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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) 

---------------------------------------------------------------- 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ไดมีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูสถานศึกษา 
ในทุกระดับ เพื่อให ผูบริหารองคแกร  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  บุคลากรดานการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา  
มีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกตแใชใน
ชีวิตประจําวัน  กอใหเกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผูอ่ืน อยางยั่งยืนตลอดไป  นั้น 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยตําแหนง และมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมเป็น
คณะกรรมการฯ  ไดกําหนดนโยบายใหหนวยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มี การ
ขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการตามหลักเกณฑแ
และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด   
                 กระทรวงศึกษาธิการ  โดยหนวยงานภาคีเครือขายขับเคลื ่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู สถานศึกษา  มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ ่มพัฒนาเพื่อขยายผลในปี 
๒๕๕๔  และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ไดดําเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบวามี
สถานศึกษาที่ผานเกณฑแการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง”  ไดจํานวนทั้งสิ้น 
๔,๓๗๖ แหง ประกอบดวยสถานศึกษาในสังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน  ๙  แหง  และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  ๔,๓๖๗  แหง   มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
ภาคกลาง (กทม.๙) 

๑ สํานักการศึกษา  กทม. เขตดุสิต โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร 
๒ สํานักการศึกษา  กทม. เขตบางซื่อ โรงเรียนวัดทองสุทธาราม กรุงเทพมหานคร 
๓ สํานักการศึกษา  กทม. เขตจอมทอง โรงเรียนวัดนาคนิมิตร กรุงเทพมหานคร 
๔ สํานักการศึกษา  กทม. เขตสายไหม โรงเรียนวัดหนองใหญ กรุงเทพมหานคร 
๕ สํานักการศึกษา  กทม. เขตทวีวัฒนา โรงเรียนตั้งพิรุฬหแธรรม กรุงเทพมหานคร 
๖ สํานักการศึกษา  กทม. เขตดอนเมือง โรงเรียนบํารุงรววิรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร 



๒ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๗ สํานักการศึกษา กทม.  เขตสะพานสูง โรงเรียนสุเหลาซีรอ กรุงเทพมหานคร 
๘ สํานักการศึกษา  กทม. เขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาศ กรุงเทพมหานคร 
๙ สํานักการศึกษา  กทม. เขตสัมพันธวงศแ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ กรุงเทพมหานคร 

ภาคกลาง (สพป.๘๑๙) 
๑๐ สพป.กทม. โรงเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร 
๑๑ สพป.กทม. โรงเรียนหนองบอน กรุงเทพมหานคร 
๑๒ สพป.กทม. โรงเรียนหมาวีรานุวัตร กรุงเทพมหานคร 
๑๓ สพป.กทม. โรงเรียนโฆษิตสโมสร กรุงเทพมหานคร 
๑๔ สพป.กทม. โรงเรียนพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร 
๑๕ สพป.กทม. โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรุงเทพมหานคร 
๑๖ สพป.กทม. โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร 
๑๗ สพป.กทม. โรงเรียนสายน้าํทิพยแ กรุงเทพมหานคร 
๑๘ สพป.กทม. โรงเรียนทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 
๑๙ สพป.กทม. โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร 
๒๐ สพป.กทม. โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร 
๒๑ สพป.กทม. โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตวทิยาคาร) กรุงเทพมหานคร 
๒๒ สพป.กทม. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศมแ กรุงเทพมหานคร 
๒๓ สพป.กทม. โรงเรียนพิบูลอุปถัมภแ กรุงเทพมหานคร 
๒๔ สพป.กทม. โรงเรียนวัดมหาบุศยแ กรุงเทพมหานคร 
๒๕ สพป.กทม. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร 
๒๖ สพป.กทม. โรงเรียนพระตาํหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร 
๒๗ สพป.กทม. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒนแ (วดัโบสถแ) กรุงเทพมหานคร 
๒๘ สพป.กทม. โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 
๒๙ สพป.กทม. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย

(กระจาง สิงหเสนี)  
กรุงเทพมหานคร 

๓๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎรแบํารุง กาญจนบุรี 
๓๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดกรางทองราษฎรแบูรณะ กาญจนบุรี 
๓๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดวังศาลา กาญจนบุรี 
๓๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองเสือ กาญจนบุรี 
๓๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานใหม (จีนาภักดิ์วิทยา) กาญจนบุรี 



๓ 
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๓๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม กาญจนบุรี 
๓๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองน้ําขุน กาญจนบุรี 
๓๗ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม กาญจนบุรี 
๓๘ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานทาเสด็จ กาญจนบุรี 
๓๙ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดถ้ําอางหิน กาญจนบุรี 
๔๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม กาญจนบุรี 
๔๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานชองสะเดา  

(การไฟฟาูฝาุยผลิตอุปกรณแ) 
กาญจนบุรี 

๔๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานหวยตลุง กาญจนบุรี 
๔๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" กาญจนบุรี 
๔๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองสองตอน กาญจนบุรี 
๔๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองกลางพง กาญจนบุรี 
๔๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานแหลมทอง กาญจนบุรี 
๔๗ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานหินแดน กาญจนบุรี 
๔๘ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานโปุงหวาย กาญจนบุรี 
๔๙ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานอุโลกสี่หมื่น กาญจนบุรี 
๕๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน ๑ (วัดปากบาง) กาญจนบุรี 
๕๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนแสลบ กาญจนบุรี 
๕๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานดอนสระ กาญจนบุรี 
๕๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานชายธูป กาญจนบุรี 
๕๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานเหมืองสองทอ กาญจนบุรี 
๕๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนสมาคมปุาไมแหงประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี 
๕๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานไร กาญจนบุรี 
๕๗ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองขอน กาญจนบุรี 
๕๘ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหินดาด กาญจนบุรี 
๕๙ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ กาญจนบุรี 
๖๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานดินโส กาญจนบุรี 
๖๑ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหวยกบ กาญจนบุรี 
๖๒ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานยางขาว กาญจนบุรี 
๖๓ สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ โรงเรียนไทรโยคใหญ กาญจนบุรี 
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๖๔ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบานเขานางสางหัว กาญจนบุรี 
๖๕ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนชุมชนบานหลุมรัง กาญจนบุรี 
๖๖ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบานวังเขาแกว กาญจนบุรี 
๖๗ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบานหลังเขา กาญจนบุรี 
๖๘ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบานหนองเตียน กาญจนบุรี 
๖๙ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบานวังใหม กาญจนบุรี 
๗๐ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ โรงเรียนบานหนองแสลบ กาญจนบุรี 
๗๑ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานซับตาร ี จันทบุรี 
๗๒ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานคลองน้ําเป็น จันทบุรี 
๗๓ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดทาหัวแหวน จันทบุรี 
๗๔ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานเขาทอง จันทบุรี 
๗๕ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานแปลง จันทบุรี 
๗๖ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานทรัพยแเจริญ จันทบุรี 
๗๗ สพป. จันทบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานจันทเขลบ จันทบุรี 
๗๘ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนปากคลองบางขนาก ฉะเชิงเทรา 
๗๙ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดประชาบาํรุง ฉะเชิงเทรา 
๘๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนสุเหราปากคลอง ๒๐  ฉะเชิงเทรา 
๘๑ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนปากบึงสิงโต ฉะเชิงเทรา 
๘๒ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดแพรกนกเอ้ียง ฉะเชิงเทรา 
๘๓ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ ฉะเชิงเทรา 
๘๔ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดบางเกลือ ฉะเชิงเทรา 
๘๕ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดคลองสวน ฉะเชิงเทรา 
๘๖ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑ โรงเรียนวัดชนะสงสาร ฉะเชิงเทรา 
๘๗ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบานทากระดาน ฉะเชิงเทรา 
๘๘ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบานโปุงเจริญ ฉะเชิงเทรา 
๘๙ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบานกระบกเตี้ย ฉะเชิงเทรา 
๙๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบานทาเลียบ ฉะเชิงเทรา 
๙๑ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบานนา ฉะเชิงเทรา 
๙๒ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดทุงยายช ี ฉะเชิงเทรา 
๙๓ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบานลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 
๙๔ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบานหนองกลางดง ฉะเชิงเทรา 
๙๕ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดเกาะแกวสุวรรณาราม ฉะเชิงเทรา 
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๙๖ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดหัวสวน ฉะเชิงเทรา 
๙๗ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดเสม็ดใต ฉะเชิงเทรา 
๙๘ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบานหนองสทิต ฉะเชิงเทรา 
๙๙ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดสามรม (ไพบูลยแปญัญา) ฉะเชิงเทรา 

๑๐๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนบานหนองปลาไหลราษฎรแบาํรุง ฉะเชิงเทรา 
๑๐๑ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โรงเรียนวัดนานอย ฉะเชิงเทรา 
๑๐๒ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานคลองปริง ชลบุร ี
๑๐๓ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานสวนปุาคลองตาเพชรบน ชลบุร ี
๑๐๔ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานเขาใหญ ชลบุร ี
๑๐๕ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานเขาสัตตพรหม ชลบุร ี
๑๐๖ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองยายหมาด ชลบุร ี
๑๐๗ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองมวงใหม ชลบุร ี
๑๐๘ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานวังมะเดือ ชลบุร ี
๑๐๙ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานเกาะโพธิ ์ ชลบุร ี
๑๑๐ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบานไร ชลบุร ี
๑๑๑ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานทุงนอย ชลบุร ี
๑๑๒ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดแปลงเกต ชลบุร ี
๑๑๓ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานสระสี่เหลี่ยม ชลบุร ี
๑๑๔ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานคลองยาง ชลบุร ี
๑๑๕ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานคลองตาเพชร ชลบุร ี
๑๑๖ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหวยตากดาย ชลบุร ี
๑๑๗ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดศรีประชาราม ชลบุร ี
๑๑๘ สพป. ชลบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานตลาดทุงเหียง ชลบุร ี
๑๑๙ สพป. ชลบุรี เขต ๒ บานหนองพรหม ชลบุร ี
๑๒๐ สพป. ชลบุรี เขต ๒ วัดชุมแสงศรีวนาราม ชลบุร ี
๑๒๑ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานนอก ชลบุร ี
๑๒๒ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานบึง (บางละมุง) ชลบุร ี
๑๒๓ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ชลบุร ี
๑๒๔ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานหนองปรือ ชลบุร ี
๑๒๕ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานนาวัง ชลบุร ี
๑๒๖ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ชลบุร ี
๑๒๗ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ ชลบุร ี
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๑๒๘ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ชลบุร ี
๑๒๙ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหุบบอน ชลบุร ี
๑๓๐ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานบอวิน ชลบุร ี
๑๓๑ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนเกล็ดแกว ชลบุร ี
๑๓๒ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนจุดเสม็ด ชลบุร ี
๑๓๓ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานระเริง ชลบุร ี
๑๓๔ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานโรงหีบ ชลบุร ี
๑๓๕ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองขาม ชลบุร ี
๑๓๖ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดพระประทานพร ชลบุร ี
๑๓๗ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ชลบุร ี
๑๓๘ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดเขาฉลาก ชลบุร ี
๑๓๙ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองจับเตา ชลบุร ี
๑๔๐ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานบางเสร ชลบุร ี
๑๔๑ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดวังหิน ชลบุร ี
๑๔๒ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไมแกว ชลบุร ี
๑๔๓ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลเตาถาน ชลบุร ี
๑๔๔ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานอําเกอ ชลบุร ี
๑๔๕ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานโปุงสะเก็ต ชลบุร ี
๑๔๖ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหวยกรุ ชลบุร ี
๑๔๗ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานมาบฟักทอง ชลบุร ี
๑๔๘ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดนาพราว ชลบุร ี
๑๔๙ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานสัตหีบ ชลบุร ี
๑๕๐ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธแ ชลบุร ี
๑๕๑ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานโคงดารา ชลบุร ี
๑๕๒ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดบานนา ชลบุร ี
๑๕๓ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทนแ ชลบุร ี
๑๕๔ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดมโนรม ชลบุร ี
๑๕๕ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดตโปทาราม ชลบุร ี
๑๕๖ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ชลบุร ี
๑๕๗ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานสันติคาม ชลบุร ี
๑๕๘ สพป. ชลบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ชลบุร ี
๑๕๙ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดนางลือ ชัยนาท 
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๑๖๐ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดหนองบัว 

(รัฐปทุมราษฎรแอุปถัมภแ) 
ชัยนาท 

๑๖๑ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดบอแร (วิจิตรราษฎรแบํารุง) ชัยนาท 
๑๖๒ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดศรีสโมสร ชัยนาท 
๑๖๓ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดหนองจิก ชัยนาท 
๑๖๔ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดสระไมแดง ชัยนาท 
๑๖๕ สพป. ชัยนาท โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม ชัยนาท 
๑๖๖ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี ชัยนาท 
๑๖๗ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดโบสถแราษฎรแบํารุง ชัยนาท 
๑๖๘ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดคงคาราม ชัยนาท 
๑๖๙ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดทากระแส ชัยนาท 
๑๗๐ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดหนองตาตน ชัยนาท 
๑๗๑ สพป. ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ชัยนาท 
๑๗๒ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดกําแพง ชัยนาท 
๑๗๓ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบานโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ ชัยนาท 
๑๗๔ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบานหนองอายสาม ชัยนาท 
๑๗๕ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบานวังเดือนหา ชัยนาท 
๑๗๖ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบานวังหัวเรือ ชัยนาท 
๑๗๗ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบานดอนกระโดน ชัยนาท 
๑๗๘ สพป. ชัยนาท โรงเรียนวัดหนองแซง ชัยนาท 
๑๗๙ สพป. ชัยนาท โรงเรียนบานกระบกเตี้ย ชัยนาท 
๑๘๐ สพป. ตราด โรงเรียนบานไรปุา ตราด 
๑๘๑ สพป. ตราด โรงเรียนบานคลองเจา ตราด 
๑๘๒ สพป. ตราด โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล ตราด 
๑๘๓ สพป. ตราด โรงเรียนวัดหนองเสม็ด ตราด 
๑๘๔ สพป. ตราด โรงเรียนวัดตะกาง ตราด 
๑๘๕ สพป. ตราด โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ตราด 
๑๘๖ สพป. ตราด โรงเรียนวัดวัง ตราด 
๑๘๗ สพป. ตราด โรงเรียนบานโปุง ตราด 
๑๘๘ สพป. ตราด โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ ตราด 
๑๘๙ สพป. ตราด โรงเรียนบานดอนสูง ตราด 
๑๙๐ สพป. ตราด โรงเรียนบานดงกลาง ตราด 
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๑๙๑ สพป. ตราด โรงเรียนบานหวงพัฒนา ตราด 
๑๙๒ สพป. ตราด โรงเรียนบานเกาะหมาก ตราด 
๑๙๓ สพป. ตราด โรงเรียนบานสระใหญ ตราด 
๑๙๔ สพป. นครนายก โรงเรียนบานดอนเจริญ นครนายก 
๑๙๕ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดพราหมณี นครนายก 
๑๙๖ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดคีรีวัน นครนายก 
๑๙๗ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดธรรมปัญญา นครนายก 
๑๙๘ สพป. นครนายก โรงเรียนบานเขาหัวนา นครนายก 
๑๙๙ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดพลอยกระจางศร ี นครนายก 
๒๐๐ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดสวางอารมณแ นครนายก 
๒๐๑ สพป. นครนายก โรงเรียนบานคลอง ๑๔ นครนายก 
๒๐๒ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ นครนายก 
๒๐๓ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดวังปลาจืด นครนายก 
๒๐๔ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดเกาะกระชาย นครนายก 
๒๐๕ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดลาํบัวลอย นครนายก 
๒๐๖ สพป. นครนายก โรงเรียนชุมชนวัดปาุขะ นครนายก 
๒๐๗ สพป. นครนายก โรงเรียนบานเขาสองกลอง นครนายก 
๒๐๘ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดเขานอย นครนายก 
๒๐๙ สพป. นครนายก โรงเรียนวัดสันตยาราม นครนายก 
๒๑๐ สพป. นครนายก โรงเรียนบานดงแขวน นครนายก 
๒๑๑ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดหวยผักชี นครปฐม 
๒๑๒ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดวังเย็น นครปฐม 
๒๑๓ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดทุงผักกูด (วงษแวิทยาคาร) นครปฐม 
๒๑๔ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดใหมหวยลึก นครปฐม 
๒๑๕ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนบานตนสาํโรง นครปฐม 
๒๑๖ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดสามควายเผือก นครปฐม 
๒๑๗ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนบานแหลมกะเจา นครปฐม 
๒๑๘ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองจิก นครปฐม 
๒๑๙ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนบานรางอีเมย นครปฐม 
๒๒๐ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน นครปฐม 
๒๒๑ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดียแ นครปฐม 
๒๒๒ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนบานหนองงูเหลือม นครปฐม 
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๒๒๓ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดหวยพระ นครปฐม 
๒๒๔ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดกงลาด นครปฐม 
๒๒๕ สพป. นครปฐม เขต ๑ โรงเรียนวัดดอนขนาก นครปฐม 
๒๒๖ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดทองไทร นครปฐม 
๒๒๗ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดบางพระ นครปฐม 
๒๒๘ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดศรีษะทอง นครปฐม 
๒๒๙ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดโคกพระเจดียแ นครปฐม 
๒๓๐ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบานไผหลวง นครปฐม 
๒๓๑ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดลานคา นครปฐม 
๒๓๒ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนตลาดเกาะแรด นครปฐม 
๒๓๓ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดบางปลา นครปฐม 
๒๓๔ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ นครปฐม 
๒๓๕ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดไผหูชาง นครปฐม 
๒๓๖ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดบางชางเหนือ นครปฐม 
๒๓๗ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดจินดาราม นครปฐม 
๒๓๘ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบานบางมวง นครปฐม 
๒๓๙ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบานดงเกตุ นครปฐม 
๒๔๐ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนบานพาดหมอน นครปฐม 
๒๔๑ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย นครปฐม 
๒๔๒ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด นครปฐม 
๒๔๓ สพป. นครปฐม เขต ๒ โรงเรียนพระตาํหนักสวนกุหลาบมหามงคล นครปฐม 
๒๔๔ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย นนทบุรี 
๒๔๕ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรมา นนทบุรี 
๒๔๖ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี 
๒๔๗ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนทานสัมฤทธิวิทยา นนทบุรี 
๒๔๘ สพป. นนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภแ นนทบุรี 
๒๔๙ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนสมบูรณแศาสตรแพัฒนา นนทบุรี 
๒๕๐ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนสุเหราปากคลองรําร ี นนทบุรี 
๒๕๑ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะหแ) นนทบุรี 
๒๕๒ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา นนทบุรี 
๒๕๓ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดตาล นนทบุรี 
๒๕๔ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร นนทบุรี 
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๒๕๕ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทยแอุปกรณแ) นนทบุรี 
๒๕๖ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นนทบุรี 
๒๕๗ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวดัทาเกวียน (ศึกษาประชาสวรรคแ) นนทบุรี 
๒๕๘ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรแนิยม นนทบุรี 
๒๕๙ สพป. นนทบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ นนทบุรี 
๒๖๐ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม ปทุมธานี 
๒๖๑ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส ปทุมธานี 
๒๖๒ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดปทุมนายก ปทุมธานี 
๒๖๓ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนประชานิกรณแอํานวยเวทยแ ปทุมธานี 
๒๖๔ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนหิรัญพงศแอนุสรณแ ปทุมธานี 
๒๖๕ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ปทุมธานี 
๒๖๖ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดนาบุญ ปทุมธานี 
๒๖๗ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดเพชรราษฎรแเจริญผล ปทุมธานี 
๒๖๘ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดปัญจฑรยิกาวาส ปทุมธานี 
๒๖๙ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดแจงลําหิน ปทุมธานี 
๒๗๐ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนสหราษฎรแบํารุง ปทุมธานี 
๒๗๑ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดลานนา ปทุมธานี 
๒๗๒ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนใหญ ปทุมธานี 
๒๗๓ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดเจริญดี ปทุมธานี 
๒๗๔ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง ปทุมธานี 
๒๗๕ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตรแ ปทุมธานี 
๒๗๖ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดพืชอุดม ปทุมธานี 
๒๗๗ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดอดิศร ปทุมธานี 
๒๗๘ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดมงคลรัตนแ ปทุมธานี 
๒๗๙ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดโสภณาราม ปทุมธานี 
๒๘๐ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป ปทุมธานี 
๒๘๑ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม ปทุมธานี 
๒๘๒ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดธัญญะผล ปทุมธานี 
๒๘๓ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดประยูรธรรมราม ปทุมธานี 
๒๘๔ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดแสงมณี ปทุมธานี 
๒๘๕ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนรวมราษฎรแสามัคคี ปทุมธานี 
๒๘๖ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี 
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๒๘๗ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนรวมใจประสิทธิ ์ ปทุมธานี 
๒๘๘ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนรวมจิตประสาท ปทุมธานี 
๒๘๙ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดนิเทศนแ ปทุมธานี 
๒๙๐ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดทศทิศ ปทุมธานี 
๒๙๑ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา ปทุมธานี 
๒๙๒ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดลาดสนุน ปทุมธานี 
๒๙๓ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ปทุมธานี 
๒๙๔ สพป. ปทุมธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดศรีคัดณางคแ ปทุมธานี 
๒๙๕ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานทุงกะโตน ประจวบคีรีขันธแ 
๒๙๖ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ 
๒๙๗ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานบางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ 
๒๙๘ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนวัดกํามะเสน ประจวบคีรีขันธแ 
๒๙๙ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานทองมงคล ประจวบคีรีขันธแ 
๓๐๐ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองหวยฝาด ประจวบคีรีขันธแ 
๓๐๑ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๑ ประจวบคีรีขันธแ 
๓๐๒ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองจันทรแ ประจวบคีรีขันธแ 
๓๐๓ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานทาขาม ประจวบคีรีขันธแ 
๓๐๔ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ 
๓๐๕ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนธนาคารออมสิน ประจวบคีรีขันธแ 
๓๐๖ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองหอย ประจวบคีรีขันธแ 
๓๐๗ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานคลองลอย ประจวบคีรีขันธแ 
๓๐๘ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานเนินดินแดง ประจวบคีรีขันธแ 
๓๐๙ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานพุตะแบก ประจวบคีรีขันธแ 
๓๑๐ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ประจวบคีรีขันธแ 
๓๑๑ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธแ 
๓๑๒ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานบึง ประจวบคีรีขันธแ 
๓๑๓ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๕ (วังไทรติ่ง) ประจวบคีรีขันธแ 
๓๑๔ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองกก ประจวบคีรีขันธแ 
๓๑๕ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานหวยน้ําพ ุ ประจวบคีรีขันธแ 
๓๑๖ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนบานคลองชายธง ประจวบคีรีขันธแ 
๓๑๗ สพป. ประจวบคีรีขันธแ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธแ

