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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔” 

---------------------------------------------------------------- 
 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพ่ือให้ ผู้บริหารองค์กร  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรด้านการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด 
หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาบูรณาการในการบริหารจัดการ  การเรียนการสอน  
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อ่ืน       
อย่างยั่งยืนตลอดไป  นั้น 
  คณะกรรมการข ับ เคลื ่อนปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง ภาคการศ ึกษา ซึ ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยต าแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  ได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีการขยายผลการขับเคลื ่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   
                   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษา
พอเพียง” โดยเริ่มขยายผลในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖  ให้ได้จ านวน ๙,๙๙๙ แห่ง  และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้
ด าเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง”  ได้จ านวนทั้งสิ้น  ๒,๐๑๗  แห่ง  มี
รายชื่อดังต่อไปนี้ 

  
ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 

สพป. ภาคกลาง (๔๓๑) 
๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม กาญจนบุรี 

๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ ่ กาญจนบุรี 
๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน กาญจนบุรี 

๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย กาญจนบุรี 
๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น กาญจนบุรี 
๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเบญพาด กาญจนบุรี 

๗ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดส านักคร้อ กาญจนบุรี 



๒ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา  จังหวัด 
๘ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหวายเหนียว กาญจนบุรี 

๙ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกแกประชาชนูทิศ กาญจนบุรี 
๑๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียน ตชด.บ้านบอ้งตีล้่าง กาญจนบุรี 
๑๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้างแก่งจอ กาญจนบุรี 
๑๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านแก่งประลอม กาญจนบุรี 
๑๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านช่องแคบ กาญจนบุรี 
๑๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ กาญจนบุรี 

๑๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านบ้องตี ้ กาญจนบุรี 
๑๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านพุเตย กาญจนบุรี 

๑๗ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง กาญจนบุรี 
๑๘ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านยางโทน กาญจนบุรี 

๑๙ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านวังกระแจะ กาญจนบุรี 
๒๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ กาญจนบุรี 
๒๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านห้วยกระทะทอง กาญจนบุรี 

๒๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านใหม่พฒันา กาญจนบุรี 
๒๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา กาญจนบุรี 

๒๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดปากกิเลน กาญจนบุรี 
๒๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดป่าถ้ าภูเตย กาญจนบุรี 
๒๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค กาญจนบุรี 

๒๗ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ้านเขาแดง กาญจนบุรี 
๒๘ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ้านช่องด่าน กาญจนบุรี 

๒๙ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ้านสามยอด กาญจนบุรี 
๓๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ กาญจนบุรี 

๓๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองเข ้ กาญจนบุรี 
๓๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองผอื กาญจนบุรี 
๓๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า) กาญจนบุรี 

๓๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย กาญจนบุรี 
๓๕ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนบวัดขุ่นซอ่ง จันทบุรี 

๓๖ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านแก้ว จันทบุรี 
๓๗ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา จันทบุรี 
๓๘ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านต้นกระบก จันทบุรี 

๓๙ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง จันทบุรี 
๔๐ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย จันทบุรี 

๔๑ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทบุรี 
๔๒ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดพลับพลา จันทบุรี 

๔๓ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองคัน จันทบุรี 



๓ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๔๔ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว จันทบุรี 

๔๕ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี 
๔๖ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จันทบุรี 

๔๗ สพป. จันทบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า จันทบุรี 
๔๘ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านเกาะเปริดฯ จันทบุรี 
๔๙ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านตรอกนอง จันทบุรี 

๕๐ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านตาเรือง จันทบุรี 
๕๑ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง จันทบุรี 

๕๒ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง จันทบุรี 
๕๓ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จันทบุรี 

๕๔ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านบ่อ จันทบุรี 
๕๕ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านบ่อเวฬ ุ จันทบุรี 
๕๖ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านป่าวิไล จันทบุรี 

๕๗ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน จันทบุรี 
๕๘ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด จันทบุรี 

๕๙ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคค ี จันทบุรี 
๖๐ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเกวียนหัก จันทบุรี 
๖๑ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย จันทบุรี 

๖๒ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน จันทบุรี 
๖๓ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จันทบุรี 

๖๔ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดตะปอนใหญ ่ จันทบุรี 
๖๕ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบางชัน จันทบุรี 

๖๖ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง จันทบุรี 
๖๗ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดมะทาย จันทบุรี 
๖๘ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง จันทบุรี 

๖๙ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม จันทบุรี 
๗๐ สพป. ชลบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านมาบคล้า ชลบุรี 

๗๑ สพป. ชลบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ชลบุรี 
๗๒ สพป. ชลบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านหัวโกรก ชลบุรี 
๗๓ สพป. ชลบุรี เขต ๑ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ ชลบุรี 

๗๔ สพป. ชลบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดอรุณรังษี ชลบุรี 
๗๕ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบดัโบสถ ์ ชลบุรี 

๗๖ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๒ ชลบุรี 
๗๗ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาส ี ชลบุรี 

๗๘ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ชลบุรี 
๗๙ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ ชลบุรี 



๔ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๘๐ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน ชลบุรี 

๘๑ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า ชลบุรี 
๘๒ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านทับสูง ชลบุรี 

๘๓ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านบ่อกวางน้อย ชลบุรี 
๘๔ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านบึงตะกู ชลบุรี 
๘๕ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านสามแยก ชลบุรี 

๘๖ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ ชลบุรี 
๘๗ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองขยาด ชลบุรี 

๘๘ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ชลบุรี 
๘๙ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว ชลบุรี 

๙๐ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองสองหอ้ง ชลบุรี 
๙๑ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ชลบุรี 
๙๒ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ ชลบุรี 

๙๓ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง ชลบุรี 
๙๔ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเนินตามาก ชลบุรี 

๙๕ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบ้านกลาง ชลบุรี 
๙๖ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโป่งตามขุ ชลบุรี 
๙๗ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดส าเภาทอง ชลบุรี 

๙๘ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองสังข ์ ชลบุรี 
๙๙ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดห้วยยาง ชลบุรี 

๑๐๐ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหัวถนน ชลบุรี 
๑๐๑ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลบอ่ทอง ชลบุรี 

๑๐๒ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม ชลบุรี 
๑๐๓ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ชลบุรี 
๑๐๔ สพป. ชัยนาท โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ชัยนาท 

๑๐๕ สพป. ชัยนาท โรงเรียนชุมชนพิชัยนาวาส ชัยนาท 
๑๐๖ สพป. ชัยนาท โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ชัยนาท 

๑๐๗ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ้านเก่า ชัยนาท 
๑๐๘ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัยนาท 
๑๐๙ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ้านดอนสีนวน ชัยนาท 

๑๑๐ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ชัยนาท 
๑๑๑ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ้านน้ าพุ ชัยนาท 

๑๑๒ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ้านเนินไผ่ ชัยนาท 
๑๑๓ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ชัยนาท 

๑๑๔ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ้านสุขเดอืนห้า ชัยนาท 
๑๑๕ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ้านหนองแค ชัยนาท 
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๑๑๖ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ้านหนองตะขบ ชัยนาท 

๑๑๗ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ชัยนาท 
๑๑๘ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดกรุณา ชัยนาท 

๑๑๙ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดคลองเกษม ชัยนาท 
๑๒๐ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดโคกแจง ชัยนาท 
๑๒๑ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดโคกหม ู ชัยนาท 

๑๒๒ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดฝาง ชัยนาท 
๑๒๓ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดมะปราง ชัยนาท 

๑๒๔ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ชัยนาท 
๑๒๕ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดศรีมงคล ชัยนาท 

๑๒๖ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดสระดู่ ชัยนาท 
๑๒๗ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดสวนล าใย ชัยนาท 
๑๒๘ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม ชัยนาท 

๑๒๙ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดห้วยยาง ชัยนาท 
๑๓๐ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดแหลมหว้า ชัยนาท 

๑๓๑ สพป. ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลมโนรมย ์ ชัยนาท 
๑๓๒ สพป. ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลเมอืงชัยนาท ชัยนาท 
๑๓๓ สพป. ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลหันคา ชัยนาท 

๑๓๔ สพป. ตราด โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน ตราด 
๑๓๕ สพป. ตราด โรงเรียนบ้านโขดทราย ตราด 

๑๓๖ สพป. ตราด โรงเรียนบ้านคลองประทุน ตราด 
๑๓๗ สพป. ตราด โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป ตราด 

๑๓๘ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ นครปฐม 
๑๓๙ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง นครปฐม 
๑๔๐ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดเกาะรังไทร นครปฐม 

๑๔๑ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ นครปฐม 
๑๔๒ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดทัพหลวง นครปฐม 

๑๔๓ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดท่าเสา นครปฐม 
๑๔๔ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย นครปฐม 
๑๔๕ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดม่ววงตาเศ นครปฐม 

๑๔๖ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดวังตะกู นครปฐม 
๑๔๗ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว นครปฐม 

๑๔๘ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดสระกะเทียม นครปฐม 
๑๔๙ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดสระสี่มุม นครปฐม 

๑๕๐ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม นครปฐม 
๑๕๑ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดสามง่าม นครปฐม 
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๑๕๒ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองเสือ นครปฐม 

๑๕๓ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นครปฐม 
๑๕๔ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ ์ นครปฐม 

๑๕๕ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบ้านฉาง นครปฐม 
๑๕๖ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ นครปฐม 
๑๕๗ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง นครปฐม 

๑๕๘ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดกลางครูเวียง นครปฐม 
๑๕๙ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดโคกเขมา นครปฐม 

๑๖๐ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดเชิงเลน นครปฐม 
๑๖๑ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดท่าพูด นครปฐม 

๑๖๒ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดไทร นครปฐม 
๑๖๓ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดนิลเพชร นครปฐม 
๑๖๔ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดบัวหว่ัน นครปฐม 

๑๖๕ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดบางหลวง นครปฐม 
๑๖๖ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย นครปฐม 

๑๖๗ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดประชานาถ นครปฐม 
๑๖๘ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดมะเกลือ นครปฐม 
๑๖๙ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดใหมสุ่คนธาราม นครปฐม 

๑๗๐ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดซองพล ู นนทบุรี 
๑๗๑ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดบางไกรนอก นนทบุรี 

๑๗๒ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดลานบุญ นนทบุรี 
๑๗๓ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดใหมผ่ดุงเขต นนทบุรี 

๑๗๔ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี นนทบุรี 
๑๗๕ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ นนทบุรี 
๑๗๖ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนคลองเกลือ นนทบุรี 

๑๗๗ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา นนทบุรี 
๑๗๘ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ นนทบุรี 

๑๗๙ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค นนทบุรี 
๑๘๐ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนกลางคลองสิบ ปทุมธาน ี
๑๘๑ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธาน ี

๑๘๒ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ปทุมธาน ี
๑๘๓ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๘๔ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านคอกช้าง ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๘๕ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านไชยราช ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๘๖ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๘๗ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ 
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๑๘๘ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านมรสวบ ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๘๙ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๙๐ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ าเขียว ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๙๑ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านสวนหลวง ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๙๒ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๙๓ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองหิน ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๙๔ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านอ่างทอง ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๙๕ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บ ารุง ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๙๖ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๙๗ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ ์ ประจวบคีรีขันธ์ 

๑๙๘ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านคลองบางไซ ปราจีนบุรี 
๑๙๙ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านหว้าเอน ปราจีนบุรี 
๒๐๐ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดจันทาราม ปราจีนบุรี 

๒๐๑ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง ปราจีนบุรี 
๒๐๒ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบรรหารวิทยา ปราจีนบุรี 

๒๐๓ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านเขากระแต ปราจีนบุรี 
๒๐๔ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านเขาด้วน ปราจีนบุรี 
๒๐๕ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี 

๒๐๖ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านบุสูง ปราจีนบุรี 
๒๐๗ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านวังรี ปราจีนบุรี 

๒๐๘ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา ปราจีนบุรี 
๒๐๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา 

๒๑๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ พระนครศรีอยุธยา 
๒๑๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนนครหลวง "พิบูลประเสริฐวิทย์" พระนครศรีอยุธยา 
๒๑๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนบ้านดอนขอ่ย พระนครศรีอยุธยา 

๒๑๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 
๒๑๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดตะโหนด พระนครศรีอยุธยา 

๒๑๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดบางเตื่อ พระนครศรีอยุธยา 
๒๑๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดปากกราน พระนครศรีอยุธยา 
๒๑๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดผึ่งแดด พระนครศรีอยุธยา 

๒๑๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดศิวาราม พระนครศรีอยุธยา 
๒๑๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองน้ าส้ม พระนครศรีอยุธยา 

๒๒๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว พระนครศรีอยุธยา 
๒๒๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง พระนครศรีอยุธยา 

๒๒๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดใหญช่ัยมงคล พระนครศรีอยุธยา 
๒๒๓ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านเขาย้อย เพชรบุรี 
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๒๒๔ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่๑๙๒ เพชรบุรี 

๒๒๕ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านเนินรัก เพชรบุรี 
๒๒๖ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านบางหอ เพชรบุรี 

๒๒๗ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านยางน้ ากลัดใต ้ เพชรบุรี 
๒๒๘ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านสามเรือน เพชรบุรี 
๒๒๙ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองรี เพชรบุรี 

๒๓๐ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านเหมืองไทร เพชรบุรี 
๒๓๑ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนมิตรภาพที ่๓๔ เพชรบุรี 

๒๓๒ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทนิเวศประชาสรรค์) เพชรบุรี 
๒๓๓ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เพชรบุรี 

๒๓๔ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง เพชรบุรี 
๒๓๕ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) เพชรบุรี 

๒๓๖ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ 
โรงเรียน อ.ฮ.ลิ้งค ์(ในพระอุปถัมภส์มเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 

เพชรบุรี  

๒๓๗ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย เพชรบุรี  

๒๓๘ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะริด เพชรบุรี  
๒๓๙ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านน้ าทรัพย์ เพชรบุรี  
๒๔๐ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านพุหวาย เพชรบุรี  

๒๔๑ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านยางชุม เพชรบุรี  
๒๔๒ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านรางจิก เพชรบุรี  

๒๔๓ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองบ้วย เพชรบุรี  

๒๔๔ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ 
โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคี
รังสรรค์) 

เพชรบุรี  

๒๔๕ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง เพชรบุรี  
๒๔๖ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดวังไคร้ (วชิรานุกูลประชาสรรค์) เพชรบุรี  

๒๔๗ สพป. ระยอง เขต ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ระยอง 
๒๔๘ สพป. ระยอง เขต ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ ระยอง 

๒๔๙ สพป. ระยอง เขต ๑ โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง ระยอง 
๒๕๐ สพป. ระยอง เขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าเสา ระยอง 
๒๕๑ สพป. ระยอง เขต ๑ โรงเรียนวัดปลวกเกตุ ระยอง 

๒๕๒ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ระยอง 
๒๕๓ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ระยอง 

๒๕๔ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองบางบอ่ ระยอง 
๒๕๕ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ระยอง 

๒๕๖ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ระยอง 
๒๕๗ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง ระยอง 
๒๕๘ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ระยอง 
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๒๕๙ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร ระยอง 

๒๖๐ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ระยอง 
๒๖๑ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดปากน้ าพังราด ระยอง 

๒๖๒ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา ราชบุรี 
๒๖๓ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนน้ าตกห้วยสวนพล ู ราชบุรี 
๒๖๔ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ราชบุรี 

๒๖๕ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ราชบุรี 
๒๖๖ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบ ารุง ราชบุรี 

๒๖๗ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ราชบุรี 
๒๖๘ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย ์ ราชบุรี 

๒๖๙ สพป. ราชบุรี เขต ๑ 
โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือ
ประชาสงเคราะห์) 

