนุบาลบานโคก บานโคก สพป อุตรดิตถ เขต2

4804 บานหวยลึก ฟากทา สพป อุตรดิตถ เขต2

4805 อนุบาลฟากทาฯ ฟากทา สพป อุตรดิตถ เขต2

4806 อนุบาลสวางอารมณ ดอนมดแดง สพป อุทัยธานี เขต1

4807 บานวังเตย ทัพทัน สพป อุทัยธานี เขต1

4808 บานสวนขวัญ ทัพทัน สพป อุทัยธานี เขต1

4809 วัดเขาปฐวี ทัพทัน สพป อุทัยธานี เขต1

4810 อนุบาลทัพทัน ทัพทัน สพป อุทัยธานี เขต1

4811 บานหนองหญาปลอง ทัพทัน สพป อุทัยธานี เขต1

4812 อนุบาลเมืองอุทัยธานี เมือง สพป อุทัยธานี เขต1

4813 วัดหนองแก เมืองอุทัยธานี สพป อุทัยธานี เขต1

4814 บานวังเกษตร สวางอารมณ สพป อุทัยธานี เขต1
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4815 บานหนองรัก สวางอารมณ สพป อุทัยธานี เขต1

4816 วัดทาโพ หนองขาหยาง สพป อุทัยธานี เขต1

4817 อนุบาลหนองขาหยาง หนองขาหยาง สพป อุทัยธานี เขต1

4818 บานนํ้าพุ บานไร สพป อุทัยธานี เขต2

4819 วัดทองหลาง บานไร สพป อุทัยธานี เขต2

4820 วัดทัพหมัน บานไร สพป อุทัยธานี เขต2

4821 วัดทัพหลวง บานไร สพป อุทัยธานี เขต2

4822 อนุบาลบานไร บานไร สพป อุทัยธานี เขต2

4823 บานเขาลูกโล บานไร สพป อุทัยธานี เขต2

4824 ชุมชนบานเมืองการุงมิตรภาพที่ 52 บานไร สพป อุทัยธานี เขต2

4825 บานนาทุงเชือก บานไร สพป อุทัยธานี เขต2

4826 บานหวยพลู บานไร สพป อุทัยธานี เขต2

4827 บานหนองฝาง บานไร สพป อุทัยธานี เขต2

4828 บานบุงฝาง ลานสัก สพป อุทัยธานี เขต2

4829 บานหวยโศก ลานสัก สพป อุทัยธานี เขต2

4830 บานนํ้ารอบ ลานสัก สพป อุทัยธานี เขต2

4831 บานทุงสามแทง ลานสัก สพป อุทัยธานี เขต2

4832 บานเขาวง ลานสัก สพป อุทัยธานี เขต2

4833 รัตนโกสินทร 2 ลานสัก สพป อุทัยธานี เขต24833 รัตนโกสินทร 2 ลานสัก สพป อุทัยธานี เขต2

4834 บานรองตาที ลานสัก สพป อุทัยธานี เขต2

4835 วัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก สพป อุทัยธานี เขต2

4836 อนุบาลลานสัก ลานสัก สพป อุทัยธานี เขต2

4837 บานเขากวางทอง หนองฉาง สพป อุทัยธานี เขต2

4838 บานทาชะอม หนองฉาง สพป อุทัยธานี เขต2

4839 บานหนองกระทุม หนองฉาง สพป อุทัยธานี เขต2

4840 วัดหนองยาง หนองฉาง สพป อุทัยธานี เขต2

4841 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ หนองฉาง สพป อุทัยธานี เขต2