(สละชีพ) 
ประจวบคีรีขันธแ 
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๓๑๘ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานวานบานดาน ปราจีนบุร ี
๓๑๙ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดทุงตะลุมพุก ปราจีนบุร ี
๓๒๐ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดปราสาทรังสฤษฎแ ปราจีนบุร ี
๓๒๑ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนหาดสะแก ปราจีนบุร ี
๓๒๒ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานหวยเกษียร ปราจีนบุร ี
๓๒๓ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองเตา ปราจีนบุร ี
๓๒๔ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดใหมกวางทอง ปราจีนบุร ี
๓๒๕ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดเนินสูง ปราจีนบุร ี
๓๒๖ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานคลองสิบสอง ปราจีนบุร ี
๓๒๗ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานโปรงสะเดา ปราจีนบุร ี
๓๒๘ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานวังดินสอ ปราจีนบุร ี
๓๒๙ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานโนนสะอาด ปราจีนบุร ี
๓๓๐ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองหัวชาง ปราจีนบุร ี
๓๓๑ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานโคกกระจง ปราจีนบุร ี
๓๓๒ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโนนสูง  ปราจีนบุร ี
๓๓๓ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหินเทิน ปราจีนบุร ี
๓๓๔ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานคลองมะไฟ ปราจีนบุร ี
๓๓๕ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดราษฎรแรังษ ี ปราจีนบุร ี
๓๓๖ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก ปราจีนบุร ี
๓๓๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดดาวคะนอง พระนครศรีอยุธยา 
๓๓๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดนาค พระนครศรีอยุธยา 
๓๓๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดประดูทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา 
๓๔๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดทําใหม พระนครศรีอยุธยา 
๓๔๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดขุนทิพยแ (สาครราษฎรแบํารุง) พระนครศรีอยุธยา 
๓๔๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนบานคูคด พระนครศรีอยุธยา 
๓๔๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม พระนครศรีอยุธยา 
๓๔๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองเปูา พระนครศรีอยุธยา 
๓๔๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดบานดาบ พระนครศรีอยุธยา 
๓๔๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวดัทองทรงธรรม (สามัคคนีฤมิตร) พระนครศรีอยุธยา 
๓๔๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดบานแถว  

(ตุรงคแเครือประชานุเคราะหแ) 
พระนครศรีอยุธยา 

๓๔๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา 



๑๓ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๔๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดสวางอารมณแ (วังนอย) พระนครศรีอยุธยา 
๓๕๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนสิทธิพยากรณแ พระนครศรีอยุธยา 
๓๕๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณแ พระนครศรีอยุธยา 
๓๕๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดศรีประชา พระนครศรีอยุธยา 
๓๕๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศแพิยา พระนครศรีอยุธยา 
๓๕๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดธรรมจริยา พระนครศรีอยุธยา 
๓๕๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนบานบอตาโล พระนครศรีอยุธยา 
๓๕๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนบานกะทุมลาย พระนครศรีอยุธยา 
๓๕๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวัดทาตอเลิศบุญยงคแวิทยา พระนครศรีอยุธยา 
๓๕๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวดัตะบอง (ธรรมา๓รมอปุถัมภแ) พระนครศรีอยุธยา 
๓๕๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนวดัเจริญธรรม (เผอิญศรีภธูรอุปถัมภแ) พระนครศรีอยุธยา 
๓๖๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสําพะเนียง (แรผดุงวิทยา) พระนครศรีอยุธยา 
๓๖๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดสามเพลง พระนครศรีอยุธยา 
๓๖๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดชางเหล็ก (พิบูลเกียรติ) พระนครศรีอยุธยา 
๓๖๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดทางยาว พระนครศรีอยุธยา 
๓๖๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดไมตราสมาชิการาม พระนครศรีอยุธยา 
๓๖๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดชางใหญ) พระนครศรีอยุธยา 
๓๖๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดจุฬามณี  

(ชุณหะจันทนประชาสรรคแ) 
พระนครศรีอยุธยา 

๓๖๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะหแ) พระนครศรีอยุธยา 
๓๖๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) พระนครศรีอยุธยา 
๓๖๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนเจาฟูาสราง พระนครศรีอยุธยา 
๓๗๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดบานสราง พระนครศรีอยุธยา 
๓๗๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดลาดระโหง พระนครศรีอยุธยา 
๓๗๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) พระนครศรีอยุธยา 
๓๗๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดตาลานใต (เจริญวิทยา) พระนครศรีอยุธยา 
๓๗๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง พระนครศรีอยุธยา 
๓๗๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส พระนครศรีอยุธยา 
๓๗๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ ๕๗) พระนครศรีอยุธยา 
๓๗๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดคูสลอด พระนครศรีอยุธยา 
๓๗๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา 
๓๗๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดบางซายใน พระนครศรีอยุธยา 



๑๔ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๘๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางซายนอก พระนครศรีอยุธยา 
๓๘๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดวังชะโด พระนครศรีอยุธยา 
๓๘๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนคอตัน พระนครศรีอยุธยา 
๓๘๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดกระแซง"จันทไพโรจนแวิทยา" พระนครศรีอยุธยา 
๓๘๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนบานเชียงรากนอย พระนครศรีอยุธยา 
๓๘๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา 
๓๘๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดเชิงเลน พระนครศรีอยุธยา 
๓๘๗ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดสนามไชย พระนครศรีอยุธยา 
๓๘๘ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวดันาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) พระนครศรีอยุธยา 
๓๘๙ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดโบสถแ พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๐ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎรแบํารุง) พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๑ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๒ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดกําแพง พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๓ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนลาน  

(มนตรีประเสริฐอุปถัมภแ) 
พระนครศรีอยุธยา 

๓๙๔ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวัดบานแค พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๕ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนวดักลาง (ประมวญราษฎรแบํารุงวิทยแ) พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๖ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โรงเรียนจุฬาราษฎรแวิทยา พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๗ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดทายตลาด เพชรบุร ี
๓๙๘ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนหนองปรง (บุญมานุสรณแ) เพชรบุร ี
๓๙๙ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดตนสน (บุญมีโชตวิทิยา) เพชรบุร ี
๔๐๐ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานพพุูล เพชรบุร ี
๔๐๑ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองชุมพล เพชรบุร ี
๔๐๒ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนยางน้าํกลัดเหนือ เพชรบุร ี
๔๐๓ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานลิ้นชาง เพชรบุร ี
๔๐๔ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนหนองหญาปลอง (อุดมวนา) เพชรบุร ี
๔๐๕ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม 

(พัฒนวิเทศประชาสรรคแ) 
เพชรบุร ี

๔๐๖ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย เพชรบุร ี
๔๐๗ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานทาแรง (สหราษฎรแ) เพชรบุร ี
๔๐๘ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนวดัเขาตะเครา(ประสพประชาสรรคแ) เพชรบุร ี
๔๐๙ สพป. เพชรบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานสามแพรก เพชรบุร ี



๑๕ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๔๑๐ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองปืนแตก เพชรบุร ี
๔๑๑ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานดานโง เพชรบุร ี
๔๑๒ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานแมคะเมย เพชรบุร ี
๔๑๓ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานตนเกต เพชรบุร ี
๔๑๔ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหวา เพชรบุร ี
๔๑๕ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหวยเสือ (มงคลประชาสรรคแ) เพชรบุร ี
๔๑๖ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองเผาถาน เพชรบุร ี
๔๑๗ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนนิคมสรางตนเองเขื่อนเพชร เพชรบุร ี
๔๑๘ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหวยกวางจริง เพชรบุร ี
๔๑๙ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองโรง เพชรบุร ี
๔๒๐ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานปาุเด็ง เพชรบุร ี
๔๒๑ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดถ้ํารงคแ เพชรบุร ี
๔๒๒ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองศาลา เพชรบุร ี
๔๒๓ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานโปุงแย เพชรบุร ี
๔๒๔ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดชางแทงกระจาด (จันทรแจํานง) เพชรบุร ี
๔๒๕ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานอางหิน เพชรบุร ี
๔๒๖ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานทายาง (ประชาสรรคแ) เพชรบุร ี
๔๒๗ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานสระพระ เพชรบุร ี
๔๒๘ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะหแ) เพชรบุร ี
๔๒๙ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานทาโล เพชรบุร ี
๔๓๐ สพป. เพชรบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองเขาออน เพชรบุร ี
๔๓๑ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบานหนองมวง ระยอง 
๔๓๒ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบานมะเดื่อ ระยอง 
๔๓๓ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบานเขาตาอ๋ิน ระยอง 
๔๓๔ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ระยอง 
๔๓๕ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบานทุงเค็ด ระยอง 
๔๓๖ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดสมอโพรง ระยอง 
๔๓๗ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบานยางเอน ระยอง 
๔๓๘ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดทุงควายกิน ระยอง 
๔๓๙ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดเนินทราย ระยอง 
๔๔๐ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดกะแส (สวัสดิ์มิตรอนุกูล) ระยอง 
๔๔๑ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดชากมะกรูด ระยอง 
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๔๔๒ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบานคลองปุาไม ระยอง 
๔๔๓ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดกองดิน ระยอง 
๔๔๔ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบานหวยทับมอญ ระยอง 
๔๔๕ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบานชุมแสง ระยอง 
๔๔๖ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบานสองสลึง ระยอง 
๔๔๗ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบานเขาชะอางครอมคลอง ระยอง 
๔๔๘ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนบานชาํฆอ ระยอง 
๔๔๙ สพป. ระยอง เขต ๒ โรงเรียนวัดพลงไสว ระยอง 
๔๕๐ สพป. ราชบุร ีเขต ๑ โรงเรียนวัดวังมะนาว (อิสฺสโรปถัมภแ) ราชบุร ี
๔๕๑ สพป. ราชบุร ีเขต ๑ โรงเรียนรุจิรพัฒนแ ราชบุร ี
๔๕๒ สพป. ราชบุร ีเขต ๑ โรงเรียนบานไพรสะเดา ราชบุร ี
๔๕๓ สพป. ราชบุร ีเขต ๑ โรงเรียนบานหนองจอก (จิตต-ิบุญศร)ี ราชบุร ี
๔๕๔ สพป. ราชบุร ีเขต ๑ โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี ราชบุร ี
๔๕๕ สพป. ราชบุร ีเขต ๑ โรงเรียนบานหนองศาลเจา ราชบุร ี
๔๕๖ สพป. ราชบุร ีเขต ๑ โรงเรียนบานหวยศาลา ราชบุร ี
๔๕๗ สพป. ราชบุร ีเขต ๑ โรงเรียนบานหนองลังกา ราชบุร ี
๔๕๘ สพป. ราชบุร ีเขต ๑ โรงเรียนบานหนองไผ ราชบุร ี
๔๕๙ สพป. ราชบุร ีเขต ๑ โรงเรียนวัดชัฏใหญ ราชบุร ี
๔๖๐ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดมวง (สาํนักงานสลากกินแบง

รัฐบาลสมทบสราง ๓๖๗) 
ราชบุร ี

๔๖๑ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) ราชบุร ี
๔๖๒ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดโกสินารายนแ ราชบุร ี
๔๖๓ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (ดงมะมวง) ราชบุร ี
๔๖๔ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดบึงกระจับ 

(รัฐประชาตันติธนานนทแ) 
ราชบุร ี

๔๖๕ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดหนองกลางดาน 
(สมบุญประชานุเคราะหแ) 

ราชบุร ี

๔๖๖ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนบานหนองกระทุม 
(จันทรแประชานุเคราะหแ) 

ราชบุร ี

๔๖๗ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนบานหนองใยบัว ราชบุร ี
๔๖๘ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนบานหนองกวาง (กรป.กลางอุปถัมภแ) ราชบุร ี
๔๖๙ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวดัมณีโชต ิ(เทียมประชานุเคราะหแ) ราชบุร ี
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๔๗๐ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดเขาพระ ราชบุร ี
๔๗๑ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 

(ดอนกระเบื้องราษฎรแบํารุง) 
ราชบุร ี

๔๗๒ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดเขาสม ราชบุร ี
๔๗๓ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ราชบุร ี
๔๗๔ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนบานรางสีหมอก 

(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรคแ) 
ราชบุร ี

๔๗๕ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดบัวงาม 
(โสภณปทุมรักษแประชาสรรคแ) 

ราชบุร ี

๔๗๖ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวดัอมรญาตสิมาคม (อมรวิทยาคาร) ราชบุร ี
๔๗๗ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุล) ราชบุร ี
๔๗๘ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) ราชบุร ี
๔๗๙ สพป. ราชบุร ีเขต ๒ โรงเรียนบานโปุงวิทยาคม ราชบุร ี
๔๘๐ สพป. ลพบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานวังเพลิง ลพบุร ี
๔๘๑ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานดงดินแดง ลพบุร ี
๔๘๒ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหวยใหญ ลพบุร ี
๔๘๓ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลอําเภอสนธิ(บานหนองรี) ลพบุร ี
๔๘๔ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนพรหมรังษี ลพบุร ี
๔๘๕ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานคลอง ลพบุร ี
๔๘๖ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโคกสลุง ลพบุร ี
๔๘๗ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลลาํนารายณแ ลพบุร ี
๔๘๘ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานเขายายกะตา ลพบุร ี
๔๘๙ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนแกงเสือเตน ลพบุร ี
๔๙๐ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗ ลพบุร ี
๔๙๑ สพป. ลพบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานเขาขวาง ลพบุร ี
๔๙๒ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดตําหรุมิตรภาพที่ ๖๕ สมุทราปราการ 
๔๙๓ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณแ สมุทราปราการ 
๔๙๔ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สมุทราปราการ 
๔๙๕ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดทองคุง สมุทราปราการ 
๔๙๖ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนอินทรัมพรรยแอนุสรณแ สมุทราปราการ 
๔๙๗ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนคลองบางปิ้ง สมุทราปราการ 
๔๙๘ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สมุทราปราการ 
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๔๙๙ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนปูอมพระจุลจอมเกลา สมุทราปราการ 
๕๐๐ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดกองแกว สมุทราปราการ 
๕๐๑ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดบางน้าํผึ้งนอก สมุทราปราการ 
๕๐๒ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดบางฝาูย สมุทราปราการ 
๕๐๓ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดบางโปรง สมุทราปราการ 
๕๐๔ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดคลองเกา สมุทราปราการ 
๕๐๕ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดปุาเกด สมุทราปราการ 
๕๐๖ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดมหาวงษแ สมุทราปราการ 
๕๐๗ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนบานขุนสมุทรไทย สมุทราปราการ 
๕๐๘ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดราษฎรแโพธิ์ทอง สมุทราปราการ 
๕๐๙ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดครุใน สมุทราปราการ 
๕๑๐ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดคลองสวน สมุทราปราการ 
๕๑๑ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดบางกระสอบ สมุทราปราการ 
๕๑๒ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนวัดแหลมฟูาผา สมุทราปราการ 
๕๑๓ สพป. สมุทราปราการ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพชิัยสงคราม สมุทราปราการ 
๕๑๔ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ สมุทราปราการ 
๕๑๕ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนสุเหราคลองใหม สมุทราปราการ 
๕๑๖ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดบสงพลีใหญกลาง สมุทราปราการ 
๕๑๗ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สมุทราปราการ 
๕๑๘ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนคลองบานระกาศ สมุทราปราการ 
๕๑๙ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนคลองบางกะสี สมุทราปราการ 
๕๒๐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดจระเขใหญ สมุทราปราการ 
๕๒๑ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดศรีตรีนอย สมุทราปราการ 
๕๒๒ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดเสาธงนอก สมุทราปราการ 
๕๒๓ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สมุทราปราการ 
๕๒๔ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดสวางอารมณแ สมุทราปราการ 
๕๒๕ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนตลาดบางพลีนอย สมุทราปราการ 
๕๒๖ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบานระกาศ สมุทราปราการ 
๕๒๗ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดหนามแดง สมุทราปราการ 
๕๒๘ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดกิ่งแกว สมุทราปราการ 
๕๒๙ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎรแ สมุทราปราการ 
๕๓๐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดโคธารม สมุทราปราการ 



