
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗”  

--------------------------- 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา 
ในทุกระดับ เพ่ือให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้  ในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความตระหนัก
และฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป นั้น 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยต าแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการขยาย
ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผล ในปี ๒๕๕๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ได้จ านวนทัง้สิ้น ๒,๑๒๓ แห่งประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑,๙๐๓ แห่ง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน ๒ แห่ง 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน ๒๑๒ แห่ ง และส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๖ แห่ง  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
ภาคเหนือ 

1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง สอศ. เชียงใหม่ 
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง สอศ. พะเยา 
3 กศน.อ าเภอขุนตาล กศน.จังหวัดเชียงราย เชียงราย 
4 กศน.อ าเภอดอยหลวง กศน.จังหวัดเชียงราย เชียงราย 
5 กศน.อ าเภอเมืองตาก กศน.จังหวัดตาก ตาก 
6 กศน.อ าเภออุ้มผาง กศน.จังหวัดตาก ตาก 
7 กศน.อ าเภอแม่สอด กศน.จังหวัดตาก ตาก 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
8 กศน.อ าเภอวังเจ้า กศน.จังหวัดตาก ตาก 
9 กศน.อ าเภอท่าสองยาง กศน.จังหวัดตาก ตาก 

10 กศน.อ าเภอปง กศน.จังหวัดพะเยา พะเยา 
11 กศน.อ าเภอแม่ใจ กศน.จังหวัดพะเยา พะเยา 
12 กศน.อ าเภอเชียงม่วน กศน.จังหวัดพะเยา พะเยา 
13 กศน.อ าเภอหล่มเก่า กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 
14 กศน.อ าเภอปาย กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
15 กศน.อ าเภอขุนยวม กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
16 กศน.อ าเภอบ้านโฮ่ง กศน.จังหวัดล าพูน ล าพูน 
17 กศน.อ าเภอเสียงหนองล่อง กศน.จังหวัดล าพูน ล าพูน 
18 กศน.อ าเภอบ้านธิ กศน.จังหวัดล าพูน ล าพูน 
19 กศน.อ าเภอลี้ กศน.จังหวัดล าพูน ล าพูน 
20 กศน.อ าเภอลับแล กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
21 กศน.อ าเภอบ้านโคก กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
22 กศน.อ าเภอน้ าปาด กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
23 กศน.อ าเภอท่าปลา กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
24 กศน.อ าเภอตรอน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
25 กศน.อ าเภอบ้านไร่ กศน.จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 
26 กศน.อ าเภอทัพทัน กศน.จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 
27 กศน.อ าเภอเมืองอุทัยธานี กศน.จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 
28 กศน.อ าเภอหนองขาหย่าง กศน.จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 
29 กศน.อ าเภอหนองฉาง กศน.จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 
30 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีก าแพง สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
31 โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
32 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
33 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
34 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
35 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
36 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
37 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
38 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย  
39 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย  



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
40 โรงเรียนบ้านเขาแหย่งพัฒนา สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
42 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
43 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
44 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
45 โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
46 โรงเรียนบ้านโละ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
47 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
48 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
49 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
50 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
51 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
52 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
53 โรงเรียนตชด.ไลอ้อนมหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
54 โรงเรียนวัดห้วยน้ าเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
55 โรงเรียนไทยทนุ (บ้านสันต้นดู่) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
56 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
57 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
58 ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
59 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
60 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
61 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
62 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
63 โรงเรียนบ้านแม่แมะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
64 โรงเรียนวัดจอมคีรี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
65 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
66 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
67 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
68 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (อ.เชียงดาว) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
69 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
70 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
71 โรงเรียนบ้านหัวฝาย(อ.ไชยปราการ) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
72 โรงเรียนบ้านแม่ขิ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
73 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
74 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
75 โรงเรียนบ้านปงต า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
76 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
77 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อยศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่  
78 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 
79 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 
80 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 
81 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 
82 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ 
83 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
84 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
85 โรงเรียนบ้านวังประจบ สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
86 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
87 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
88 โรงเรียนบ้านลานสาง สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
89 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
90 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
91 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
92 โรงเรียนบ้านน้ าดิบ สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
93 โรงเรียนเสริมปัญญา สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
94 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
95 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
96 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
97 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
98 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
99 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม สพป.ตาก เขต 1 ตาก 

100 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
101 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
102 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ สพป.ตาก เขต 1 ตาก 
103 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 ตาก 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
104 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ  4 สพป.ตาก เขต 2 ตาก 
105 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป.ตาก เขต 2 ตาก 
106 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ สพป.ตาก เขต 2 ตาก 
107 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ สพป.ตาก เขต 2 ตาก 
108 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพป.ตาก เขต 2 ตาก 
109 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.ตาก เขต 2 ตาก 
110 โรงเรียนบ้านไม้กะพง สพป.ตาก เขต 2 ตาก 
111 โรงเรียนบ้านปะหละทะ สพป.ตาก เขต 2 ตาก 
112 โรงเรียนบ้านแม่ก้ืดสามท่า สพป.ตาก เขต 2 ตาก 
113 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ สพป.ตาก เขต 2 ตาก 
114 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
115 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
116 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บ ารุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
117 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
118 โรงเรียนบ้านวังชุมพร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
119 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
120 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ าน้อย สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
121 โรงเรียนบ้านหนองน้ าเขียว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
122 โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
123 โรงเรียนวัดสังฆวิถี สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
124 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
125 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
126 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
127 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
128 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
129 โรงเรียนบ้านพนมรอก สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
130 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
131 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
132 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
133 โรงเรียนบ้านวังบ่อ (ราษฏร์เจริญ) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
134 โรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค ์เขต 3 นครสวรรค์ 
135 โรงเรียนบ้านวังน้ าลัด (สหราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
136 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
137 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ (นิยุตประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
138 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
139 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
140 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
141 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
142 โรงเรียนบ้านวังนาว สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
143 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
144 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
145 โรงเรียนบ้านสบยาง สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
146 โรงเรียนบ้านตอง สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
147 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
148 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
149 โรงเรียนบ้านโป่งค า สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
150 โรงเรียนบ้านบุ้ง สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
151 โรงเรียนบ้านสถาน สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
152 โรงเรียนบ้านก้อ สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
153 โรงเรียนป่าสัก สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
154 โรงเรียนบ้านพาลัดสบแก่น สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
155 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
156 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
157 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
158 โรงเรียนบ้านน้ าโค้ง สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
159 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
160 โรงเรียนบ้านเชตวัน สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
161 โรงเรียนบ้านน้ าเกรียน สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
162 โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
163 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
164 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
165 โรงเรียนบ้านเปา สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
166 โรงเรียนบ้านปางสา สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
167 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.น่าน เขต 1 น่าน  



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
168 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
169 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
170 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ว สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
171 โรงเรียนบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
172 โรงเรียนบ้านนาคา สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
173 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี สพป.น่าน เขต 1 น่าน  
174 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
175 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
176 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
177 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
178 โรงเรียนบ้านป่าหัด สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
179 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
180 โรงเรียนบ้านผกเฮือก สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
181 โรงเรียนบ้านปางแก สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
182 โรงเรียนบ้านส่อเด่นพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
183 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
184 โรงเรียนบ้านชี สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
185 โรงเรียนบ้านยอดดอยพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
186 โรงเรียนบ้านตึด สพป.น่าน เขต 2 น่าน 
187 โรงเรียนบ้านสีพรม สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
188 โรงเรียนบ้านสมบง สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
189 โรงเรียนบ้านน้ าเปื่อย สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
190 โรงเรียนบ้านน้ าจุน สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
191 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
192 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
193 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
194 โรงเรียนบ้านดอนไชย สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
195 โรงเรียนบ้านควรดง สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
196 โรงเรียนบ้านแฮะ สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
197 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
198 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา 
199 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
200 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
201 โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านท่าขม้ิน สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
202 โรงเรียนบ ารุงราษฎร์วิทยาคม สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
203 โรงเรียนชุมชนโรงเรียนวัดโพธิท์อง"ปกาสิตวิทยา" สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
204 โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ า สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
205 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
206 โรงเรียนวัดวังเรือน สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
207 โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
208 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
209 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง สพป.พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
210 โรงเรียนวัดคุยม่วง สพป.พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
211 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
212 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
213 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
214 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม สพป.พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
215 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน สพป.พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
216 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป.พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
217 โรงเรียนบ้านโคก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
218 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
219 โรงเรียนบ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
220 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
221 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 

222 
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2  
(โรงเรียนบ้านพนานิคม) 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 