ราชบุรี 

๒๗๐ สพป. ราชบุรี เขต ๑ 
โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม(รัตนาลังการรัฐ
ประชานุกูล) 

ราชบุรี 

๒๗๑ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดสันติการาม ราชบุรี 

๒๗๒ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ราชบุรี 
๒๗๓ สพป. ราชบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย ราชบุรี 
๒๗๔ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ ๑๗๘ ราชบุรี 

๒๗๕ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านดอนไผ ่(ราษฎร์รังสรรค)์ ราชบุรี 
๒๗๖ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) ราชบุรี 

๒๗๗ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดแก้วฟ้า ราชบุรี 
๒๗๘ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาขลุง ราชบุรี 

๒๗๙ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕ ) ราชบุรี 
๒๘๐ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) ราชบุรี 
๒๘๑ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดช่องพราน ราชบุรี 

๒๘๒ สพป. ราชบุรี เขต ๒ 
โรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยูรนิพนธ์สะอาด
ราษฎร์รังสรรค์) 

ราชบุรี 

๒๘๓ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) ราชบุรี 
๒๘๔ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดนางแก้ว ราชบุรี 
๒๘๕ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคณุูปถัมภ"์ ราชบุรี 

๒๘๖ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ราชบุรี 
๒๘๗ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดระฆังทอง ราชบุรี 

๒๘๘ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) ราชบุรี 
๒๘๙ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) ราชบุรี 

๒๙๐ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองมะค่า ราชบุรี 
๒๙๑ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหุบกระทิง ราชบุรี 
๒๙๒ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) ราชบุรี 
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๒๙๓ สพป. ราชบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม(ชุมชนวดับ้านสิงห์) ราชบุรี 

๒๙๔ สพป. ลพบุรี เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑ (บ้านหัวชา้ง) ลพบุรี 
๒๙๕ สพป. ลพบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ลพบุรี 

๒๙๖ สพป. ลพบุรี เขต ๑ โรงเรียนพานิชธรรมิการาม ลพบุรี 
๒๙๗ สพป. ลพบุรี เขต ๑ โรงเรียนเมืองใหมช่ลราษฎร์รังสฤษดิ์ ลพบุรี 
๒๙๘ สพป. ลพบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดท่าแค ลพบุรี 

๒๙๙ สพป. ลพบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดสระมะเกลือ ลพบุรี 
๓๐๐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สมุทรปราการ 

๓๐๑ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนคลองมหาวงก์ สมุทรปราการ 
๓๐๒ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนคลองส าโรง สมุทรปราการ 

๓๐๓ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนด่านส าโรง สมุทรปราการ 
๓๐๔ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนบ้านคลองหลวง สมุทรปราการ 
๓๐๕ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนบ้านบางจาก สมุทรปราการ 

๓๐๖ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดชมนิมิตร สมุทรปราการ 
๓๐๗ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สมุทรปราการ 

๓๐๘ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดสุขกร สมุทรปราการ 
๓๐๙ สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดใหญ ่ สมุทรปราการ 
๓๑๐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนคลองกระแซงเตย สมุทรปราการ 

๓๑๑ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนคลองบางแก้ว สมุทรปราการ 
๓๑๒ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนคลองบางน้ าจืด สมุทรปราการ 

๓๑๓ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนคลองหลมุลึก สมุทรปราการ 
๓๑๔ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดนางบางเพ็ง สมุทรปราการ 

๓๑๕ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ่ สมุทรปราการ 
๓๑๖ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียน อพป.คลองน้ าใส สระแก้ว 
๓๑๗ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านกุดพิน สระแก้ว 

๓๑๘ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านกุดเรียน สระแก้ว 
๓๑๙ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สระแก้ว 

๓๒๐ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกโพล สระแก้ว 
๓๒๑ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง สระแก้ว 
๓๒๒ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สระแก้ว 

๓๒๓ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านโดดลาน สระแก้ว 
๓๒๔ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง สระแก้ว 

๓๒๕ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที ่๑๓๑ สระแก้ว 
๓๒๖ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านฟากห้วย สระแก้ว 

๓๒๗ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว สระแก้ว 
๓๒๘ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สระแก้ว 



๑๑ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๓๒๙ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สระแก้ว 

๓๓๐ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ สระแก้ว 
๓๓๑ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนวัดพุทธิสาร สระแก้ว 

๓๓๒ สพป. สระแก้ว เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองติม สระแก้ว 
๓๓๓ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) สระบุรี 
๓๓๔ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านเขาดินใต ้ สระบุรี 

๓๓๕ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านเขาพลัด สระบุรี 

๓๓๖ สพป. สระบุรี เขต ๑ 
โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทย
จ ากัดสงเคราะห์๒) 

สระบุรี 

๓๓๗ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามคัคี สระบุรี 

๓๓๘ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมติรภาพที๒่๑๓ สระบุรี 
๓๓๙ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดแพะโคก สระบุรี 
๓๔๐ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดโพธิ ์(นาควิทยานุสรณ์) สระบุรี 

๓๔๑ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ สระบุรี 
๓๔๒ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองคณฑ ี(พลานุกูล) สระบุรี 

๓๔๓ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองสีดา สระบุรี 
๓๔๔ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สระบุรี 
๓๔๕ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี 

๓๔๖ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สระบุรี 
๓๔๗ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สระบุรี 

๓๔๘ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเสาไห ้ สระบุรี 
๓๔๙ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวฒุาจารย์ สระบุรี 

๓๕๐ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ สระบุรี  
๓๕๑ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านท่าพลู สระบุรี  
๓๕๒ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดท่ามะปราง สระบุรี  

๓๕๓ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์ สระบุรี  
๓๕๔ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สระบุรี  

๓๕๕ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองปลิง สระบุรี  
๓๕๖ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สระบุรี  
๓๕๗ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนชุมชนวัดม่วง สิงห์บุรี 

๓๕๘ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สิงห์บุรี 
๓๕๙ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดคีม สิงห์บุรี 

๓๖๐ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดตะโกรวม สิงห์บุรี 
๓๖๑ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สิงห์บุรี 

๓๖๒ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดล่องกะเบา สิงห์บุรี 
๓๖๓ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดวังกระจับ สิงห์บุรี 



๑๒ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๓๖๔ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดวังขรณ์ สิงห์บุรี 

๓๖๕ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดวิหารขาว สิงห์บุรี 
๓๖๖ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดศรีสาคร สิงห์บุรี 

๓๖๗ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์ สิงห์บุรี 
๓๖๘ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดเสาธงหิน สิงห์บุรี 
๓๖๙ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี 

๓๗๐ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บ ารุง สิงห์บุรี 
๓๗๑ สพป. สิงห์บุรี โรงเรียนวัดบ้านกลับ สิงห์บุรี 

๓๗๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนกฤษณา สุพรรณบุรี 
๓๗๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนบางปลาม้า สุพรรณบุรี 

๓๗๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สุพรรณบุรี 
๓๗๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า สุพรรณบุรี 
๓๗๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ สุพรรณบุรี 

๓๗๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดช่องลม สุพรรณบุรี 
๓๗๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทอง สุพรรณบุรี 

๓๗๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดดาว สุพรรณบุรี 
๓๘๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดปลายนา สุพรรณบุรี 
๓๘๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สุพรรณบุรี 

๓๘๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดวังกุ่ม สุพรรณบุรี 
๓๘๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดวังน้ าเย็น สุพรรณบุรี 

๓๘๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณรัตนา ๙ สุพรรณบุรี 
๓๘๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดองครักษ์ สุพรรณบุรี 

๓๘๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านเขาก าแพง สุพรรณบุรี 
๓๘๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านดอนต าลึง สุพรรณบุรี 
๓๘๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งดินด า สุพรรณบุรี 

๓๘๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ สุพรรณบุรี 
๓๙๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองรัก สุพรรณบุรี 

๓๙๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนพลับพลาไชย สุพรรณบุรี 
๓๙๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน สุพรรณบุรี 
๓๙๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สุพรรณบุรี 

๓๙๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาพระ สุพรรณบุรี 
๓๙๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล สุพรรณบุรี 

๓๙๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโคกส าโรง สุพรรณบุรี 
๓๙๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดจ าปา สุพรรณบุรี 

๓๙๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดช่องลม สุพรรณบุรี 
๓๙๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สุพรรณบุรี 
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๔๐๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดท่าข้าม สุพรรณบุรี 

๔๐๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย สุพรรณบุรี 
๔๐๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุพรรณบุรี 

๔๐๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ สุพรรณบุรี 
๔๐๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบางสาม สุพรรณบุรี 
๔๐๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบ้านกรวด สุพรรณบุรี 

๔๐๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดปทุมศราวาส สุพรรณบุรี 
๔๐๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดไผข่าด สุพรรณบุรี 

๔๐๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดรางบัวทอง สุพรรณบุรี 
๔๐๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สุพรรณบุรี 

๔๑๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ สุพรรณบุรี 
๔๑๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดส าเภาทอง สุพรรณบุรี 
๔๑๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองตาสาม สุพรรณบุรี 

๔๑๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองพันเทา สุพรรณบุรี 
๔๑๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ สุพรรณบุรี 

๔๑๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 
๔๑๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สุพรรณบุรี 
๔๑๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านน้ าพุร้อน สุพรรณบุรี 

๔๑๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านลาด สุพรรณบุรี 
๔๑๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สุพรรณบุรี 

๔๒๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ทอง สุพรรณบุรี 
๔๒๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดกกเต้น สุพรรณบุรี 

๔๒๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดโคกพระ สุพรรณบุรี 
๔๒๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดท่าเตียน สุพรรณบุรี 
๔๒๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ สุพรรณบุรี 

๔๒๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สุพรรณบุรี 
๔๒๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดบัลลังก ์ สุพรรณบุรี 

๔๒๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ สุพรรณบุรี 
๔๒๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดโป่งแดง สุพรรณบุรี 
๔๒๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี 

๔๓๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองเปาะ สุพรรณบุรี 
๔๓๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สุพรรณบุรี 

สพป. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๗๓๗) 
๔๓๒ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กาฬสินธุ ์

๔๓๓ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนกุดออ้สขุสวสัดิ์วิทยา กาฬสินธุ ์
๔๓๔ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนแก่งนาขามสามัคค ี กาฬสินธุ ์
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๔๓๕ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ กาฬสินธุ ์

๔๓๖ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา กาฬสินธุ ์
๔๓๗ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนโคกล่าม กาฬสินธุ ์

๔๓๘ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา กาฬสินธุ ์
๔๓๙ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนชุมชนน้ าเกลี้ยงกล่อมวิทยา กาฬสินธุ ์
๔๔๐ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนนามลวิทยาคาร กาฬสินธุ ์

๔๔๑ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนบ้านค าเม็ก กาฬสินธุ ์
๔๔๒ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ กาฬสินธุ ์

๔๔๓ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร กาฬสินธุ ์
๔๔๔ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนหนองแคนวิทยา กาฬสินธุ ์

๔๔๕ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน กาฬสินธุ ์
๔๔๖ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนหนองแวงเหนือ กาฬสินธุ ์
๔๔๗ สพป. กาฬสินธุ ์เขต ๑ โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กาฬสินธุ ์

๔๔๘ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ขอนแก่น 
๔๔๙ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านง้ิว ขอนแก่น 

๔๕๐ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ขอนแก่น 
๔๕๑ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านน้ าเกี้ยงโนนสว่าง ขอนแก่น 
๔๕๒ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านบึงแก ขอนแก่น 

๔๕๓ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮ ี ขอนแก่น 
๔๕๔ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม ขอนแก่น 

๔๕๕ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านม่วง ขอนแก่น 
๔๕๖ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านสะอาด ขอนแก่น 

๔๕๗ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านโสกแต ้ ขอนแก่น 
๔๕๘ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู ่ ขอนแก่น 
๔๕๙ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ขอนแก่น 

๔๖๐ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ขอนแก่น 
๔๖๑ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ขอนแก่น 

๔๖๒ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชยั ขอนแก่น 
๔๖๓ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ขอนแก่น 
๔๖๔ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนพงษ์ภิญโญ ๒ ขอนแก่น 

๔๖๕ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บ ารุง ขอนแก่น 
๔๖๖ สพป. ขอนแก่น เขต ๑ โรงเรียนหว้าเหล่าโพนทอง ขอนแก่น 

๔๖๗ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา ขอนแก่น 
๔๖๘ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ขอนแก่น 

๔๖๙ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนนาจานซัมสมบูรณ ์ ขอนแก่น 
๔๗๐ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ ขอนแก่น 
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๔๗๑ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ ขอนแก่น 

๔๗๒ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา ขอนแก่น 
๔๗๓ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนบ้านขามปอ้มราษฎร์นุกูล ขอนแก่น 

๔๗๔ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนบ้านค าน้อย ขอนแก่น 
๔๗๕ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ขอนแก่น 
๔๗๖ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนบ้านนางาม ขอนแก่น 

๔๗๗ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนบ้านโนนทัน ขอนแก่น 
๔๗๘ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนบ้านโนนป่า ขอนแก่น 

๔๗๙ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก ขอนแก่น 
๔๘๐ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองเต่า ขอนแก่น 

๔๘๑ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านโพนสว่างดอนโมง ขอนแก่น 
๔๘๒ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ขอนแก่น 
๔๘๓ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา ขอนแก่น 

๔๘๔ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนโนนทันวิทยา ขอนแก่น 
๔๘๕ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย ขอนแก่น 

๔๘๖ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น ขอนแก่น 
๔๘๗ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านนาดี ขอนแก่น 
๔๘๘ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านโนนทอง ขอนแก่น 

๔๘๙ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง ขอนแก่น 
๔๙๐ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านโนนโพธ์ิ ขอนแก่น 

๔๙๑ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว ขอนแก่น 
๔๙๒ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านหนองไผดุ่สติประชาสรรค์ ขอนแก่น 

๔๙๓ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน ขอนแก่น 
๔๙๔ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนบ้านอาจสามารถ ขอนแก่น 
๔๙๕ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ขอนแก่น 

๔๙๖ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนหนองเขียดมติรภาพที่๒๐๕ ขอนแก่น 
๔๙๗ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ขอนแก่น 

๔๙๘ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล ขอนแก่น 
๔๙๙ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ ขอนแก่น 
๕๐๐ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ ขอนแก่น 

๕๐๑ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก ชัยภมู ิ
๕๐๒ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง ชัยภมู ิ

๕๐๓ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ชัยภมู ิ
๕๐๔ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนโนนศรีสง่า ชัยภมู ิ

๕๐๕ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านโกกมั่งงอย ชัยภมู ิ
๕๐๖ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ชัยภมู ิ
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๕๐๗ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ ชัยภมู ิ

๕๐๘ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ชัยภมู ิ
๕๐๙ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านนางเม้ง ชัยภมู ิ

๕๑๐ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ชัยภมู ิ
๕๑๑ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านนาฝาย ชัยภมู ิ
๕๑๒ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านโนนแดง ชัยภมู ิ

๕๑๓ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านลาดใต ้ ชัยภมู ิ
๕๑๔ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านลาดเหนือ ชัยภมู ิ

๕๑๕ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านลาดใหญ ่ ชัยภมู ิ
๕๑๖ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง ชัยภมู ิ

๕๑๗ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ชัยภมู ิ
๕๑๘ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนบ้านหัวนา ชัยภมู ิ
๕๑๙ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนลาดผักหนาม ชัยภมู ิ

๕๒๐ สพป. ชัยภูม ิเขต ๑ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร ชัยภมู ิ
๕๒๑ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล ชัยภมู ิ

๕๒๒ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร ชัยภมู ิ
๕๒๓ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ชัยภมู ิ
๕๒๔ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ชัยภมู ิ