4842 บานคลองแหงวิทยา หวยคต สพป อุทัยธานี เขต2

4843 บานตลิ่งสูง หวยคต สพป อุทัยธานี เขต2

4844 บานสมอทอง หวยคต สพป อุทัยธานี เขต2

4845 ไทยรัฐวิทยา 58 (หวยคตสามัคคี) หวยคต สพป อุทัยธานี เขต2

4846 บานกลาง หวยคต สพป อุทัยธานี เขต2

4847 อนุบาลหวยคต (บานชุมทหารวิทยา) หวยคต สพป อุทัยธานี เขต2

4848 บานโนนโพธิ์ เข่ืองใน สพป อุบลราชธานี เขต1

4849 บานยางนอย(พรหมพิทยา) เข่ืองใน สพป อุบลราชธานี เขต1

4850 บานโนนรัง เข่ืองใน สพป อุบลราชธานี เขต1

4851 บานคําไฮใหญ ดอนมดแดง สพป อุบลราชธานี เขต1

4852 สีทองอุปถัมภ ดอนมดแดง สพป อุบลราชธานี เขต1

4853 ชุมชนบานหนองแสง มวงสามสิบ สพป อุบลราชธานี เขต1

4854 บานบัวยาง มวงสามสิบ สพป อุบลราชธานี เขต1

4855 มวงสามสิบ(อํานวยปญญา) มวงสามสิบ สพป อุบลราชธานี เขต1

4856 ราชประชานุเคราะห 32 เมือง สพป อุบลราชธานี เขต1

4857 บานดามพรา เมือง สพป อุบลราชธานี เขต1

4858 ประชาสามัคคี เมือง สพป อุบลราชธานี เขต1

4859 ศรีปทุมพิทยาคาร เมือง สพป อุบลราชธานี เขต1
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4860 ปทุมวิทยากร เมือง สพป อุบลราชธานี เขต1

4861 บานหนองจํานัก เมือง สพป อุบลราชธานี เขต1

4862 ชุมชนโพนเมืองวิทยา เหลาเสือโกก สพป อุบลราชธานี เขต1

4863 บานสรางถอ เหลาเสือโกก สพป อุบลราชธานี เขต1

4864 บานแตใหม เหลาเสือโกก สพป อุบลราชธานี เขต1

4865 บานเหลาเสื้อโกก เหลาเสือโกก สพป อุบลราชธานี เขต1

4866 บานกาบิน กุดขาวปุน สพป อุบลราชธานี เขต2

4867 บานโนนหอม กุดขาวปุน สพป อุบลราชธานี เขต2

4868 ชุมชนบานขามปอม เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4869 บานนาตาลเหนือ เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4870 บานบุงซวยหวยยาง เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4871 ชุมชนบานเจียด เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4872 บานนานวน เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4873 บานนาแวง เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4874 ตชด.ทองพูนพิทยา เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4875 บานนายูง เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4876 บานหนองนกทา เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4877 บานบาก เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4878 บานหนองผือ เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต24878 บานหนองผือ เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4879 ตชด.บานปงคอม เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4880 บานนาชุมใต เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4881 บานอีเติ่ง เขมราฐ สพป อุบลราชธานี เขต2

4882 บานแพง ตระการพืชผล สพป อุบลราชธานี เขต2

4883 บานตระการ ตระการพืชผล สพป อุบลราชธานี เขต2

4884 ตระการพืชผล ตระการพืชผล สพป อุบลราชธานี เขต2

4885 บานนาชุม นาตาล สพป อุบลราชธานี เขต2

4886 บานปากแซง นาตาล สพป อุบลราชธานี เขต2

4887 บานดงตาหวัง โพธิ์ไทร สพป อุบลราชธานี เขต2

4888 บานดอนเย็นใต โพธิ์ไทร สพป อุบลราชธานี เขต2

4889 บานโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร สพป อุบลราชธานี เขต2

4890 บานแกงใต โพธิ์ไทร สพป อุบลราชธานี เขต2

4891 บานมวงใหญ โพธิ์ไทร สพป อุบลราชธานี เขต2

4892 บานกะลึง โพธิ์ไทร สพป อุบลราชธานี เขต2

4893 บานคํากลาง โพธิ์ไทร สพป อุบลราชธานี เขต2

4894 บานโสกชัน โพธิ์ไทร สพป อุบลราชธานี เขต2

4895 ผอบ ณ นคร 1 โพธิ์ไทร สพป อุบลราชธานี เขต2

4896 บานหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) สําโรง สพป อุบลราชธานี เขต2