223 โรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
224 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
225 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
226 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
227 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
228 โรงเรียนบ้านดงคล้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
229 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
230 หน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
231 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
232 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
233 โรงเรียนบ้านวังรุ (เฉลิมรัฐวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
234 โรงเรียนบ้านปากออก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
235 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
236 โรงเรียนบ้านนาสร้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
237 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
238 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
239 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
240 โรงเรียนวัดหนองปลาสิว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
241 โรงเรียนบ้านสรงเปลือย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
242 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
243 โรงเรียนบ้านดอยน้ าเพียงดิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
244 โรงเรียนบ้านน้ าค้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
245 โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
246 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
247 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
248 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
249 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
250 โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
251 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
252 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
253 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
254 โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บ ารุง) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
255 โรงเรียนบ้านดอนดี (ประชานุกุล) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
256 โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
257 โรงเรียนบ้านนาแหลม (กองแก้วราษฎรอุปถัมภ์) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
258 โรงเรียนบ้านหนองแขม (หนองแขมประชาสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
259 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิจังวิทยาลัย) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
260 โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
261 โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บ ารุง) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
262 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
263 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่13) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
264 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
265 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
266 โรงเรียนวัดร่องเย็น (สระแก้วประชาสงเคราะห์) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
267 โรงเรียนบ้านดอนชุม (พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
268 โรงเรียนบ้านดงเจริญ (วงศ์ประชานุกูล)  สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
269 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
270 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สุทธิ)ฯ) สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
271 โรงเรียนวัดแม่ทะ สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
272 โรงเรียนบ้านต้นหนุน สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
273 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ 
274 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ สพป.ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
275 โรงเรียนบ้านนากวาง สพป.ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
276 โรงเรียนบ้านแม่ทะ สพป.ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
277 โรงเรียนวัดสบแม่ท า สพป.ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
278 โรงเรียนบ้านนาจะลา สพป.ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
279 โรงเรียนบ้านท่าเวียง สพป.ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
280 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) สพป.ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
281 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง สพป.ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
282 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม สพป.ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
283 โรงเรียนบ้านหนอง สพป.ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
284 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา สพป.ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
285 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ล าปาง เขต 3 ล าปาง  
286 โรงเรียนแจ้งคอนวิทยา สพป.ล าปาง เขต 3 ล าปาง  
287 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป.ล าปาง เขต 3 ล าปาง  
288 โรงเรียนบ้านปงถ้ า สพป.ล าปาง เขต 3 ล าปาง  
289 โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป.ล าปาง เขต 3 ล าปาง  
290 โรงเรียนบ้านหนองนาว สพป.ล าปาง เขต 3 ล าปาง  
291 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ล าปาง เขต 3 ล าปาง  
292 โรงเรียนบ้านหนอง สพป.ล าปาง เขต 3 ล าปาง  
293 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ สพป.ล าพูน เขต 1 ล าพูน  
294 โรงเรียนบ้านป่าเส้า สพป.ล าพูน เขต 1 ล าพูน  
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295 โรงเรียนวัดน้ าดิบ สพป.ล าพูน เขต 1 ล าพูน  
296 โรงเรียนวัดไร่ดง สพป.ล าพูน เขต 1 ล าพูน  
297 โรงเรียนบ้านห้วยแทง สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
298 โรงเรียนบ้านไม้สลี สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
299 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
300 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
301 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
302 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
303 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
304 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
305 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
306 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
307 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
308 โรงเรียนบ้านป่าจี้ สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
309 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
310 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
311 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อ สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
312 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
313 โรงเรียนบ้านแม่แนต สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
314 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
315 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
316 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
317 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
318 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
319 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ล าพูน เขต 2 ล าพูน 
320 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 
321 โรงเรียนบ้านด่าน สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 
322 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย 
323 โรงเรียนบ้านดารา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
324 โรงเรียนไร่อ้อย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
325 โรงเรียนวัดไร่อ้อย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
326 โรงเรียนบ้านช าหนึ่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
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327 โรงเรียนบ้านช าตก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
328 โรงเรียนวัดวังผักรุง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
329 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
330 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
331 โรงเรียนบ้านหัวหาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
332 โรงเรียนราษฎร์อ านวย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
333 โรงเรียนบ้านน้ าพุ สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี 
334 โรงเรียนบ้านหน้าฝ่ายบึงตาโพ สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี 
335 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 
336 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 
337 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 
338 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม (เล็ก) สพม.เขต 36 เชียงราย 
339 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม(เล็ก) สพม.เขต 36 เชียงราย 
340 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 
341 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 
342 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 
343 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม(เล็ก) สพม.เขต 36 เชียงราย 
344 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม.เขต 36 พะเยา 
345 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36 พะเยา 
346 โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 
347 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
348 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
349 โรงเรียนดงประค าพิทยาคม สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
350 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
351 โรงเรียนน้ ารินพิทยาคม สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
352 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม.เขต 41 ก าแพงเพชร 
353 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.เขต 41 ก าแพงเพชร 
354 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม.เขต 41 พิจิตร 
355 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม.เขต 41 พิจิตร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
356 กศน.อ าเภออุบลรัตน์ กศน.จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
357 กศน.อ าเภอหนองเรือ กศน.จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
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358 กศน.อ าเภอโนนศิลา กศน.จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
359 กศน.อ าเภอโคกโพธิ์ไชย กศน.จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
360 กศน.อ าเภอแวงน้อย กศน.จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
361 กศน.อ าเภอเวียงเก่า กศน.จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
362 กศน.อ าเภอห้วยแถลง กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
363 กศน.อ าเภอหนองบุญมาก กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
364 กศน.อ าเภอจักราช กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
365 กศน.อ าเภอคง กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
366 กศน.อ าเภอขามสะแกแสง กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
367 กศน.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
368 กศน.อ าเภอหนองกี่ กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
369 กศน.อ าเภอกระสัง กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
370 กศน.อ าเภอแคนดง กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
371 กศน.อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
372 กศน.อ าเภอคูเมือง กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
373 กศน.อ าเภอบ้านกรวด กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
374 กศน.อ าเภอประโคนชัย กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
375 กศน.อ าเภอพลับพลาชัย กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
376 กศน.อ าเภอห้วยราช กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
377 กศน.อ าเภอช านิ กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
378 กศน.อ าเภอเซกา กศน.จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 
379 กศน.อ าเภอโซ่พิสัย กศน.จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 
380 กศน.อ าเภอเมืองบึงกาฬ กศน.จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 
381 กศน.อ าเภอศรีวิไล กศน.จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 
382 กศน.อ าเภอบึงโขงหลง กศน.จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 
383 กศน.อ าเภอเชียงยืน กศน.จังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม 
384 กศน.อ าเภอหนองสูง กศน.จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 
385 กศน.อ าเภอดงหลวง กศน.จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 
386 กศน.อ าเภอค้อวัง กศน.จังหวัดยโสธร ยโสธร 
387 กศน.อ าเภอค าเขื่อนแก้ว กศน.จังหวัดยโสธร ยโสธร 
388 กศน.อ าเภอเมืองเลย กศน.จังหวัดเลย เลย 
389 กศน.อ าเภอด่านซ้าย กศน.จังหวัดเลย เลย 
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390 กศน.อ าเภอผาขาว กศน.จังหวัดเลย เลย 
391 กศน.อ าเภอภูหลวง กศน.จังหวัดเลย เลย 
392 กศน.อ าเภอหนองหิน กศน.จังหวัดเลย เลย 
393 กศน.อ าเภอภูกระดึง กศน.จังหวัดเลย เลย 
394 กศน.อ าเภอเอราวัณ กศน.จังหวัดเลย เลย 
395 กศน.อ าเภอปากชม กศน.จังหวัดเลย เลย 
396 กศน.อ าเภอเชียงคาน กศน.จังหวัดเลย เลย 
397 กศน.อ าเภอภูเรือ กศน.จังหวัดเลย เลย 
398 กศน.อ าเภอนาแห้ว กศน.จังหวัดเลย เลย 
399 กศน.อ าเภอนาด้วง กศน.จังหวัดเลย เลย 
400 กศน.อ าเภออุทุมพรพิสัย กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
401 กศน.อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
402 กศน.อ าเภอไพรบึง กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
403 กศน.อ าเภอโนนคูณ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
404 กศน.อ าเภอเมืองจันทร์ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
405 กศน.อ าเภอศิลาลาด กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
406 กศน.อ าเภอน้ าเกลี้ยง กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
407 กศน.อ าเภอขุนหาญ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
408 กศน.อ าเภอวานรนิวาส กศน.จังหวัดสกลนคร สกลนคร 
409 กศน.อ าเภอกุสุมาลย์ กศน.จังหวัดสกลนคร สกลนคร 
410 กศน.อ าเภออากาศอ านวย กศน.จังหวัดสกลนคร สกลนคร 
411 กศน.อ าเภอนิคมน้ าอูน กศน.จังหวัดสกลนคร สกลนคร 
412 กศน.อ าเภอพังโคน กศน.จังหวัดสกลนคร สกลนคร 
413 กศน.อ าเภอเจริญศิลป์ กศน.จังหวัดสกลนคร สกลนคร 
414 กศน.อ าเภอสังขละ กศน.จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 
415 กศน.อ าเภอปราสาท กศน.จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 
416 กศน.อ าเภอศีขรภูมิ กศน.จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 
417 กศน.อ าเภอรัตนบุรี กศน.จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 
418 กศน.อ าเภอสนม กศน.จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 
419 กศน.อ าเภอพนมดงรัก กศน.จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 
420 กศน.อ าเภอศรีณรงค์ กศน.จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 
421 กศน.อ าเภอกาบเชิง กศน.จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 
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422 กศน.อ าเภอเขวาสินรินทร์ กศน.จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 
423 กศน.อ าเภอโพธิ์ตาก กศน.จังหวัดหนองคาย หนองคาย 
424 กศน.อ าเภอเมืองอุดรธานี กศน.จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
425 กศน.อ าเภอสร้างคอม กศน.จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
426 กศน.อ าเภอน้ าโสม กศน.จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
427 กศน.อ าเภอทุ่งฝน กศน.จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
428 กศน.อ าเภอบ้านผือ กศน.จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
429 กศน.อ าเภอบ้านดุง กศน.จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
430 กศน.อ าเภอเหล่าเสือโก้ก กศน.จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
431 กศน.อ าเภอดอนมดแดง กศน.จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
432 กศน.อ าเภอม่วงสามสิบ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
433 กศน.อ าเภอเขมราฐ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
434 กศน.อ าเภอเดชอุดม กศน.จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
435 กศน.อ าเภอตาลสุม กศน.จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
436 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
437 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
438 โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
439 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโสกนาค สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
440 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
441 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
442 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
443 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
444 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
445 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
446 โรงเรียนบ้านแก่นเท่าโสกน้ าขุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
447 โรงเรียนบ้านสร้างเอ่ียน สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
448 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
449 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
450 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
451 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนค ามี สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
452 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
453 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บ ารุง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
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454 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
455 โรงเรียนบ้านหนองตอกเก้ียหัวนาประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
456 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
457 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
458 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
459 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
460 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
461 โรงเรียนวังขอนพาดหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
462 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
463 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
464 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
465 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
466 โรงเรียนบ้านโนนท่อน สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
467 โรงเรียนบ้านทุ่งแค สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
468 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
469 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
470 โรงเรียนบ้านยานาง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
471 โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
472 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
473 โรงเรียนบ้านหนองกุงหัวยเสียววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
474 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
475 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งหนองสะแบง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
476 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
477 โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
478 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
479 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
480 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
481 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
482 โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
483 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
484 โรงเรียนมิตรภาพ 2 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
485 โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
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486 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
487 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
488 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
489 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
490 โรงเรียนบ้านลอมคอม สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
491 โรงเรียนบ้านบะแค สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
492 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
493 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
494 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
495 โรงเรียนบ้านป่าเป้า สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น 
496 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
497 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
498 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
499 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
500 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
501 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
502 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
503 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
504 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จ าปา สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
505 โรงเรียนบ้านน้ าก่ า (สิทธิผลนุกูล) สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
506 โรงเรียนบ้านคับพวง สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
507 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
508 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
509 โรงเรียนบ้านนาดี สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
510 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
511 โรงเรียนชุมชนหนองย่างซิ้น สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
512 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
513 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
514 โรงเรียนบ้านนากุงยางค า สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
515 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
516 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
517 โรงเรียนบ้านดงอิน า สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
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518 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
519 โรงเรียนบ้านนางาม สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
520 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
521 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
522 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
523 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.นครพนม เขต 1 นครพนม 
524 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ล าโพง (รัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
525 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
526 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
527 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
528 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
529 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
530 โรงเรียนบ้านดอนผวา สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
531 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 