๑๙ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๕๓๑ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดบัวโรย สมุทราปราการ 
๕๓๒ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนวัดนาคราช สมุทราปราการ 
๕๓๓ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรมณีรัตนแ สมุทรสาคร 
๕๓๔ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดบางขุด (อุนพิทยาคาร) สมุทรสาคร 
๕๓๕ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดอางทอง สมุทรสาคร 
๕๓๖ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดทาเสา สมุทรสาคร 
๕๓๗ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนบานคลองกระทุมแบน สมุทรสาคร 
๕๓๘ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดหนองนกไข สมุทรสาคร 
๕๓๙ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎรแนุสรณแ) สมุทรสาคร 
๕๔๐ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนบานวังจรเข สมุทรสาคร 
๕๔๑ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนบานออมโรงหีบ สมุทรสาคร 
๕๔๒ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒนแ  

(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถมัภแฯ 
สมุทรสาคร 

๕๔๓ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดปูอมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร 
๕๔๔ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนสหกรณแกสิกรรมชายทะเล สมุทรสาคร 
๕๔๕ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนอนุบาลบานแพว (วันครู๒๕๐๐) สมุทรสาคร 
๕๔๖ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดบางยาง สมุทรสาคร 
๕๔๗ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนวัดออมนอย สมุทรสาคร 
๕๔๘ สพป. สมุทรสาคร โรงเรียนบานสวนหลวง สมุทรสาคร 
๕๔๙ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานทุงพลวง สระแกว 
๕๕๐ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานหวย สระแกว 
๕๕๑ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานทาเกษม สระแกว 
๕๕๒ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานโคกมะตูม สระแกว 
๕๕๓ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานคลองหมี สระแกว 
๕๕๔ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานเนินดินแดง สระแกว 
๕๕๕ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานแกง สระแกว 
๕๕๖ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานทาชาง สระแกว 
๕๕๗ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานไรสามศรี สระแกว 
๕๕๘ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานเขานอยสามัคคี สระแกว 
๕๕๙ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานวังบูรพา สระแกว 
๕๖๐ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานคลองน้ําใส สระแกว 
๕๖๑ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานหนองปักหลัก สระแกว 



๒๐ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๕๖๒ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแกว สระแกว 
๕๖๓ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานพระเพลิง สระแกว 
๕๖๔ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานทาแยก สระแกว 
๕๖๕ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานเขาแหลม สระแกว 
๕๖๖ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานวังใหม สระแกว 
๕๖๗ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนวังศรีทอง สระแกว 
๕๖๘ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจแ สระแกว 
๕๖๙ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานวังใหม สระแกว 
๕๗๐ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานหนองปรือ สระแกว 
๕๗๑ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานหนองนกกระเรียน สระแกว 
๕๗๒ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานวังทอง สระแกว 
๕๗๓ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานคลองยายอินทรแ สระแกว 
๕๗๔ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานคลองเจริญสุข สระแกว 
๕๗๕ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานโคกนอย สระแกว 
๕๗๖ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานซับสิงโต สระแกว 
๕๗๗ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานไทรทอง สระแกว 
๕๗๘ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานวังยาง สระแกว 
๕๗๙ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานพรหมนิมิต สระแกว 
๕๘๐ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานทัพหลวง สระแกว 
๕๘๑ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานหนองหวา สระแกว 
๕๘๒ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานภูเงิน สระแกว 
๕๘๓ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานคลองเจริญ สระแกว 
๕๘๔ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานศาลาลาํดวน สระแกว 
๕๘๕ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานทุงหินโคน สระแกว 
๕๘๖ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานเนินสายฝน (แหลมทอง) สระแกว 
๕๘๗ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานซับมะนาว สระแกว 
๕๘๘ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานเขามะกา สระแกว 
๕๘๙ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานหนองเตียน สระแกว 
๕๙๐ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานเนินสวนออย สระแกว 
๕๙๑ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนธรรมยานประยุต สระแกว 
๕๙๒ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานเขาขา สระแกว 
๕๙๓ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานคลองน้ําเขียว สระแกว 



๒๑ 
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๕๙๔ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานทาระพา สระแกว 
๕๙๕ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานคลองสําอางคแ สระแกว 
๕๙๖ สพป. สระแกว เขต ๑ โรงเรียนบานหนองขี้เห็น สระแกว 
๕๙๗ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบีกริม สระแกว 
๕๙๘ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานคลองวัว สระแกว 
๕๙๙ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานกุดมวง สระแกว 
๖๐๐ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนเมืองไผ สระแกว 
๖๐๑ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สระแกว 
๖๐๒ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานโคกสามัคคี สระแกว 
๖๐๓ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานโนนหมากมุน สระแกว 
๖๐๔ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานเนินผาสุก สระแกว 
๖๐๕ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแสง สระแกว 
๖๐๖ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานเขาจาน สระแกว 
๖๐๗ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานคลองมะนาว สระแกว 
๖๐๘ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานพราว สระแกว 
๖๐๙ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานภักดีแผนดิน สระแกว 
๖๑๐ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานหนองตะเคียนบอน สระแกว 
๖๑๑ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนองไผ สระแกว 
๖๑๒ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานเจริญสุข สระแกว 
๖๑๓ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานใหมไทยถาวร สระแกว 
๖๑๔ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนประเสริฐ-นอยรุจิวงศแ ๑ สระแกว 
๖๑๕ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานทดวงศแสมบูรณแ สระแกว 
๖๑๖ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานแสง สระแกว 
๖๑๗ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๓ สระแกว 
๖๑๘ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานหนองน้ําใส สระแกว 
๖๑๙ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานแซรแออ สระแกว 
๖๒๐ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานเขาพรมสุวรรณ สระแกว 
๖๒๑ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานใหมทหารบกพัฒนา สระแกว 
๖๒๒ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนชองกุมวิทยา สระแกว 
๖๒๓ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานหนองผักบุง สระแกว 
๖๒๔ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานโนนสาวเอ สระแกว 
๖๒๕ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนสระปทุม สระแกว 



๒๒ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๖๒๖ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ สระแกว 
๖๒๗ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานโคก สระแกว 
๖๒๘ สพป. สระแกว เขต ๒ โรงเรียนบานบอหลวง สระแกว 
๖๒๙ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานครัว (ซิเมนตแไทยสงเคราะหแ) สระบุร ี 
๖๓๐ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดมวงนอย สระบุร ี 
๖๓๑ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดโนนสภาราม  

(นารท วาจาวุทธ อุปถัมภแ)  
สระบุร ี 

๖๓๒ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนหนาพระลาน (พิบูลสงเคราะหแ) สระบุร ี 
๖๓๓ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สระบุร ี 
๖๓๔ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดหวยบง (บริษัทขาวไทย

จํากัด สงเคราะหแ ๓ ) 
สระบุร ี 

๖๓๕ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดไกเสา (พันธุแพิทยาคาร) สระบุร ี 
๖๓๖ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานมวงฝาูย สระบุร ี 
๖๓๗ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดเจาฟาู (ยอดวิทยานุกูล) สระบุร ี 
๖๓๘ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดปฺอกแปฺก สระบุร ี 
๖๓๙ สพป. สระบุรี เขต ๑ โรงเรียนทายพิกุล  

(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะหแ๖๘) 
สระบุร ี 

๖๔๐ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง  
(วรมิตรภัทรายุวราษฎรแประดษิฐแ) 

สระบุร ี 

๖๔๑ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหาดสองแคว สระบุร ี 
๖๔๒ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบานดง สระบุร ี 
๖๔๓ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเขานอยจอมสวรรคแ สระบุร ี 
๖๔๔ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดขอนชะโงก 

(เขียววิมลราษฎรแอุปถัมภแ) 
สระบุร ี 

๖๔๕ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดวังยาง สระบุร ี 
๖๔๖ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานทาฤทธิ์ สระบุร ี 
๖๔๗ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหวยคงคาวราวาส สระบุร ี 
๖๔๘ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานโคกสะอาด สระบุร ี 
๖๔๙ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดนาบุญ สระบุร ี 
๖๕๐ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดปุาไผ สระบุร ี 
๖๕๑ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเจริญธรรม สระบุร ี 
๖๕๒ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหัวถนน สระบุร ี 



๒๓ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๖๕๓ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาแกวมุขดาราม สระบุร ี 
๖๕๔ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองตอตะเคียน สระบุร ี 
๖๕๕ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานคลองไทร สระบุร ี 
๖๕๖ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดชาํผักแพว สระบุร ี 
๖๕๗ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส สระบุร ี 
๖๕๘ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานซับปลากั้ง สระบุร ี 
๖๕๙ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานใหมทุงดินขอ สระบุร ี 
๖๖๐ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโพนทอง สระบุร ี 
๖๖๑ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานซับกระดาน สระบุร ี 
๖๖๒ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองผักหนอก สระบุร ี 
๖๖๓ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานชอง สระบุร ี 
๖๖๔ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน สระบุร ี 
๖๖๕ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองแค  

(วัดใหญวันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภแ) 
สระบุร ี 

๖๖๖ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโปุงกอนเสา สระบุร ี 
๖๖๗ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สระบุร ี 
๖๖๘ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดทาสโีพธิ์เหนือ สระบุร ี 
๖๖๙ สพป. สระบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุร ี 
๖๗๐ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สิงหแบุรี 
๖๗๑ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดขอย สิงหแบุรี 
๖๗๒ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงหแบุรี สิงหแบุรี 
๖๗๓ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สิงหแบุรี 
๖๗๔ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนบานเกา สิงหแบุรี 
๖๗๕ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดเกาชั่ง สิงหแบุรี 
๖๗๖ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บานหนองกระทุม) สิงหแบุรี 
๖๗๗ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนอนุบาลทาชาง สิงหแบุรี 
๖๗๘ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดโสภา สิงหแบุรี 
๖๗๙ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม สิงหแบุรี 
๖๘๐ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดสาธุการาม สิงหแบุรี 
๖๘๑ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดหวย สิงหแบุรี 
๖๘๒ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สิงหแบุรี 
๖๘๓ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม สิงหแบุรี 



๒๔ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๖๘๔ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดดอนเจดียแ สิงหแบุรี 
๖๘๕ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดประดับ สิงหแบุรี 
๖๘๖ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนชุมชนวัดกลางทาขาม สิงหแบุรี 
๖๘๗ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดสิงหแ สิงหแบุรี 
๖๘๘ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดกระทุมปี่ สิงหแบุรี 
๖๘๙ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี สิงหแบุรี 
๖๙๐ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดตุมหู สิงหแบุรี 
๖๙๑ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดระนาม สิงหแบุรี 
๖๙๒ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดการอง สิงหแบุรี 
๖๙๓ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สิงหแบุรี 
๖๙๔ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดพระปรางคแมุนี สิงหแบุรี 
๖๙๕ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนบานทุงกลับ สิงหแบุรี 
๖๙๖ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) สิงหแบุรี 
๖๙๗ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล สิงหแบุรี 
๖๙๘ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดแหลมคาง สิงหแบุรี 
๖๙๙ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดนอย สิงหแบุรี 
๗๐๐ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดทาอิฐ สิงหแบุรี 
๗๐๑ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดอัมพวัน สิงหแบุรี 
๗๐๒ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สิงหแบุรี 
๗๐๓ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ สิงหแบุรี 
๗๐๔ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดบางปูน สิงหแบุรี 
๗๐๕ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดบานลาํ สิงหแบุรี 
๗๐๖ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดบานจา (เอ่ียมโหมดอนุสรณแ) สิงหแบุรี 
๗๐๗ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนอนุบาลบางระจัน สิงหแบุรี 
๗๐๘ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนอนุบาลอินทรแบุรี (วัดโพธิ์ศรี) สิงหแบุรี 
๗๐๙ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนชุมชนวัดตราชู สิงหแบุรี 
๗๑๐ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดโบสถแ สิงหแบุรี 
๗๑๑ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สิงหแบุรี 
๗๑๒ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ สิงหแบุรี 
๗๑๓ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนบานคูเมือง สิงหแบุรี 
๗๑๔ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดกลาง สิงหแบุรี 
๗๑๕ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดเสือขาม สิงหแบุรี 



๒๕ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๗๑๖ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สิงหแบุรี 
๗๑๗ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนประโชติการาม สิงหแบุรี 
๗๑๘ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดโพธิ์หอม สิงหแบุรี 
๗๑๙ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนวัดจักรสีหแ สิงหแบุรี 
๗๒๐ สพป. สิงหแบุรี โรงเรียนบานหนองลีวิทยาคม สิงหแบุรี 
๗๒๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดราษฎรแบํารุง สุพรรณบุรี 
๗๒๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันตแ สุพรรณบุรี 
๗๒๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดบานกลวย สุพรรณบุรี 
๗๒๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดไผเกาะโพธิ์งาม สุพรรณบุรี 
๗๒๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดลาดตาล สุพรรณบุรี 
๗๒๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดแกว สุพรรณบุรี 
๗๒๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดคันทด สุพรรณบุรี 
๗๒๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดศรีษะเกษ สุพรรณบุรี 
๗๒๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดพิหารแดง สุพรรณบุรี 
๗๓๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดราษฎรแศรัทธาธรรม สุพรรณบุรี 
๗๓๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดจําป ี สุพรรณบุรี 
๗๓๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดคูบัว สุพรรณบุรี 
๗๓๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองเพียน สุพรรณบุรี 
๗๓๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๒  

(วัดลาดหอย) 
สุพรรณบุรี 

๗๓๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม สุพรรณบุรี 
๗๓๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดคณฑี สุพรรณบุรี 
๗๓๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดยางยี่แส สุพรรณบุรี 
๗๓๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองโพธแ สุพรรณบุรี 
๗๓๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนดอนสุโข สุพรรณบุรี 
๗๔๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสระพังลาน สุพรรณบุรี 
๗๔๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดนันทวัน สุพรรณบุรี 
๗๔๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสระยายโสม สุพรรณบุรี 
๗๔๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร สุพรรณบุรี 
๗๔๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ สุพรรณบุรี 
๗๔๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดใหมนพรัตนแ สุพรรณบุรี 
๗๔๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแหน สุพรรณบุรี 



๒๖ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๗๔๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดทับกระดาน สุพรรณบุรี 
๗๔๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ๒ วัดวังตะกู สุพรรณบุรี 
๗๔๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองกระดี่ สุพรรณบุรี 
๗๕๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดรางกราง สุพรรณบุรี 
๗๕๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเวฬวุัน สุพรรณบุรี 
๗๕๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานนเรศ สุพรรณบุรี 
๗๕๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสระดาน สุพรรณบุรี 
๗๕๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดสระกรางเจริญธรรม สุพรรณบุรี 
๗๕๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหัวทํานบ สุพรรณบุรี 
๗๕๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส สุพรรณบุรี 
๗๕๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานรางโพธิ์ สุพรรณบุรี 
๗๕๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานเขาชานหมาก สุพรรณบุรี 
๗๕๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สุพรรณบุรี 
๗๖๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดโภคาราม สุพรรณบุรี 
๗๖๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดเนินพระปรางคแ สุพรรณบุรี 
๗๖๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานดงกระเชา สุพรรณบุรี 
๗๖๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองจิกรากขา สุพรรณบุรี 
๗๖๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานหวยมาลอย สุพรรณบุรี 
๗๖๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานสระกระโจม สุพรรณบุรี 
๗๖๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดดอนมะนาว สุพรรณบุรี 
๗๖๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานสระบัวทอง สุพรรณบุรี 
๗๖๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดยานซื่อ สุพรรณบุรี 
๗๖๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดทาจัด สุพรรณบุรี 
๗๗๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนวัดบางบอน สุพรรณบุรี 
๗๗๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ โรงเรียนบานโปุงพรานอินทรแ สุพรรณบุรี 
๗๗๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดทามะนาว สุพรรณบุรี 
๗๗๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองตาแกว สุพรรณบุรี 
๗๗๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดไทร สุพรรณบุรี 
๗๗๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานวังยาว สุพรรณบุรี 
๗๗๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดบานสระ สุพรรณบุรี 
๗๗๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองกระดี่ สุพรรณบุรี 
๗๗๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนพัฒนาปากน้าํ สุพรรณบุรี 
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๗๗๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานดงเสลา สุพรรณบุรี 
๗๘๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดน้ําพ ุ สุพรรณบุรี 
๗๘๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดโคกหมอ สุพรรณบุรี 
๗๘๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดลาดสิงหแ สุพรรณบุรี 
๗๘๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานราษฎรแบํารุง สุพรรณบุรี 
๗๘๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดลาํพันบอง สุพรรณบุรี 
๗๘๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองไผ สุพรรณบุรี 
๗๘๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดใหมสระพลอย สุพรรณบุรี 
๗๘๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวนัรัต สุพรรณบุรี 
๗๘๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานทุงหนองแกว สุพรรณบุรี 
๗๘๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดวังคัน สุพรรณบุรี 
๗๙๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองราชวัตร สุพรรณบุรี 
๗๙๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานสระเตย สุพรรณบุรี 
๗๙๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองสะเดา สุพรรณบุรี 
๗๙๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดทุงแฝก สุพรรณบุรี 
๗๙๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดกรางสามยอด สุพรรณบุรี 
๗๙๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดเดิมบาง สุพรรณบุรี 
๗๙๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานมาบพะยอม สุพรรณบุรี 
๗๙๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนสวนปาุองคแพระ สุพรรณบุรี 
๗๙๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานพุบองปุาช ี สุพรรณบุรี 
๗๙๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดกกตาด สุพรรณบุรี 
๘๐๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดวังสาํเภาลม สุพรรณบุรี 
๘๐๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานสระบัวก่ํา สุพรรณบุรี 
๘๐๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดวังกุลา สุพรรณบุรี 
๘๐๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองผักนาก สุพรรณบุรี 
๘๐๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดวังหวา สุพรรณบุรี 
๘๐๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สุพรรณบุรี 
๘๐๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดวังหิน สุพรรณบุรี 
๘๐๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานทัพหลวง สุพรรณบุรี 
๘๐๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดกาบบัว สุพรรณบุรี 
๘๐๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดทับผึ้งนอย สุพรรณบุรี 
๘๑๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองโรง สุพรรณบุรี 
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๘๑๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดยางนอน สุพรรณบุรี 
๘๑๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดสามเอก สุพรรณบุรี 
๘๑๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองบัวทอง สุพรรณบุรี 
๘๑๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานเขาดิน สุพรรณบุรี 
๘๑๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานแหลมสะแก สุพรรณบุรี 
๘๑๖ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองโก สุพรรณบุรี 
๘๑๗ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองอุโลก สุพรรณบุรี 
๘๑๘ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนนิคมสรางตนเองกระเสียว ๑ สุพรรณบุรี 
๘๑๙ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ สุพรรณบุรี 
๘๒๐ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดบานทึง สุพรรณบุรี 
๘๒๑ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแหน สุพรรณบุรี 
๘๒๒ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานกกเชียง สุพรรณบุรี 
๘๒๓ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดดอนประดู สุพรรณบุรี 
๘๒๔ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนวัดดอนสําโรง สุพรรณบุรี 
๘๒๕ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองอิงพิง สุพรรณบุรี 
๘๒๖ สพป. อางทอง  โรงเรียนวดัมะนาวหวาน (ราษฎรแวิริยะบํารุง) อางทอง 
๘๒๗ สพป. อางทอง  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท  