4897 บานโคกสวาง สําโรง สพป อุบลราชธานี เขต2

4898 บานขุมคํา อ.กุดขาวปุน สพป อุบลราชธานี เขต2

4899 บานเวินบึก โขงเจียม สพป อุบลราชธานี เขต3

4900 บานหวยหมากใต โขงเจียม สพป อุบลราชธานี เขต3

4901 บานนาโพธิ์กลาง โขงเจียม สพป อุบลราชธานี เขต3

4902 บานนาโพธิ์ใต โขงเจียม สพป อุบลราชธานี เขต3

4903 บานหนองผือ โขงเจียม สพป อุบลราชธานี เขต3

4904 ชุมชนบานวังสะแบง โขงเจียม สพป อุบลราชธานี เขต3
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4905 บานหนองแสง-วังอาง โขงเจียม สพป อุบลราชธานี เขต3

4906 บานหนองแสงใหญ โขงเจียม สพป อุบลราชธานี เขต3

4907 ชุมชนหวยไผ โขงเจียม สพป อุบลราชธานี เขต3

4908 บานกุม โขงเจียม สพป อุบลราชธานี เขต3

4909 บานหวยยาง โขงเจียม สพป อุบลราชธานี เขต3

4910 บานหวยแดง พิบูลมังสาหาร สพป อุบลราชธานี เขต3

4911 บานนาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร สพป อุบลราชธานี เขต3

4912 บานเลิงบาก พิบูลมังสาหาร สพป อุบลราชธานี เขต3

4913 บานโนนคูณ พิบูลมังสาหาร สพป อุบลราชธานี เขต3

4914 บานโนนยานาง พิบูลมังสาหาร สพป อุบลราชธานี เขต3

4915 บานราษฎรเจริญ พิบูลมังสาหาร สพป อุบลราชธานี เขต3

4916 บานหนองเชือก ศรีเมืองใหม สพป อุบลราชธานี เขต3

4917 บานหวยหมาก ศรีเมืองใหม สพป อุบลราชธานี เขต3

4918 บานไร ศรีเมืองใหม สพป อุบลราชธานี เขต3

4919 บานนาเอือด ศรีเมืองใหม สพป อุบลราชธานี เขต3

4920 บานฟาหวน ศรีเมืองใหม สพป อุบลราชธานี เขต3

4921 อนุบาลศรีเมืองใหม ศรีเมืองใหม สพป อุบลราชธานี เขต3

4922 บานปากุงนอย ศรีเมืองใหม สพป อุบลราชธานี เขต3

4923 บานจันทัย ศรีเมืองใหม สพป อุบลราชธานี เขต34923 บานจันทัย ศรีเมืองใหม สพป อุบลราชธานี เขต3

4924 บานภูหลน ศรีเมืองใหม สพป อุบลราชธานี เขต3

4925 บานคันไร สิรินธร สพป อุบลราชธานี เขต3

4926 บานโคกเที่ยง สิรินธร สพป อุบลราชธานี เขต3

4927 บานปากบุง สิรินธร สพป อุบลราชธานี เขต3

4928 บานสุวรรณวารี สิรินธร สพป อุบลราชธานี เขต3

4929 บานหนองเม็ก สิรินธร สพป อุบลราชธานี เขต3

4930 นิคมสรางตนเอง 2 สิรินธร สพป อุบลราชธานี เขต3

4931 บานโนนกอ สิรินธร สพป อุบลราชธานี เขต3

4932 บานคํากอม สิรินธร สพป อุบลราชธานี เขต3

4933 บานฝางคําสามัคคี สิรินธร สพป อุบลราชธานี เขต3

4934 บานนาจาน นาเยีย สพป อุบลราชธานี เขต4

4935 บานโนนงาม นาเยีย สพป อุบลราชธานี เขต4

4936 บานคูเมือง(ออนอนุเคราะห) วารินชําราบ สพป อุบลราชธานี เขต4

4937 บานหองชัน วารินชําราบ สพป อุบลราชธานี เขต4

4938 บานขัวไมแกน(มหิดลอนุสรณ3) วารินชําราบ สพป อุบลราชธานี เขต4

4939 บานหนองกินเพล วารินชําราบ สพป อุบลราชธานี เขต4

4940 บานทาชาง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห2) สวางวีระวงศ สพป อุบลราชธานี เขต4