532 
โรงเรียนบ้านดงพลอง 
(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๓๙) 

สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 

533 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
534 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
535 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
536 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา 
537 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา 
538 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา 
539 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา 
540 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
541 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
542 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
543 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
544 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
545 โรงเรียนบ้านดอนเสียด สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
546 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
547 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
548 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
549 โรงเรียนท่าไร่วิทยา สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
550 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
551 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
552 โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
553 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
554 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
555 โรงเรียนบ้านโนนยางค า สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
556 โรงเรียนบ้านโนนส าราญยางเรียน สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
557 โรงเรียนบ้านบ่อพนา สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
558 โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
559 โรงเรียนบ้านค าบอน สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
560 โรงเรียนบ้านหัวแฮต สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
561 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
562 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
563 โรงเรียนบ้านโคกบริการสันก าแพง สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
564 โรงเรียนบ้านกุดสิม สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
565 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
566 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
567 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
568 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
569 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
570 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
571 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
572 โรงเรียนบ้านแสนส าราญ สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
573 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
574 โรงเรียนบ้านค าหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
575 โรงเรียนธเนตรวิทยา สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
576 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
577 โรงเรียนเลิดสิน สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
578 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
579 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
580 โรงเรียนอนุบาลปากคาด สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
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581 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
582 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
583 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
584 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
585 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ 
586 โรงเรียนบ้านสวายจีก สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
587 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
588 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
589 โรงเรียนวัดหนองครก สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
590 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
591 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
592 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
593 โรงเรียนบ้านประคอง สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
594 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
595 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอ่ียมโอภาสประชานุกุล) สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
596 โรงเรียนบ้านหนองพะอง สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
597 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
598 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง สพป.บุรีรีมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
599 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
600 โรงเรียนบ้านหนองเพชร สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
601 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
602 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
603 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
604 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
605 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
606 โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
607 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
608 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
609 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
610 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
611 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
612 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
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613 โรงเรียนชุมชนนาโสก สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร 
614 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
615 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
616 โรงเรียนบ้านค าบง 1 สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
617 โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ สพป.มกุดาหาร มุกดาหาร  
618 โรงเรียนชุมชนบางทรายน้อย สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
619 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
620 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
621 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
622 โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
623 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
624 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
625 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
626 โรงเรียนบ้านป่าพยอม สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
627 โรงเรียนบ้านป่งเปือย สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
628 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซด์ สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
629 โรงเรียนบ้านค าฮี สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
630 โรงเรียนบ้านดงมอน สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
631 โรงเรียนบ้านนาหลัก สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
632 โรงเรียนเมืองใหม่ สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
633 โรงเรียนบ้านกกตูม สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
634 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
635 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
636 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
637 โรงเรียนชุมชนบ้านค าชะอี สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
638 โรงเรียนบ้านแก้งโนนค าประชาสรรค์ สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
639 โรงเรียนบ้านนาค าน้อย 1 สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
640 โรงเรียนบ้านวังนอง สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
641 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
642 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
643 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศร ี สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
644 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร  
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645 โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
646 โรงเรียนบ้านน้ าโผ่ สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
647 โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
648 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
649 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
650 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม (ค้ าอ านวยศึกษา) สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
651 โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
652 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
653 โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
654 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
655 โรงเรียนดอนแก้วปากเบ่งคุยส าโรง สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
656 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
657 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซ า สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
658 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
659 โรงเรียนค าเข่ือนแก้ว สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
660 โรงเรียนบ้านยางกลาง สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร  
661 โรงเรียนบ้านดงสิงห์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
662 โรงเรียนเมืองจังหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
663 โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
664 โรงเรียนบ้านโนนเชียงบังหาดหนองแค สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
665 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
666 โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
667 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
668 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
669 โรงเรียนบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
670 โรงเรียนบ้านตรีคาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
671 โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
672 โรงเรียนบ้านดงโรงเรียนบ้านนาประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
673 โรงเรียนบ้านดอนส าราญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
674 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
675 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
676 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
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677 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
678 โรงเรียนบ้านหนองต่าย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
679 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
680 โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
681 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
682 โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
683 โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
684 โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด 
685 โรงเรียนบ้านหนองอ่ึงโปโล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
686 โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยค้อมหาศาลจิตรังสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
687 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
688 โรงเรียนบ้านหนองอิโล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
689 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
690 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
691 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
692 โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
693 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รอ้ยเอ็ด 
694 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (โรงเรียนบ้านบะตากา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
695 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
696 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
697 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
698 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
699 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
700 โรงเรียนบ้านโสกเตย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
701 โรงเรียนบ้านวังเข สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด 
702 โรงเรียนบ้านนาวี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รอ้ยเอ็ด 
703 โรงเรียนบ้านนาโก สพป.เลย เขต 2 เลย 
704 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป.เลย เขต 2 เลย 
705 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ สพป.เลย เขต 2 เลย 
706 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ สพป.เลย เขต 2 เลย 
707 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเบี้ย สพป.เลย เขต 2 เลย 
708 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.เลย เขต 2 เลย 
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709 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.เลย เขต 2 เลย 
710 โรงเรียนบ้านน้ าเย็น สพป.เลย เขต 3 เลย 
711 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป.เลย เขต 3 เลย 
712 โรงเรียนบ้านวังเป่ง สพป.เลย เขต 3 เลย 
713 โรงเรียนบ้านแก่วตาว สพป.เลย เขต 3 เลย 
714 โรงเรียนบ้านหินสอ สพป.เลย เขต 3 เลย 
715 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเวาะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
716 โรงเรียนบ้านหนองค า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
717 โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
718 โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
719 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
720 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
721 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
722 โรงเรียนบ้านมหาราช 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
723 โรงเรียนบ้านหนองแก้วส าโรง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
724 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
725 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
726 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
727 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
728 โรงเรียนบ้านยางกุดนาค า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
729 โรงเรียนบ้านแทงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
730 โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
731 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วคล้า 1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
732 โรงเรียนบ้านหนองครก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
733 โรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี)) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
734 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
735 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
736 โรงเรียนบ้านหนองสวง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
737 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
738 โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
739 โรงเรียนบ้านจานหนองคู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
740 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
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741 โรงเรียนบ้านโพนค้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
742 โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
743 โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
744 โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ด า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
745 โรงเรียนบ้านเขวา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
746 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
747 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
748 โรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
749 โรงเรียนบ้านทาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
750 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
751 โรงเรียนบ้านหนองน้ าเต้าโนนสวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
752 โรงเรียนบ้านเปือย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
753 โรงเรียนบ้านละทาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
754 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
755 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
756 โรงเรียนบ้านหมัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
757 โรงเรียนบ้านเจี่ย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
758 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
759 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
760 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
761 โรงเรียนบ้านโนนติ้ว  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
762 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
763 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
764 โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
765 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
766 โรงเรียนบ้านจิกกะลา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
767 โรงเรียนบ้านนาดี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
768 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
769 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
770 โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
771 โรงเรียนบ้านอาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
772 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
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773 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
774 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
775 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
776 โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
777 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
778 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
779 โรงเรียนบ้านตีกา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
780 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
781 โรงเรียนบ้านโนนดู่   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
782 โรงเรียนบ้านโพนยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
783 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
784 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
785 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
786 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
787 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
788 โรงเรียนบ้านหยอด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
789 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
790 โรงเรียนบ้านทุ่งพาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
791 โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
792 โรงเรียนบ้านบกข้ียาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
793 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ าค า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
794 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
795 โรงเรียนบ้านมะกรูด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
796 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
797 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
798 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
799 โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
800 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
801 โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
802 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
803 โรงเรียนบ้านลุมภู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
804 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
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805 โรงเรียนบ้านอนุบาลอ าเภอน้ าเกลี้ยง (เขิน) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
806 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
807 โรงเรียนบ้านสร้างบาก   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
808 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
809 โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
810 โรงเรียนกระถุน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
811 โรงเรียนหนองพะแนง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
812 โรงเรียนขนวนจานสามัคคี   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
813 โรงเรียนโคกเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
814 โรงเรียนคูเมือง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
815 โรงเรียนต าแยหนองเม็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
816 โรงเรียนอะลางหัวขัว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
817 โรงเรียนป่าไร่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
818 โรงเรียนส าโรงโคเฒ่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
819 โรงเรียนกระหวันโนนเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
820 โรงเรียนเสมอใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
821 โรงเรียนหนองออ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
822 โรงเรียนหนองหว้าทับทัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
823 โรงเรียนหนองม่วงหนองแต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
824 โรงเรียนอนุบาลวังหิน  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
825 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
826 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
827 โรงเรียนบ้านยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
828 โรงเรียนบ้านสามขาหนองส าโรง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
829 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
830 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
831 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
832 โรงเรียนบ้านหอย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
833 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราฎร์วิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
834 โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
835 โรงเรียนบ้านกุงขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
836 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
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837 โรงเรียนบ้านอีหล่ า(ราษฎร์นุสรณ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
838 โรงเรียนบ้านทุ่ม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
839 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
840 โรงเรียนโคกสะอาด สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
841 โรงเรียนโพนบกสหราษฎร์วิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
842 โรงเรียนบ้านโคกสูงสหราษฎร์วิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
843 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
844 โรงเรียนบ้านนาดี สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
845 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
846 โรงเรียนท่าแร่วิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
847 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
848 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
849 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
850 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
851 โรงเรียนบ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
852 โรงเรียนนาอ้อยค าสะอาด สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
853 โรงเรียนบ้านอาพืด สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
854 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
855 โรงเรียนบ้านปริง สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
856 โรงเรียนบ้านน้ าอ้อม สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
857 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
858 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
859 โรงเรียนบ้านยาง สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
860 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
861 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน สพป.สุรินทร ์เขต 2 สุรินทร์ 
862 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
863 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
864 โรงเรียนบ้านสาโรช สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
865 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
866 โรงเรียนบ้านผือน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
867 โรงเรียนบ้านหนองกา (ประชารัฐพิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
868 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
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869 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
870 โรงเรียนบ้านหนองยาง  (ธนาคารกรุงเทพ 10 ) สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
871 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
872 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
873 โรงเรียนบ้านบอน (ท่าวารีวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
874 โรงเรียนบ้านนานวล สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ 
875 โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
876 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
877 โรงเรียนจันทราราม สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
878 โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
879 โรงเรียนบ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
880 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
881 โรงเรียนบ้านนาคลอง สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
882 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
883 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
884 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
885 โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
886 โรงเรียนราชประชานเคราะห์14 สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
887 โรงเรียนโคกค าทุ่งสว่างวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
888 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
889 โรงเรียนบ้านบ่อแปปหนองหญ้าม้าวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
890 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
891 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
892 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
893 โรงเรียนบ้านโพนพระ สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
894 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
895 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ า สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
896 โรงเรียนบ้านน้ าโมง สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
897 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
898 โรงเรียนบ้านน้อย สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
899 โรงเรียนบ้านนาดง สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
900 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
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901 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
902 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
903 โรงเรียนส านักงานสลากกินแบ่งที่ 75 สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
904 โรงเรียนบ้านเสียว สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
905 โรงเรียนบ้านนากอ สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
906 โรงเรียนบ้านโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย 
907 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.หนองคาย เขต 2 หนองคาย 
908 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด สพป.หนองคาย เขต 2 หนองคาย 
909 โรงเรียนบ้านตาลชุม สพป.หนองคาย เขต 2 หนองคาย 
910 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สพป.หนองคาย เขต 2 หนองคาย 
911 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค ์ สพป.หนองคาย เขต 2 หนองคาย 
912 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู ่ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
913 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
914 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
915 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
916 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
917 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
918 โรงเรียนบ้านบุ่งบก สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
919 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
920 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
921 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
922 โรงเรียนบ้านหนองแตง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
923 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
924 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
925 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
926 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
927 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
928 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
929 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
930 โรงเรียนบ้านหนองกุงค าไฮ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
931 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
932 โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
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933 โรงเรียนบ้านยางบึง สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
934 โรงเรียนบ้านแพงศรี สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
935 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
936 โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
937 โรงเรียนโนนชาติอุบลวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
938 โรงเรียนบ้านโสกหมู สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
939 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
940 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
941 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
942 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
943 โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
944 โรงเรียนบ้านหันน้อย สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
945 โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
946 โรงเรียนบ้านพังซ่อน สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
947 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
948 โรงเรียนนานกหงษ์เสรีมีชัย สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
949 โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
950 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
951 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อส าราญ สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
952 โรงเรียนบ้านโนนถั่วดิน สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
953 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
954 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
955 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
956 โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
957 โรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา3) สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
958 โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
959 โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
960 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
961 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
962 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
963 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
964 โรงเรียนบ้านนาค าวัง สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
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965 โรงเรียนบ้านนาค าพรสันติ สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
966 โรงเรียนบ้านค าบอนโนนสมโภชน์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
967 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
968 โรงเรียนบ้านดอนม่วง สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
969 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ ารอด สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
970 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
971 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
972 โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
973 โรงเรียนบ้านเชียงงาม สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
974 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาฯ) สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
975 โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
976 โรงเรียนบ้านหนองกอบง สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
977 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
978 โรงเรียนบ้านศาลา สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
979 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
980 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
981 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
982 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
983 โรงเรียนบ้านบ่อค า สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
984 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
985 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
986 โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
987 โรงเรียนบ้านค าบอน สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี 
988 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์   สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 
989 โรงเรียนบ้านนาไฮ สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 
990 โรงเรียนบ้านนาแค สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 
991 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 
992 โรงเรียนบ้านผากลางนา สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 
993 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 
994 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว   สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 
995 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 
996 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 
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997 โรงเรียนบ้านเขือน้ า  สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี 
998 โรงเรียนวัดท่าวังหิน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
999 โรงเรียนวัดบ้านบาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 