(นรสิงหแประชาสรรคแ) 
อางทอง 

๘๒๘ สพป. อางทอง  โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง อางทอง 
ภาคเหนือ (สพป.๖๙๘) 

๘๒๙ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานไรใหม กําแพงเพชร 
๘๓๐ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานโคงไผ กําแพงเพชร 
๘๓๑ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กําแพงเพชร 
๘๓๒ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานใหมหนองยาง กําแพงเพชร 
๘๓๓ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานซับใหญศึกษานารีอนุสรนแ กําแพงเพชร 
๘๓๔ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานโชคชัยพัฒนา กําแพงเพชร 
๘๓๕ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานหวยแกวสามัคคีธรรม กําแพงเพชร 
๘๓๖ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานโปุงดูประชาอุทิศ กําแพงเพชร 
๘๓๗ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนคีรีวงศแวัฒนา กําแพงเพชร 
๘๓๘ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานบึงหลม กําแพงเพชร 
๘๓๙ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานทาขามสามัคคี กําแพงเพชร 
๘๔๐ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานพัดโบก กําแพงเพชร 
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๘๔๑ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานหัวเสลา กําแพงเพชร 
๘๔๒ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานหนองคลาพงษแทอง กําแพงเพชร 
๘๔๓ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานอุดมสามัคคี กําแพงเพชร 
๘๔๔ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานดงเจริญ กําแพงเพชร 
๘๔๕ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐแ กําแพงเพชร 
๘๔๖ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนวัดพิกุลทอง กําแพงเพชร 
๘๔๗ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนทุงนอยพัฒนา กําแพงเพชร 
๘๔๘ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานหนองโมก กําแพงเพชร 
๘๔๙ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานหนองผักหนาม กําแพงเพชร 
๘๕๐ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานชายเคือง กําแพงเพชร 
๘๕๑ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานโพธิ์เอน กําแพงเพชร 
๘๕๒ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานทุงทอง กําแพงเพชร 
๘๕๓ สพป. กําแพงเพชร เขต ๒ โรงเรียนบานถนนนอย กําแพงเพชร 
๘๕๔ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยมะแกง เชียงราย 
๘๕๕ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนเวียงผาวิทยา เชียงราย 
๘๕๖ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานปากสวน เชียงราย 
๘๕๗ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงปุาเปาู เชียงราย 
๘๕๘ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานกลวย เชียงราย 
๘๕๙ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนปากอายหวยชมภู เชียงราย 
๘๖๐ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนโปุงน้ํารอนวิทยา เชียงราย 
๘๖๑ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานปาุต฿าก เชียงราย 
๘๖๒ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานปาุสาน เชียงราย 
๘๖๓ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานโปุงเทว ี เชียงราย 
๘๖๔ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานฮางต่าํ เชียงราย 
๘๖๕ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนธารทองวิทยา เชียงราย 
๘๖๖ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานสันกางปลา เชียงราย 
๘๖๗ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานบังกาลาํ เชียงราย 
๘๖๘ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น เชียงราย 
๘๖๙ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานโปุงเหนือ เชียงราย 
๘๗๐ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานโปุงนก เชียงราย 
๘๗๑ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนทาก฿อพลับพลาพิทยา เชียงราย 
๘๗๒ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานหนองผํา เชียงราย 
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๘๗๓ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานปาุตึงงาม เชียงราย 
๘๗๔ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานเหมืองงา เชียงราย 
๘๗๕ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนโปุงแพรวิทยา เชียงราย 
๘๗๖ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนหวยสานยาววิทยา เชียงราย 
๘๗๗ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนหวยน้ําขุนวิทยา เชียงราย 
๘๗๘ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนดอยเวียงผาพัทยา เชียงราย 
๘๗๙ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลแมขะจาน เชียงราย 
๘๘๐ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานโปุง เชียงราย 
๘๘๑ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนแมตาแมว เชียงราย 
๘๘๒ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานทุงพราว เชียงราย 
๘๘๓ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนปางมะกาดวิทยา เชียงราย 
๘๘๔ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานปางมะขามปูอม เชียงราย 
๘๘๕ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก เชียงราย 
๘๘๖ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบัวสลีวิทยา เชียงราย 
๘๘๗ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานสันมะคา เชียงราย 
๘๘๘ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานแมพริก เชียงราย 
๘๘๙ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานโปุงปูเฟือง เชียงราย 
๘๙๐ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานขุนสรวย เชียงราย 
๘๙๑ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานปางก่ิว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) เชียงราย 
๘๙๒ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานสันมะแฟน เชียงราย 
๘๙๓ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานปาุจั่น เชียงราย 
๘๙๔ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยกลา เชียงราย 
๘๙๕ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนสันกลาง(ราษฎรแพัฒนา) เชียงราย 
๘๙๖ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยหญาไซ เชียงราย 
๘๙๗ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนเจดียแหลวงพิทยา เชียงราย 
๘๙๘ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานปาุกอดํา เชียงราย 
๘๙๙ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานผาบอง(คุรุราษฎรแสามัคคี) เชียงราย 
๙๐๐ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยโปุง เชียงราย 
๙๐๑ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานเมืองนอย เชียงราย 
๙๐๒ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยมะซาง เชียงราย 
๙๐๓ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานกู เชียงราย 
๙๐๔ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยมวง เชียงราย 
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๙๐๕ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนปุางิ้ววิทยา เชียงราย 
๙๐๖ สพป. เชียงราย เขต ๒ โรงเรียนบานแมตะละ เชียงราย 
๙๐๗ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานทาขาวเปลือก เชียงราย 
๙๐๘ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานทุงฟาูฮาม เชียงราย 
๙๐๙ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานปาุตึงพิทยานุกูล เชียงราย 
๙๑๐ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานปาุเหมือด เชียงราย 
๙๑๑ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานดอยจัน เชียงราย 
๙๑๒ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย เชียงราย 
๙๑๓ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานใหมพัฒนา เชียงราย 
๙๑๔ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานศรีกองงาม เชียงราย 
๙๑๕ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานไร เชียงราย 
๙๑๖ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานแหลว เชียงราย 
๙๑๗ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแหยง เชียงราย 
๙๑๘ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานแมแอบวิทยาคม เชียงราย 
๙๑๙ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานแมคําแมเงิน เชียงราย 
๙๒๐ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานปาุไรหลวงวิทยา เชียงราย 
๙๒๑ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานหวยเกี๋ยง เชียงราย 
๙๒๒ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานไทรทอง เชียงราย 
๙๒๓ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานมวงคํา เชียงราย 
๙๒๔ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานสันถนน เชียงราย 
๙๒๕ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานน้าํจาํ เชียงราย 
๙๒๖ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานปางสา เชียงราย 
๙๒๗ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี เชียงราย 
๙๒๘ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานหวยไร เชียงราย 
๙๒๙ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณแ) เชียงราย 
๙๓๐ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนชุมชนไมลุงขนมิตรภาพที่๑๖๙ เชียงราย 
๙๓๑ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานเวียงพาน เชียงราย 
๙๓๒ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานโปุงน้าํรอน เชียงราย 
๙๓๓ สพป. เชียงราย เขต ๓ โรงเรียนบานแมคํา (ประชานุเคราะหแ) เชียงราย 
๙๓๔ สพป. เชียงราย เขต ๔ โรงเรียนอนุบาลทุงทรายพัฒนา เชียงราย 
๙๓๕ สพป. เชียงราย เขต ๔ โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปุาบง เชียงราย 
๙๓๖ สพป. เชียงราย เขต ๔ โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด เชียงราย 
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๙๓๗ สพป. เชียงราย เขต ๔ โรงเรียนอนุบาลบานพระเนตร เชียงราย 
๙๓๘ สพป. เชียงราย เขต ๔ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา เชียงราย 
๙๓๙ สพป. เชียงราย เขต ๔ โรงเรียนหนองแรดวิทยา เชียงราย 
๙๔๐ สพป. เชียงราย เขต ๔ โรงเรียนบานรักแผนดิน เชียงราย 
๙๔๑ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานเหมืองแร เชียงใหม 
๙๔๒ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานหนองยาว เชียงใหม 
๙๔๓ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานโปุงน้าํรอน เชียงใหม 
๙๔๔ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานขอบดง เชียงใหม 
๙๔๕ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานปางสัก เชียงใหม 
๙๔๖ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานแมสูนนอย เชียงใหม 
๙๔๗ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานหวยงูกลาง เชียงใหม 
๙๔๘ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานมอนปิ่น เชียงใหม 
๙๔๙ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานโปุงถืบ เชียงใหม 
๙๕๐ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานสันทรายคองนอย เชียงใหม 
๙๕๑ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานเปียงหลวง เชียงใหม 
๙๕๒ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานมวงปฺอก เชียงใหม 
๙๕๓ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานนามน เชียงใหม 
๙๕๔ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานปางปอ เชียงใหม 
๙๕๕ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานหวยทรายขาว เชียงใหม 
๙๕๖ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนพัฒนาตนน้ําขุนคอง เชียงใหม 
๙๕๗ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานเมืองงาย เชียงใหม 
๙๕๘ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานปางมะเยา เชียงใหม 
๙๕๙ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม เชียงใหม 
๙๖๐ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานแมนะ เชียงใหม 
๙๖๑ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานแมออใน เชียงใหม 
๙๖๒ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานฮางต่าํ เชียงใหม 
๙๖๓ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานหวยมวง เชียงใหม 
๙๖๔ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานดง เชียงใหม 
๙๖๕ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานหวยปู เชียงใหม 
๙๖๖ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานปางตนเดื่อ เชียงใหม 
๙๖๗ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานโปุงไฮ เชียงใหม 
๙๖๘ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บานทาตอน) เชียงใหม 
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๙๖๙ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานสันตนหมื้อ เชียงใหม 
๙๗๐ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนโชติคุณเกษมบานเมืองงาม เชียงใหม 
๙๗๑ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานหัวนา เชียงใหม 
๙๗๒ สพป. เชียงใหม เขต ๓ โรงเรียนบานแมงอนกลาง เชียงใหม 
๙๗๓ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานขุนแมตื่นนอย เชียงใหม 
๙๗๔ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนตรีมิตรวิทยา เชียงใหม 
๙๗๕ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานหวยน้ําขาว เชียงใหม 
๙๗๖ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานบอสล ี เชียงใหม 
๙๗๗ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานดอยคํา เชียงใหม 
๙๗๘ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานหวยปลิง เชียงใหม 
๙๗๙ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานยางครก เชียงใหม 
๙๘๐ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานทุงจําเริง เชียงใหม 
๙๘๑ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานนอยหวยรินวิทยา เชียงใหม 
๙๘๒ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานยางเปียง เชียงใหม 
๙๘๓ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานแอนจัดสรร เชียงใหม 
๙๘๔ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานพุย เชียงใหม 
๙๘๕ สพป. เชียงใหม เขต ๕ โรงเรียนบานแมอางขาง เชียงใหม 
๙๘๖ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานหวยทราย เชียงใหม 
๙๘๗ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแมนาจร เชียงใหม 
๙๘๘ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานจันทรแ เชียงใหม 
๙๘๙ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานทาขาม เชียงใหม 
๙๙๐ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานสบเตี๊ยะ เชียงใหม 
๙๙๑ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานสบวาก เชียงใหม 
๙๙๒ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานทุงแก เชียงใหม 
๙๙๓ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานสบแจมฝั่งซาย เชียงใหม 
๙๙๔ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแปะ เชียงใหม 
๙๙๕ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานใหมสารภี เชียงใหม 
๙๙๖ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานเนินวิทยา เชียงใหม 
๙๙๗ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานหวยน้ําดิบ เชียงใหม 
๙๙๘ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนศรีจอมทอง เชียงใหม 
๙๙๙ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานโรงวัว เชียงใหม 

๑๐๐๐ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแมแฮเหนือ เชียงใหม 
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ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๑๐๐๑ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนทแ เชียงใหม 
๑๐๐๒ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแมแดดนอย เชียงใหม 
๑๐๐๓ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานปางหินฝน เชียงใหม 
๑๐๐๔ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานปางอุเง เชียงใหม 
๑๐๐๕ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานขุนกลาง เชียงใหม 
๑๐๐๖ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานน้าํตกแมกลาง เชียงใหม 
๑๐๐๗ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานขวงเปาเหนือ เชียงใหม 
๑๐๐๘ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานทาหลุก เชียงใหม 
๑๐๐๙ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานปากทางทาลี่ เชียงใหม 
๑๐๑๐ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแมมะลอ เชียงใหม 
๑๐๑๑ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแมสอย เชียงใหม 
๑๐๑๒ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานทุงยาว เชียงใหม 
๑๐๑๓ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานหวยผา เชียงใหม 
๑๐๑๔ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนชุมชนบานพราวหนุม เชียงใหม 
๑๐๑๕ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแมตูม เชียงใหม 
๑๐๑๖ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแมมุ เชียงใหม 
๑๐๑๗ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแมหอย เชียงใหม 
๑๐๑๘ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแมเอาะ เชียงใหม 
๑๐๑๙ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแมแฮใต เชียงใหม 
๑๐๒๐ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานวังน้าํหยาด เชียงใหม 
๑๐๒๑ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานหวยสมปุอย เชียงใหม 
๑๐๒๒ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานเมืองอาง เชียงใหม 
๑๐๒๓ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานขุนแตะ เชียงใหม 
๑๐๒๔ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานขุนยะ เชียงใหม 
๑๐๒๕ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร เชียงใหม 
๑๐๒๖ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานหาดนาค เชียงใหม 
๑๐๒๗ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานปางเก๊ียะ เชียงใหม 
๑๐๒๘ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนสามัคคีสันมวง เชียงใหม 
๑๐๒๙ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแจมหลวง เชียงใหม 
๑๐๓๐ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานแมหงานหลวง เชียงใหม 
๑๐๓๑ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานขุนแมนาย เชียงใหม 
๑๐๓๒ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานหวยสะแพด เชียงใหม 
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๑๐๓๓ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานหวยมวง เชียงใหม 
๑๐๓๔ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนบานหนองคัน เชียงใหม 
๑๐๓๕ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บาน

ใหมพัฒนาสันต ิ
เชียงใหม 

๑๐๓๖ สพป. เชียงใหม เขต ๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๑ เชียงใหม 
๑๐๓๗ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานแมยะ ตาก 
๑๐๓๘ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนบานใหมสามัคคี ตาก 
๑๐๓๙ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม ตาก 
๑๐๔๐ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนบานวังไครมิตรภาพที่ ๑๐๒ ตาก 
๑๐๔๑ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนบานโปุงแดง ตาก 
๑๐๔๒ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนน้ําดิบพิทยาคม ตาก 
๑๐๔๓ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานปาุมะมวง ตาก 
๑๐๔๔ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลวังเจา ตาก 
๑๐๔๕ สพป. ตาก เขต ๑ โรงเรียนบานลานหวยเดื่อ ตาก 
๑๐๔๖ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนแมสอด ตาก 
๑๐๔๗ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบานแมปะเหนือ ตาก 
๑๐๔๘ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานแมตาวกลาง

มิตรภาพที่๒๖ 
ตาก 

๑๐๔๙ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนทานผูหญิงพรสมกุลฑลจินดา ตาก 
๑๐๕๐ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบานขะเนจื้อ ตาก 
๑๐๕๑ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบานสันปาุไร ตาก 
๑๐๕๒ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ตาก 
๑๐๕๓ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบานรมเกลา๔ ตาก 
๑๐๕๔ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบานปาุคาใหม ตาก 
๑๐๕๕ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบานหมื่นฤาชัย ตาก 
๑๐๕๖ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบานแมพล ู ตาก 
๑๐๕๗ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบานแมอุสุ ตาก 
๑๐๕๘ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบานแมสละ ตาก 
๑๐๕๙ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนแมสลิดหลวงวิทยา ตาก 
๑๐๖๐ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบานแมระเมิง ตาก 
๑๐๖๑ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานแมตาน (ราษฎรแบํารุง) ตาก 
๑๐๖๒ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล ตาก 
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๑๐๖๓ สพป. ตาก เขต ๒ โรงเรียนบานหนองหลวง ตาก 
๑๐๖๔ สพป. นครสวรรคแ เขต ๑ โรงเรียนวัดบานมะเกลือ นครสวรรคแ 
๑๐๖๕ สพป. นครสวรรคแ เขต ๑ โรงเรียนวัดวังยาง นครสวรรคแ 
๑๐๖๖ สพป. นครสวรรคแ เขต ๑ โรงเรียนวัดนางกลาง นครสวรรคแ 
๑๐๖๗ สพป. นครสวรรคแ เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองปลิง นครสวรรคแ 
๑๐๖๘ สพป. นครสวรรคแ เขต ๑ โรงเรียนเขาทอง นครสวรรคแ 
๑๐๖๙ สพป. นครสวรรคแ เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ  