4941 บานทุงเพียง สวางวีระวงศ สพป อุบลราชธานี เขต4

4942 บานสําโรง(คุรุประชาสามัคคี) สําโรง สพป อุบลราชธานี เขต4

4943 บานโนนสวรรค เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4944 บานบัวเทียม เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4945 บานกุดประทาย เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4946 บานหนองคู เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4947 บานแกง เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4948 บานคําคร่ัง เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4949 บานคําสําราญ เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5
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4950 บานโนนแคน เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4951 บานสองคอน เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4952 บานบัวเจริญ เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4953 ชุมชนบานหนองยาว เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4954 ดํารงสินอุทิศ เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4955 เมืองเดช เดชอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4956 บานกุดเรือ ทุงศรีอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4957 บานโนนจานหนองสีขา ทุงศรีอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4958 บานทองสวัสดิ์ ทุงศรีอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4959 บานเบญจโนนดู ทุงศรีอุดม สพป อุบลราชธานี เขต5

4960 บานโคกใหญ นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4961 บานทากอ นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4962 สมเด็จพระราชชนนี(บานแกงเรือง) นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4963 บานปากาว นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4964 บานคําอุดม นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4965 บานตบหู นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4966 บานโนนวาน นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4967 ชุมชนบานโนนแดง นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4968 บานคําบอน นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต54968 บานคําบอน นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4969 บานโคกนอย นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4970 บานโคกนอย นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4971 บานดอนยาว นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4972 บานตูม (ราษฎรบูรณะ) นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4973 บานทุงเงินโนนเจริญ นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4974 บานคุมแสนชะนี นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4975 บานบุงคํา นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4976 บานฝงเพ นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4977 บานมวง นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4978 บานทุงเพียง นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4979 บานโสกแสง นาจะหลวย สพป อุบลราชธานี เขต5

4980 บานข้ีเหล็ก นํ้าขุน สพป อุบลราชธานี เขต5

4981 บานตาโอง นํ้าขุน สพป อุบลราชธานี เขต5

4982 ศิษยเกาวังหลังวัฒนา(บานโคกสะอาด) นํ้าขุน สพป อุบลราชธานี เขต5

4983 บานหนองดุม นํ้าขุน สพป อุบลราชธานี เขต5

4984 บานโนนสวรรค นํ้าขุน สพป อุบลราชธานี เขต5

4985 โนนสูงโนนโฮมวิทยา นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4986 บานหนองทัพ นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4987 บานคอ นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4988 บานโซง นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4989 ตชด.บานคอ นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4990 บานโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ) นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4991 หนองโพดวิทยา นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4992 ตชด.บานเกษตรสมบูรณ นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4993 ชุมชนบานบุเปอย นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4994 ชุมชนบานปลาขาว นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5



ลําดับ ชื่อโรงเรียน อําเภอ เขตพ้ืนที่การศึกษา

4995 บานหนองคู นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4996 รัชมังคลาภิเษกบานโนนปาเลา นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4997 บานยางใหญ นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4998 เจริญศึกษา นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

4999 นํ้ายืน นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

5000 บานซําหวาย นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

5001 บานนาสามัคคี นํ้ายืน สพป อุบลราชธานี เขต5

5002 บานดงเมย บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5003 บานโนนสําราญ บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5004 บานปาแขมหนองเรือ บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5005 บานหวยทราย บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5006 บานโนนเขืองจงเจริญ บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5007 บานโนนคอ บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5008 บานโนนสวาง บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5009 บานโนนหมากเดือย บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5010 บานโนนบากมิตรภาพที่ 83 บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5011 บานหวยปอ บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5012 บานโนนสูง บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5013 บานปาเตี้ย บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต55013 บานปาเตี้ย บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5014 บานหนองแสง บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5015 บานหลักปายประชานุเคราะห บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5016 ชุมชนบานหนองสะโน บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5017 บานโนนเลียง บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5018 บานสมพรรัตน บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5019 บานสรางมวงสมเสี้ยว บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5020 บานหนองมวง บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5021 บานแกงสมบูรณ บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5022 บานบก บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5023 บานสรางหอม บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5024 บานหนองแปก บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5025 บานหนองแปน บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5

5026 บานหนองเม็ก บุณฑริก สพป อุบลราชธานี เขต5