1000 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1001 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1002 โรงเรียนบ้านนามึน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1003 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1004 โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพ่ิมพัฒนาราษฎร์) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1005 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1006 โรงเรียนบ้านค้อทอง (อ าไพพิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1007 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1008 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1009 โรงเรียนบ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1010 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1011 โรงเรียนบ้านนาผาย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1012 โรงเรียนบ้านผักแว่น (ผักแว่นวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1013 โรงเรียนบ้านโพนเมือง (สุกวิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1014 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บ ารุงวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1015 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1016 โรงเรียนบ้านนาดูน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1017 โรงเรียนบ้านค าสมอ (ศรีศึกษา) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1018 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1019 โรงเรียนบ้านพับ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1020 โรงเรียนบ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1021 โรงเรียนบ้านเสียม (เสียมทองวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1022 โรงเรียนบ้านหนองโนนาดูน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1023 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1024 โรงเรียนบ้านเทพา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1025 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1026 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1027 โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์)  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1028 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
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1029 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1030 โรงเรียนบ้านก่อบึง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1031 โรงเรียนบ้านกุดก่ัว สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1032 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1033 โรงเรียนบ้านค้อ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1034 โรงเรียนบ้านค าไหล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1035 โรงเรียนบ้านเหล่าแค สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1036 โรงเรียนบ้านรังแร้ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1037 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1038 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1039 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1040 โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1041 โรงเรียนบ้านนาค าวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1042 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1043 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1044 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1045 โรงเรียนบ้านน้ าค า สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1046 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1047 โรงเรียนบ้านดอนม่วง (แก้วประชาสรรค์ ) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1048 โรงเรียนบ้านห้วยที สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1049 โรงเรียนบ้านกะลึง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1050 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1051 โรงเรียนบ้านขุมค า สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1052 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ (มิตรภาพที่ 159 ) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1053 โรงเรียนบ้านตุ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1054 โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1055 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1056 โรงเรียนบ้านเสาวนิต (โรงเรียนบ้านวังแซ ) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1057 โรงเรียนบ้านดงนา สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1058 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1059 โรงเรียนบ้านนาทม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1060 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1061 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1062 โรงเรียนบ้านหินสูง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1063 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1064 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1065 โรงเรียนบ้านบัวแดง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1066 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1067 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1068 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1069 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1070 โรงเรียนบ้านคันเปือย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1071 โรงเรียนบ้านบุ่งค า(สาขาดอนใหญ่) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1072 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1073 โรงเรียนบ้านค าก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1074 โรงเรียนบ้านฝางค าสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1075 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1076 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1077 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1078 โรงเรียนบ้านนาแค สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1079 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1080 โรงเรียนบ้านค าเขื่อนแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1081 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1082 โรงเรียนบ้านาสะแบง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1083 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1084 โรงเรียนบ้านค าเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1085 โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง (ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1086 โรงเรียนบ้านท่างอย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1087 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1088 โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1089 โรงเรียนบ้านดอนผอุง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1090 โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1091 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1092 โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
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1093 โรงเรียนบ้านห่องยูง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1094 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1095 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1096 โรงเรียนบ้านดอนม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1097 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1098 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1099 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1100 โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1101 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1102 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1103 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1104 โรงเรียนบ้านค าสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1105 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1106 โรงเรียนบ้านค าข่า สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1107 โรงเรียนบ้านม่วงค า สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1108 โรงเรียนบ้านแก้งยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1109 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี 
1110 โรงเรียนบ้านนาส่วง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1111 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1112 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1113 โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1114 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1115 โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1116 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1117 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1118 โรงเรียนบ้านพิชัยศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1119 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าโดมใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1120 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1121 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1122 โรงเรียนบ้านโนน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1123 โรงเรียนบ้านอุดมสุข สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1124 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
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1125 โรงเรียนบ้านแสนถาวร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1126 โรงเรียนบ้านหนองดินด า สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1127 โรงเรียนน้ าขุ่นค านกเปล้า สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1128 โรงเรียนโคกช าแระ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1129 โรงเรียนบ้านหนองทัพ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1130 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1131 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1132 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1133 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1134 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1135 โรงเรียนบ้านนาแคน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1136 โรงเรียนบ้านแมด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1137 โรงเรียนบ้านโคกก่ง สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1138 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1139 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1140 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1141 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1142 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1143 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1144 โรงเรียนแก้งกฐินภูจ าปา สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1145 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1146 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1147 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1148 โรงเรียนบ้านทับเมย สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1149 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1150 โรงเรียนบ้านยางช้า สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1151 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1152 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1153 โรงเรียนบ้านก่อ (รามค าแหงอนุสรณ์ ๒) สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1154 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1155 โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1156 โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) สพป.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
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1157 ผาอินทร์แปลงวิทยาเลย สพม.เขต 19  เลย 
1158 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.เขต 22 มุกดาหาร 
1159 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม.เขต 22 มุกดาหาร 
1160 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม.เขต 22 มุกดาหาร 
1161 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม.เขต 22 มุกดาหาร 
1162 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม.เขต 22 มุกดาหาร 
1163 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.เขต 22 มุกดาหาร 
1164 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.เขต 22 มุกดาหาร 
1165 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์ สพม.เขต 22 มุกดาหาร 
1166 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 
1167 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 
1168 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม.เขต 22 นครพนม 
1169 โรงเรียนท่าจ าปาวิทยา สพม.เขต 22 นครพนม 
1170 โรงเรียนกุดฉิมพิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 
1171 โรงเรียนอุดมพัฒนาศึกษา สพม.เขต 22 นครพนม 
1172 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 
1173 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม.เขต 22 นครพนม 
1174 โรงเรียนวังยางพิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 
1175 โรงเรียนบ้านผึ้งพิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 
1176 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 
1177 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 
1178 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม.เขต 22 นครพนม 
1179 โรงเรียนนาทาวิทยา สพม.เขต 22 นครพนม 
1180 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม.เขต 22 นครพนม 
1181 โรงเรียนสนธิราษฏร์พิทยา สพม.เขต 22 นครพนม 
1182 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 
1183 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม 
1184 โรงเรียนนาค าราษฎร์รังสรรค์ สพม.เขต 22 นครพนม 
1185 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1186 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1187 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1188 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
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1189 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1190 โรงเรียนดูกอ่ึงประชาสามัคคี สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1191 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1192 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1193 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1194 โรงเรียนธงธาน ี สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1195 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1196 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1197 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1198 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1199 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.เขต 27  ร้อยเอ็ด 
1200 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1201 โรงเรียนพะลานวิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1202 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1203 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1204 โรงเรียนนาเยียศึกษา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1205 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 อ านาจเจริญ 
1206 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม.เขต 29 อ านาจเจริญ 
1207 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1208 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1209 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1210 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1211 โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1212 โรงเรียนนาจะหลวย สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1213 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1214 โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1215 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1216 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1217 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1218 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1219 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1220 โรงเรียนทุ่งเท่ิงยิ่งวัฒนา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1221 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 
1222 โรงเรียนนางรอง สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 
1223 โรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 
1224 โรงเรียนสิงหวิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 
1225 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 
1226 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 
1227 โรงเรียนพนมรุ้ง สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 
1228 โรงเรียนหนองหงษ์พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 
1229 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 
1230 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 
1231 โรงเรียนช านิพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 
1232 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 