(นิรภัย-ประชานุกูล) 
นครสวรรคแ 

๑๐๗๐ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพสิัย(วัดสมเสี้ยว) นครสวรรคแ 
๑๐๗๑ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนวัดวงฆอง (ราษฎรแสุริยศึกษา) นครสวรรคแ 
๑๐๗๒ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนบานทุงทาเสา นครสวรรคแ 
๑๐๗๓ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนวัดสระแกว นครสวรรคแ 
๑๐๗๔ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร นครสวรรคแ 
๑๐๗๕ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนวัดวังมา นครสวรรคแ 
๑๐๗๖ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองไร นครสวรรคแ 
๑๐๗๗ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนวัดบานคลอง นครสวรรคแ 
๑๐๗๘ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนบานบึงหลม นครสวรรคแ 
๑๐๗๙ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียบานตลุกขอยน้ํา นครสวรรคแ 
๑๐๘๐ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนบานคลองสมบูรณแ นครสวรรคแ 
๑๐๘๑ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนบานทามะกรูด นครสวรรคแ 
๑๐๘๒ สพป. นครสวรรคแ เขต ๒ โรงเรียนบานตะเคียนงาม นครสวรรคแ 
๑๐๘๓ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนแคทราย นครสวรรคแ 
๑๐๘๔ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนบานนาขอม นครสวรรคแ 
๑๐๘๕ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนบานรองหอย นครสวรรคแ 
๑๐๘๖ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนบานพุมะคา นครสวรรคแ 
๑๐๘๗ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลทาตะโก นครสวรรคแ 
๑๐๘๘ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนวัดตาคล ี นครสวรรคแ 
๑๐๘๙ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลตากฟาู นครสวรรคแ 
๑๐๙๐ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนบานโคกมะขวิด นครสวรรคแ 
๑๐๙๑ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนบานโพธิ์ประสาท นครสวรรคแ 
๑๐๙๒ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนบานตะครอ นครสวรรคแ 
๑๐๙๓ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนบานกระโดนนอย นครสวรรคแ 
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๑๐๙๔ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนบานล้าํเจริญ นครสวรรคแ 
๑๐๙๕ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ โรงเรียนบานดาํรงรักษแ นครสวรรคแ 
๑๐๙๖ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ ร.ร.ชุมชนวัดหวยรวม นครสวรรคแ 
๑๐๙๗ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ ร.ร.บานเทพสถาพร นครสวรรคแ 
๑๐๙๘ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ ร.ร.บานคลองลาน นครสวรรคแ 
๑๐๙๙ สพป. นครสวรรคแ เขต ๓ ร.ร.อุดมพัฒนา นครสวรรคแ 
๑๑๐๐ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานผาตูบ นาน 
๑๑๐๑ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานไชยสถาน นาน 
๑๑๐๒ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานกาใส นาน 
๑๑๐๓ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานปาุคา นาน 
๑๑๐๔ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร) นาน 
๑๑๐๕ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ นาน 
๑๑๐๖ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานสาคร นาน 
๑๑๐๗ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนภูเค็งพัฒนา นาน 
๑๑๐๘ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานสะเลียม นาน 
๑๑๐๙ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานครกคํา นาน 
๑๑๑๐ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร นาน 
๑๑๑๑ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานฟาู นาน 
๑๑๑๒ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํพาง นาน 
๑๑๑๓ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานปาุแดด นาน 
๑๑๑๔ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํแกนกลาง นาน 
๑๑๑๕ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานปิงใน นาน 
๑๑๑๖ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานนายาง นาน 
๑๑๑๗ สพป. นาน เขต ๑ โรงเรียนบานนา นาน 
๑๑๑๘ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานบอหลวง นาน 
๑๑๑๙ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานสบขุน นาน 
๑๑๒๐ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนแสนทองวิทยา นาน 
๑๑๒๑ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานปง นาน 
๑๑๒๒ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานปาุลาน นาน 
๑๑๒๓ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานหวยโกเน นาน 
๑๑๒๔ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนไตรราษฎรแสามัคคี นาน 
๑๑๒๕ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานเพียงหลวง นาน 
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๑๑๒๖ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนจตุราษฎรแศึกษา นาน 
๑๑๒๗ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานดอนสบเปือ นาน 
๑๑๒๘ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานนาวงคแ นาน 
๑๑๒๙ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานหวยฟอง นาน 
๑๑๓๐ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนศรีสระวงศแ นาน 
๑๑๓๑ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนภูคาวิทยาคม นาน 
๑๑๓๒ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนริมปุาคาประชานุเคราะหแ นาน 
๑๑๓๓ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานหางทางหลวง นาน 
๑๑๓๔ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนสหราษฎรแบํารุง นาน 
๑๑๓๕ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานพราวกลาง นาน 
๑๑๓๖ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนชุมชนไตรราษฎรแบาํรงุ นาน 
๑๑๓๗ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานรอง นาน 
๑๑๓๘ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานดอนตัน นาน 
๑๑๓๙ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํโมง-ปางสา นาน 
๑๑๔๐ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํคา นาน 
๑๑๔๑ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา นาน 
๑๑๔๒ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนมณีพฤกษแ นาน 
๑๑๔๓ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานเฟือยลุง นาน 
๑๑๔๔ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานยู นาน 
๑๑๔๕ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย นาน 
๑๑๔๖ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานสองแคว นาน 
๑๑๔๗ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานสวา นาน 
๑๑๔๘ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํรีพัฒนา นาน 
๑๑๔๙ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานดาน นาน 
๑๑๕๐ สพป. นาน เขต ๒ โรงเรียนบานพราว นาน 
๑๑๕๑ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานรองคํา พะเยา 
๑๑๕๒ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานสาง พะเยา 
๑๑๕๓ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานจาํปาุหวาย พะเยา 
๑๑๕๔ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานตเอม พะเยา 
๑๑๕๕ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานต๊าํพระแล พะเยา 
๑๑๕๖ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนตเอมดง พะเยา 
๑๑๕๗ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานรองหา พะเยา 
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๑๑๕๘ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานแมต๋ําบุญโยง พะเยา 
๑๑๕๙ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานปาุคา พะเยา 
๑๑๖๐ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานดอกบัว(บุญมานเุคราะหแ) พะเยา 
๑๑๖๑ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานต๋าํเหลา พะเยา 
๑๑๖๒ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานเหลา พะเยา 
๑๑๖๓ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานปาุสักสามัคคี พะเยา 
๑๑๖๔ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานแมจวาใต พะเยา 
๑๑๖๕ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานทุงตนศรี พะเยา 
๑๑๖๖ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานคาบน พะเยา 
๑๑๖๗ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว พะเยา 
๑๑๖๘ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานอิงโคง พะเยา 
๑๑๖๙ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานกว฿านเหนือ(สุทัศนแอุปถัมภแ) พะเยา 
๑๑๗๐ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานกาดถ ี พะเยา 
๑๑๗๑ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนมวงคํา พะเยา 
๑๑๗๒ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานดงบุญนาค พะเยา 
๑๑๗๓ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานทุงปุาขา พะเยา 
๑๑๗๔ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานดงอินตา พะเยา 
๑๑๗๕ สพป. พะเยา เขต ๑ โรงเรียนบานแมใจ (เพาะวิทยาการ) พะเยา 
๑๑๗๖ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํมิน พะเยา 
๑๑๗๗ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนบานแมต๋ํา พะเยา 
๑๑๗๘ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนบานสันปูเลย พะเยา 
๑๑๗๙ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน) พะเยา 
๑๑๘๐ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานเชียงบาน พะเยา 
๑๑๘๑ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนบานทุงหลม พะเยา 
๑๑๘๒ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลจุน (บานบวัสถาน) พะเยา 
๑๑๘๓ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานหนองเลา พะเยา 
๑๑๘๔ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนบานก฿อหลวง พะเยา 
๑๑๘๕ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนบานสักทุง พะเยา 
๑๑๘๖ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนบานปาุสัก พะเยา 
๑๑๘๗ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนบานดู พะเยา 
๑๑๘๘ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนบานบุญเรือง พะเยา 
๑๑๘๙ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนถ้ําผาลาด พะเยา 
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๑๑๙๐ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนบานรองสาน พะเยา 
๑๑๙๑ สพป. พะเยา เขต ๒ โรงเรียนบานปางมดแดง พะเยา 
๑๑๙๒ สพป. พิจิตร เขต ๑ โรงเรียนบานสระบรเพ็ด พิจิตร 
๑๑๙๓ สพป. พิจิตร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองน้ําเขียว พิจิตร 
๑๑๙๔ สพป. พิจิตร เขต ๑ โรงเรียนบานวังโปุง พิจิตร 
๑๑๙๕ สพป. พิจิตร เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร พิจิตร 
๑๑๙๖ สพป. พิจิตร เขต ๑ โรงเรียนวัดวังแดง พิจิตร 
๑๑๙๗ สพป. พิจิตร เขต ๑ โรงเรียนบานบึงเฒา พิจิตร 
๑๑๙๘ สพป. พิจิตร เขต ๑ โรงเรียนบานสุขสาํราญ พิจิตร 
๑๑๙๙ สพป. พิจิตร เขต ๑ โรงเรียนวัดขนุน พิจิตร 
๑๒๐๐ สพป. พิจิตร เขต ๑ โรงเรียนวัดไผทาในใต พิจิตร 
๑๒๐๑ สพป. พิจิตร เขต ๑ โรงเรียนบานใดโพธิ ์ พิจิตร 
๑๒๐๒ สพป. พิจิตร เขต ๒ โรงเรียนบานวังทองราษฎรแสามัคคี พิจิตร 
๑๒๐๓ สพป. พิจิตร เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองกอไผ พิจิตร 
๑๒๐๔ สพป. พิจิตร เขต ๒ โรงเรียนวัดบึงน้ํากลัด พิจิตร 
๑๒๐๕ สพป. พิจิตร เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองสองหอง พิจิตร 
๑๒๐๖ สพป. พิจิตร เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลอําเภอบางมูลนาก 

(วัดหวยเขน) 
พิจิตร 

๑๒๐๗ สพป. พิจิตร เขต ๒ โรงเรียนบานพังนอย พิจิตร 
๑๒๐๘ สพป. พิจิตร เขต ๒ โรงเรียนวัดบานบึงนาราง(แกววิทยาคาร) พิจิตร 
๑๒๐๙ สพป. พิจิตร เขต ๒ โรงเรียนวัดหวยเรียงใต พิจิตร 
๑๒๑๐ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนบานดงยาง พิษณุโลก 
๑๒๑๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนบานหนองกุลา พิษณุโลก 
๑๒๑๒ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนบานทาไมงาม พิษณุโลก 
๑๒๑๓ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดดงโคกขาม พิษณุโลก 
๑๒๑๔ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนบานหัววังกราง พิษณุโลก 
๑๒๑๕ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ พิษณุโลก 
๑๒๑๖ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดบานใหม พิษณุโลก 
๑๒๑๗ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดจันทรแตะวันตก มิตรภาพที่ ๗๓ พิษณุโลก 
๑๒๑๘ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนสะพานที ่๓ พิษณุโลก 
๑๒๑๙ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลพษิณุโลก พิษณุโลก 
๑๒๒๐ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดอรัญญิก พิษณุโลก 
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๑๒๒๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดจอมทอง พิษณุโลก 
๑๒๒๒ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดไผคอม(แพรประชาอุปถัมภแ) พิษณุโลก 
๑๒๒๓ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย พิษณุโลก 
๑๒๒๔ สพป. พิษณุโลก เขต ๑ โรงเรียนวัดมหาวนาราม พิษณุโลก 
๑๒๒๕ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบานใหมสามัคคี พิษณุโลก 
๑๒๒๖ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบานเนินทองราษฏรแพัฒนา พิษณุโลก 
๑๒๒๗ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบานวังขวัญ พิษณุโลก 
๑๒๒๘ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบานเนินไมแดง พิษณุโลก 
๑๒๒๙ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบานใหมทองประเสริฐ พิษณุโลก 
๑๒๓๐ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนสามัคคีธรรม พิษณุโลก 
๑๒๓๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก พิษณุโลก 
๑๒๓๒ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบานหนองสระพัง พิษณุโลก 
๑๒๓๓ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนราษฏรแดําร ิ พิษณุโลก 
๑๒๓๔ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบานปากยาง พิษณุโลก 
๑๒๓๕ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบานหนองปรือ พิษณุโลก 
๑๒๓๖ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนชุมชน ๒ บานกกไมแดง พิษณุโลก 
๑๒๓๗ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนวัดบึงลํา พิษณุโลก 
๑๒๓๘ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบานแถววังน้าํใสสามัคคี พิษณุโลก 
๑๒๓๙ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนหวยพลู พิษณุโลก 
๑๒๔๐ สพป. พิษณุโลก เขต ๒ โรงเรียนบานแกงจูงนาง พิษณุโลก 
๑๒๔๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนวัดโบสถแ พิษณุโลก 
๑๒๔๒ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนหวยปลาไหล พิษณุโลก 
๑๒๔๓ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบานคลองชาง พิษณุโลก 
๑๒๔๔ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟูานครหลวง พิษณุโลก 
๑๒๔๕ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบานหนองกะทาว พิษณุโลก 
๑๒๔๖ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบานหนองน้ําสราง พิษณุโลก 
๑๒๔๗ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนศิริราษฏรแพัฒนา พิษณุโลก 
๑๒๔๘ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนประชาสงเคราะหแพิทยา พิษณุโลก 
๑๒๔๙ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบานปาุแดง พิษณุโลก 
๑๒๕๐ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบานเนินทอง พิษณุโลก 
๑๒๕๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบานหวยทองฟาน พิษณุโลก 
๑๒๕๒ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนวัดวงฆอง พิษณุโลก 
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๑๒๕๓ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนบานหนองหาง พิษณุโลก 
๑๒๕๔ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนน้ําภาคนอย พิษณุโลก 
๑๒๕๕ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ  ๒๓ พิษณุโลก 
๑๒๕๖ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานติว้ เพชรบูรณแ 
๑๒๕๗ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนพอขุนผาเมืองรําลึก เพชรบูรณแ 
๑๒๕๘ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานทาอิบุญ เพชรบูรณแ 
๑๒๕๙ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํดุกเหนือ เพชรบูรณแ 
๑๒๖๐ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานดงขวาง เพชรบูรณแ 
๑๒๖๑ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยน้ําขาว เพชรบูรณแ 
๑๒๖๒ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยอีจีน เพชรบูรณแ 
๑๒๖๓ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยระหงสแ เพชรบูรณแ 
๑๒๖๔ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานเหลาหญา เพชรบูรณแ 
๑๒๖๕ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยผักกูด เพชรบูรณแ 
๑๒๖๖ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลหลมสัก เพชรบูรณแ 
๑๒๖๗ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานเนินมิตรภาพที ่๔๗ เพชรบูรณแ 
๑๒๖๘ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานกกโอ เพชรบูรณแ 
๑๒๖๙ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานจางวาง เพชรบูรณแ 
๑๒๗๐ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํออย เพชรบูรณแ 
๑๒๗๑ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานวังกวาง เพชรบูรณแ 
๑๒๗๒ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานแกงโตน เพชรบูรณแ 
๑๒๗๓ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานพราว เพชรบูรณแ 
๑๒๗๔ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยหินลับ เพชรบูรณแ 
๑๒๗๕ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยสนามทราย เพชรบูรณแ 
๑๒๗๖ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานทาขาม เพชรบูรณแ 
๑๒๗๗ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานซาํภู เพชรบูรณแ 
๑๒๗๘ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานหินโงน เพชรบูรณแ 
๑๒๗๙ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานรองบง เพชรบูรณแ 
๑๒๘๐ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานนาแซง เพชรบูรณแ 
๑๒๘๑ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํพ ุ เพชรบูรณแ 
๑๒๘๒ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๒ โรงเรียนบานทากกแก เพชรบูรณแ 
๑๒๘๓ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๓ โรงเรียนบานคลองกรวด เพชรบูรณแ 
๑๒๘๔ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๓ โรงเรียนบานโคกรังนอย เพชรบูรณแ 
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๑๒๘๕ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองจอกวังกําแพง เพชรบูรณแ 
๑๒๘๖ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองบัว เพชรบูรณแ 
๑๒๘๗ สพป. เพชรบูรณแ เขต ๓ โรงเรียนบานโคกตะขบ เพชรบูรณแ 
๑๒๘๘ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานปาุคาปาุมวง แพร 
๑๒๘๙ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานปาุสักปางไม แพร 
๑๒๙๐ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานสลก แพร 
๑๒๙๑ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานปงปาุหวาย แพร 
๑๒๙๒ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานแมจั๊วะ แพร 
๑๒๙๓ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานแชฟาู แพร 
๑๒๙๔ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานแมปาูก แพร 
๑๒๙๕ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานสวนหลวง แพร 
๑๒๙๖ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานอายลิ่ม แพร 
๑๒๙๗ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานวังเลียง แพร 
๑๒๙๘ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํแรม แพร 
๑๒๙๙ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานหวนไร แพร 
๑๓๐๐ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานกวาง แพร 
๑๓๐๑ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานศรีดอนไชย แพร 
๑๓๐๒ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนปากจอกวิทยา แพร 
๑๓๐๓ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานแมปาน 

(แมปานประชาสงเคราะหแ) 
แพร 

๑๓๐๔ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร แพร 
๑๓๐๕ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนชองลมจันทิมาประชาพิทักษแ แพร 
๑๓๐๖ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานแมหลู แพร 
๑๓๐๗ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานนาหลวง แพร 
๑๓๐๘ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานเวียงทอง แพร 
๑๓๐๙ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานปิน แพร 
๑๓๑๐ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานแหลง แพร 
๑๓๑๑ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานแปูน แพร 
๑๓๑๒ สพป. แพร เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํริน แพร 
๑๓๑๓ สพป. แมฮองสอน เขต ๒ โรงเรียนบานหวยกุง แมฮองสอน 
๑๓๑๔ สพป. แมฮองสอน เขต ๒ โรงเรียนบานแมออกเหนือ แมฮองสอน 
๑๓๑๕ สพป. แมฮองสอน เขต ๒ โรงเรียนบานสบเมย แมฮองสอน 