๕๒๕ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านดงบัง ชัยภมู ิ
๕๒๖ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านถนนกลาง ชัยภมู ิ

๕๒๗ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ชัยภมู ิ
๕๒๘ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านโนนเสลาประสาทวิทย์ ชัยภมู ิ

๕๒๙ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา ชัยภมู ิ
๕๓๐ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองค ู ชัยภมู ิ
๕๓๑ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองดินด า ชัยภมู ิ

๕๓๒ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผล่อ้ม ชัยภมู ิ
๕๓๓ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองศาลาปา่ชาด ชัยภมู ิ

๕๓๔ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางด า ชัยภมู ิ
๕๓๕ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนหนองเมยสามัคค ี ชัยภมู ิ
๕๓๖ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ ชัยภมู ิ

๕๓๗ สพป. ชัยภูม ิเขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไห ชัยภมู ิ
๕๓๘ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐) ชัยภมู ิ

๕๓๙ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก ชัยภมู ิ

๕๔๐ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์
อุปถัมภ์) 

ชัยภมู ิ

๕๔๑ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย ้ ชัยภมู ิ



๑๗ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๕๔๒ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ชัยภมู ิ

๕๔๓ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านง้ิว ชัยภมู ิ
๕๔๔ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข ชัยภมู ิ

๕๔๕ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านทามจาน ชัยภมู ิ
๕๔๖ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านท่าศิลา ชัยภมู ิ
๕๔๗ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ชัยภมู ิ

๕๔๘ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์บ ารุง) ชัยภมู ิ
๕๔๙ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ชัยภมู ิ

๕๕๐ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านสะพานยาว ชัยภมู ิ
๕๕๑ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภมู ิ

๕๕๒ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านโสกกรวกหนองซึก ชัยภมู ิ
๕๕๓ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว ชัยภมู ิ
๕๕๔ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ชัยภมู ิ

๕๕๕ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ชัยภมู ิ
๕๕๖ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบ้านใหม่นาด ี ชัยภมู ิ

๕๕๗ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามคัคี ชัยภมู ิ
๕๕๘ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนโป่งขุนเพชร ชัยภมู ิ
๕๕๙ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนวังกะอาม ชัยภมู ิ

๕๖๐ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนหนองบัวใหญ ่ ชัยภมู ิ
๕๖๑ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนหนองลุมพุก ชัยภมู ิ

๕๖๒ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม ชัยภมู ิ
๕๖๓ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนอนุบาลเทพสถติ ชัยภมู ิ

๕๖๔ สพป. ชัยภูม ิเขต ๓ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคค ี ชัยภมู ิ
๕๖๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านมะค่า นครราชสีมา 
๕๖๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนดอนกระทิง-ศรีษะช้าง นครราชสีมา 

๕๖๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนไตรคามสามคัค ี นครราชสีมา 
๕๖๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา นครราชสีมา 

๕๖๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านขามชั่งโค นครราชสีมา 
๕๗๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม นครราชสีมา 
๕๗๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน นครราชสีมา 

๕๗๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านโนนมะกอก นครราชสีมา 
๕๗๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านบิง นครราชสีมา 

๕๗๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านบึงตะโก นครราชสีมา 
๕๗๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองท ี นครราชสีมา 

๕๗๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านพลจลก นครราชสีมา 
๕๗๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านพลสงคราม นครราชสีมา 



๑๘ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๕๗๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านพุดซา นครราชสีมา 

๕๗๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด นครราชสีมา 
๕๘๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นครราชสีมา 

๕๘๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านมะรุม นครราชสีมา 
๕๘๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านเมืองท ี นครราชสีมา 
๕๘๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านลองตอง นครราชสีมา 

๕๘๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที ่๙๓ นครราชสีมา 
๕๘๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต ้ นครราชสีมา 

๕๘๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ นครราชสีมา 
๕๘๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาคง นครราชสีมา 

๕๘๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรง้เรียนบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา 
๕๘๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบ้านหลุมขาว นครราชสีมา 
๕๙๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนประชาสามัคค ี นครราชสีมา 

๕๙๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร ๗ นครราชสีมา 
๕๙๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนสวนหม่อน นครราชสีมา 

๕๙๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคค ี นครราชสีมา 
๕๙๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านตะคร้อ นครราชสีมา 
๕๙๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี นครราชสีมา 

๕๙๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านกันผม นครราชสีมา 
๕๙๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านคู่โกสีห์วิทยา นครราชสีมา 

๕๙๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านจอมศรี นครราชสีมา 
๕๙๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านตะแครง นครราชสีมา 

๖๐๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านท่าลี่ นครราชสีมา 
๖๐๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านโนนทอง นครราชสีมา 
๖๐๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านโนนส าราญ นครราชสีมา 

๖๐๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ นครราชสีมา 
๖๐๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านบึงพระ นครราชสีมา 

๖๐๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านพลับพลา นครราชสีมา 
๖๐๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านหนองกก นครราชสีมา 
๖๐๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านหนองขุนนาก นครราชสีมา 

๖๐๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก นครราชสีมา 
๖๐๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว นครราชสีมา 

๖๑๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนบ้านห้วยแคน นครราชสีมา 
๖๑๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา นครราชสีมา 

๖๑๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนวัดเหมสูง นครราชสีมา 
๖๑๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๒  โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง นครราชสีมา 



๑๙ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๖๑๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนเจียรานนท์อุทิศ ๒ นครราชสีมา 

๖๑๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน (สังม์คุรุประชา) นครราชสีมา 
๖๑๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง นครราชสีมา 

๖๑๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา นครราชสีมา 
๖๑๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) นครราชสีมา 
๖๑๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย - โนนกุม่ นครราชสีมา 

๖๒๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบ้านไทยสามัคค ี นครราชสีมา 
๖๒๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ ์ นครราชสีมา 

๖๒๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา นครราชสีมา 
๖๒๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบ้านล าไซกง นครราชสีมา 

๖๒๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองเข ้- หนองตูม นครราชสีมา 
๖๒๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา 
๖๒๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนขนงพระใต้ นครราชสีมา 

๖๒๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธ์ิ นครราชสีมา 
๖๒๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ล าตะคอง ๔  นครราชสีมา 

๖๒๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร นครราชสีมา 
๖๓๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านกุดชะนวน นครราชสีมา 
๖๓๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านกุดปลาแข็งเหมืองลี ่ นครราชสีมา 

๖๓๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นครราชสีมา 
๖๓๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านโนนกระโดน นครราชสีมา 

๖๓๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที ่๒๑๐ นครราชสีมา 
๖๓๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านปางแก (สถาประชานุกูล) นครราชสีมา 

๖๓๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านวังไทร นครราชสีมา 
๖๓๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านเสมาวิทยา นครราชสีมา 
๖๓๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองน้ าใส นครราชสีมา 

๖๓๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว นครราชสีมา 
๖๔๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย นครราชสีมา 

๖๔๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองไมต้าย นครราชสีมา 
๖๔๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านหัวป้าง นครราชสีมา 
๖๔๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบ้านใหม่ส าโรง นครราชสีมา 

๖๔๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา 
๖๔๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ โรงเรียนบ้านกะพี้ นครราชสีมา 

๖๔๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว นครราชสีมา 
๖๔๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ โรงเรียนบ้านตะกร้อ นครราชสีมา 

๖๔๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ โรงเรียนบ้านนารายณ์ นครราชสีมา 
๖๔๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ โรงเรียนบ้านบุเขว้า นครราชสีมา 



๒๐ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๖๕๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ โรงเรียนบ้านวังยายทอง นครราชสีมา 

๖๕๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา นครราชสีมา 
๖๕๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ โรงเรียนบ้านดอนมัน นครราชสีมา 

๖๕๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ โรงเรียนบ้านหนองพลวง นครราชสีมา 
๖๕๔ สพป. บึงกาฬ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม บึงกาฬ 
๖๕๕ สพป. บึงกาฬ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง บึงกาฬ 

๖๕๖ สพป. บึงกาฬ โรงเรียนบ้านนาสะแบง บึงกาฬ 
๖๕๗ สพป. บึงกาฬ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคค ี บึงกาฬ 

๖๕๘ สพป. บึงกาฬ โรงเรียนบ้านโสกท่ามนาตาไถ ้ บึงกาฬ 
๖๕๙ สพป. บึงกาฬ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย บึงกาฬ 

๖๖๐ สพป. บึงกาฬ โรงเรียนบ้านหนองเดินทุ่ง บึงกาฬ 
๖๖๑ สพป. บึงกาฬ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา บึงกาฬ 
๖๖๒ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน บุรีรัมย์ 

๖๖๓ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านตูบช้าง บุรีรัมย์ 
๖๖๔ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านตูมหวาน บุรีรัมย์ 

๖๖๕ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" บุรีรัมย์ 
๖๖๖ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร บุรีรัมย์ 
๖๖๗ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปลอ้ง บุรีรัมย์ 

๖๖๘ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองปลอ่ง บุรีรัมย์ 
๖๖๙ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บุรีรัมย์ 

๖๗๐ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกเบง บุรีรัมย์ 
๖๗๑ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก บุรีรัมย์ 

๖๗๒ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านสูงเนิน บุรีรัมย์ 
๖๗๓ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด บุรีรัมย์ 
๖๗๔ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนวัดบ้านตาเสา บุรีรัมย์ 

๖๗๕ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน บุรีรัมย์ 
๖๗๖ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนชุมชนดอนอะราง บุรีรัมย์ 

๖๗๗ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง บุรีรัมย์ 
๖๗๘ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ ์ บุรีรัมย์ 
๖๗๙ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนบ้านยายด า บุรีรัมย์ 

๖๘๐ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย บุรีรัมย์ 
๖๘๑ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนบ้านล านางรอง บุรีรัมย์ 

๖๘๒ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนบ้านสมจิต บุรีรัมย์ 
๖๘๓ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก บุรีรัมย์ 

๖๘๔ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอดัวิทยา บุรีรัมย์ 
๖๘๕ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวนนณ บุรีรัมย์ 
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๖๘๖ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส ์ บุรีรัมย์ 

๖๘๗ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านคันธาร์ มหาสารคาม 
๖๘๘ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ มหาสารคาม 

๖๘๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านดอนบม มหาสารคาม 
๖๙๐ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน มหาสารคาม 
๖๙๑ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ ่ มหาสารคาม 

๖๙๒ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบ มหาสารคาม 
๖๙๓ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านโสกแดง มหาสารคาม 

๖๙๔ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านไส้จอ่ มหาสารคาม 
๖๙๕ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองโนอีด า มหาสารคาม 

๖๙๖ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง มหาสารคาม 
๖๙๗ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองอุม่ มหาสารคาม 
๖๙๘ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า มหาสารคาม 

๖๙๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าตามา มหาสารคาม 
๗๐๐ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง มหาสารคาม 

๗๐๑ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขีตุ้่นหลุบเปลอืย มหาสารคาม 
๗๐๒ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด มหาสารคาม 
๗๐๓ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านจอมพระลาน มหาสารคาม 

๗๐๔ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค มหาสารคาม 
๗๐๕ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านประแหย่ง มหาสารคาม 

๗๐๖ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านโพธ์ิสองหอ้งวิทยา มหาสารคาม 
๗๐๗ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านเม็กด า มหาสารคาม 

๗๐๘ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง มหาสารคาม 
๗๐๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม มหาสารคาม 
๗๑๐ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร มหาสารคาม 

๗๑๑ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ ์ มหาสารคาม 
๗๑๒ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง มหาสารคาม 

๗๑๓ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง มหาสารคาม 
๗๑๔ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสน มหาสารคาม 
๗๑๕ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง มหาสารคาม 

๗๑๖ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ มหาสารคาม 
๗๑๗ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าจีน มหาสารคาม 

๗๑๘ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบ้านอีโต ้ มหาสารคาม 
๗๑๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๗ มหาสารคาม 

๗๒๐ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๘ มหาสารคาม 
๗๒๑ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพสิัย มหาสารคาม 
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๗๒๒ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบ้านเชียงยืน มหาสารคาม 

๗๒๓ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง มหาสารคาม 
๗๒๔ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ มหาสารคาม 

๗๒๕ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองค ู มหาสารคาม 
๗๒๖ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบ้านผักหนอก มหาสารคาม 
๗๒๗ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ มหาสารคาม 

๗๒๘ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบ้านวังโพน มหาสารคาม 
๗๒๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบ้านวังยาว มหาสารคาม 

๗๓๐ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ มหาสารคาม 
๗๓๑ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงนอ้ย มุกดาหาร 

๗๓๒ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนชุมชนโพธ์ิไทร มุกดาหาร 
๗๓๓ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี ๑๓ อนสุรณ ์ มุกดาหาร 
๗๓๔ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนนาค าน้อยวิทยา มุกดาหาร 

๗๓๕ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านกลาง มุกดาหาร 
๗๓๖ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านกุดแขใ้ต ้ มุกดาหาร 

๗๓๗ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านค้อ มุกดาหาร 
๗๓๘ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านค าป่าหลาย มุกดาหาร 
๗๓๙ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านชะโนด ๒ มุกดาหาร 

๗๔๐ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านนาตะแพง ๑  มุกดาหาร 
๗๔๑ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนศรี มุกดาหาร 

๗๔๒ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านพรานอ้น มุกดาหาร 
๗๔๓ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านภูแผงม้า มุกดาหาร 

๗๔๔ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านโสก มุกดาหาร 
๗๔๕ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านหนองกะปาด มุกดาหาร 
๗๔๖ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านหนองแวง มุกดาหาร 

๗๔๗ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ ่ มุกดาหาร 
๗๔๘ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ มุกดาหาร 

๗๔๙ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านเหมืองป่า มุกดาหาร 
๗๕๐ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ มุกดาหาร 
๗๕๑ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถมัภ ์ มุกดาหาร 

๗๕๒ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย มุกดาหาร 
๗๕๓ สพป. มุกดาหาร โรงเรียนบ้านนาโปน้อย มุกดาหาร 

๗๕๔ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชยีงเพ็ง ยโสธร 

๗๕๕ สพป. ยโสธร เขต ๒ 
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์
สงเคราะห์) 

ยโสธร 

๗๕๖ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ยโสธร 
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๗๕๗ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี ยโสธร 

๗๕๘ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านกุดส าโรง ยโสธร 
๗๕๙ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านค าเกิ่ง ยโสธร 

๗๖๐ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง ยโสธร 
๗๖๑ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ยโสธร 
๗๖๒ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ ยโสธร 

๗๖๓ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาว ยโสธร 
๗๖๔ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านดงสวาง ยโสธร 

๗๖๕ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านดอนฮ ี ยโสธร 
๗๖๖ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านทรายมูลประชาราษฎร์ ยโสธร 

๗๖๗ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านนาเรียง ยโสธร 
๗๖๘ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า ยโสธร 
๗๖๙ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย ยโสธร 

๗๗๐ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ยโสธร 
๗๗๑ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกลี้ยงเก่า ยโสธร 

๗๗๒ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง ยโสธร 
๗๗๓ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ยโสธร 
๗๗๔ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านส้มผอ่ ยโสธร 

๗๗๕ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย ยโสธร 
๗๗๖ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านแสนส าราญ ยโสธร 

๗๗๗ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านโสกน้ าใส ยโสธร 
๗๗๘ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองแข ้ ยโสธร 

๗๗๙ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง ยโสธร 
๗๘๐ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม ยโสธร 
๗๘๑ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องค า ยโสธร 

๗๘๒ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณมว่งน้อย ร้อยเอ็ด 
๗๘๓ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบ้านข่อย ร้อยเอ็ด 