ภาคกลาง 
1233 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) กทม. กรุงเทพฯ 
1234 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กทม. กรุงเทพฯ 
1235 โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) กทม. กรุงเทพฯ 
1236 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) กทม. กรุงเทพฯ 
1237 โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) กทม. กรุงเทพฯ 
1238 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) กทม. กรุงเทพฯ 
1239 กศน.เขตภาษีเจริญ กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 
1240 กศน.เขตยานนาวา กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 
1241 กศน.เขตบางแค กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1242 กศน.เขตพญาไท กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1243 กศน.เขตบางกอกน้อย กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1244 กศน.เขตทวีวัฒนา กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1245 กศน.เขตหนองแขม กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1246 กศน.เขตบางกอกใหญ่ กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1247 กศน.เขตพระนคร กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1248 กศน.เขตสายไหม กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1249 กศน.เขตดินแดง กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1250 กศน.เขตสัมพันธวงศ์ กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1251 กศน.เขตบางเขน กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 
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1252 กศน.เขตดอนเมือง กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1253 กศน.เขตวัฒนา กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1254 กศน.เขตธนบุรี กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

1255 กศน.อ าเภอท่าม่วง กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
1256 กศน.อ าเภอพนมทวน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
1257 กศน.อ าเภอศรีสวัสดิ์ กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
1258 กศน.อ าเภอหนองปรือ กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
1259 กศน.อ าเภอด่านมะขามเตี้ย กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
1260 กศน.อ าเภอสังขละบุรี กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
1261 กศน.อ าเภอทองผาภูมิ กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
1262 กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบุรี กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
1263 กศน.อ าเภอห้วยกระเจา กศน.จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
1264 กศน.อ าเภอสอยดาว กศน.จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 
1265 กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
1266 กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
1267 กศน.อ าเภอบางปะกง กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
1268 กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
1269 กศน.อ าเภอบางคล้า กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
1270 กศน.อ าเภอเกาะสีชัง กศน.จังหวัดชลบุรี ชลบุร ี
1271 กศน.อ าเภอหนองใหญ่ กศน.จังหวัดชลบุรี ชลบุร ี
1272 กศน.อ าเภอเกาะจันทร์ กศน.จังหวัดชลบุรี ชลบุร ี
1273 กศน.อ าเภอสรรพยา กศน.จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 
1274 กศน.อ าเภอเมืองชัยนาท กศน.จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 
1275 กศน.อ าเภอหันคา กศน.จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 
1276 กศน.อ าเภอวัดสิงห์ กศน.จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 
1277 กศน.อ าเภอเนินขาม กศน.จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 
1278 กศน.อ าเภอเขาสมิง กศน.จังหวัดตราด ตราด 
1279 กศน.อ าเภอคลองใหญ่ กศน.จังหวัดตราด ตราด 
1280 กศน.อ าเภอเมืองตราด กศน.จังหวัดตราด ตราด 
1281 กศน.อ าเภอแหลมงอบ กศน.จังหวัดตราด ตราด 
1282 กศน.อ าเภอเกาะช้าง กศน.จังหวัดตราด ตราด 
1283 กศน.อ าเภอเมืองนครนายก กศน.จังหวัดนครนายก นครนายก 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1284 กศน.อ าเภอพุทธมณฑล กศน.จังหวัดนครปฐม นครปฐม 
1285 กศน.อ าเภอบางสะพาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 
1286 กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 
1287 กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 
1288 กศน.อ าเภอทับสะแก กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 
1289 กศน.อ าเภอเสนา กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