๔๔ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๑๓๑๖ สพป. แมฮองสอน เขต ๒ โรงเรียนบานแมลามา แมฮองสอน 
๑๓๑๗ สพป. แมฮองสอน เขต ๒ โรงเรียนบานอมพาย แมฮองสอน 
๑๓๑๘ สพป. แมฮองสอน เขต ๒ โรงเรียนบานหวยฮากไมใต แมฮองสอน 
๑๓๑๙ สพป. แมฮองสอน เขต ๒ โรงเรียนบานทาสองแคว แมฮองสอน 
๑๓๒๐ สพป. แมฮองสอน เขต ๒ โรงเรียนชุมชนแมลาศึกษา แมฮองสอน 
๑๓๒๑ สพป. แมฮองสอน เขต ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๑ แมฮองสอน 
๑๓๒๒ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนบอสี่เหลี่ยมวิทยา ลําปาง 
๑๓๒๓ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ลําปาง 
๑๓๒๔ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนบานหัวทุง ลําปาง 
๑๓๒๕ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ลําปาง 
๑๓๒๖ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนบานโทกหัวชาง ลําปาง 
๑๓๒๗ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนบานหมากหัวรัง ลําปาง 
๑๓๒๘ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนบานออน ลําปาง 
๑๓๒๙ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนวัดเสด็จ ลําปาง 
๑๓๓๐ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนบานทุงกลวย ลําปาง 
๑๓๓๑ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนวัดบานชอง ลําปาง 
๑๓๓๒ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนบานโปุงขวาก ลําปาง 
๑๓๓๓ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนบานหนองขามวิทยา ลําปาง 
๑๓๓๔ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนบานยางออย ลําปาง 
๑๓๓๕ สพป. ลําปาง เขต ๑ โรงเรียนบานทุงหก ลําปาง 
๑๓๓๖ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนตนธงวิทยา ลําปาง 
๑๓๓๗ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลแมพริก ลําปาง 
๑๓๓๘ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนผาปังวิทยา ลําปาง 
๑๓๓๙ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนแมมอกวิทยา ลําปาง 
๑๓๔๐ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานสะพานหิน ลําปาง 
๑๓๔๑ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานกุมเนิ้งใต ลําปาง 
๑๓๔๒ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนหวยแกววิทยา ลําปาง 
๑๓๔๓ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานทาชาง ลําปาง 
๑๓๔๔ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํดิบ ลําปาง 
๑๓๔๕ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนวังหินวิทยา ลําปาง 
๑๓๔๖ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานปาุตาล ลําปาง 
๑๓๔๗ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนลอมแรดวิทยา ลําปาง 
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๑๓๔๘ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานปางกุมวิทยา ลําปาง 
๑๓๔๙ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานจวัวิทยา ลําปาง 
๑๓๕๐ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานนายางวิทยา ลําปาง 
๑๓๕๑ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ลําปาง 
๑๓๕๒ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานกิ่วหวยเบิก ลําปาง 
๑๓๕๓ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ลําปาง 
๑๓๕๔ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานปงแพง ลําปาง 
๑๓๕๕ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานมั่ว ลําปาง 
๑๓๕๖ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนทองทิพยแวิทยา ลําปาง 
๑๓๕๗ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานไหลหิน ลําปาง 
๑๓๕๘ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานทุงขาม ลําปาง 
๑๓๕๙ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานออวิทยา ลําปาง 
๑๓๖๐ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลแมทะ  

(ชุมชนบานนาโทงบานฮอมอุปถัมภแ) 
ลําปาง 

๑๓๖๑ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนสบต๋ําวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภแ) ลําปาง 
๑๓๖๒ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนวัดนาแกว ลําปาง 
๑๓๖๓ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานสาดผึ้ง-นาเกลือ ลําปาง 
๑๓๖๔ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานสองแควใต ลําปาง 
๑๓๖๕ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนศาลาสามัคคี ลําปาง 
๑๓๖๖ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานทาแหน ลําปาง 
๑๓๖๗ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานนาดู ลําปาง 
๑๓๖๘ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนปุาตันวิทยา ลําปาง 
๑๓๖๙ สพป. ลําปาง เขต ๒ โรงเรียนบานหลุก ลําปาง 
๑๓๗๐ สพป. ลําปาง เขต ๓ โรงเรียนบานเฮี้ย ลําปาง 
๑๓๗๑ สพป. ลําปาง เขต ๓ โรงเรียนบานทุงขวง ลําปาง 
๑๓๗๒ สพป. ลําปาง เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ลําปาง 
๑๓๗๓ สพป. ลําปาง เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน ลําปาง 
๑๓๗๔ สพป. ลําปาง เขต ๓ โรงเรียนบานสบล ี ลําปาง 
๑๓๗๕ สพป. ลําปาง เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานสา ลําปาง 
๑๓๗๖ สพป. ลําปาง เขต ๓ โรงเรียนบานทุงจี ้ ลําปาง 
๑๓๗๗ สพป. ลําปาง เขต ๓ โรงเรียนบานถ้าํ ลําปาง 
๑๓๗๘ สพป. ลําปาง เขต ๓ โรงเรียนบานจเง ลําปาง 
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๑๓๗๙ สพป. ลําพูน เขต ๑ โรงเรียนบานมะเขือแจ ลําพูน 
๑๓๘๐ สพป. ลําพูน เขต ๑ โรงเรียนบานสันปาุเหียง ลําพูน 
๑๓๘๑ สพป. ลําพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดเหมืองกวัก ลําพูน 
๑๓๘๒ สพป. ลําพูน เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน ลําพูน 
๑๓๘๓ สพป. ลําพูน เขต ๑ โรงเรียนวัดหวยมาโกง ลําพูน 
๑๓๘๔ สพป. ลําพูน เขต ๑ โรงเรียนบานดอนตอง ลําพูน 
๑๓๘๕ สพป. ลําพูน เขต ๑ โรงเรียนบานผาตั้ง ลําพูน 
๑๓๘๖ สพป. ลําพูน เขต ๑ โรงเรียนบานดอยแกว ลําพูน 
๑๓๘๗ สพป. ลําพูน เขต ๑ โรงเรียนบานโปุงร ู ลําพูน 
๑๓๘๘ สพป. ลําพูน เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํยอย ลําพูน 
๑๓๘๙ สพป. ลําพูน เขต ๑ โรงเรียนบานหวยไฟ ลําพูน 
๑๓๙๐ สพป. ลําพูน เขต ๒ โรงเรียนบานดอยแดน ลําพูน 
๑๓๙๑ สพป. ลําพูน เขต ๒ โรงเรียนบานตนผึ้ง ลําพูน 
๑๓๙๒ สพป. ลําพูน เขต ๒ โรงเรียนวัดวังหลวง ลําพูน 
๑๓๙๓ สพป. ลําพูน เขต ๒ โรงเรียนบานสันปูเลย ลําพูน 
๑๓๙๔ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย สุโขทัย 
๑๓๙๕ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานบางคลอง (สามคัคีประชาคาร) สุโขทัย 
๑๓๙๖ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานวังวน สุโขทัย 
๑๓๙๗ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานวังทองแดง สุโขทัย 
๑๓๙๘ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานปากคลอง สุโขทัย 
๑๓๙๙ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานเมืองเกา "ศรีอินทราทิตยแ" สุโขทัย 
๑๔๐๐ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนวัดลัดทรายมูล สุโขทัย 
๑๔๐๑ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานวังขวาก สุโขทัย 
๑๔๐๒ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานจอมสังขแ สุโขทัย 
๑๔๐๓ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานประดูเฒา สุโขทัย 
๑๔๐๔ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนวัดทุง สุโขทัย 
๑๔๐๕ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนวัดเตาทอง สุโขทัย 
๑๔๐๖ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนวัดโบสถแ สุโขทัย 
๑๔๐๗ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานเนินประดู สุโขทัย 
๑๔๐๘ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนวัดบานนาเชิงคีร ี สุโขทัย 
๑๔๐๙ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานสามพวง (สามัคคีพิทยา) สุโขทัย 
๑๔๑๐ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานตะเขขานสามัคคีวิทยา สุโขทัย 
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๑๔๑๑ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานปากคลองเรือโพธิ์โตนด สุโขทัย 
๑๔๑๒ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานบึงหญา สุโขทัย 
๑๔๑๓ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนวัดมุจสินทาราม สุโขทัย 
๑๔๑๔ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานวังน้าํขาว สุโขทัย 
๑๔๑๕ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานปากคลองรวม สุโขทัย 
๑๔๑๖ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานลานทอง สุโขทัย 
๑๔๑๗ สพป. สุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนบานคลองไผงาม สุโขทัย 
๑๔๑๘ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานแกง สุโขทัย 
๑๔๑๙ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานแมคุ สุโขทัย 
๑๔๒๐ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยตม สุโขทัย 
๑๔๒๑ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานดงคู สุโขทัย 
๑๔๒๒ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยไคร สุโขทัย 
๑๔๒๓ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานวังแร สุโขทัย 
๑๔๒๔ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานคลองตาล (กระจางจินดา) สุโขทัย 
๑๔๒๕ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานหนองบัว สุโขทัย 
๑๔๒๖ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแหน สุโขทัย 
๑๔๒๗ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนเชิงผา สุโขทัย 
๑๔๒๘ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนไทยชนะศึก สุโขทัย 
๑๔๒๙ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานโซกเปือย สุโขทัย 
๑๔๓๐ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานทาชุม สุโขทัย 
๑๔๓๑ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานบึงบอน สุโขทัย 
๑๔๓๒ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานปาุกลวย สุโขทัย 
๑๔๓๓ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนมิตรสัมพันธแ (เพียวอนุสรณแ) สุโขทัย 
๑๔๓๔ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานผาเวียง สุโขทัย 
๑๔๓๕ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานวังยายมาก สุโขทัย 
๑๔๓๖ สพป. สุโขทัย เขต ๒ โรงเรียนบานเตว็ดนอก สุโขทัย 
๑๔๓๗ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานนาอิซาง อุตรดิตถแ 
๑๔๓๘ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนวัดดอย อุตรดิตถแ 
๑๔๓๙ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนวัดบานเกาะ อุตรดิตถแ 
๑๔๔๐ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานเหลา อุตรดิตถแ 
๑๔๔๑ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานคลองกลวย อุตรดิตถแ 
๑๔๔๒ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานวังปรากฏ อุตรดิตถแ 
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๑๔๔๓ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานรองลึก อุตรดิตถแ 
๑๔๔๔ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) อุตรดิตถแ 
๑๔๔๕ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานหาดสองแคว อุตรดิตถแ 
๑๔๔๖ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานดอนโพ อุตรดิตถแ 
๑๔๔๗ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานนาอิน อุตรดิตถแ 
๑๔๔๘ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อุตรดิตถแ 
๑๔๔๙ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานวังดิน อุตรดิตถแ 
๑๔๕๐ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานทับใหม อุตรดิตถแ 
๑๔๕๑ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนวัดวังกะพี ้ อุตรดิตถแ 
๑๔๕๒ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานหวยใต อุตรดิตถแ 
๑๔๕๓ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนน้ําริดราษฎรแบํารุง อุตรดิตถแ 
๑๔๕๔ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานขุนฝาง อุตรดิตถแ 
๑๔๕๕ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานหาดงิ้ว อุตรดิตถแ 
๑๔๕๖ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ อุตรดิตถแ 
๑๔๕๗ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ อุตรดิตถแ 
๑๔๕๘ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานซานสามัคคี อุตรดิตถแ 
๑๔๕๙ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ 
๑๔๖๐ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนชุมชนดานวิทยา อุตรดิตถแ 
๑๔๖๑ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานหาดเสือเตน อุตรดิตถแ 
๑๔๖๒ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานคุงตะเภา อุตรดิตถแ 
๑๔๖๓ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานปางวุน อุตรดิตถแ 
๑๔๖๔ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํลอก (รัฐราษฎรแรังสรรคแ) อุตรดิตถแ 
๑๔๖๕ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํอาง  

(สลากกินแบงสงเคราะหแที่๑๖๓) 
อุตรดิตถแ 

๑๔๖๖ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานโคน อุตรดิตถแ 
๑๔๖๗ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานดง อุตรดิตถแ 
๑๔๖๘ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานนายาง อุตรดิตถแ 
๑๔๖๙ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานในเมือง อุตรดิตถแ 
๑๔๗๐ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานทาสัก อุตรดิตถแ 
๑๔๗๑ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานขอยสูง อุตรดิตถแ 
๑๔๗๒ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานวังหิน อุตรดิตถแ 
๑๔๗๓ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํพี้มิตรภาพที๒่๑๔ อุตรดิตถแ 
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๑๔๗๔ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๑ โรงเรียนบานบึงทายวน อุตรดิตถแ 
๑๔๗๕ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานเดนเหล็ก อุตรดิตถแ 
๑๔๗๖ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยกานเหลือง อุตรดิตถแ 
๑๔๗๗ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลฟากทา อุตรดิตถแ 
๑๔๗๘ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลบานโคก อุตรดิตถแ 
๑๔๗๙ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยเดื่อ อุตรดิตถแ 
๑๔๘๐ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํแพ อุตรดิตถแ 
๑๔๘๑ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยเนียม อุตรดิตถแ 
๑๔๘๒ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํล ี อุตรดิตถแ 
๑๔๘๓ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะหแ ลําน้าํนาน ๒ อุตรดิตถแ 
๑๔๘๔ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํสิงหแ อุตรดิตถแ 
๑๔๘๕ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร อุตรดิตถแ 
๑๔๘๖ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนทาปลาอนุสรณแ ๑ อุตรดิตถแ 
๑๔๘๗ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนสีเสียดบํารุง อุตรดิตถแ 
๑๔๘๘ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํหมัน อุตรดิตถแ 
๑๔๘๙ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนปุากั้งวิทยา อุตรดิตถแ 
๑๔๙๐ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนไผงามวิทยา อุตรดิตถแ 
๑๔๙๑ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยผึ้ง อุตรดิตถแ 
๑๔๙๒ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยแมง อุตรดิตถแ 
๑๔๙๓ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานนากล่าํ อุตรดิตถแ 
๑๔๙๔ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแหว อุตรดิตถแ 
๑๔๙๕ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานซาํบอ อุตรดิตถแ 
๑๔๙๖ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนบานปากปาด อุตรดิตถแ 
๑๔๙๗ สพป. อุตรดิตถแ เขต ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ๑๓ อุตรดิตถแ 
๑๔๙๘ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหวยเปลา อุทัยธานี 
๑๔๙๙ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโกรกลึก อุทัยธานี 
๑๕๐๐ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานคลองแหงวิทยา อุทัยธานี 
๑๕๐๑ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดทุงโพ   อุทัยธานี 
๑๕๐๒ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดทองหลาง อุทัยธานี 
๑๕๐๓ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหูชาง อุทัยธานี 
๑๕๐๔ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานบุงอายเจี้ยม อุทัยธานี 
๑๕๐๕ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหวยพูล อุทัยธานี 
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๑๕๐๖ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม อุทัยธานี 
๑๕๐๗ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานเขาวง   อุทัยธานี 
๑๕๐๘ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดหวยแหง อุทัยธานี 
๑๕๐๙ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานอีมาดอีทราย อุทัยธานี 
๑๕๑๐ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดทัพหมัน อุทัยธานี 
๑๕๑๑ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลหวยคต อุทัยธานี 
๑๕๑๒ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลลานสัก อุทัยธานี 
๑๕๑๓ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานเพชรน้าํผึ้ง อุทัยธานี 
๑๕๑๔ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหวยบง อุทัยธานี 
๑๕๑๕ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหวยโศก อุทัยธานี 
๑๕๑๖ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานตลิ่งสูง อุทัยธานี 
๑๕๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดหนองมะกอก อุทัยธานี 
๑๕๑๘ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานนาไรเดียว อุทัยธานี 
๑๕๑๙ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดหวยพระจันทรแ อุทัยธานี 
๑๕๒๐ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองมะสัง อุทัยธานี 
๑๕๒๑ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหินงามสามัคคี อุทัยธานี 
๑๕๒๒ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานดงประดาพระ อุทัยธานี 
๑๕๒๓ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานคลองหวาย อุทัยธานี 
๑๕๒๔ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานเจาวัด อุทัยธานี 
๑๕๒๕ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานทุงนา   อุทัยธานี 
๑๕๒๖ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานสมอทอง อุทัยธานี 
๑๕๒๖ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ โรงเรียนบานสมอทอง อุทัยธานี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.๑๗๘๒) 
๑๕๒๗ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนบานโนนเตาไหหนองแก กาฬสินธุแ 

๑๕๒๘ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา กาฬสินธุแ 

๑๕๒๙ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพแ กาฬสินธุแ 

๑๕๓๐ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนบานทรายทองวิทยาคม กาฬสินธุแ 

๑๕๓๑ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน กาฬสินธุแ 

๑๕๓๒ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนดงสวรรคแอุดมมิตร กาฬสินธุแ 

๑๕๓๓ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนพินิจราษฎรแบํารุง กาฬสินธุแ 
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๑๕๓๔ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทยแ กาฬสินธุแ 

๑๕๓๕ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม กาฬสินธุแ 

๑๕๓๖ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนขอนแกนวิทยาเสริม กาฬสินธุแ 

๑๕๓๗ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนยางอูมวิทยาคาร กาฬสินธุแ 

๑๕๓๘ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนบานสาวิทยาสรรพแ กาฬสินธุแ 

๑๕๓๙ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนฮองฮีวิทยา กาฬสินธุแ 

๑๕๔๐ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนโคกคายโคกใหญวิทยา กาฬสินธุแ 

๑๕๔๑ สพป. กาฬสินธุแ เขต ๒ โรงเรียนดงบังวิทยา กาฬสินธุแ 

๑๕๔๒ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานโตนศรีพิมลวิทยา ขอนแกน 

๑๕๔๓ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนหวยหวาวิทยาคม ขอนแกน 

๑๕๔๔ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนบานหนองแวงหนองจิกโนนตุน ขอนแกน 

๑๕๔๕ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนบานกุดกวางประชาสรรคแ ขอนแกน 

๑๕๔๖ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ขอนแกน 

๑๕๔๗ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานฝาง ขอนแกน 

๑๕๔๘ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานพรหมนิมิต ขอนแกน 

๑๕๔๙ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนบานโนนแต ขอนแกน 

๑๕๕๐ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนบานหนองตาไกหนองเม็ก ขอนแกน 