๗๘๔ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ร้อยเอ็ด 
๗๘๕ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบ้านโพธ์ิน้อย ร้อยเอ็ด 
๗๘๖ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบ้านโพนยานาง ร้อยเอ็ด 

๗๘๗ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบ้านม่วง ร้อยเอ็ด 
๗๘๘ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก ร้อยเอ็ด 

๗๘๙ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองไศล ร้อยเอ็ด 
๗๙๐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบ้านหัวดง ร้อยเอ็ด 

๗๙๑ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง ร้อยเอ็ด 
๗๙๒ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนเมืองจ าปาขัน ร้อยเอ็ด 
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ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๗๙๓ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภมู ิ ร้อยเอ็ด 

๗๙๔ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนหนองยางวิทยาคม ร้อยเอ็ด 
๗๙๕ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง ร้อยเอ็ด 

๗๙๖ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกกอ่ง ร้อยเอ็ด 
๗๙๗ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ร้อยเอ็ด 
๗๙๘ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา ร้อยเอ็ด 

๗๙๙ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ ์ ร้อยเอ็ด 
๘๐๐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ ร้อยเอ็ด 

๘๐๑ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านดอนควาย ร้อยเอ็ด 
๘๐๒ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านดอนนอ้ยท่าแหต่าลม ร้อยเอ็ด 

๘๐๓ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ร้อยเอ็ด 
๘๐๔ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านบะเค (ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ร้อยเอ็ด 
๘๐๕ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านสองหอ้งหนองดงหนองหิน ร้อยเอ็ด 

๘๐๖ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
๘๐๗ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองโน ร้อยเอ็ด 

๘๐๘ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว ร้อยเอ็ด 
๘๐๙ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ร้อยเอ็ด 
๘๑๐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม ร้อยเอ็ด 

๘๑๑ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนวังทองหลวง ร้อยเอ็ด 
๘๑๒ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด ร้อยเอ็ด 

๘๑๓ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด เลย 
๘๑๔ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน เลย 

๘๑๕ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย เลย 
๘๑๖ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๖ เลย 
๘๑๗ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านคอนสา เลย 

๘๑๘ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านโคกไผ ่ เลย 
๘๑๙ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านเชียงคาน เลย 

๘๒๐ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าดีหม ี เลย 
๘๒๑ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ เลย 
๘๒๒ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านนาค้อ เลย 

๘๒๓ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านนาซ่าว เลย 
๘๒๔ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านนาดินด า เลย 

๘๒๕ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านน้ าแคม เลย 
๘๒๖ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านน้ าพร เลย 

๘๒๗ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านบุฮม เลย 
๘๒๘ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านปากปัด เลย 



๒๕ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๘๒๙ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านปางคอม เลย 

๘๓๐ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านป่าหนาด เลย 
๘๓๑ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านยาง เลย 

๘๓๒ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านร่องไผ ่ เลย 
๘๓๓ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านสงเปือย เลย 
๘๓๔ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านสงาว เลย 

๘๓๕ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ เลย 
๘๓๖ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพอด เลย 

๘๓๗ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ เลย 
๘๓๘ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนห้วยซกคกเลาใต ้ เลย 

๘๓๙ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ เลย 
๘๔๐ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๓ เลย 
๘๔๑ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เลย 

๘๔๒ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เลย 
๘๔๓ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านขอนแก่น เลย 

๘๔๔ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เลย 
๘๔๕ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกมน เลย 
๘๔๖ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกหนองแห้ว เลย 

๘๔๗ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก เลย 
๘๔๘ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านนาซ าแซง เลย 

๘๔๙ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มติรภาพที่ ๑๒๐ เลย 
๘๕๐ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านนาวัว เลย 

๘๕๑ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านน้ าทบ เลย 
๘๕๒ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง เลย 
๘๕๓ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านปวนพุ เลย 

๘๕๔ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านปากปวน เลย 
๘๕๕ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน เลย 

๘๕๖ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านผาน้อย เลย 
๘๕๗ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านผาสะนา เลย 
๘๕๘ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม เลย 

๘๕๙ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว เลย 
๘๖๐ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ ่ เลย 

๘๖๑ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วฝาย เลย 
๘๖๒ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ เลย 

๘๖๓ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง เลย 
๘๖๔ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เลย 
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๘๖๕ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง เลย 

๘๖๖ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง เลย 
๘๖๗ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบ้านอุ่ม เลย 

๘๖๘ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนภูกระดึง เลย 
๘๖๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนโนนหุ่งหนองหว้าน้ าท่วม ศรีสะเกษ 
๘๗๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  ศรีสะเกษ 

๘๗๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านเกาะ ศรีสะเกษ 
๘๗๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านแก้ง ศรีสะเกษ 

๘๗๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านดูนสิม ศรีสะเกษ 
๘๗๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านน้ าค า ศรีสะเกษ 

๘๗๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านโพธ์ิโนนจานอลีอก ศรีสะเกษ 
๘๗๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ ่ ศรีสะเกษ 
๘๗๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านรุ่ง ศรีสะเกษ 

๘๗๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองกี ่ ศรีสะเกษ 
๘๗๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง ศรีสะเกษ 

๘๘๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ ์ ศรีสะเกษ 
๘๘๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง ศรีสะเกษ 
๘๘๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง ศรีสะเกษ 

๘๘๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ ศรีสะเกษ 
๘๘๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหอยโนนคู ่ ศรีสะเกษ 

๘๘๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว ศรีสะเกษ 
๘๘๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านอีปาด ศรีสะเกษ 

๘๘๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบ้านผักแพว ศรีสะเกษ 
๘๘๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนชนะใช้กิจการ ศรีสะเกษ 
๘๘๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗ ศรีสะเกษ 

๘๙๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบักดอง ศรีสะเกษ 
๘๙๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านกระทิง ศรีสะเกษ 

๘๙๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านกระหวัน ศรีสะเกษ 
๘๙๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านกราม ศรีสะเกษ 
๘๙๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านกันจด ศรีสะเกษ 

๘๙๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านกันจาน ศรีสะเกษ 
๘๙๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ศรีสะเกษ 

๘๙๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านกันทรอม ศรีสะเกษ 
๘๙๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ศรีสะเกษ 

๘๙๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านกุดผักหนามค านอ้ย ศรีสะเกษ 
๙๐๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านกุดพาแก้ว ศรีสะเกษ 



๒๗ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๙๐๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านค ากลาง ศรีสะเกษ 

๙๐๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโคก ศรีสะเกษ 
๙๐๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ศรีสะเกษ 

๙๐๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านจาบบัว ศรีสะเกษ 
๙๐๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านจ านรรจ์ ศรีสะเกษ 
๙๐๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านจ านันสายเจริญ ศรีสะเกษ 

๙๐๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านช าเขียน ศรีสะเกษ 
๙๐๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านช าผักแว่น - นาช า ศรีสะเกษ 

๙๐๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านช าม่วง ศรีสะเกษ 
๙๑๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านซ าขี้เหล็ก ศรีสะเกษ 

๙๑๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านดู่ ศรีสะเกษ 
๙๑๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านแดง ศรีสะเกษ 
๙๑๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโดนอาว ศรีสะเกษ 

๙๑๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านตระกวน ศรีสะเกษ 
๙๑๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านตาแบน ศรีสะเกษ 

๙๑๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านตาหมื่น ศรีสะเกษ 
๙๑๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านตูม ศรีสะเกษ 
๙๑๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโตนด ศรีสะเกษ 

๙๑๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านทับทิมสยาม ๐๗ ศรีสะเกษ 
๙๒๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ 

๙๒๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ศรีสะเกษ 
๙๒๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านน้ าเย็น ศรีสะเกษ 

๙๒๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ศรีสะเกษ 
๙๒๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก ศรีสะเกษ 
๙๒๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโนนเปือย ศรีสะเกษ 

๙๒๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโนนแฝก ศรีสะเกษ 
๙๒๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ศรีสะเกษ 

๙๒๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโนนเรือค าบอน ศรีสะเกษ 
๙๒๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีสะเกษ 
๙๓๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีสะเกษ 

๙๓๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโนนออ้ ศรีสะเกษ 
๙๓๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านปะทาย ศรีสะเกษ 

๙๓๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านป่าช าเบ็ง ศรีสะเกษ 
๙๓๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านพยอม ศรีสะเกษ 

๙๓๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านพราน ศรีสะเกษ 
๙๓๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านพอกบ ารุงวิทยา ศรีสะเกษ 



๒๘ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๙๓๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านเพ็ก ศรีสะเกษ 

๙๓๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโพธ์ิกระสังข์ ศรีสะเกษ 
๙๓๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโพนจักจั่น ศรีสะเกษ 

๙๔๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านโพนส าโรง ศรีสะเกษ 
๙๔๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ศรีสะเกษ 
๙๔๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศรีสะเกษ 

๙๔๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ศรีสะเกษ 
๙๔๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านสลับ ศรีสะเกษ 

๙๔๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านสังเม็ด ศรีสะเกษ 
๙๔๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ศรีสะเกษ 

๙๔๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านสามเส้า ศรีสะเกษ 
๙๔๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองคับคา ศรีสะเกษ 
๙๔๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองค ู ศรีสะเกษ 

๙๕๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองทา ศรีสะเกษ 
๙๕๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ศรีสะเกษ 

๙๕๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองบักโทน ศรีสะเกษ 
๙๕๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ศรีสะเกษ 
๙๕๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ ่ ศรีสะเกษ 

๙๕๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ศรีสะเกษ 
๙๕๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน ศรีสะเกษ 

๙๕๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองใหญ-่ตาไทย ศรีสะเกษ 
๙๕๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองอาง ศรีสะเกษ 

๙๕๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหินวิทยา ศรีสะเกษ 
๙๖๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านไหล่คมตาเหมา ศรีสะเกษ 
๙๖๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านอาราง ศรีสะเกษ 

๙๖๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนมหาราช ๒ ศรีสะเกษ 
๙๖๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๘ ศรีสะเกษ 

๙๖๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองรงพระทะเล ศรีสะเกษ 
๙๖๕ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บ ารุง สกลนคร 
๙๖๖ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ลอ้ม สกลนคร 

๙๖๗ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร 
๙๖๘ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล สกลนคร 

๙๖๙ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนนาดพียงสว่างวิทยานุกูล สกลนคร 
๙๗๐ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโค ่ สกลนคร 

๙๗๑ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านค้อใหญ ่ สกลนคร 
๙๗๒ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง สกลนคร 



๒๙ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๙๗๓ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สกลนคร 

๙๗๔ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ สกลนคร 
๙๗๕ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านชมภูพาน สกลนคร 

๙๗๖ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านเชิงดอย สกลนคร 
๙๗๗ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านซ้งเต่า สกลนคร 
๙๗๘ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านดงขวาง สกลนคร 

๙๗๙ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคึราษฎร์อุทิศ สกลนคร 
๙๘๐ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด ารงวิทย์ สกลนคร 

๙๘๑ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง สกลนคร 
๙๘๒ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ าพุง สกลนคร 

๙๘๓ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี สกลนคร 
๙๘๔ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านนาจาน สกลนคร 
๙๘๕ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา สกลนคร 

๙๘๖ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สกลนคร 
๙๘๗ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สกลนคร 

๙๘๘ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวล สกลนคร 
๙๘๙ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า สกลนคร 
๙๙๐ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านป่าผาง สกลนคร 

๙๙๑ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง สกลนคร 
๙๙๒ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านโพนแพง สกลนคร 

๙๙๓ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สกลนคร 
๙๙๔ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สกลนคร 

๙๙๕ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองแซ้โนนมาลา สกลนคร 
๙๙๖ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ ่ สกลนคร 
๙๙๗ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สกลนคร 

๙๙๘ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองสระ สกลนคร 
๙๙๙ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สกลนคร 

๑๐๐๐ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สกลนคร 
๑๐๐๑ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบ้านฮ่องสมิประชาสรร สกลนคร 
๑๐๐๒ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนไพศาลวิทยา สกลนคร 

๑๐๐๓ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) สกลนคร 
๑๐๐๔ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สกลนคร 

๑๐๐๕ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สกลนคร 
๑๐๐๖ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนห้วยปลาใผผดุงวิทยา สกลนคร 

๑๐๐๗ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลกสุุมาลย ์ สกลนคร 
๑๐๐๘ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร 



๓๐ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๑๐๐๙ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สกลนคร 

๑๐๑๐ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านนาหวาย สกลนคร 
๑๐๑๑ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม สกลนคร 

๑๐๑๒ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหลางนาโน สกลนคร 
๑๐๑๓ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วงหลัว สกลนคร 
๑๐๑๔ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑ สกลนคร 

๑๐๑๕ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านคอนศรีพะสะแบง สกลนคร 
๑๐๑๖ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านค าตากล้า สกลนคร 

๑๐๑๗ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียน้บานค าลอกฟ้ืน สกลนคร 
๑๐๑๘ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านดงยาง สกลนคร 

๑๐๑๙ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านดงเสี่ยว สกลนคร 
๑๐๒๐ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านดงอีดอย สกลนคร 
๑๐๒๑ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ ่ สกลนคร 

๑๐๒๒ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านดอนยายาง สกลนคร 
๑๐๒๓ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย สกลนคร 

๑๐๒๔ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านตาด สกลนคร 
๑๐๒๕ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านถ้ าเต่า สกลนคร 
๑๐๒๖ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านนาคอย สกลนคร 

๑๐๒๗ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า สกลนคร 
๑๐๒๘ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านนาจาร สกลนคร 

๑๐๒๙ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง สกลนคร 
๑๐๓๐ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านโนนแต้ สกลนคร 

๑๐๓๑ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง สกลนคร 
๑๐๓๒ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านวังบง สกลนคร 
๑๐๓๓ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านวานรนิวาส สกลนคร 

๑๐๓๔ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านวาใหญ ่ สกลนคร 
๑๐๓๕ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านศรีวิชัย สกลนคร 

๑๐๓๖ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สกลนคร 
๑๐๓๗ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง สกลนคร 
๑๐๓๘ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองลาด สกลนคร 

๑๐๓๙ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง สกลนคร 
๑๐๔๐ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง สกลนคร 

๑๐๔๑ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองฮาง สกลนคร 
๑๐๔๒ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านห้วยโทรดอนสวรรค์ สกลนคร 

๑๐๔๓ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา สกลนคร 
๑๐๔๔ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบ้านอินแปลง สกลนคร 
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๑๐๔๕ สพป. สุรินทร์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านนาดี สุรินทร์ 

๑๐๔๖ สพป. สุรินทร์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านนาตุ่น (สหราษฎร์วิทยา) สุรินทร์ 
๑๐๔๗ สพป. สุรินทร์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านน้ าเขียว สุรินทร์ 

๑๐๔๘ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง หนองคาย 
๑๐๔๙ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบ้านโปร่งส าราญ หนองคาย 
๑๐๕๐ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบ้านโพธ์ิ หนองคาย 

๑๐๕๑ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม หนองคาย 
๑๐๕๒ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนสุพจสิริโสภา หนองคาย 

๑๐๕๓ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๑ โรงเรียนโนนคูณวิทยา หนองบัวล าภ ู
๑๐๕๔ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๑ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อุปถมัภ์ หนองบัวล าภ ู

๑๐๕๕ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๑ โรงเรียนบ้านดอนข่า หนองบัวล าภ ู
๑๐๕๖ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๑ โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง หนองบัวล าภ ู
๑๐๕๗ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๑ โรงเรียนบ้านมอเหนือ หนองบัวล าภ ู

๑๐๕๘ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ าขาวชนูปถัมภ ์ หนองบัวล าภ ู
๑๐๕๙ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา หนองบัวล าภ ู

๑๐๖๐ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว หนองบัวล าภ ู
๑๐๖๑ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงนาลอ้ม หนองบัวล าภ ู
๑๐๖๒ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโจด หนองบัวล าภ ู