1290 กศน.อ าเภอบางปะหัน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

1291 กศน.อ าเภอผักไห่ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

1292 กศน.อ าเภอบางปะอิน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

1293 กศน.อ าเภอบ้านแพรก กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

1294 กศน.อ าเภอเมืองราชบุรี กศน.จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
1295 กศน.อ าเภอวัดเพลง กศน.จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
1296 กศน.อ าเภอปากท่อ กศน.จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
1297 กศน.อ าเภอสวนผึ้ง กศน.จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
1298 กศน.อ าเภอบางแพ กศน.จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
1299 กศน.อ าเภอท่าวุ้ง กศน.จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
1300 กศน.อ าเภอพัฒนานิคม กศน.จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
1301 กศน.อ าเภอโคกส าโรง กศน.จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
1302 กศน.อ าเภอหนองม่วง กศน.จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
1303 กศน.อ าเภอสระโบสถ์ กศน.จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
1304 กศน.อ าเภอเมืองลพบุรี กศน.จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
1305 กศน.อ าเภอชัยบาดาล กศน.จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
1306 กศน.อ าเภออัมพวา กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 
1307 กศน.อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 
1308 กศน.อ าเภออรัญประเทศ กศน.จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว 
1309 กศน.อ าเภอคลองหาด กศน.จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว 
1310 กศน.อ าเภอโคกสูง กศน.จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว 
1311 กศน.อ าเภอบ้านหมอ กศน.จังหวัดสระบุรี สระบุรี 
1312 กศน.อ าเภอมวกเหล็ก กศน.จังหวัดสระบุรี สระบุรี 
1313 กศน.อ าเภอดอนพุด กศน.จังหวัดสระบุรี สระบุรี 
1314 กศน.อ าเภออู่ทอง กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 
1315 กศน.อ าเภอดอนเจดีย์ กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1316 กศน.อ าเภอแสวงหา กศน.จังหวัดอ่างทอง อ่างทอง 
1317 โรงเรียนวัดหนองลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี  
1318 โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี  
1319 โรงเรียนบ้านเขาช่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี  
1320 โรงเรียนวัดดอนชะเอม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี  
1321 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี  
1322 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี  
1323 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี  
1324 โรงเรียนบ้านพนมนาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี  
1325 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1326 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1327 โรงเรียนบ้านประจ าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1328 โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1329 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1330 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1331 โรงเรียนสุเหร่าแคราย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1332 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1333 โรงเรียนบ้านสีล้ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1334 โรงเรียนวัดบางไทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1335 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1336 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1337 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1338 โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1339 โรงเรียนบ้านท่าคาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1340 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1341 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1342 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1343 โรงเรียนวัดล ามหาชัย  (รัฐอนุสรณ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1344 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1345 โรงเรียนบ้านท่ากลอย   (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1346 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1347 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1348 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1349 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1350 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1351 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1352 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1353 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1354 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1355 โรงเรียนบ้านไร่ดอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1356 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1357 โรงเรียนบ้านวังคู สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1358 โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1359 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1360 โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1361 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1362 โรงเรียนบ้านเนินโมก สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1363 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1364 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1365 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ (เทวานุกูลวิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1366 โรงรียนบ้านชากนา (ประเสริฐราษฎร์พัฒนา) สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1367 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1368 โรงเรียนบ้านวังตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1369 โรงเรียนบ้านชากพุดซา สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1370 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1371 โรงเรียนวัดบางเป้ง สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1372 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1373 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1374 โรงเรียนบ้านมาบล าบิด สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1375 โรงเรียนบ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1376 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1377 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1378 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1379 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1380 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1381 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1382 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1383 โรงเรียนบ้านเนิน สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1384 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1385 โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1386 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1387 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1388 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1389 โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1390 โรงเรียนบ้านแปลง สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1391 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1392 โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1393 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1394 โรงเรียนวัดท่าบุญมี สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1395 โรงเรียนบ้านเขาอ านวยสุข สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1396 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1397 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1398 โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1399 โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1400 โรงเรียนวัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1401 โรงเรียนวัดวรพรตสังฆวาส สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1402 โรงเรียนบ้านน้ าซับ สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1403 โรงเรียนบ้านสระนา สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1404 โรงเรียนวัดแหลมแค สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1405 โรงเรียนวัดหนองกาน้ า สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1406 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1407 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1408 โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1409 โรงเรียนวัดหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1410 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1411 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
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1412 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1413 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุร ี
1414 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1415 โรงเรียนวัดสนามชัย สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1416 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1417 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1418 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1419 โรงเรียนวัดพร้าว สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1420 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค ์ สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1421 โรงเรียนวัดถ้ าเข้ สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1422 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1423 โรงเรียนวัดท่าแก้ว สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1424 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1425 โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดสิงห์ สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1426 โรงเรียนนบ้านท่าข้ามวังน้ า สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1427 โรงเรียนวัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์) สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1428 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1429 โรงเรียนวัดดอนรังนก สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1430 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1431 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1432 โรงเรียนวัดหนองพังนาค สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1433 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1434 โรงเรียนนพระยาตาก สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1435 โรงเรียนวัดหอระฆัง สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1436 โรงเรียนนบ้านเขาราวเทียนทอง สพป.ชัยนาท ชัยนาท 
1437 โรงเรียนวัดแหลมหิน สพป.ตราด ตราด 
1438 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป.ตราด ตราด 
1439 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป.ตราด ตราด 
1440 โรงเรียนวัดท่าหาด สพป.ตราด ตราด 
1441 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตราด ตราด 
1442 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป.ตราด ตราด 
1443 โรงเรียนบ้านมณฑล สพป.ตราด ตราด 
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1444 โรงเรียนวัดดินแดง สพป.ตราด ตราด 
1445 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา สพป.ตราด ตราด 
1446 โรงเรียนบ้านเนินตะบก สพป.ตราด ตราด 
1447 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป.ตราด ตราด 
1448 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก สพป.ตราด ตราด 
1449 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1450 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1451 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1452 โรงเรียนบ้านบ่อน้ าพุ สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1453 โรงเรียนวัดโพธิ ์ สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1454 โรงเรียนบ้านประตูน้ าพระพิมล สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1455 โรงเรียนวัดส าโรง สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1456 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1457 โรงเรียนวัดกกตาล(สีมารัตน์วิทยา) สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1458 โรงเรียนวัดสัมปทวน(โพธิ์ราษ าร์ประสาท) สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1459 โรงเรียนวัดท่าต าหนัก(เทพวิทยเสถียร) สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1460 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1461 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1462 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1463 โรงเรียนวัดเกาะแรต สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1464 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1465 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1466 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว (ก๊วยสมบุญราษฎร์บ ารุง) สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1467 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1468 โรงเรียนคลองบางกระทึก (ประสานประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1469 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1470 โรงเรียนวัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์) สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1471 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1472 โรงเรียนวัดบัวปากท่า สพป.นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1473 โรงเรียนวัดต าหนักใต้ สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1474 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1475 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
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1476 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1477 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ สพป.ปทุมธานี เขต 2  ปทุมธานี 
1478 โรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 2  ปทุมธานี 
1479 โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ สพป.ปทุมธานี เขต 2  ปทุมธานี 
1480 โรงเรียนวัดสระบัว สพป.ปทุมธานี เขต 2  ปทุมธานี 
1481 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 2  ปทุมธานี 
1482 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล สพป.ปทุมธานี เขต 2  ปทุมธานี 
1483 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1484 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1485 โรงเรียนวัดหาดสูง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุร ี
1486 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1487 โรงเรียนบ้านขุนศรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1488 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1489 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1490 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1491 โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1492 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1493 โรงเรียนบ้านท่าอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1494 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1495 โรงเรียนวัดจ าปา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1496 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1497 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1498 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1499 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1500 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุญยาปะชาสรรค๋) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1501 โรงเรียนวัดนางคุ่ม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1502 โรงเรียนวัดพรานนก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1503 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1504 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1505 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1506 โรงเรียนวัดกุฎีลาย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 

1507 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 
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1508 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1509 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1510 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1511 โรงเรียนชายนาพัฒนา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1512 โรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1513 โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1514 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1515 โรงเรียนวัดโพธิ ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1516 โรงเรียนบางไทร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1517 โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1518 โรงเรียนเชียงรากน้อย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1519 โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1520 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1521 โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1522 โรงเรียนวัดปราสาททอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1523 โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1524 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1525 โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1526 โรงเรียนวัดท าใหม่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 

1527 โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี 
1528 โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1529 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1530 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1531 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุทัยเพชร) สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1532 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1533 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1534 โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1535 โรงเรียนบ้านหันตะเภา สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1536 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)  สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1537 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   

1538 
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 
(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
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1539 โรงเรียนบ้านหนองน้ าถ่าย สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1540 โรงเรียนสหกรณ์บ ารุงวิทย์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1541 โรงเรียนบ้านพุตุม สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1542 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1543 โรงเรียนบ้านเขากระปุก สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1544 โรงเรียนบ้านสารเห็ด สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1545 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1546 โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจบ ารุง) สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1547 โรงเรียนวัดอินจ าปา (มงคลคุรุราษฎร์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   

1548 
โรงเรียนบ้านสองพ่ีน้อง 
(สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   

1549 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1550 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด  สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1551 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี   
1552 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1553 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1554 โรงเรียนวัดหนองกรับ สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1555 โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1556 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1557 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1558 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1559 โรงเรียนวัดหนองตะแบก สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1560 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1561 โรงเรียนวัดแกลงบน สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1562 โรงเรียนวัดในไร่ สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1563 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1564 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง 
1565 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1566 โรงเรียนบ้านชุมนุมสูง สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1567 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1568 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1569 โรงเรียนวัดสันติวัน สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
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1570 โรงเรียนบ้านห้วงหิน สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1571 โรงเรียนบ้านหนองคุย สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1572 โรงเรียนบ้านช าสมอ สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1573 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1574 โรงเรียนบ้านเนินสุขส ารอง สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1575 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1576 โรงเรียนบ้านน้ าเป็น สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1577 โรงเรียนบ้านน้ ากร่อย สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1578 โรงเรียนบ้านสีระมัน สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1579 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1580 โรงเรียนวัดเนินยาง สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1581 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1582 โรงเรียนวัดคลองชากพง สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1583 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1584 โรงเรียนบ้านพลงตาเอ่ียม สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1585 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1586 โรงเรียนบ้านชงโค สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1587 โรงเรียนวัดพเนินพลู สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1588 โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1589 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1590 โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์) สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1591 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1592 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1593 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บ ารุง) สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1594 โรงเรียนวัดโพธิศรี สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1595 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์  สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1596 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ราชบุร ีเขต 1 ราชบุรี 
1597 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1598 โรงเรียนบ้านหนองสีนวล สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1599 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1600 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ า สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1601 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
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1602 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 

1603 
โรงเรียนวัดโรงเรียนโรงเรียนบา้นฆ้องน้อย 
(โทกุหลาบทิพย์ประชาสรรค์) 

สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 

1604 โรงเรียนวัดล าพยอม สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1605 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองคา สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1606 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1607 โรงเรียนวัดสนามไชย (สนามไชยประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1608 โรงเรียนวัดท านบ (ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1609 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1610 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1611 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 
1612 โรงวัดปุณหังสนาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 
1613 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 
1614 โรงเรียนวัดสีล้ง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 
1615 โรงเรียนวัดสร่างโศก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 
1616 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 
1617 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 
1618 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 
1619 โรงเรียนวัดปากบ่อ สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
1620 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
1621 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
1622 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
1623 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
1624 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1625 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1626 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1627 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1628 โรงเรียนบ้านโคกแจง สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1629 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1630 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1631 โรงเรียนบ้านด่าน สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1632 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
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1633 โรงเรียนวัดถนนเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1634 โรงเรียนบ้านสันประดู่ (ค าประชานุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1635 โรงเรียนวัดสารภ ี สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1636 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1637 โรงเรียนวัดป่าสัก สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1638 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1639 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1640 โรงเรียนวัดท่าวัว สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1641 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1642 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1643 โรงเรียนวัดหัวถนน สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1644 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1645 โรงเรียนบ้านหนองบัว (ประชาสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1646 โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1647 โรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1648 โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1649 โรงเรียนวัดบ าเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1650 โรงเรียนบ้านสระล าใย สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1651 โรงเรียนวัดศรีจอมทอง สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1652 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1653 โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุร ี
1654 โรงเรียนวัดหนองเข่ือนช้าง สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1655 โรงเรียนวัดวังเลน สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1656 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1657 โรงเรียนบ้านซับครก สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1658 โรงเรียนวัดตาลเสื้ยน (สีมาราษฎร์) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1659 โรงเรียนพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1660 โรงเรียนบ้านพุกร่าง (พลอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1661 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1662 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1663 โรงเรียนวัดดอนทอง (ราษฎร์ร่วมจิต) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1664 โรงเรียนวัดหนองทางบุญ สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1665 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1666 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1667 โรงเรียนบ้านซับชะอม สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1668 โรงเรียนวัดโคกงาม สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1669 โรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือประชานุกูล) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1670 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี 
1671 โรงเรียนวัดโพธิ์ส าราญ (ไผ่ขาด) สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี 
1672 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี 
1673 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี 
1674 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1675 โรงเรียนบ้านศาลาท่าทราย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1676 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1677 โรงเรียนวัดรางกระทุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1678 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1679 โรงเรียนวัดพังม่วง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1680 โรงเรียนวัดยาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1681 โรงเรียนวัดเถรพลาย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1682 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1683 โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1684 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันออก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1685 โรงเรียนบ้านรางหางม้า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1686 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1687 โรงเรียนวัดตะปะโยคาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1688 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1689 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1690 โรงเรียนบ้านรางทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี  
1691 โรงเรียนวัดกกม่วง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1692 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน (ติณภาคพิทยา) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1693 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1694 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1695 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1696 โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1697 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1698 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1699 โรงเรียนวัดหนองแจง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1700 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1701 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1702 โรงเรียนวัดก ามะเชียร สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1703 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1704 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1705 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1706 โรงเรียนวัดดอนไร่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1707 โรงเรียนวัดสามชุก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1708 โรงเรียนวัดฉวาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1709 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1710 โรงเรียนบ้านห้วยหินด า สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1711 โรงเรียนวัดคูเมือง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1712 โรงเรียนวัดหนองกรด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
1713 โรงเรียนวัดท่า สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1714 โรงเรียนวัดลานช้าง สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1715 โรงเรียนวัดลาดเค้า สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1716 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1717 โรงเรียนวัดลั่นทม สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1718 โรงเรียนวัดไผ่วง สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1719 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1720 โรงเรียนวัดสิทธาราม สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1721 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1722 โรงเรียนวัดขุมทอง สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1723 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1724 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า สพป.อ่างทอง อ่างทอง 
1725 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) สพม.เขต 1 กรุงเทพฯ 
1726 โรงเรียนมังกกะสันพิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพฯ 

1727 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม.เขต 1 กรุงเทพฯ 

1728 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม.เขต 1 กรุงเทพฯ 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1729 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม.เขต 1 กรุงเทพฯ 

1730 โรงเรียนชัยสิทธิวาส"พัฒน์สายบ ารุง" สพม.เขต 4 ปทุมธานี 
1731 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม.เขต 4 สระบุรี 
1732 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 4 ปทุมธานี 
1733 โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบ ารุง" สพม.เขต 4 ปทุมธานี 
1734 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.เขต 4 สระบุรี 
1735 โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" สพม.เขต 4 สระบุรี 
1736 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี สพม.เขต 4 ปทุมธานี 

1737 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

สพม.เขต 4 ปทุมธานี 

1738 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี สพม.เขต 4 ปทุมธานี 
1739 โรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
1740 โรงเรียนหมอนทองวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
1741 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 
1742 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรรี สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 
1743 โรงเรียนไผ่ด าพิทยาคมรัชมังลาภิเษก สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
1744 โรงเรียนการท ามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
1745 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา  สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
1746 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
1747 โรงเรียนเบญจมรังสฤษฤ 2 สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
1748 โรงเรียนเบญจมรังสฤษฤ 3 สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
1749 โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 
1750 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 
1751 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง สพม.เขต 8 ราชบุรี 
1752 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 
1753 โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.เขต 8 ราชบุรี 
1754 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 
1755 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.เขต 8 ราชบุรี 
1756 โรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 
1757 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 
1758 โรงเรียนท่าม่วงราษ าร์บ ารุง สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 
1759 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1760 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 
1761 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี 
1762 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพม.เขต 9 นครปฐม 
1763 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม.เขต 9 นครปฐม 
1764 โรงเรียนแหลมบัววิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม 
1765 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม.เขต 9 นครปฐม 
1766 โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม 
1767 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม 
1768 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม.เขต 9 นครปฐม 
1769 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม.เขต 9 นครปฐม 
1770 โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1771 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม.เขต 10 สมุทรสาคร 
1772 โรงเรียนเกาะกูดพิทยาคม สพม.เขต 17 ตราด 
1773 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม สพม.เขต 17 จันทบุรี 
1774 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สพม.เขต 18 ชลบุร ี
1775 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม.เขต 18 ระยอง 
1776 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม.เขต 18 ชลบุร ี
1777 โรงเรียนเกาะศรีชัง สพม.เขต 18 ชลบุร ี
1778 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทย" สพม.เขต 18 ชลบุร ี
1779 โรงเรียนอุทกพิทยาคม สพม.เขต 18 ชลบุร ี

ภาคใต ้
1780 กศน.อ าเภอปลายพระยา กศน.จังหวัดกระบี่ กระบี่ 
1781 กศน.อ าเภอเขาพนม กศน.จังหวัดกระบี่ กระบี่ 
1782 กศน.อ าเภอจุฬาภรณ์ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

1783 กศน.อ าเภอนาบอน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

1784 กศน.อ าเภอสิชล กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

1785 กศน.อ าเภอพรหมคีรี กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

1786 กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส กศน.จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 
1787 กศน.อ าเภอจะแนะ กศน.จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 
1788 กศน.อ าเภอศรีสาคร กศน.จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 
1789 กศน.อ าเภอตากใบ กศน.จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 
1790 กศน.อ าเภอยี่งอ กศน.จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1791 กศน.อ าเภอสุไหงโก-ลก กศน.จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 
1792 กศน.อ าเภอกงหรา กศน.จังหวัดพัทลุง พัทลุง 
1793 กศน.อ าเภอตะโหมด กศน.จังหวัดพัทลุง พัทลุง 
1794 กศน.อ าเภอปากพะยูน กศน.จังหวัดพัทลุง พัทลุง 
1795 กศน.อ าเภอเขาชัยสน กศน.จังหวัดพัทลุง พัทลุง 
1796 กศน.อ าเภอเมืองภูเก็ต กศน.จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 
1797 กศน.อ าเภอกะทู้ กศน.จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 
1798 กศน.อ าเภอถลาง กศน.จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 
1799 กศน.อ าเภอธารโต กศน.จังหวัดยะลา ยะลา 
1800 กศน.อ าเภอยะหา กศน.จังหวัดยะลา ยะลา 
1801 กศน.อ าเภอบันนังสตา กศน.จังหวัดยะลา ยะลา 
1802 กศน.อ าเภอดอนสัก กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
1803 กศน.อ าเภอชัยบุรี กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
1804 กศน.อ าเภอวิภาวดี กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
1805 กศน.อ าเภอเกาะพะงัน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
1806 กศน.อ าเภอไชยา กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
1807 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1808 โรงเรียนบ้านนาโตง สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1809 โรงเรียนบ้านช่อง สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1810 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1811 โรงเรียนบ้านด่าน สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1812 โรงเรียนบ้านหนองชวด สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1813 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1814 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1815 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1816 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1817 โรงเรียนบ้านนาป้อ สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1818 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1819 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (ย่านตาขาว) สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1820 โรงเรียนบ้านกลางนา สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1821 โรงเรียนหนองผักฉีด สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1822 โรงเรียนบ้านตะเสะ สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1823 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1824 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1825 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง 
1826 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1827 โรงเรียนบ้านกมลศรี สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1828 โรงเรียนวัดควนไทร สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1829 โรงเรียนบ้านช่องหาร สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1830 โรงเรียนบ้านล าภูรา สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1831 โรงเรียนวัดวารีวง สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1832 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1833 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1834 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1835 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1836 โรงเรียนบ้านหนองมวง สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1837 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1838 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1839 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1840 โรงเรียนวัดควนธาน ี สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1841 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1842 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1843 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1844 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1845 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง  
1846 โรงเรียนบ้านปากน้เก่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช  