๑๕๕๑ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนบานหนองหิน ขอนแกน 

๑๕๕๒ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนบานโนนมวง ขอนแกน 

๑๕๕๓ สพป. ขอนแกน เขต ๑ โรงเรียนบานนาเพียง ขอนแกน 

๑๕๕๔ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนบานสวนหมอน ขอนแกน 

๑๕๕๕ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนกุดขอนแกนทาเกษม ขอนแกน 

๑๕๕๖ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนบานโสกนาด ี ขอนแกน 

๑๕๕๗ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานโคก ขอนแกน 

๑๕๕๘ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา ขอนแกน 

๑๕๕๙ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแปน ขอนแกน 

๑๕๖๐ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนเหลาใหญวิทยา ขอนแกน 
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๑๕๖๑ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนบานโนนเค็ง ขอนแกน 

๑๕๖๒ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล ขอนแกน 

๑๕๖๓ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทิศ ขอนแกน 

๑๕๖๔ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนประชาพัฒนาบานแฮด ขอนแกน 

๑๕๖๕ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนบานหนองตับเตา ขอนแกน 

๑๕๖๖ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนบานดอนปอแดง ขอนแกน 

๑๕๖๗ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนบานทุงมน ขอนแกน 

๑๕๖๘ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแขอนแกน ขอนแกน 

๑๕๖๙ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนบานวังหวา ขอนแกน 

๑๕๗๐ สพป. ขอนแกน เขต ๒ โรงเรียนบานขอนสักรัฐราษฎรแบํารุง ขอนแกน 

๑๕๗๑ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานสาํโรง ขอนแกน 

๑๕๗๒ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานโคกสูงวิทยา ขอนแกน 

๑๕๗๓ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานวังคูณ ขอนแกน 

๑๕๗๔ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานโนนเหลื่อมหัวขัว ขอนแกน 

๑๕๗๕ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานศุภชัย ขอนแกน 

๑๕๗๖ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานบอตะครองโนนฝูายสามัคค ี ขอนแกน 

๑๕๗๗ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานกุดหวา ขอนแกน 

๑๕๗๘ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแวงโสกพระ ขอนแกน 

๑๕๗๙ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานทาหนองหวา ขอนแกน 

๑๕๘๐ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก ขอนแกน 
๑๕๘๑ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนชุมชนหนองสองหองคุรุราษฎรแ

รังสรรคแ 
ขอนแกน 

๑๕๘๒ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานดอนหัน ขอนแกน 

๑๕๘๓ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานโจดหนองแกหนองสิม ขอนแกน 

๑๕๘๔ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานคึมชาตหนองบงนาด ี ขอนแกน 

๑๕๘๕ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแซงแสงอรุณ ขอนแกน 

๑๕๘๖ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานหนองหญาปลองพัฒนา ขอนแกน 

๑๕๘๗ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแวงบน ขอนแกน 



๕๓ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๑๕๘๘ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแขมอีโล ขอนแกน 

๑๕๘๙ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานทับบา ขอนแกน 

๑๕๙๐ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎรแรังสรรคแ) ขอนแกน 

๑๕๙๑ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานหนองไฮประชาสรรคแ ขอนแกน 

๑๕๙๒ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ําขุนเหนือ ขอนแกน 

๑๕๙๓ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแวงทาวัด ขอนแกน 

๑๕๙๔ สพป. ขอนแกน เขต ๓ โรงเรียนบานหนองสะแบงศรีชุมพร ขอนแกน 

๑๕๙๕ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานหัวนาคาํ ขอนแกน 

๑๕๙๖ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานปาุติ้ว ขอนแกน 

๑๕๙๗ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานทุงใหญ ขอนแกน 

๑๕๙๘ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนชุมชนน้ําออม ขอนแกน 

๑๕๙๙ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานหนองซา ขอนแกน 

๑๖๐๐ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานบะแต ขอนแกน 

๑๖๐๑ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณแ ขอนแกน 

๑๖๐๒ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานหวยยาง ขอนแกน 

๑๖๐๓ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ขอนแกน 

๑๖๐๔ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานโนนหวยทองบาก ขอนแกน 

๑๖๐๕ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานโคกกลางวิทยา ขอนแกน 

๑๖๐๖ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานนาคอ ขอนแกน 

๑๖๐๗ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานกุดพังเครือ ขอนแกน 

๑๖๐๘ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานทามะเดื่อ ขอนแกน 

๑๖๐๙ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา ขอนแกน 

๑๖๑๐ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานโคกสงานางาม ขอนแกน 

๑๖๑๑ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานเพี้ยฟานโนนสวรรคแ ขอนแกน 

๑๖๑๒ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานคาํจั่น (ปาสานะเตนุสรณแ) ขอนแกน 

๑๖๑๓ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานกุดพังทุย ขอนแกน 

๑๖๑๔ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนกูสวางสามัคคี ขอนแกน 



๕๔ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๑๖๑๕ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานสาํโรง ขอนแกน 

๑๖๑๖ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานสองคอนศิริคุรุราษฏรแ ขอนแกน 

๑๖๑๗ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานหวยเสือเตน ขอนแกน 

๑๖๑๘ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานคาํบง ขอนแกน 

๑๖๑๙ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานนาศรีดงเค็ง ขอนแกน 

๑๖๒๐ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานคาํแกนคูณ ขอนแกน 

๑๖๒๑ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานกุดน้ําใส ขอนแกน 
๑๖๒๒ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานหนองบัวนอยหวยโจด 

โนนขามแป 
ขอนแกน 

๑๖๒๓ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานโคกสวาง ขอนแกน 

๑๖๒๔ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานศรีสุขสาํราญ ขอนแกน 

๑๖๒๕ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ขอนแกน 

๑๖๒๖ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานกระนวนซาํสูง ขอนแกน 

๑๖๒๗ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานหวยเตย ขอนแกน 

๑๖๒๘ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานแหว ขอนแกน 

๑๖๒๙ สพป. ขอนแกน เขต ๔ โรงเรียนบานหมอ ขอนแกน 

๑๖๓๐ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานหวยทรายทอง ขอนแกน 

๑๖๓๑ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานหวยอรุณหินลาด ขอนแกน 

๑๖๓๒ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานกุดฉิมพิทยาคาร ขอนแกน 

๑๖๓๓ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานรองสมอ ขอนแกน 

๑๖๓๔ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานกุดแคน ขอนแกน 

๑๖๓๕ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานกุดเลา ขอนแกน 

๑๖๓๖ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ขอนแกน 

๑๖๓๗ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ ขอนแกน 

๑๖๓๘ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานเหมือดแอภูเม็ง ขอนแกน 

๑๖๓๙ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานดอนหันสระบัว ขอนแกน 

๑๖๔๐ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานนางิ้ว ขอนแกน 

๑๖๔๑ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานหนองแวงภูเขา ขอนแกน 



๕๕ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๑๖๔๒ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานยางคํา ขอนแกน 

๑๖๔๓ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานเม็ง ขอนแกน 

๑๖๔๔ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานกง (ประชานุกุล) ขอนแกน 
๑๖๔๕ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานหนองเม็กหนองทุมโนน

ศิลาประชาสรรคแ 
ขอนแกน 

๑๖๔๖ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานหนองสระ ขอนแกน 

๑๖๔๗ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานยอดหวย ขอนแกน 

๑๖๔๘ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานโนนโก ขอนแกน 

๑๖๔๙ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนหนองตาไกพิทยา ขอนแกน 

๑๖๕๐ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู ขอนแกน 

๑๖๕๑ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานนาอุดม ขอนแกน 

๑๖๕๒ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานสวนสวรรคแ ขอนแกน 

๑๖๕๓ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานศรีสุข ขอนแกน 

๑๖๕๔ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม ขอนแกน 

๑๖๕๕ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานหนองเขื่อนชาง ขอนแกน 

๑๖๕๖ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานหนองทุมโนนสวรรคแ ขอนแกน 

๑๖๕๗ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานแดง ขอนแกน 

๑๖๕๘ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรคแ ขอนแกน 

๑๖๕๙ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานเรือ ขอนแกน 

๑๖๖๐ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานหินรองโนนสวรรคแ ขอนแกน 

๑๖๖๑ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนจตุรคามรังสรรคแ ขอนแกน 

๑๖๖๒ สพป. ขอนแกน เขต ๕ โรงเรียนบานเมืองเกา ขอนแกน 

๑๖๖๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานหมื่นแผว ชัยภูมิ 

๑๖๖๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โงเรียนบานซับชมภู ชัยภูมิ 

๑๖๖๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานเสี้ยวนอย ชัยภูมิ 

๑๖๖๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองหญารังกา ชัยภูมิ 

๑๖๖๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานกุดเวียน ชัยภูมิ 

๑๖๖๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานพัฒนาสามัคคี ชัยภูมิ 



๕๖ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๑๖๖๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนโพนทองพิทยา ชัยภูมิ 

๑๖๗๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานเลาวิทยา ชัยภูมิ 
๑๖๗๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนการไฟฟูาสวนภมูิภาคสงเคราะหแ ๑ ชัยภูมิ 

๑๖๗๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานคายหางเรียง ชัยภูมิ 

๑๖๗๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานคลองไผงาม ชัยภูมิ 

๑๖๗๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนทาแกวิทยากร ชัยภูมิ 

๑๖๗๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานบุงคลาวิทยา ชัยภูมิ 

๑๖๗๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานโสก ชัยภูมิ 

๑๖๗๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานลาํช ี ชัยภูมิ 

๑๖๗๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานหวยยาง ชัยภูมิ 

๑๖๗๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานฝาย ชัยภูมิ 

๑๖๘๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานหลุบเพ็กมวงไข ชัยภูมิ 

๑๖๘๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองขาม (ทองงามวิทยา) ชัยภูมิ 
๑๖๘๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองบัวเพวัง  

(คุรุราษฎรแรังสรรคแ) 
ชัยภูมิ 

๑๖๘๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนหนองทอนโนนขุนทิพยแวิทยา ชัยภูมิ 

๑๖๘๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนคุรุประชานุกูล ชัยภูมิ 

๑๖๘๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานหวยกนทา ชัยภูมิ 

๑๖๘๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานหวยไผใต ชัยภูมิ 

๑๖๘๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานหวยกุม ชัยภูมิ 

๑๖๘๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานหนองแวง ชัยภูมิ 

๑๖๘๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานนางแดด ชัยภูมิ 

๑๖๙๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานหวยหัน ชัยภูมิ 

๑๖๙๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนเหมา ชัยภูมิ 

๑๖๙๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานนาร ี ชัยภูมิ 

๑๖๙๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบอทอง ชัยภูมิ 

๑๖๙๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนราษรแบาํรุง ชัยภูมิ 

๑๖๙๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนหนองเป็ด (เกษตรศาสตรแอนุสรณแ) ชัยภูมิ 



๕๗ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๑๖๙๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนราษฎรแดําเนิน ชัยภูมิ 

๑๖๙๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานวังปาผา ชัยภูมิ 
๑๖๙๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนหวานไพล 

(คุรุราษฎรแสงเคราะหแ) 
ชัยภูมิ 

๑๖๙๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนมวง ชัยภูมิ 

๑๗๐๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานสามแยกดงสวรรคแ ชัยภูมิ 

๑๗๐๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานสัมพันธแ ชัยภูมิ 

๑๗๐๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรคแ) ชัยภูมิ 

๑๗๐๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนกุดชุมแสง ชัยภูมิ 

๑๗๐๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บานคํานอย) ชัยภูมิ 

๑๗๐๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนถาวร ชัยภูมิ 

๑๗๐๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ โรงเรียนบานกุดไผ ชัยภูมิ 

๑๗๐๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา ชัยภูมิ 

๑๗๐๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนมวงราษฎรแสามัคคี ชัยภูมิ 

๑๗๐๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแวง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 

๑๗๑๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองงูเหลือม ชัยภูมิ 

๑๗๑๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองเซียงซา ชัยภูมิ 

๑๗๑๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองหญาขาวนก ชัยภูมิ 

๑๗๑๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองกุง ชัยภูมิ 

๑๗๑๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองบัวพรม ชัยภูมิ 

๑๗๑๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองกุงใหม ชัยภูมิ 

๑๗๑๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานสวนออย ชัยภูมิ 

๑๗๑๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานแดงสวาง ชัยภูมิ 

๑๗๑๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานภูดินหินกอง ชัยภูมิ 

๑๗๑๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานโคกลาม ชัยภูมิ 

๑๗๒๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานนกเขาทอง ชัยภูมิ 

๑๗๒๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแวง อ.แกงครอ ชัยภูมิ 

๑๗๒๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานโปรงสังขแ ชัยภูมิ 



๕๘ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๑๗๒๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานยางคําวิทยา ชัยภูมิ 

๑๗๒๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองพีพวน ชัยภูมิ 

๑๗๒๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานซาํมูลนาก ชัยภูมิ 

๑๗๒๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแกหนองโน ชัยภูมิ 

๑๗๒๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนหนองแตวรวิทยแ ชัยภูมิ 

๑๗๒๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองสังขแ ชัยภูมิ 

๑๗๒๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานเหลากาดยา ชัยภูมิ 

๑๗๓๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานเลิงทุม ชัยภูมิ 

๑๗๓๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานโปรง ชัยภูมิ 

๑๗๓๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานโคกไพรวัน ชัยภูมิ 

๑๗๓๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานกุดโงงดงสวรรคแ ชัยภูมิ 

๑๗๓๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานโนนคูณ  ชัยภูมิ 

๑๗๓๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานปาุวาน ชัยภูมิ 

๑๗๓๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองเชียงรอด ชัยภูมิ 

๑๗๓๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานนาวงเดือน ชัยภูมิ 

๑๗๓๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานโนนคูณ ชัยภูมิ 

๑๗๓๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานคอนสาร ชัยภูมิ 

๑๗๔๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนชุมชนหวยยาง ชัยภูมิ 

๑๗๔๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองหลมคลองเตย ชัยภูมิ 

๑๗๔๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียน ออป. ๑๙ (สวนปุาคอนสาร) ชัยภูมิ 

๑๗๔๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานปากชองผาเบียด ชัยภูมิ 

๑๗๔๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยแกว ชัยภูมิ 

๑๗๔๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานทาเริงรมยแ ชัยภูมิ 

๑๗๔๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหวยทรายทอง ชัยภูมิ 

๑๗๔๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหินลาดพัฒนา ชัยภูมิ 

๑๗๔๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานวังหิน ชัยภูมิ 

๑๗๔๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา ชัยภูมิ 



๕๙ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๑๗๕๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานมอญ   ชัยภูมิ 

๑๗๕๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหลุบคาย ชัยภูมิ 

๑๗๕๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานนาด ี ชัยภูมิ 

๑๗๕๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแฝก ชัยภูมิ 

๑๗๕๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานโนนหินลาด-กุดกวาง ชัยภูมิ 

๑๗๕๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบานทาขามไรเดื่อ ชัยภูมิ 

๑๗๕๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานวังตาเทพ ชัยภูมิ 

๑๗๕๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนวังใหมพัฒนา ชัยภูมิ 

๑๗๕๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานทาโปุง ชัยภูมิ 

๑๗๕๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโสกปลาดุก ชัยภูมิ 

๑๗๖๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานวังอายจีด ชัยภูมิ 

๑๗๖๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานสาํนักตูมกา ชัยภูมิ 

๑๗๖๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานละหานคาย ชัยภูมิ 

๑๗๖๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองโจด ชัยภูมิ 

๑๗๖๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานวังกะทะ ชัยภูมิ 

๑๗๖๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานวังตาลาดสมบูรณแ ชัยภูมิ 

๑๗๖๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโปุงนกพิทยา ชัยภูมิ 

๑๗๖๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนซับมงคลวิทยา ชัยภูมิ 

๑๗๖๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานยางเก่ียวแฝก ชัยภูมิ 
๑๗๖๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนองคแการอุตสาหกรรมปุาไม ๒๐ 

(สวนปุาเทพสถิต) 
ชัยภูมิ 

๑๗๗๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโปุงขุนเพชรพัฒนา ชัยภูมิ 

๑๗๗๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานไรพัฒนา ชัยภูมิ 

๑๗๗๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานยางเตี้ยโคกรัง ชัยภูมิ 

๑๗๗๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานศิลาทอง ชัยภูมิ 

๑๗๗๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหัวสะพาน ชัยภูมิ 

๑๗๗๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนวังตะเฆ ชัยภูมิ 

๑๗๗๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโคกสะอาด ชัยภูมิ 



๖๐ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๑๗๗๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภแ ชัยภูมิ 

๑๗๗๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหวยฝรั่ง ชัยภูมิ 

๑๗๗๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานหวยยายจิว๋ ชัยภูมิ 

๑๗๘๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานวังคมคาย ชัยภูมิ 

๑๗๘๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานรวมราษฎรแวิทยานุกูล ชัยภูมิ 

๑๗๘๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองตอ ชัยภูมิ 

๑๗๘๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนรังงามวิทยา ชัยภูมิ 

๑๗๘๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานบะเสียว ชัยภูมิ 

๑๗๘๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองขาม ชัยภูมิ 

๑๗๘๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโสกครอ ชัยภูมิ 

๑๗๘๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแขม ชัยภูมิ 

๑๗๘๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนตาเนินราษฎรแวิทยาคาร ชัยภูมิ 

๑๗๘๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโนนเชือก ชัยภูมิ 

๑๗๙๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโกรกกุลา ชัยภูมิ 

๑๗๙๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหวย ชัยภูมิ 

๑๗๙๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานเดื่อ ชัยภูมิ 

๑๗๙๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองไผลอม ชัยภูมิ 

๑๗๙๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานขี้เหล็ก ชัยภูมิ 

๑๗๙๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหวยยาง ชัยภูมิ 

๑๗๙๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานจาน (นิเทศอุปถัมภแ) ชัยภูมิ 

๑๗๙๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหวยบง ชัยภูมิ 

๑๗๙๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานสมปุอย ชัยภูมิ 

๑๗๙๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานดอนละนาม ชัยภูมิ 

๑๘๐๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานระหาน (อภิรักษแวิทยา) ชัยภูมิ 

๑๘๐๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโคกแพงพวย (บัวประชาสรรคแ) ชัยภูมิ 

๑๘๐๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนกันกงบานลี่สามัคคี ชัยภูมิ 

๑๘๐๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโคกโตงโตน ชัยภูมิ 
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๑๘๐๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานวังเสมา (พินิจอนุสรณแ) ชัยภูมิ 

๑๘๐๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานกุดน้ําใส (๓ พระครูอนุสรณแ) ชัยภูมิ 