๑๐๖๓ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๑ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล หนองบัวล าภ ู
๑๐๖๔ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๒ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง หนองบัวล าภ ู

๑๐๖๕ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๒ 
โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนอง
เห็นวิทยา 

หนองบัวล าภ ู

๑๐๖๖ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๒ โรงเรียนบ้านก่าน หนองบัวล าภ ู
๑๐๖๗ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๒ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ หนองบัวล าภ ู
๑๐๖๘ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกกระทอ หนองบัวล าภ ู

๑๐๖๙ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๒ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง หนองบัวล าภ ู
๑๐๗๐ สพป. หนองบัวล าภ ูเขต ๒ โรงเรียนบ้านวังหินซา หนองบัวล าภ ู

๑๐๗๑ สพป. อดุรธานี เขต ๔ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง อุดรธาน ี
๑๐๗๒ สพป. อดุรธานี เขต ๔ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง อุดรธาน ี
๑๐๗๓ สพป. อดุรธานี เขต ๔ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก อุดรธาน ี

๑๐๗๔ สพป. อดุรธานี เขต ๔ โรงเรียนบ้านดงบัง อุดรธาน ี
๑๐๗๕ สพป. อดุรธานี เขต ๔ โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา อุดรธาน ี

๑๐๗๖ สพป. อดุรธานี เขต ๔ โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก อุดรธาน ี
๑๐๗๗ สพป. อดุรธานี เขต ๔ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ อุดรธาน ี

๑๐๗๘ สพป. อดุรธานี เขต ๔ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ อุดรธาน ี
๑๐๗๙ สพป. อดุรธานี เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ อุดรธาน ี
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๑๐๘๐ สพป. อดุรธานี เขต ๔ โรงเรียนบ้านกุดจับ อุดรธาน ี

๑๐๘๑ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านกลางใหญ ่ อุบลราชธาน ี
๑๐๘๒ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านก่อ อุบลราชธาน ี

๑๐๘๓ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน อุบลราชธาน ี
๑๐๘๔ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านดงยาง อุบลราชธาน ี
๑๐๘๕ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งค าแต้ อุบลราชธาน ี

๑๐๘๖ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชยีงโทรังแร้ง อุบลราชธาน ี
๑๐๘๗ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า อุบลราชธาน ี

๑๐๘๘ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง อุบลราชธาน ี
๑๐๘๙ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านเค็ง อุบลราชธาน ี

๑๐๙๐ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านเตย อุบลราชธาน ี
๑๐๙๑ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าเมือง อุบลราชธาน ี
๑๐๙๒ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา อุบลราชธาน ี

๑๐๙๓ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี (คุรุราษฎร์นุกูล) อุบลราชธาน ี
๑๐๙๔ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธ์ิ อุบลราชธาน ี

๑๐๙๕ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านน้ าอ้อมผักระย่า อุบลราชธาน ี
๑๐๙๖ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านบัวยาง อุบลราชธาน ี
๑๐๙๗ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก อุบลราชธาน ี

๑๐๙๘ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านปะอาว อุบลราชธาน ี
๑๐๙๙ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านป่าข่า อุบลราชธาน ี

๑๑๐๐ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง อุบลราชธาน ี
๑๑๐๑ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน อุบลราชธาน ี

๑๑๐๒ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ อุบลราชธาน ี
๑๑๐๓ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านสมบูรณ ์(เบญจานุเคราะห)์ อุบลราชธาน ี
๑๑๐๔ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านแสงน้อย อุบลราชธาน ี

๑๑๐๕ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน อุบลราชธาน ี
๑๑๐๖ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย อุบลราชธาน ี

๑๑๐๗ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด อุบลราชธาน ี
๑๑๐๘ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองมุก อุบลราชธาน ี
๑๑๐๙ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก อุบลราชธาน ี

๑๑๑๐ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซอืมใต ้ อุบลราชธาน ี
๑๑๑๑ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหลา่ อุบลราชธาน ี

๑๑๑๒ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองหลัก อุบลราชธาน ี
๑๑๑๓ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านหัวค า อุบลราชธาน ี

๑๑๑๔ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านอีตอ้ม อุบลราชธาน ี
๑๑๑๕ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี
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๑๑๑๖ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อุบลราชธาน ี

๑๑๑๗ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านดอนกอ่ อุบลราชธาน ี
๑๑๑๘ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านถ้ าแข ้ อุบลราชธาน ี

๑๑๑๙ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ อุบลราชธาน ี
๑๑๒๐ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต ้ อุบลราชธาน ี
๑๑๒๑ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม อุบลราชธาน ี

๑๑๒๒ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านไหล่สูง อุบลราชธาน ี
๑๑๒๓ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านแก่งยาง อุบลราชธาน ี

๑๑๒๔ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านค าหว้า(วิบูลราษฏร์สามัคคี) อุบลราชธาน ี
๑๑๒๕ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านดงบาก อุบลราชธาน ี

๑๑๒๖ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ อุบลราชธาน ี
๑๑๒๗ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านท่าล้ง อุบลราชธาน ี
๑๑๒๘ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อุบลราชธาน ี

๑๑๒๙ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง อุบลราชธาน ี
๑๑๓๐ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ อุบลราชธาน ี

๑๑๓๑ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านนาโพธ์ิใต ้ อุบลราชธาน ี
๑๑๓๒ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านนามน อุบลราชธาน ี
๑๑๓๓ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า (วิบูลราษฏร์สามัคคี) อุบลราชธาน ี

๑๑๓๔ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านลาดควาย อุบลราชธาน ี
๑๑๓๕ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านเลิงบาก  อุบลราชธาน ี

๑๑๓๖ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านสะพือใต ้ อุบลราชธาน ี
๑๑๓๗ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ ์ อุบลราชธาน ี

๑๑๓๘ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก อุบลราชธาน ี
๑๑๓๙ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านตบหู อุบลราชธาน ี
๑๑๔๐ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนเจริญศึกษา อุบลราชธาน ี

๑๑๔๑ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว อุบลราชธาน ี
๑๑๔๒ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว อุบลราชธาน ี

๑๑๔๓ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ ์ อุบลราชธาน ี
๑๑๔๔ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านค ากลางวังม่วง อุบลราชธาน ี
๑๑๔๕ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง อุบลราชธาน ี

๑๑๔๖ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านโนนขาม อุบลราชธาน ี
๑๑๔๗ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสขุ อุบลราชธาน ี

๑๑๔๘ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านโนนจิก อุบลราชธาน ี
๑๑๔๙ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านโนนยาง อุบลราชธาน ี

๑๑๕๐ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านโนนเลียง อุบลราชธาน ี
๑๑๕๑ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านโนนสวาง อุบลราชธาน ี
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๑๑๕๒ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อุบลราชธาน ี

๑๑๕๓ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านโนนหลี ่ อุบลราชธาน ี
๑๑๕๔ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ อุบลราชธาน ี

๑๑๕๕ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านป่าพอก อุบลราชธาน ี
๑๑๕๖ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านเปือย อุบลราชธาน ี
๑๑๕๗ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านโพนดวน อุบลราชธาน ี

๑๑๕๘ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี อุบลราชธาน ี
๑๑๕๙ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านยางกลาง อุบลราชธาน ี

๑๑๖๐ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว อุบลราชธาน ี
๑๑๖๑ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น อุบลราชธาน ี

๑๑๖๒ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านหนองเทา อุบลราชธาน ี
๑๑๖๓ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อุบลราชธาน ี
๑๑๖๔ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านหนองสนม อุบลราชธาน ี

๑๑๖๕ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน อุบลราชธาน ี
๑๑๖๖ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านหนองอม้ อุบลราชธาน ี

๑๑๖๗ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบ้านหนองไฮ อุบลราชธาน ี
๑๑๖๘ สพป. อุบลราชธาน ีเขต ๕ โรงเรียนบุณฑริก อุบลราชธาน ี

สพป. ภาคเหนือ (๓๑๙) 
๑๑๖๙ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านเขาน้ าอุ่น ก าแพงเพชร 
๑๑๗๐ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย ก าแพงเพชร 

๑๑๗๑ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา ก าแพงเพชร 
๑๑๗๒ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ก าแพงเพชร 

๑๑๗๓ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านปางลับแล ก าแพงเพชร 
๑๑๗๔ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคค ี ก าแพงเพชร 
๑๑๗๕ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ก าแพงเพชร 

๑๑๗๖ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ก าแพงเพชร 
๑๑๗๗ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา ก าแพงเพชร 

๑๑๗๘ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านวังพลับ ก าแพงเพชร 
๑๑๗๙ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน ก าแพงเพชร 
๑๑๘๐ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านหัวรัง ก าแพงเพชร 

๑๑๘๑ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย ์ ก าแพงเพชร 
๑๑๘๒ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา ก าแพงเพชร 

๑๑๘๓ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนรอดนิลวิทยา ก าแพงเพชร 
๑๑๘๔ สพป. ก าแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ ก าแพงเพชร 

๑๑๘๕ สพป. เชยีงราย เขต ๑ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ เชียงราย 
๑๑๘๖ สพป. เชยีงราย เขต ๑ โรงเรียนบ้านนางแล เชียงราย 
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๑๑๘๗ สพป. เชยีงราย เขต ๑ โรงเรียนบ้านปางขอน เชียงราย 

๑๑๘๘ สพป. เชยีงราย เขต ๑ โรงเรียนบ้านปางคึก เชียงราย 
๑๑๘๙ สพป. เชยีงราย เขต ๑ โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ เชียงราย 

๑๑๙๐ สพป. เชยีงราย เขต ๑ โรงเรียนบ้านป่ายางมน เชียงราย 
๑๑๙๑ สพป. เชยีงราย เขต ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ าตก เชียงราย 
๑๑๙๒ สพป. เชยีงราย เขต ๑ โรงเรียนบ้านร่องเบ้อวิทยา เชียงราย 

๑๑๙๓ สพป. เชยีงราย เขต ๑ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า เชียงราย 
๑๑๙๔ สพป. เชยีงราย เขต ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย เชียงราย 

๑๑๙๕ สพป. เชยีงราย เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเมอืงเชียงราย เชียงราย 
๑๑๙๖ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๓ โรงเรียนดอยสามหมื่น เชียงใหม ่

๑๑๙๗ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๓ โรงเรียนบ้านสินชัย เชียงใหม ่
๑๑๙๘ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๓ โรงเรียนสันติวนา เชียงใหม ่
๑๑๙๙ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียน ตชด.สโมสรไลออนรัตนโกสินทร์ เชียงใหม ่

๑๒๐๐ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภ ู เชียงใหม ่
๑๒๐๑ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านดง เชียงใหม ่

๑๒๐๒ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล เชียงใหม ่
๑๒๐๓ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง  เชียงใหม ่
๑๒๐๔ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านน้ าแพร่ เชียงใหม ่

๑๒๐๕ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านปง เชียงใหม ่
๑๒๐๖ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านป่าตาล เชียงใหม ่

๑๒๐๗ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านฟ่อน เชียงใหม ่
๑๒๐๘ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านไร่ เชียงใหม ่

๑๒๐๙ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านสันทราย เชียงใหม ่
๑๒๑๐ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านสันทราย เชียงใหม ่
๑๒๑๑ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านสามหลัง เชียงใหม ่

๑๒๑๒ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหนองตอง เชียงใหม ่
๑๒๑๓ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว เชียงใหม ่

๑๒๑๔ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านหัวข่วง เชียงใหม ่
๑๒๑๕ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง เชียงใหม ่
๑๒๑๖ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ เชียงใหม ่

๑๒๑๗ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนแม่วินสามัคค ี เชียงใหม ่
๑๒๑๘ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดจอมทอง เชียงใหม ่

๑๒๑๙ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดดงป่าง้ิว เชียงใหม ่
๑๒๒๐ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดท้องฝาย เชียงใหม ่

๑๒๒๑ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว เชียงใหม ่
๑๒๒๒ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดท่าโป่ง เชียงใหม ่
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๑๒๒๓ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เชียงใหม ่

๑๒๒๔ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดวังขามปอ้ม เชียงใหม ่
๑๒๒๕ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เชียงใหม ่

๑๒๒๖ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย เชียงใหม ่
๑๒๒๗ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร เชียงใหม ่
๑๒๒๘ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๔ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรราษฏร์วิทยาคาร) เชียงใหม ่

๑๒๒๙ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๕ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม เชียงใหม ่
๑๒๓๐ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๕ โรงเรียนบ้านโค้งงาม เชียงใหม ่

๑๒๓๑ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๕ โรงเรียนบ้านดอกแดง เชียงใหม ่
๑๒๓๒ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๕ โรงเรียนบ้านตาลใต ้ เชียงใหม ่

๑๒๓๓ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๕ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ เชียงใหม ่
๑๒๓๔ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๕ โรงเรียนบ้านตีนตก เชียงใหม ่
๑๒๓๕ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๕ โรงเรียนบ้านตุงลอย เชียงใหม ่

๑๒๓๖ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๕ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา เชียงใหม ่
๑๒๓๗ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๕ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ เชียงใหม ่

๑๒๓๘ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๕ โรงเรียนบ้านยางเปา เชียงใหม ่
๑๒๓๙ สพป. เชยีงใหม่ เขต ๕ โรงเรียนบ้านวังลุง เชียงใหม ่
๑๒๔๐ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ตาก 

๑๒๔๑ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ ตาก 
๑๒๔๒ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ตาก 

๑๒๔๓ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ ตาก 
๑๒๔๔ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ ์ ตาก 

๑๒๔๕ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตาก ตาก 
๑๒๔๖ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ตาก 
๑๒๔๗ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนบ้านท้ายพลู ตาก 

๑๒๔๘ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนบ้านบ่อไมห้ว้า ตาก 
๑๒๔๙ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองร่ม ตาก 

๑๒๕๐ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก ตาก 
๑๒๕๑ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล ตาก 
๑๒๕๒ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านช่องแคบ ตาก 

๑๒๕๓ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านปูเต้อ ตาก 
๑๒๕๔ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านปูแป ้ ตาก 

๑๒๕๕ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ตาก 
๑๒๕๖ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตาก 

๑๒๕๗ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตาว ตาก 
๑๒๕๘ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ตาก 
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ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๑๒๕๙ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บ ารุง ตาก 

๑๒๖๐ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน ตาก 
๑๒๖๑ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา๒ ตาก 

๑๒๖๒ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา๓  ตาก 
๑๒๖๓ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร นครสวรรค์ 
๑๒๖๔ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ โรงเรียนวัดเขามโน นครสวรรค์ 

๑๒๖๕ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ โรงเรียนวัดเนินมะกอก นครสวรรค์ 
๑๒๖๖ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองเขนง นครสวรรค์ 

๑๒๖๗ สพป. นครสวรรค์ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยง นครสวรรค์ 
๑๒๖๘ สพป. พิจติร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปลอ้ง พิจิตร 

๑๒๖๙ สพป. พิจติร เขต ๑ โรงเรียนเนินหัวโล้พิทยาคม พิจิตร 
๑๒๗๐ สพป. พิจติร เขต ๑ โรงเรียนบ้านถ้ าคะนอง พิจิตร 
๑๒๗๑ สพป. พิจติร เขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม พิจิตร 

๑๒๗๒ สพป. พิจติร เขต ๑ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา พิจิตร 
๑๒๗๓ สพป. พิจติร เขต ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา พิจิตร 

๑๒๗๔ สพป. พิจติร เขต ๑ โรงเรียนบ้านปากดง พิจิตร 
๑๒๗๕ สพป. พิจติร เขต ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า พิจิตร 
๑๒๗๖ สพป. พิจติร เขต ๑ โรงเรียนบ้านยางสุขวฒัน ์ พิจิตร 