1847 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช  

1848 โรงเรียนวัดแพร่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช  

1849 โรงเรียนวัดทางพูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช  

1850 โรงเรียนบ้านโคกสุมุ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1851 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1852 โรงเรียนวัดโคกโก สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1853 โรงเรียนบ้านทอน สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1854 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1855 โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1856 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1857 โรงเรียนบ้านปูตะ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1858 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1859 โรงเรียนบ้านต้นตาล สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1860 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1861 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1862 โรงเรียนบ้านอีโยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1863 โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1864 โรงเรียนโรงเรียนวัดเชิงเขา สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1865 โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1866 โรงเรียนบ้านกาโดะ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1867 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1868 โรงเรียนบ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1869 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1870 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1871 โรงเรียนชุมชนโรงเรียนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1872 โรงเรียนบ้านตะมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส 
1873 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1874 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1875 โรงเรียนวไลย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1876 โรงเรียนละเมาะ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1877 โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1878 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1879 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1880 โรงเรียนบ้านวังก์พง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1881 โรงเรียนวังวัน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1882 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1883 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1884 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1885 โรงเรียนบ้านศาลาลัย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1886 สามแยกป่าถล่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
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1887 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1888 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1889 โรงเรียนบ้านส าโหรง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1890 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1891 โรงเรียนบ้านไร่บน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1892 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1893 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1894 โรงเรียนบ้านาวัลเปรียง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1895 โรงเรียนบ้านต าหรุ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1896 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1897 โรงเรียนบ้านวังข่อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1898 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์  
1899 โรงเรียนบ้านรามง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1900 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1901 โรงเรียนบ้านกือยา สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1902 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1903 โรงเรียนบ้านบานา สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1904 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1905 โรงเรียนบ้านลดา สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1906 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1907 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1908 โรงเรียนบ้านจะรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1909 โรงเรียนบ้านบางปู สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1910 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1911 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1912 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1913 โรงเรียนบ้านกาหยี สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1914 โรงเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณากร สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1915 โรงเรียนบ้านน้ าด า สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1916 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1917 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1918 โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
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1919 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1920 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1921 โรงเรียนบ้านน้ าบ่อ สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1922 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1923 โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี 
1924 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1925 โรงเรียนบ้านน้ าใส สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1926 โรงเรียนวัดเกาะหวาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1927 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1928 โรงเรียนต้นพิกุล สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1929 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1930 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1931 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1932 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1933 โรงเรียนบ้านป่าบอน สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1934 โรงเรียนบ้านล้อแตก สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1935 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1936 โรงเรียนบ้านควนลาแม สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1937 โรงเรียนบ้านนาเกตุ สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1938 โรงเรียนวัดป่าสวย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1939 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1940 โรงเรียนบ้านต้นโตนด สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1941 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1942 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1943 โรงเรียนบ้านกูบังปาเดาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1944 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1945 โรงเรียนบ้านปาลัส สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
1946 โรงเรียนบ้านน้ าด า สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1947 โรงเรียนบ้านกะละพอ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1948 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1949 โรงเรียนบ้านบาเลาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1950 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
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1951 โรงเรียนบ้านละหาร สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1952 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1953 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1954 โรงเรียนบ้านบือจะ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1955 โรงเรียนบ้านปล่องหอย สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1956 โรงเรียนบ้านสารวัน สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1957 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ) สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1958 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1959 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1960 โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1961 โรงเรียนบ้านกระจูด สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1962 โรงเรียนบ้านมะนังยง สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1963 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี 
1964 โรงเรียนบ้านนาโหนด สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1965 โรงเรียนบ้านไสถั่ว สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1966 โรงเรียนบ้านแหลมยาง สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1967 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1968 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1969 โรงเรียนวัดโคกชะงาย สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1970 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1971 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1972 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1973 โรงเรียนวัดล าใน สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1974 โรงเรียนบ้านขัน สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1975 โรงเรียนวัดท่าส าเภาเหนือ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1976 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1977 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1978 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1979 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง 
1980 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง 
1981 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง 
1982 โรงเรียนวัดพรุพ้อ สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง 
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1983 โรงเรียนบ้านเกาะนางค าเหนือ สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง 
1984 โรงเรียนบ้านแหลม    สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง 
1985 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง 
1986 โรงเรียนวัดโตนด สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง 
1987 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง 
1988 โรงเรียนบ้านบางมวง สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง 
1989 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1990 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1991 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
1992 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
1993 โรงเรียนวัดชมพูสถิต สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
1994 โรงเรียนบ้านพร่อน สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
1995 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
1996 โรงเรียนบ้านละแอ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
1997 โรงเรียนบ้านบือเล็ง สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
1998 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
1999 โรงเรียนบ้านพรุ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2000 โรงเรียนบ้านปุโรง สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2001 โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2002 โรงเรียนบ้านบือยอง สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2003 โรงเรียนบ้านเกียรติ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2004 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2005 โรงเรียนบ้านคูวอ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2006 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2007 โรงเรียนบ้านกูวา สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2008 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2009 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2010 โรงเรียนบ้านมาแฮ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2011 โรงเรียนบ้านเกะรอ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2012 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2013 โรงเรียนตะโละซูแม สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
2014 โรงเรียนสันติวิทยา สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา 
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2015 โรงเรียนบ้านโคกแห้ว สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2016 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2017 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2018 โรงเรียนบ้านแหลมหาด สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2019 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2020 โรงเรียนวัดบ่อปาบ สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2021 โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฎฐ์) สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2022 โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2023 โรงเรียนวัดพังกก สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2024 โรงเรียนวัดป่าขวาง สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2025 โรงเรียนวัดศรีไชย สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2026 โรงเรียนวัดกลาง (รักษ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2027 โรงเรียนวัดคูวา (เลื่อนประชาสฤษฎ์) สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2028 โรงเรียนวัดตระพังหม้อ สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2029 โรงเรียนวัดเถรแก้ว สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2030 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ (นิยมประชาคาร) สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2031 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา 
2032 โรงเรียนชาติตระการโกศล สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2033 โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2034 โรงเรียนวัดม่วงก็อง สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2035 โรงเรียนบ้านปริก สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2036 โรงเรียนมหิดล สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2037 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2038 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2039 โรงเรียนบ้านทุ่งครก สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2040 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2041 โรงเรียนเหมืองควนกรด สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2042 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2043 โรงเรียนบ้านหว้าหลัง สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2044 โรงเรียนบ้านคลองแงะ สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2045 โรงเรียนวัดทุ่งพระ สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2046 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
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2047 โรงเรียนวัดทุ่งข่า สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2048 โรงเรียนบ้านพอบิด สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2049 โรงเรียนปรสิทธิ์ทวีสิน 2 สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2050 โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2051 โรงเรียนบ้านสม็อง สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2052 โรงเรียนบ้านป็อง สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2053 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2054 โรงเรียนทุ่งน้ าขาว สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2055 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายร า สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2056 โรงเรียนบ้านโมย สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2057 โรงเรียนบ้านตูหยง สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2058 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2059 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2060 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2061 โรงเรียนบ้านบ่อเตย สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2062 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2063 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2064 โรงเรียนบ้านควนหรัน สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2065 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2066 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา 
2067 โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา สพป.สตูล สตูล 
2068 โรงเรียนบ้านทางงอ สพป.สตูล สตูล 
2069 โรงเรียนบ้านต ามะลังเหนือ สพป.สตูล สตูล 
2070 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง สพป.สตูล สตูล 
2071 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูล สตูล 
2072 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป.สตูล สตูล 
2073 โรงเรียนผังปาล์ม 4 สพป.สตูล สตูล 
2074 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป.สตูล สตูล 
2075 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป.สตูล สตูล 
2076 โรงเรียนวัดชมพูนิมิต สพป.สตูล สตูล 
2077 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.สตูล สตูล 
2078 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป.สตูล สตูล 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
2079 โรงเรียนบ้านมะนัง สพป.สตูล สตูล 
2080 โรงเรียนบ้านท่าแหล่ สพป.สตูล สตูล 
2081 โรงเรียนบ้านกาแบง สพป.สตูล สตูล 
2082 โรงเรียนบ้านควน สพป.สตูล สตูล 
2083 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป.สตูล สตูล 
2084 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 สพป.สตูล สตูล 
2085 โรงเรียนบ้านวังประจัน สพป.สตูล สตูล 
2086 โรงเรียนวัดหน้าเมือง สพป.สตูล สตูล 
2087 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2088 โรงเรียนบ้านศิลางาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2089 โรงเรียนวัดกงตาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2090 โรงเรียนบ้านควนยูง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2091 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2092 โรงเรียนวัดสิงขร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2093 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2094 โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2095 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2096 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2097 โรงเรียนบ้านซอย 2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2098 โรงเรียนบ้านซอย10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2099 โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2100 โรงเรียนบ้านบางส าโรง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2101 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2102 โรงเรียนวัดท่าไทรฯ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2103 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2104 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2105 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2106 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี 
2107 โรงเรียนเกาะพงันศึกษา สพม.เขต 11 สุราษฏร์ธานี 
2108 โรงเรียนมัธยมบ้านท าเนียบ สพม.เขต 11 สุราษฏร์ธานี 
2109 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร สพม.เขต 11 ชุมพร 
2110 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง สพม.เขต 13 ตรัง 



ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
2111 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.เขต 13 ตรัง 
2112 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม.เขต 13 ตรัง 
2113 โรงเรียนล าทับประชานุเคราะห์ สพม.เขต 13 กระบี่ 
2114 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา สพม.เขต 13 กระบี่ 
2115 โรงเรียนน้ าผุด สพม.เขต 13 ตรัง 
2116 โรงเรียนวังวิเศษ สพม.เขต 13 ตรัง 
2117 โรงเรียนในเตาพิทยาคม สพม.เขต 13 ตรัง 
2118 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.เขต 13 ตรัง 
2119 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม สพม.เขต 13 ตรัง 
2120 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สพม.เขต 13 ตรัง 
2121 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม.เขต 13 ตรัง 
2122 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สพม.เขต 14 พังงา 
2123 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สพม.เขต 14 พังงา 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงขอประกาศให้สถานศึกษาทั้ง  ๒,๑๒๓ แห่ง  เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง ๒๕๕๗”  ต่อไป 
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