๑๒๗๗ สพป. พิจติร เขต ๑ โรงเรียนวัดเขื่อน พิจิตร 
๑๒๗๘ สพป. พิจติร เขต ๑ โรงเรียนวัดดงกลาง พิจิตร 

๑๒๗๙ สพป. พิจติร เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนอ้ย "โลภ้ณวิทยาคาร" พิจิตร 
๑๒๘๐ สพป. พิจติร เขต ๒ โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ พิจิตร 

๑๒๘๑ สพป. พิจติร เขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองตางาว พิจิตร 
๑๒๘๒ สพป. พิจติร เขต ๒ โรงเรียนบ้านไคลึก "ประชานุสรณ"์ พิจิตร 
๑๒๘๓ สพป. พิจติร เขต ๒ โรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บ ารุง" พิจิตร 

๑๒๘๔ สพป. พิจติร เขต ๒ โรงเรียนวัดป่าแดง พิจิตร 
๑๒๘๕ สพป. พิจติร เขต ๒ โรงเรียนวัดวังแดง พิจิตร 

๑๒๘๖ สพป. พิจติร เขต ๒ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า พิจิตร 
๑๒๘๗ สพป. พิจติร เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ พิจิตร 
๑๒๘๘ สพป. พิจติร เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) พิจิตร 

๑๒๘๙ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘ พิษณุโลก 
๑๒๙๐ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม พิษณุโลก 

๑๒๙๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล พิษณุโลก 
๑๒๙๒ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองกรับ พิษณุโลก 

๑๒๙๓ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น พิษณุโลก 
๑๒๙๔ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองนาดงกวาง พิษณุโลก 
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๑๒๙๕ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนบ้านแหลมเจดีย ์ พิษณุโลก 

๑๒๙๖ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดคุ้งวารี พิษณุโลก 
๑๒๙๗ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดแตน พิษณุโลก 

๑๒๙๘ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดบึงกอก พิษณุโลก 
๑๒๙๙ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดบึงพระ พิษณุโลก 
๑๓๐๐ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดพรหมเกสร พิษณุโลก 

๑๓๐๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดวังแร่ พิษณุโลก 
๑๓๐๒ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองพะยอม พิษณุโลก 

๑๓๐๓ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย พิษณุโลก 
๑๓๐๔ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบ้านเจริญผล พิษณุโลก 

๑๓๐๕ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบ้านเนินดินราษฏร์อุทิศ พิษณุโลก 
๑๓๐๖ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบ้านผาท่าพล พิษณุโลก 
๑๓๐๗ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบ้านม่วงหอม พิษณุโลก 

๑๓๐๘ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระกา พิษณุโลก 
๑๓๐๙ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบ้านวังพรม พิษณุโลก 

๑๓๑๐ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบ้านสะเดา พิษณุโลก 
๑๓๑๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบ้านใหมช่ัยเจริญ พิษณุโลก 
๑๓๑๒ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง พิษณุโลก 

๑๓๑๓ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม พิษณุโลก 
๑๓๑๔ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร พิษณุโลก 

๑๓๑๕ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง พิษณุโลก 
๑๓๑๖ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนศึกษาลัย พิษณุโลก 

๑๓๑๗ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนชุมชนวัดบา้นดง พิษณุโลก 
๑๓๑๘ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบ้านเข็กใหญ ่ พิษณุโลก 
๑๓๑๙ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบ้านท่าสะแก พิษณุโลก 

๑๓๒๐ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ พิษณุโลก 
๑๓๒๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบ้านป่าสัก พิษณุโลก 

๑๓๒๒ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบ้านยางโกลน พิษณุโลก 
๑๓๒๓ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง พิษณุโลก 
๑๓๒๔ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ พิษณุโลก 

๑๓๒๕ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม พิษณุโลก 
๑๓๒๖ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนวัดเขาน้อย พิษณุโลก 

๑๓๒๗ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนวัดหอกลอง พิษณุโลก 
๑๓๒๘ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ เพชรบูรณ์ 

๑๓๒๙ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนนบ้านโป่งสามขา เพชรบูรณ์ 
๑๓๓๐ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์ 
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๑๓๓๑ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน เพชรบูรณ์ 

๑๓๓๒ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านโจ๊ะโหวะ เพชรบูรณ์ 
๑๓๓๓ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด เพชรบูรณ์ 

๑๓๓๔ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านซ าม่วง เพชรบูรณ์ 
๑๓๓๕ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านดงทิพย ์ เพชรบูรณ์ 
๑๓๓๖ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง เพชรบูรณ์ 

๑๓๓๗ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง เพชรบูรณ์ 
๑๓๓๘ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เพชรบูรณ์ 

๑๓๓๙ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านบึง เพชรบูรณ์ 
๑๓๔๐ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ เพชรบูรณ์ 

๑๓๔๑ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านป่าบง เพชรบูรณ์ 
๑๓๔๒ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านภูผักไซ ่ เพชรบูรณ์ 
๑๓๔๓ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านไร่นางาม เพชรบูรณ์ 

๑๓๔๔ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านวังบาล เพชรบูรณ์ 
๑๓๔๕ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านวังร่อง เพชรบูรณ์ 

๑๓๔๖ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านศิลา เพชรบูรณ์ 
๑๓๔๗ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ ๒๒๙ เพชรบูรณ์ 
๑๓๔๘ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านหลักด่าน เพชรบูรณ์ 

๑๓๔๙ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกอก เพชรบูรณ์ 
๑๓๕๐ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด เพชรบูรณ์ 

๑๓๕๑ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยขอ่ย เพชรบูรณ์ 
๑๓๕๒ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยลาด เพชรบูรณ์ 

๑๓๕๓ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านอีเลิศ เพชรบูรณ์ 
๑๓๕๔ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด เพชรบูรณ์ 
๑๓๕๕ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ เพชรบูรณ์ 

๑๓๕๖ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า เพชรบูรณ์ 
๑๓๕๗ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก เพชรบูรณ์ 

๑๓๕๘ สพป. เพชรบูรณ ์เขต ๓ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย ์ เพชรบูรณ์ 
๑๓๕๙ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านค้างปินใจ แพร่ 
๑๓๖๐ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม แพร่ 

๑๓๖๑ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว แพร่ 
๑๓๖๒ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านปากกาง แพร่ 

๑๓๖๓ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ลอ้ม แพร่ 
๑๓๖๔ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ แพร่ 

๑๓๖๕ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านม่อน แพร่ 
๑๓๖๖ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่รัง แพร่ 
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๑๓๖๗ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลาน แพร่ 

๑๓๖๘ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านร่องกาศใต ้ แพร่ 
๑๓๖๙ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านไร่หลวง แพร่ 

๑๓๗๐ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านวังเบอะ แพร่ 
๑๓๗๑ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านสบสาย แพร่ 
๑๓๗๒ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านหาดร่ัว แพร่ 

๑๓๗๓ สพป. แพร่ เขต ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บ ารุง) แพร่ 
๑๓๗๔ สพป. ล าปาง เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ล าปาง 

๑๓๗๕ สพป. ล าปาง เขต ๑ โรงเรียนบ้านนาแช่ ล าปาง 
๑๓๗๖ สพป. ล าปาง เขต ๑ โรงเรียนวัดต้นต้อง ล าปาง 

๑๓๗๗ สพป. ล าปาง เขต ๑ โรงเรียนสบป้าดวิทยา ล าปาง 
๑๓๗๘ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลแจ้หม่ ล าปาง 
๑๓๗๙ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านใหม่ผา้ขาว ล าปาง 

๑๓๘๐ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบานทุ่ง ล าปาง 
๑๓๘๑ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านป่าเหว ล าปาง 

๑๓๘๒ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านม่วง ล าปาง 
๑๓๘๓ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนปลายนาวิทยา ล าปาง 
๑๓๘๔ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านทุ่งปง ล าปาง 

๑๓๘๕ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านน้ าจ า ล าปาง 
๑๓๘๖ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านไร่ ล าปาง 

๑๓๘๗ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน ล าปาง 
๑๓๘๘ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านแพะ ล าปาง 

๑๓๘๙ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านแป้น ล าปาง 
๑๓๙๐ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนวังแก้ววิทยา ล าปาง 
๑๓๙๑ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ล าปาง 

๑๓๙๒ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านวังโป่ง ล าปาง 
๑๓๙๓ สพป. ล าปาง เขต ๓ โรงเรียนบ้านป่าแขม ล าปาง 

๑๓๙๔ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน ล าพูน 
๑๓๙๕ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านจ าบอน ล าพูน 
๑๓๙๖ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย ล าพูน 

๑๓๙๗ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านทาป่าเปา ล าพูน 
๑๓๙๘ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา ล าพูน 

๑๓๙๙ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ล าพูน 
๑๔๐๐ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านแม่อาว ล าพูน 

๑๔๐๑ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านร้องเรือ ล าพูน 
๑๔๐๒ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย ล าพูน 
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๑๔๐๓ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง ล าพูน 

๑๔๐๔ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ล าพูน 
๑๔๐๕ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านสันมะนะ ล าพูน 

๑๔๐๖ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกิด ล าพูน 
๑๔๐๗ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองคู ่ ล าพูน 
๑๔๐๘ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองเงือก ล าพูน 

๑๔๐๙ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ล าพูน 
๑๔๑๐ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายทา ล าพูน 

๑๔๑๑ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดจักรค าภิมุก ล าพูน 
๑๔๑๒ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดชัยสถาน ล าพูน 

๑๔๑๓ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดบ้านธ ิ ล าพูน 
๑๔๑๔ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดบ้านม้า ล าพูน 
๑๔๑๕ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดบ้านเรือง ล าพูน 

๑๔๑๖ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า ล าพูน 
๑๔๑๗ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดป่าตาด ล าพูน 

๑๔๑๘ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดพันตาเกิน ล าพูน 
๑๔๑๙ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย ล าพูน 
๑๔๒๐ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดศรีบังวัน ล าพูน 

๑๔๒๑ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองซิว ล าพูน 
๑๔๒๒ สพป. ล าพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดห้วยยาบ ล าพูน 

๑๔๒๓ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ ่ ล าพูน 
๑๔๒๔ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน ล าพูน 

๑๔๒๕ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ล าพูน 
๑๔๒๖ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านดงสักงาม ล าพูน 
๑๔๒๗ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านดอนมลู ล าพูน 

๑๔๒๘ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านปาง ล าพูน 
๑๔๒๙ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านโป่งแดง ล าพูน 

๑๔๓๐ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านม่วงโตน ล าพูน 
๑๔๓๑ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านม่วงสามป ี ล าพูน 
๑๔๓๒ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลาน ล าพูน 

๑๔๓๓ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ล าพูน 
๑๔๓๔ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ล าพูน 

๑๔๓๕ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชยัยะวงศาอปุถัมภ ์ ล าพูน 
๑๔๓๖ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าดิบ ล าพูน 

๑๔๓๗ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหละ ล าพูน 
๑๔๓๘ สพป. ล าพูน เขต ๒ โรงเรียนวัดวังสะแกง ล าพูน 
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๑๔๓๙ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนนาเชิงคีรี สุโขทัย 

๑๔๔๐ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบ้านกง สุโขทัย 
๑๔๔๑ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สุโขทัย 

๑๔๔๒ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบ้านนาสระลอย สุโขทัย 
๑๔๔๓ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบ้านน้ าเรือง สุโขทัย 
๑๔๔๔ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบ้านยางเมือง สุโขทัย 

๑๔๔๕ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ สุโขทัย 
๑๔๔๖ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองตูม สุโขทัย 

๑๔๔๗ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว สุโขทัย 
๑๔๔๘ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง สุโขทัย 

๑๔๔๙ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สุโขทัย 
๑๔๕๐ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนวัดจันทร์ สุโขทัย 
๑๔๕๑ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนวัดดอนสัก มิตรภาพที่ ๒๓๑ สุโขทัย 

๑๔๕๒ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนวัดปากพระ สุโขทัย 
๑๔๕๓ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนศรีมหาโพธ์ิ สุโขทัย 

๑๔๕๔ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สุโขทัย 
๑๔๕๕ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 
๑๔๕๖ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านขอนซุง สุโขทัย 

๑๔๕๗ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน  สุโขทัย 
๑๔๕๘ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านโซกม่วง สุโขทัย 

๑๔๕๙ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา สุโขทัย 
๑๔๖๐ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านท่าทอง สุโขทัย 

๑๔๖๑ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านธารน้ าทิพย์ สุโขทัย 
๑๔๖๒ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านปากคะยาง สุโขทัย 
๑๔๖๓ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ สุโขทัย 

๑๔๖๔ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่เทิน สุโขทัย 
๑๔๖๕ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านแม่ฮู ้ สุโขทัย 

๑๔๖๖ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านสัตหีบ สุโขทัย 
๑๔๖๗ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านสามหลัง สุโขทัย 
๑๔๖๘ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบ้านหัวฝาย สุโขทัย 

๑๔๖๙ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนโรตาร่ี (สวรรคโลก ๑) สุโขทัย 
๑๔๗๐ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

๑๔๗๑ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร สุโขทัย 
๑๔๗๒ สพป. อตุรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาต ุ อุตรดิตถ ์

๑๔๗๓ สพป. อตุรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านเด่นชาต ิ อุตรดิตถ ์
๑๔๗๔ สพป. อตุรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยคร่ัง อุตรดิตถ ์
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๑๔๗๕ สพป. อตุรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยลึก อุตรดิตถ ์

๑๔๗๖ สพป. อตุรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง อุตรดิตถ ์
๑๔๗๗ สพป. อตุรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนวัดวังกอง อุตรดิตถ ์

๑๔๗๘ สพป. อตุรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ อุตรดิตถ ์
๑๔๗๙ สพป. อตุรดิตถ์ เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองหิน อุตรดิตถ ์
๑๔๘๐ สพป. อุทัยธาน ี๑ โรงเรียนบ้านท่าดาน อุทัยธาน ี

๑๔๘๑ สพป. อุทัยธาน ี๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน อุทัยธาน ี
๑๔๘๒ สพป. อุทัยธาน ี๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร อุทัยธาน ี

๑๔๘๓ สพป. อุทัยธาน ี๑ โรงเรียนบ้านหนองเมน อุทัยธาน ี
๑๔๘๔ สพป. อุทัยธาน ี๑ โรงเรียนบ้านหนองรัก อุทัยธาน ี

๑๔๘๕ สพป. อุทัยธาน ี๑ โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย อุทัยธาน ี
๑๔๘๖ สพป. อุทัยธาน ี๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า อุทัยธาน ี
๑๔๘๗ สพป. อุทัยธาน ี๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ ์ อุทัยธาน ี

สพป. ภาคใต้  (๒๑๓) 
๑๔๘๘ สพป. กระบี่  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน กระบี่ 

๑๔๘๙ สพป. กระบี่  โรงเรียนบ้านบางโสก กระบี่ 
๑๔๙๐ สพป. กระบี่  โรงเรียนบ้านพรุดินนา กระบี่ 
๑๔๙๑ สพป. กระบี่  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา กระบี่ 

๑๔๙๒ สพป. กระบี่  โรงเรียนบ้านห้วยพลู กระบี่ 
๑๔๙๓ สพป. กระบี่  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒ กระบี่ 

๑๔๙๔ สพป. กระบี่  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กระบี่ 
๑๔๙๕ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองมวน ตรัง 

๑๔๙๖ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบ้านควนพญา ตรัง 
๑๔๙๗ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ ตรัง 
๑๔๙๘ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบ้านบางสัก ตรัง 

๑๔๙๙ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบ้านป่ากอ ตรัง 
๑๕๐๐ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบ้านป่ายาง ตรัง 

๑๕๐๑ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบ้านพรุเตย ตรัง 
๑๕๐๒ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบ้านโพธ์ิน้อย ตรัง 
๑๕๐๓ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ตรัง 

๑๕๐๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนบ้านตลาด นครศรีธรรมราช 
๑๕๐๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนบ้านร่อน นครศรีธรรมราช 

๑๕๐๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนบ้านหนองหนอน นครศรีธรรมราช 
๑๕๐๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไทร นครศรีธรรมราช 

๑๕๐๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดกัด นครศรีธรรมราช 
๑๕๐๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดคันนาราม นครศรีธรรมราช 
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๑๕๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดดอนยาง นครศรีธรรมราช 

๑๕๑๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ นครศรีธรรมราช 
๑๕๑๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดโบสถ ์ นครศรีธรรมราช 

๑๕๑๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดสวนพล นครศรีธรรมราช 
๑๕๑๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดสุทธิยาราม นครศรีธรรมราช 
๑๕๑๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร นครศรีธรรมราช 

๑๕๑๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนสุรณ์ ๑๐ นครศรีธรรมราช 
๑๕๑๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองตูก นครศรีธรรมราช 

๑๕๑๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ นครศรีธรรมราช 
๑๕๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบ้านชายคลอง นครศรีธรรมราช 

๑๕๒๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ นครศรีธรรมราช 
๑๕๒๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม นครศรีธรรมราช 
๑๕๒๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม นครศรีธรรมราช 

๑๕๒๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี นครศรีธรรมราช 

๑๕๒๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
โรงเรียนโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

นครศรีธรรมราช 

๑๕๒๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียน ต.ช.ด. บ้านควนมชีัย  นครศรีธรรมราช 
๑๕๒๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนเขาพระทอง  นครศรีธรรมราช 

๑๕๒๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง  นครศรีธรรมราช 
๑๕๒๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนทัศนาวลัย  นครศรีธรรมราช 

๑๕๒๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบ้านคงตาล้อม  นครศรีธรรมราช 
๑๕๓๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบ้านโคกทราย  นครศรีธรรมราช 

๑๕๓๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบ้านชะอวด  นครศรีธรรมราช 
๑๕๓๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบ้านตูล  นครศรีธรรมราช 
๑๕๓๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบ้านท่าขนาน  นครศรีธรรมราช 

๑๕๓๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ ่  นครศรีธรรมราช 
๑๕๓๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ ่  นครศรีธรรมราช 

๑๕๓๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบ้านบางปรง  นครศรีธรรมราช 
๑๕๓๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต  นครศรีธรรมราช 
๑๕๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดคงคาวดี  นครศรีธรรมราช 

๑๕๓๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดโคกพิกุล  นครศรีธรรมราช 
๑๕๔๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดธงทอง  นครศรีธรรมราช 

๑๕๔๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดปลายสระ  นครศรีธรรมราช 
๑๕๔๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดพระอานนท์  นครศรีธรรมราช 

๑๕๔๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดรักขิตวัน  นครศรีธรรมราช 
๑๕๔๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดรักขิตวัน  นครศรีธรรมราช 
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๑๕๔๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดสมควร  นครศรีธรรมราช 

๑๕๔๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดหัวค่าย  นครศรีธรรมราช 
๑๕๔๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดเหมก  นครศรีธรรมราช 

๑๕๔๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดแหลม  นครศรีธรรมราช 
๑๕๔๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โณงเรียนบ้านคลองวัง นครศรีธรรมราช 

๑๕๕๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเนียท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

๑๕๕๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนเคียงศิริ นครศรีธรรมราช 
๑๕๕๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช 
๑๕๕๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู นครศรีธรรมราช 

๑๕๕๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบ้านปากเจา นครศรีธรรมราช 
๑๕๕๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก นครศรีธรรมราช 

๑๕๕๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบ้านวังลุง นครศรีธรรมราช 
๑๕๕๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบ้านวัดใน นครศรีธรรมราช 

๑๕๕๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบ้านอินทนิน นครศรีธรรมราช 
๑๕๕๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดก าแพงถม นครศรีธรรมราช 
๑๕๖๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม นครศรีธรรมราช 

๑๕๖๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดคงคา นครศรีธรรมราช 
๑๕๖๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดท้าวโทะ นครศรีธรรมราช 

๑๕๖๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดธารน้ าฉา นครศรีธรรมราช 
๑๕๖๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช 
๑๕๖๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดโรงเหล็ก นครศรีธรรมราช 

๑๕๖๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดหมาย นครศรีธรรมราช 
๑๕๖๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดหลวงครู นครศรีธรรมราช 

๑๕๖๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ วัดเจดีย์หลวง นครศรีธรรมราช 
๑๕๖๙ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง ปัตตาน ี

๑๕๗๐ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด ปัตตาน ี
๑๕๗๑ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดปยิาราม ปัตตาน ี
๑๕๗๒ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านโคกหมัก ปัตตาน ี

๑๕๗๓ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ ปัตตาน ี
๑๕๗๔ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านเฑียรยา ปัตตาน ี

๑๕๗๕ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านดุซงปาแย ปัตตาน ี
๑๕๗๖ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ ปัตตาน ี
๑๕๗๗ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าน้ า ปัตตาน ี

๑๕๗๘ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านทุ่ง ปัตตาน ี
๑๕๗๙ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตาน ี

๑๕๘๐ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านบางหมู ปัตตาน ี
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๑๕๘๑ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านแบรอ ปัตตาน ี

๑๕๘๒ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนบ้านสระมาลา ปัตตาน ี
๑๕๘๓ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ปัตตาน ี

๑๕๘๔ สพป. ปัตตาน ีเขต ๑ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) ปัตตาน ี
๑๕๘๕ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน ปัตตาน ี
๑๕๘๖ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านควนแตน ปัตตาน ี

๑๕๘๗ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านควนโนรี ปัตตาน ี
๑๕๘๘ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกเหร่ียง ปัตตาน ี

๑๕๘๙ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านเจาะมาแน ปัตตาน ี
๑๕๙๐ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านตรัง ปัตตาน ี

๑๕๙๑ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ปัตตาน ี
๑๕๙๒ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านยะรัง ปัตตาน ี
๑๕๙๓ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียนบ้านสิเดะ ปัตตาน ี

๑๕๙๔ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส ปัตตาน ี
๑๕๙๕ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวดัช้างให ้ ปัตตาน ี

๑๕๙๖ สพป. ปัตตาน ีเขต ๒ โรงเรียบ้านบาเงง ปัตตาน ี
๑๕๙๗ สพป. ปัตตานีเขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ปัตตาน ี
๑๕๙๘ สพป. ปัตตานีเขต ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส ปัตตาน ี

๑๕๙๙ สพป. ปัตตานีเขต ๓ โรงเรียนบ้านช่องแมว ปัตตาน ี
๑๖๐๐ สพป. ปัตตานีเขต ๓ โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร ปัตตาน ี

๑๖๐๑ สพป. ปัตตานีเขต ๓ โรงเรียนบ้านทุ่งคล้า ปัตตาน ี
๑๖๐๒ สพป. ปัตตานีเขต ๓ โรงเรียนบ้านบน ปัตตาน ี

๑๖๐๓ สพป. ปัตตานีเขต ๓ โรงเรียนบ้านมะแนดาแล ปัตตาน ี
๑๖๐๔ สพป. พังงา โรงเรียนบ้านท่านุ่น พังงา 
๑๖๐๕ สพป. พังงา โรงเรียนบ้านห้วยทราย พังงา 

๑๖๐๖ สพป. พังงา โรงเรียนปากพู พังงา 
๑๖๐๗ สพป. พังงา โรงเรียนวัดสองแพรก พังงา 

๑๖๐๘ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบ้านขันหมู ่ พัทลุง 
๑๖๐๙ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบ้านควนพลี พัทลุง 
๑๖๑๐ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบ้านเตง พัทลุง 

๑๖๑๑ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบ้านปากสระ พัทลุง 
๑๖๑๒ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบ้านมะกอกใต ้ พัทลุง 

๑๖๑๓ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบ้านระหว่างควน พัทลุง 
๑๖๑๔ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดดอนศาลา พัทลุง 

๑๖๑๕ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดไทรงาม พัทลุง 
๑๖๑๖ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม พัทลุง 
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๑๖๑๗ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดหรังแคบ พัทลุง 

๑๖๑๘ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบ้านควนนกหว้า พัทลุง 
๑๖๑๙ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบ้านควนยวน พัทลุง 

๑๖๒๐ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด พัทลุง 
๑๖๒๑ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี พัทลุง 
๑๖๒๒ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว  พัทลุง 

๑๖๒๓ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองธง พัทลุง 
๑๖๒๔ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาวงก์ พัทลุง 

๑๖๒๕ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ พัทลุง 
๑๖๒๖ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนบ้านกู้ก ู ภูเก็ต 

๑๖๒๗ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม ่ ภูเก็ต 
๑๖๒๘ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนบ้านท่าเรือ ภูเก็ต 
๑๖๒๙ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนบ้านบางทอง ภูเก็ต 

๑๖๓๐ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนบ้านพารา ภูเก็ต 
๑๖๓๑ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ภูเก็ต 

๑๖๓๒ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนวัดศรีสุนทร ภูเก็ต 
๑๖๓๓ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ภูเก็ต 
๑๖๓๔ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านกรงปินัง ยะลา 

๑๖๓๕ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านโกตาบารู ยะลา 
๑๖๓๖ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านจ าปูน ยะลา 

๑๖๓๗ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านตะโละ ยะลา 
๑๖๓๘ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านท่าสาป ยะลา 

๑๖๓๙ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านธารน้ าผึ้ง ยะลา 
๑๖๔๐ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านบาโค ยะลา 
๑๖๔๑ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านบาโงย ยะลา 

๑๖๔๒ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านบุรินทร์ ยะลา 
๑๖๔๓ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านเบญญา ยะลา 

๑๖๔๔ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านปอเผาะ ยะลา 
๑๖๔๕ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านยะต๊ะ ยะลา 
๑๖๔๖ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านยะลา ยะลา 

๑๖๔๗ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านสะเงะโน ยะลา 
๑๖๔๘ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านสาตอ ยะลา 

๑๖๔๙ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบ้านเหนือ ยะลา 
๑๖๕๐ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนพัฒนาบาลอ ยะลา 

๑๖๕๑ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนวัดรังสิตาวาส ยะลา 
๑๖๕๒ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนศรีพัฒนาราม ยะลา 
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๑๖๕๓ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง ยะลา 

๑๖๕๔ สพป. ยะลา เขต ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส ยะลา 
๑๖๕๕ สพป. ยะลา เขต ๒ โรงเรียนบ้านบาละ ยะลา 

๑๖๕๖ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ยะลา 
๑๖๕๗ สพป. ระนอง โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ระนอง 
๑๖๕๘ สพป. ระนอง โรงเรียนบ้านนกงาง ระนอง 

๑๖๕๙ สพป. ระนอง โรงเรียนบ้านบางนอน ระนอง 
๑๖๖๐ สพป. ระนอง โรงเรียนบ้านบางร้ิน ระนอง 

๑๖๖๑ สพป. ระนอง โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ระนอง 
๑๖๖๒ สพป. ระนอง โรงเรียนบ้านปากน้ า ระนอง 

๑๖๖๓ สพป. ระนอง โรงเรียนบ้านราชกรูด ระนอง 
๑๖๖๔ สพป. ระนอง โรงเรียนบ้านหินดาด ระนอง 
๑๖๖๕ สพป. ระนอง โรงเรียนบ้านเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ระนอง 

๑๖๖๖ สพป. ระนอง โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพท่ี ๖๐ ระนอง 
๑๖๖๗ สพป. ระนอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ระนอง 

๑๖๖๘ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบ้านเขากลอย สงขลา 
๑๖๖๙ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบ้านโคกเมา สงขลา 
๑๖๗๐ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สงขลา 

๑๖๗๑ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบ้านปลักคล้า สงขลา 
๑๖๗๒ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบ้านลานควาย สงขลา 

๑๖๗๓ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบ้านไสท้อน สงขลา 
๑๖๗๔ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สงขลา 

๑๖๗๕ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนวัดจังโหลน สงขลา 
๑๖๗๖ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนวัดนารังนก สงขลา 
๑๖๗๗ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนวัดบางทีง สงขลา 

๑๖๗๘ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนวัดเลียบ สงขลา 
๑๖๗๙ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนส านักสงฆ์ศรีวิชัย สงขลา 

๑๖๘๐ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียบ้านต้นส้าน สงขลา 
๑๖๘๑ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนทองอยู่นุตกลุ สงขลา 
๑๖๘๒ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบ้านเก่า สงขลา 

๑๖๘๓ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สงขลา 
๑๖๘๔ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบ้านควนหมาก สงขลา 

๑๖๘๕ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบ้านทรายขาว สงขลา 
๑๖๘๖ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบ้านนาทว ี สงขลา 

๑๖๘๗ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบ้านบ่อทอง สงขลา 
๑๖๘๘ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบ้านปากบาง สงขลา 
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๑๖๘๙ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบ้านป่าโอน สงขลา 

๑๖๙๐ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบ้านเลียบ สงขลา 
๑๖๙๑ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง สุราษฎร์ธาน ี

๑๖๙๒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนบ้านทรายทอง สุราษฎร์ธาน ี
๑๖๙๓ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนบ้านนาควน สุราษฎร์ธาน ี
๑๖๙๔ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนบ้านบ่อพระ สุราษฎร์ธาน ี

๑๖๙๕ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนบ้านพรุแซง สุราษฎร์ธาน ี
๑๖๙๖ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนบ้านไสท้อน สุราษฎร์ธาน ี

๑๖๙๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว สุราษฎร์ธาน ี
๑๖๙๘ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนวัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธาน ี

๑๖๙๙ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนวัดวิเวการาม สุราษฎร์ธาน ี
๑๗๐๐ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธาน ี

  สพม.ทั่วประเทศ  (๓๑๗) 
๑๗๐๑ สพม. เขต  ๒ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร 
๑๗๐๒ สพม. เขต  ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 
๑๗๐๓ สพม. เขต  ๒ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
๑๗๐๔ สพม. เขต  ๒ โรงเรียนสายน้ าผ้ึงในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
๑๗๐๕ สพม. เขต  ๒ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร 
๑๗๐๖ สพม. เขต  ๓ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี นนทบุรี 
๑๗๐๗ สพม. เขต  ๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
๑๗๐๘ สพม. เขต  ๓ โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี 
๑๗๐๙ สพม. เขต  ๓ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 
๑๗๑๐ สพม. เขต  ๔ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มธัยมวัดหัตถสารเกษตร) ปทุมธานี 
๑๗๑๑ สพม. เขต  ๔ โรงเรียนแก่งคอย สระบุรี 
๑๗๑๒ สพม. เขต  ๔ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี 
๑๗๑๓ สพม. เขต  ๔ โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สระบุรี 
๑๗๑๔ สพม. เขต  ๕ โรงเรียนหันคาพิทยาคม ชัยนาท 
๑๗๑๕ สพม. เขต  ๕ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ลพบุรี 
๑๗๑๖ สพม. เขต  ๕ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ลพบุรี 
๑๗๑๗ สพม. เขต  ๕ โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา ลพบุรี 
๑๗๑๘ สพม. เขต  ๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทร์ ลพบุรี ลพบุรี 
๑๗๑๙ สพม. เขต  ๕ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี 
๑๗๒๐ สพม. เขต  ๕ โรงเรียนปิยะบุตร์ ลพบุรี 
๑๗๒๑ สพม. เขต  ๕ โรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์บุรี 
๑๗๒๒ สพม. เขต  ๕ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม สิงห์บุรี 
๑๗๒๓ สพม. เขต  ๕ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง 
๑๗๒๔ สพม. เขต  ๖ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวลี ๓ ฉะเชิงเทรา 
๑๗๒๕ สพม. เขต  ๖ โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 
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๑๗๒๖ สพม. เขต  ๖ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 

๑๗๒๗ สพม. เขต  ๘ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กาญจนบุรี 
๑๗๒๘ สพม. เขต  ๘ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี 
๑๗๒๙ สพม. เขต  ๘ โรงเรียนประชามงคล กาญจนบุรี 
๑๗๓๐ สพม. เขต  ๘ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม กาญจนบุรี 
๑๗๓๑ สพม. เขต  ๘ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี 
๑๗๓๒ สพม. เขต  ๘ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ราชบุรี 
๑๗๓๓ สพม. เขต  ๘ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมถ์ ราชบุรี 
๑๗๓๔ สพม. เขต  ๘ โรงเรียนสันติการามวิทยา ราชบุรี 
๑๗๓๕ สพม. เขต  ๘ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ราชบุรี 
๑๗๓๖ สพม. เขต  ๘ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี 
๑๗๓๗ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๗๓๘ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เพชรบุรี 
๑๗๓๙ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนท้ายหาด สมุทรสงคราม 
๑๗๔๐ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม 
๑๗๔๑ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนด่านสวีวิทยา ชุมพร 
๑๗๔๒ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร 
๑๗๔๓ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร 
๑๗๔๔ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ชุมพร 
๑๗๔๕ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี 
๑๗๔๖ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๗๔๗ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 
๑๗๔๘ สพม. เขต ๑๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

๑๗๔๙ สพม. เขต ๑๒ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

๑๗๕๐ สพม. เขต ๑๒ โรงเรียนเชียงใหญ่ นครศรีธรรมราช 
๑๗๕๑ สพม. เขต ๑๒ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช 
๑๗๕๒ สพม. เขต ๑๒ โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 
๑๗๕๓ สพม. เขต ๑๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
๑๗๕๔ สพม. เขต ๑๒ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 
๑๗๕๕ สพม. เขต ๑๒ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ พัทลุง 
๑๗๕๖ สพม. เขต ๑๒ โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี พัทลุง 
๑๗๕๗ สพม. เขต ๑๒ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 
๑๗๕๘ สพม. เขต ๑๒ โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม พัทลุง 
๑๗๕๙ สพม. เขต ๑๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 
๑๗๖๐ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 
๑๗๖๑ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 
๑๗๖๒ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 
๑๗๖๓ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 
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๑๗๖๔ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 
๑๗๖๕ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ตรัง 
๑๗๖๖ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนสภาราชินี ตรัง ตรัง 
๑๗๖๗ สพม. เขต ๑๔ โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 
๑๗๖๘ สพม. เขต ๑๔ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 
๑๗๖๙ สพม. เขต ๑๔ โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 

๑๗๗๐ สพม. เขต ๑๔ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต 

ภูเก็ต 

๑๗๗๑ สพม. เขต ๑๔ โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 
๑๗๗๒ สพม. เขต ๑๔ โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 
๑๗๗๓ สพม. เขต ๑๔ โรงเรียนสุขส าราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง 
๑๗๗๔ สพม. เขต ๑๖ โรงเรียนคลองแดนวิทยา สงขลา 
๑๗๗๕ สพม. เขต ๑๖ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 
๑๗๗๖ สพม. เขต ๑๖ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สงขลา 
๑๗๗๗ สพม. เขต ๑๖ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา 
๑๗๗๘ สพม. เขต ๑๖ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สงขลา 
๑๗๗๙ สพม. เขต ๑๖ โรงเรียนระโนด สงขลา 
๑๗๘๐ สพม. เขต ๑๖ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ สงขลา 
๑๗๘๑ สพม. เขต ๑๖ โรงเรียนสทิงพระวิทยา สงขลา 
๑๗๘๒ สพม. เขต ๑๖ โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ สตูล 
๑๗๘๓ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จันทบุรี 
๑๗๘๔ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี 
๑๗๘๕ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จันทบุรี 
๑๗๘๖ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล" จันทบุรี 
๑๗๘๗ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 
๑๗๘๘ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี 
๑๗๘๙ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยาคม จันทบุรี 
๑๗๙๐ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จันทบุรี 
๑๗๙๑ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จันทบุรี 
๑๗๙๒ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จันทบุรี 
๑๗๙๓ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี 
๑๗๙๔ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนสอยดาววิทยา จันทบุรี 
๑๗๙๕ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จันทบุรี 
๑๗๙๖ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ตราด 
๑๗๙๗ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ตราด 
๑๗๙๘ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ตราด 
๑๗๙๙ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนตราษตระการคุณ ตราด 
๑๘๐๐ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ตราด 
๑๘๐๑ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนประณีตวิทยาคม ตราด 
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๑๘๐๒ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนวัดคลองสน ตราด 
๑๘๐๓ สพม. เขต ๑๗ โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตราด 
๑๘๐๔ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนตาดทองวิทยาคม อุดรธานี 
๑๘๐๕ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม อุดรธานี 
๑๘๐๖ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี 
๑๘๐๗ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม อุดรธานี 
๑๘๐๘ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี 
๑๘๐๙ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา อุดรธานี 
๑๘๑๐ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนบ้านนาไหมพิทยาคม อุดรธานี 
๑๘๑๑ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนบ้านหนองหานวิทยา อุดรธานี 
๑๘๑๒ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อุดรธานี 
๑๘๑๓ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนภูพานวิทยา อุดรธานี 
๑๘๑๔ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี อุดรธานี 
๑๘๑๕ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี 
๑๘๑๖ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา อุดรธานี 
๑๘๑๗ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร อุดรธานี 
๑๘๑๘ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร อุดรธานี 
๑๘๑๙ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม อุดรธานี 
๑๘๒๐ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี 
๑๘๒๑ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนหนองวัวซอพิยาคม อุดรธานี 
๑๘๒๒ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี 
๑๘๒๓ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา อุดรธานี 
๑๘๒๔ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ อุดรธานี 
๑๘๒๕ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร บึงกาฬ 
๑๘๒๖ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนเซกา บึงกาฬ 
๑๘๒๗ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ 
๑๘๒๘ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม บึงกาฬ 
๑๘๒๙ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ 
๑๘๓๐ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล บึงกาฬ 
๑๘๓๑ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา บึงกาฬ 
๑๘๓๒ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ บึงกาฬ 
๑๘๓๓ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม บึงกาฬ 
๑๘๓๔ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา บึงกาฬ 
๑๘๓๕ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนกวนวันวิทยา หนองคาย 
๑๘๓๖ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร หนองคาย 
๑๘๓๗ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา หนองคาย 
๑๘๓๘ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนเซิมพิทยาคม หนองคาย 
๑๘๓๙ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนถ่อนวิทยา หนองคาย 
๑๘๔๐ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย 
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๑๘๔๑ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม หนองคาย 
๑๘๔๒ สพม. เขต ๒๑ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม หนองคาย 

๑๘๔๓ สพม. เขต ๒๓ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สกลนคร 

๑๘๔๔ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 
๑๘๔๕ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนจ าปาหลวงวิทยาคม กาฬสินธุ์ 
๑๘๔๖ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม กาฬสินธุ์ 
๑๘๔๗ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม กาฬสินธุ์ 
๑๘๔๘ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์ 
๑๘๔๙ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 
๑๘๕๐ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนโนนค าวิทยา กาฬสินธุ์ 
๑๘๕๑ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม กาฬสินธุ์ 
๑๘๕๒ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์ 
๑๘๕๓ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น 
๑๘๕๔ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น 
๑๘๕๕ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น 
๑๘๕๖ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ขอนแก่น 
๑๘๕๗ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม 
๑๘๕๘ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม 
๑๘๕๙ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ มหาสารคาม 
๑๘๖๐ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนโนนราษีวิทยา มหาสารคาม 
๑๘๖๑ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนบรบือ มหาสารคาม 
๑๘๖๒ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนประชาพัฒนา มหาสารคาม 
๑๘๖๓ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม 
๑๘๖๔ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม 
๑๘๖๕ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร มหาสารคาม 
๑๘๖๖ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนมหาวิชานุกูล มหาสารคาม 
๑๘๖๗ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด 
๑๘๖๘ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนค านาดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด 
๑๘๖๙ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด 
๑๘๗๐ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ร้อยเอ็ด 
๑๘๗๑ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนน้ าใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด 
๑๘๗๒ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด 
๑๘๗๓ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด 
๑๘๗๔ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนโพธ์ิแก้วประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด 
๑๘๗๕ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนโพธ์ิทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 
๑๘๗๖ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด 
๑๘๗๗ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนภู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด 
๑๘๗๘ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ร้อยเอ็ด 
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๑๘๗๙ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด 
๑๘๘๐ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ร้อยเอ็ด 
๑๘๘๑ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 
๑๘๘๒ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนหัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด 
๑๘๘๓ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด 
๑๘๘๔ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ 
๑๘๘๕ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ 
๑๘๘๖ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 
๑๘๘๗ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ 
๑๘๘๘ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ 
๑๘๘๙ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ 
๑๘๙๐ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ชัยภูมิ 
๑๘๙๑ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนภูเขียว ชัยภูมิ 
๑๘๙๒ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ 
๑๘๙๓ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา 
๑๘๙๔ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม นครราชสีมา 
๑๘๙๕ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา 
๑๘๙๖ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา 
๑๘๙๗ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนภู่วิทยา นครราชสีมา 
๑๘๙๘ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
๑๘๙๙ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ บุรีรัมย์ 
๑๙๐๐ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ 
๑๙๐๑ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม บุรีรัมย์ 
๑๙๐๒ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ 
๑๙๐๓ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๑๙๐๔ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนสะแกพิทยาคม บุรีรัมย์ 
๑๙๐๕ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนกระเทียมวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๐๖ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๐๗ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์ 
๑๙๐๘ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์ 
๑๙๐๙ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนช้างบุญวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๑๐ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนตาคงวิทยา รุชมังคลาภิเษก สุรินทร์ 
๑๙๑๑ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนตานีวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๑๒ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์ 
๑๙๑๓ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์ 
๑๙๑๔ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สุรินทร์ 
๑๙๑๕ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนธาตุศรีนคร สุรินทร์ 
๑๙๑๖ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนนาบัววิทยา สุรินทร์ 
๑๙๑๗ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนแนงมุดวิทยา สุรินทร์ 



๕๕ 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา   จังหวัด 
๑๙๑๘ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๑๙ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์ 
๑๙๒๐ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๒๑ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนพนาสนวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๒๒ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๒๓ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สุรินทร์ 
๑๙๒๔ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนเมืองบัววิทยา สุรินทร์ 
๑๙๒๕ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนเมืองลึงวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๒๖ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนรัตนบุรี สุรินทร์ 
๑๙๒๗ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สุรินทร์ 
๑๙๒๘ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ 
๑๙๒๙ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์ 
๑๙๓๐ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนศรีสุขวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๓๑ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนสิรินธร สุรินทร์ 
๑๙๓๒ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สุรินทร์ 
๑๙๓๓ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์ 
๑๙๓๔ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สุรินทร์ 
๑๙๓๕ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๓๖ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนหนองอียอวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๓๗ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สุรินทร์ 
๑๙๓๘ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนพร้าววิทยาคม เชียงใหม่ 
๑๙๓๙ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนแม่ริมวิทยา เชียงใหม่ 
๑๙๔๐ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่ 
๑๙๔๑ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน 
๑๙๔๒ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ล าปาง 
๑๙๔๓ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 
๑๙๔๔ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนโป่งหลวงรัชมังคลาภิเษก ล าปาง 
๑๙๔๕ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ล าปาง 
๑๙๔๖ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ล าปาง 
๑๙๔๗ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนสบจางวิทยา ล าปาง 
๑๙๔๘ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพูน 
๑๙๔๙ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ล าพูน 
๑๙๕๐ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ล าพูน 
๑๙๕๑ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ล าพูน 
๑๙๕๒ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนป่าซาง ล าพูน 
๑๙๕๓ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนวชิรป่าซาง ล าพูน 
๑๙๕๔ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ล าพูน 
๑๙๕๕ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน 
๑๙๕๖ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ล าพูน 
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๑๙๕๗ สพม. เขต ๓๗ โรงเยนท่าวังผาพิทยาคม น่าน 
๑๙๕๘ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนทุ่งช้าง น่าน 
๑๙๕๙ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนนาน้อย น่าน 
๑๙๖๐ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนปัว น่าน 
๑๙๖๑ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง น่าน 
๑๙๖๒ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน 
๑๙๖๓ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนแม่จริม น่าน 
๑๙๖๔ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนศรีนครน่าน น่าน 
๑๙๖๕ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนสา น่าน 
๑๙๖๖ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรค์ รัชมังคลาภิเษก น่าน 
๑๙๖๗ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร น่าน 
๑๙๖๘ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ แพร่ 
๑๙๖๙ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 
๑๙๗๐ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนลองวิทยา แพร่ 
๑๙๗๑ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ 
๑๙๗๒ สพม. เขต ๓๗ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่ 
๑๙๗๓ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนตากพิทยาคม ตาก 
๑๙๗๔ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ตาก 
๑๙๗๕ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก 
๑๙๗๖ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนพบพระวิทยาคม ตาก 
๑๙๗๗ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ตาก 
๑๙๗๘ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก 
๑๙๗๙ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตาก 
๑๙๘๐ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 
๑๙๘๑ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนชาติตระการวิทยา พิษณุโลก 
๑๙๘๒ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม พิษณุโลก 
๑๙๘๓ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม พิษณุโลก 
๑๙๘๔ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนนครไทย พิษณุโลก 
๑๙๘๕ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนนาบัววิทยา พิษณุโลก 
๑๙๘๖ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม พิษณุโลก 
๑๙๘๗ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
๑๙๘๘ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์ 
๑๙๘๙ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ 
๑๙๙๐ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม อุตรดิตถ์ 
๑๙๙๑ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนแสนตอวิทยา อุตรดิตถ์ 
๑๙๙๒ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ก าแพงเพชร 

๑๙๙๓ สพม. เขต ๔๑ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ 
ก าแพงเพชร 

ก าแพงเพชร 

๑๙๙๔ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ก าแพงเพชร 
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๑๙๙๕ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒  ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 
๑๙๙๖ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนระหานวิทยา ก าแพงเพชร 
๑๙๙๗ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ก าแพงเพชร 
๑๙๙๘ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนก าแพงดินพิทยาคม พิจิตร 
๑๙๙๙ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา พิจิตร 
๒๐๐๐ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร 
๒๐๐๑ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม พิจิตร 
๒๐๐๒ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา นครสวรรค์ 
๒๐๐๓ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนตะคร้อพิทยา นครสวรรค์ 
๒๐๐๔ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นครสวรรค์ 
๒๐๐๕ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนพระบางวิทยา นครสวรรค์ 
๒๐๐๖ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม นครสวรรค์ 
๒๐๐๗ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์ 
๒๐๐๘ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นครสวรรค์ 
๒๐๐๙ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร นครสวรรค์ 
๒๐๑๐ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม อุทัยธานี 
๒๐๑๑ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อุทัยธานี 
๒๐๑๒ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อุทัยธานี 
๒๐๑๓ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อุทัยธานี 
๒๐๑๔ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนวังหินวิทยาคม อุทัยธานี 
๒๐๑๕ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อุทัยธานี 
๒๐๑๖ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา อุทัยธานี 
๒๐๑๗ สพม. เขต ๔๒ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา อุทัยธานี 

 
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงขอประกาศให้สถานศึกษาทั้ง ๒,๐๑๗ แห่ง เป็นสถานศึกษา

แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔”    ต่อไป 
 
   ประกาศ   ณ  วันที ่   ๒๔   กรกฎาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

         (ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช)         
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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