๑๘๐๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานทุงสวางวัฒนา ชัยภูมิ 

๑๘๐๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานมะเกลือโนนทอง ชัยภูมิ 

๑๘๐๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ชัยภูมิ 

๑๘๐๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโปรงมีชัย ชัยภูมิ 

๑๘๑๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโคกสะอาด ชัยภูมิ 

๑๘๑๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป ชัยภูมิ 

๑๘๑๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหวยทราย ชัยภูมิ 

๑๘๑๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานเสลาประชารัฐ ชัยภูมิ 

๑๘๑๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบุฉนวน ชัยภูมิ 

๑๘๑๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานซับยาง ชัยภูมิ 

๑๘๑๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานวังกุง  ชัยภูมิ 

๑๘๑๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานวังพง ชัยภูมิ 

๑๘๑๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานทาชวน ชัยภูมิ 

๑๘๑๙ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโนนสะอาด ชัยภูมิ 

๑๘๒๐ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานตลุกคูณพัฒนา ชัยภูมิ 

๑๘๒๑ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานเขื่อนลั่น ชัยภูมิ 

๑๘๒๒ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองตะไก ชัยภูมิ 

๑๘๒๓ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ชัยภูมิ 

๑๘๒๔ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหัวทะเล"ผองประชาสรรคแ" ชัยภูมิ 

๑๘๒๕ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานโคกสวาง (คุรุประชานุกูล) ชัยภูมิ 

๑๘๒๖ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองผักแวน ชัยภูมิ 

๑๘๒๗ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานเกาะมะนาว ชัยภูมิ 

๑๘๒๘ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓ โรงเรียนบานซับใหม ชัยภูมิ 

๑๘๒๙ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร นครพนม 

๑๘๓๐ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานชะโงมนาโดน นครพนม 
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๑๘๓๑ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนนางามวิทยาคาร นครพนม 

๑๘๓๒ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานโคกหินแฮ นครพนม 

๑๘๓๓ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานทาคอ (ชุณหแประสาทศิลป) นครพนม 

๑๘๓๔ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานทาลาด (ราษฎรแวิทยานุกูล) นครพนม 

๑๘๓๕ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลนครพนม นครพนม 

๑๘๓๖ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนเมืองนครพนม นครพนม 

๑๘๓๗ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานพุมแก นครพนม 

๑๘๓๘ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนอุมเหมาวิทยาคาร นครพนม 

๑๘๓๙ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานสามแยกหัวภูธร นครพนม 

๑๘๔๐ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานโคกสวาง (เรืองศิษยแวิทยาฯ) นครพนม 

๑๘๔๑ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานแสนพันหมันหยอน นครพนม 

๑๘๔๒ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนนาถอนวิทยานุกูล นครพนม 

๑๘๔๓ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานหนองสะโน นครพนม 

๑๘๔๔ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร นครพนม 

๑๘๔๕ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานนามะเขือ นครพนม 

๑๘๔๖ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานนาดอกไม นครพนม 

๑๘๔๗ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานหนองบัว นครพนม 

๑๘๔๘ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานโพนสวางหนองแหน นครพนม 

๑๘๔๙ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานวังยาง นครพนม 

๑๘๕๐ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานยอดชาดวิทยา นครพนม 

๑๘๕๑ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นครพนม 

๑๘๕๒ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนบานหนองสะโนนาสมบูรณแ นครพนม 

๑๘๕๓ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บานคําพี)้ นครพนม 

๑๘๕๔ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนนาเผือบอนราษฎรแนกุูล นครพนม 

๑๘๕๕ สพป. นครพนม เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานพิมาน นครพนม 

๑๘๕๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบึงพญาปราบ นครราชสีมา 

๑๘๕๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานบึงสาร นครราชสีมา 
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๑๘๕๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานสาํโรง (คุรุรัฐประชาสรรคแ) นครราชสีมา 

๑๘๕๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานดอนมวง นครราชสีมา 

๑๘๖๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนอางหวยยาง นครราชสีมา 
๑๘๖๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานหนองเป็ดน้ํา  

(สวัสดิราษฎรแวิทยา) 
นครราชสีมา 

๑๘๖๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนทหารอากาศบํารุง นครราชสีมา 

๑๘๖๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนตําบลบานโพธิ ์ นครราชสีมา 

๑๘๖๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานดานทองหลาง นครราชสีมา 

๑๘๖๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานธารปราสาท นครราชสีมา 
๑๘๖๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนตําบลโคกกรวด  

(ผดุงราษฎรแประชานุกูล) 
นครราชสีมา 

๑๘๖๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนวัดสระแกว นครราชสีมา 

๑๘๖๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค นครราชสีมา 
๑๘๖๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานดอนชมพู  

(สังฆะประชานุเคราะหแ) 
นครราชสีมา 

๑๘๗๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานใหม (คุรุราษฎรแพัฒนา) นครราชสีมา 
๑๘๗๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานปราสาท  

(สุวรรณราษฎรแประสิทธิ)์ 
นครราชสีมา 

๑๘๗๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานหนองปรู นครราชสีมา 

๑๘๗๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 

๑๘๗๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนเสนานุเคราะหแ นครราชสีมา 

๑๘๗๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานตางตา นครราชสีมา 

๑๘๗๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานฝาูยนาตมสมปุอย นครราชสีมา 

๑๘๗๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานกลวยจอหอ นครราชสีมา 

๑๘๗๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานดอนขวาง นครราชสีมา 
๑๘๗๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานดอนหวาย  

(สิงหแคุรุประชาสรรคแ) 
นครราชสีมา 

๑๘๘๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานถนนถั่ว  
(กองทัพบกประชาสามัคคี) 

นครราชสีมา 
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๑๘๘๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานมะคา  

(คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณแ) 
นครราชสีมา 

๑๘๘๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานหนองมา นครราชสีมา 

๑๘๘๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานประโดก-โคกไผ 
(สถิตยแวิริยคุณ) 

นครราชสีมา 

๑๘๘๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๑ โรงเรียนบานหมื่นไวย นครราชสีมา 

๑๘๘๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนสมบูรณแวัฒนา นครราชสีมา 

๑๘๘๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนวัดสลักได นครราชสีมา 

๑๘๘๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานหนองหัวแรด นครราชสีมา 

๑๘๘๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานใหมไทยเจริญ นครราชสีมา 

๑๘๘๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดรวง นครราชสีมา 

๑๘๙๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา นครราชสีมา 

๑๘๙๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานหนองตะไก นครราชสีมา 

๑๘๙๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานสวางวิทยา นครราชสีมา 

๑๘๙๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานหนองบอน นครราชสีมา 

๑๘๙๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานตะโก นครราชสีมา 

๑๘๙๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานนาตะค ุ นครราชสีมา 

๑๘๙๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานหวยปอ นครราชสีมา 

๑๘๙๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานหนองโสน นครราชสีมา 

๑๘๙๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานหนองสาย นครราชสีมา 

๑๘๙๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานหลุงประดู นครราชสีมา 

๑๙๐๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานโสง (คุรุประชาสรรคแ) นครราชสีมา 

๑๙๐๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานพระพุทธ นครราชสีมา 

๑๙๐๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานดงพลอง นครราชสีมา 

๑๙๐๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนชาตวิิทยา นครราชสีมา 

๑๙๐๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานทองหลาง นครราชสีมา 

๑๙๐๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานชองโค นครราชสีมา 

๑๙๐๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานทับสวาย นครราชสีมา 



๖๕ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๑๙๐๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานกุดจอกนอย นครราชสีมา 

๑๙๐๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานละลม นครราชสีมา 

๑๙๐๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานกอกวิทยา นครราชสีมา 

๑๙๑๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานโนนปอแดง นครราชสีมา 

๑๙๑๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานหนองลูกควาย นครราชสีมา 

๑๙๑๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนชลประทานบานกอโจด นครราชสีมา 

๑๙๑๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณแ) นครราชสีมา 

๑๙๑๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบานทาอาง นครราชสีมา 

๑๙๑๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแดง นครราชสีมา 

๑๙๑๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานบอปลา นครราชสีมา 

๑๙๑๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานลาํนางแกว นครราชสีมา 

๑๙๑๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนจอมทองวิทยา นครราชสีมา 

๑๙๑๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนมวงแกววิทยาคาร นครราชสีมา 

๑๙๒๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนหนองโสมง นครราชสีมา 

๑๙๒๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานโกรกหวา นครราชสีมา 

๑๙๒๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแคทราย นครราชสีมา 

๑๙๒๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนปุาไมอุทิศ ๒ นครราชสีมา 

๑๙๒๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนปักธงชัยชุณหวัณวิทยาคาร นครราชสีมา 

๑๙๒๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนสกัดนาควิทยา นครราชสีมา 

๑๙๒๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานคลองทราย นครราชสีมา 

๑๙๒๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานโคกสันติสุข นครราชสีมา 

๑๙๒๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานซับไทรทอง นครราชสีมา 

๑๙๒๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานหนองหิน นครราชสีมา 

๑๙๓๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานโคกสะอาด นครราชสีมา 

๑๙๓๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานคลองทุเรียน นครราชสีมา 

๑๙๓๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนดานอุดมวิทยา นครราชสีมา 

๑๙๓๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนหนองไผวิทยา นครราชสีมา 



๖๖ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๑๙๓๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานเมืองปักสามัคคี นครราชสีมา 

๑๙๓๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานหนองหวาประชาอาสา นครราชสีมา 

๑๙๓๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานหนองตาด นครราชสีมา 

๑๙๓๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนทาวสุรนารี (๒๕๒๑) นครราชสีมา 

๑๙๓๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานทาเยี่ยม นครราชสีมา 

๑๙๓๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานหนองรัง นครราชสีมา 

๑๙๔๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ โรงเรียนบานหนองหญาขาว นครราชสีมา 

๑๙๔๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณแ นครราชสีมา 

๑๙๔๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนชินวงศแอุปถัมภแ นครราชสีมา 

๑๙๔๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบานทุงสะแบง นครราชสีมา 
๑๙๔๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบานแกนทาว 

(อโศกวุฒิกรสงเคราะหแ) 
นครราชสีมา 

๑๙๔๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบานนากลาง นครราชสีมา 

๑๙๔๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบานปากชอง (คุรุสามัคคี ๑) นครราชสีมา 

๑๙๔๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบานลาํทองหลาง นครราชสีมา 

๑๙๔๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบานทาเลื่อนสามัคคี นครราชสีมา 

๑๙๔๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนไตรรัตนแวิทยาคาร นครราชสีมา 

๑๙๕๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบานหนองคุมวิทยา นครราชสีมา 

๑๙๕๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ นครราชสีมา 

๑๙๕๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนเบทาโกรวิทยา นครราชสีมา 

๑๙๕๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบานเขาวง นครราชสีมา 

๑๙๕๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ นครราชสีมา 

๑๙๕๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบานโนนสงา นครราชสีมา 

๑๙๕๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบานซับตะเคียน นครราชสีมา 

๑๙๕๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนบานลาดบัวขาว นครราชสีมา 

๑๙๕๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนพรพิทยาคม นครราชสีมา 

๑๙๕๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ โรงเรียนนาหวาไตรประชาคม นครราชสีมา 

๑๙๖๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ นครราชสีมา 



๖๗ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๑๙๖๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานดอนคนทา นครราชสีมา 

๑๙๖๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานโคกนอย นครราชสีมา 

๑๙๖๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหนองพลวง นครราชสีมา 

๑๙๖๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานเสมา นครราชสีมา 

๑๙๖๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานโนนสูง  นครราชสีมา 

๑๙๖๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานมูกมันโนนอุดมสามัคคี นครราชสีมา 

๑๙๖๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนหวยไหวัฒนา นครราชสีมา 

๑๙๖๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนวนาประชารัฐบาํรุง นครราชสีมา 

๑๙๖๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา นครราชสีมา 

๑๙๗๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ นครราชสีมา 

๑๙๗๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานดอนแรง นครราชสีมา 

๑๙๗๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานออยชาง นครราชสีมา 

๑๙๗๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนวัดบานสีดา นครราชสีมา 

๑๙๗๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหินแห นครราชสีมา 

๑๙๗๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานญาคา นครราชสีมา 

๑๙๗๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนวัดบานมะคา นครราชสีมา 

๑๙๗๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานดอนตะหนิน นครราชสีมา 

๑๙๗๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานไทรโยง นครราชสีมา 

๑๙๗๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนวัดบานโนนประดู นครราชสีมา 

๑๙๘๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานดอนฆาเสือ นครราชสีมา 

๑๙๘๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหวยทราย นครราชสีมา 

๑๙๘๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานตาจั่น นครราชสีมา 

๑๙๘๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหนองบง นครราชสีมา 

๑๙๘๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานแฝก นครราชสีมา 

๑๙๘๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานโคกเสี่ยว นครราชสีมา 

๑๙๘๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหนองบัวทุง นครราชสีมา 

๑๙๘๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานโนนดู นครราชสีมา 



๖๘ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๑๙๘๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานคึมมะอุ นครราชสีมา 

๑๙๘๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานแดงนอย นครราชสีมา 

๑๙๙๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหนองจาน นครราชสีมา 

๑๙๙๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนชุมชนบานหนองบัวลาย นครราชสีมา 

๑๙๙๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานขามปูอม นครราชสีมา 

๑๙๙๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหนองปรือคึมมวง นครราชสีมา 

๑๙๙๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานญาคาดอนเค็ง นครราชสีมา 

๑๙๙๕ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานกระพี ้ นครราชสีมา 

๑๙๙๖ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานสระครก นครราชสีมา 

๑๙๙๗ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานศรีนิมิตร นครราชสีมา 

๑๙๙๘ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหนองโคบาล นครราชสีมา 

๑๙๙๙ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหนองเตา นครราชสีมา 

๒๐๐๐ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหนองขามนอย นครราชสีมา 

๒๐๐๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหนองสะแก นครราชสีมา 

๒๐๐๒ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหนองบัว นครราชสีมา 

๒๐๐๓ สพป. นครราชสีมา เขต ๖ โรงเรียนบานหนองหญาขาว นครราชสีมา 

๒๐๐๔ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองปลิง บุรีรัมยแ 

๒๐๐๕ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนวัดบานถลุงเหล็ก บุรีรัมยแ 

๒๐๐๖ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานพะไล บุรีรัมยแ 

๒๐๐๗ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนวัดบานสวายสอ บุรีรัมยแ 

๒๐๐๘ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองคาย บุรีรัมยแ 

๒๐๐๙ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนพระครูวิทยา บุรีรัมยแ 

๒๐๑๐ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนวัดบานเมืองฝาง บุรีรัมยแ 

๒๐๑๑ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานฝาูย บุรีรัมยแ 

๒๐๑๒ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนเบญจคามวิทยา บุรีรัมยแ 

๒๐๑๓ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานถาวร บุรีรัมยแ 

๒๐๑๔ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนโคกระกานอย บุรีรัมยแ 



๖๙ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๐๑๕ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานสารภี บุรีรัมยแ 

๒๐๑๖ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณแ บุรีรัมยแ 

๒๐๑๗ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานสนวน "ศิริมงคลวิทยา" บุรีรัมยแ 

๒๐๑๘ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนวัดหวยหวายหนองเติ่นพัฒนา บุรีรัมยแ 

๒๐๑๙ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองหัวชาง บุรีรัมยแ 

๒๐๒๐ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล บุรีรัมยแ 

๒๐๒๑ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานบุตาวงศแ บุรีรัมยแ 

๒๐๒๒ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานหวยศาลา บุรีรัมยแ 

๒๐๒๓ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานโคกสะอาด บุรีรัมยแ 

๒๐๒๔ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลชาํนิ บุรีรัมยแ 

๒๐๒๕ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานดงเย็น บุรีรัมยแ 

๒๐๒๖ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานตะโคงสามัคคี บุรีรัมยแ 

๒๐๒๗ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนวัดบานปราสาท บุรีรัมยแ 

๒๐๒๘ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนวัดบานกะชาย บุรีรัมยแ 

๒๐๒๙ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนวัดบานกะหาด บุรีรัมยแ 

๒๐๓๐ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนบานสระเกษ บุรีรัมยแ 

๒๐๓๑ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๑ โรงเรียนวัดบานเมืองดู บุรีรัมยแ 

๒๐๓๒ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๒ โรงเรียนบานเพชรประชาสามคัคี บุรีรัมยแ 

๒๐๓๓ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๒ โรงเรียนบานกระสัง บุรีรัมยแ 

๒๐๓๔ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๒ โรงเรียนวัดบานเมืองโพธิ ์ บุรีรัมยแ 

๒๐๓๕ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๒ โรงเรียนบานประดู บุรีรัมยแ 

๒๐๓๖ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๒ โรงเรียนเขวาศึกษา บุรีรัมยแ 

๒๐๓๗ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๒ โรงเรียนบานเสม็ดประชาอุปถัมภแ บุรีรัมยแ 

๒๐๓๘ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ บุรีรัมยแ 

๒๐๓๙ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณแอนุสรณแ) บุรีรัมยแ 

๒๐๔๐ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนบานไรโคกหนองปรือ บุรีรัมยแ 

๒๐๔๑ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมยแ 
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๒๐๔๒ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนบานโนนสูงนอย บุรีรัมยแ 

๒๐๔๓ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองบอน บุรีรัมยแ 

๒๐๔๔ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนบานปากชอง บุรีรัมยแ 

๒๐๔๕ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนบานไรโคกหนองปรือ บุรีรัมยแ 

๒๐๔๖ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง บุรีรัมยแ 

๒๐๔๗ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนบานมวงงาม บุรีรัมยแ 

๒๐๔๘ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนบานฝาูย บุรีรัมยแ 

๒๐๔๙ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๓ โรงเรียนบานถาวร บุรีรัมยแ 

๒๐๕๐ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนบานหนองดุม บุรีรัมยแ 

๒๐๕๑ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนวัดบานสาํราญราษฎรแ บุรีรัมยแ 

๒๐๕๒ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนบานปะคาํสาํโรง บุรีรัมยแ 

๒๐๕๓ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนบานกระทุม บุรีรัมยแ 

๒๐๕๔ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณแ) บุรีรัมยแ 

๒๐๕๕ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนบานเรือนทอง บุรีรัมยแ 

๒๐๕๖ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนชุมชนบานดอนมนตแ บุรีรัมยแ 

๒๐๕๗ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนบานโคกสิงหแ บุรีรัมยแ 

๒๐๕๘ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนบานตูม บุรีรัมยแ 

๒๐๕๙ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนอนุบาลแดนดง บุรีรัมยแ 

๒๐๖๐ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนวัดวนาสันตแ (โศกนาคสามัคคี) บุรีรัมยแ 

๒๐๖๑ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนวัดหลักศิลา บุรีรัมยแ 

๒๐๖๒ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐแ บุรีรัมยแ 

๒๐๖๓ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนบานขอย บุรีรัมยแ 

๒๐๖๔ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนบานหนองบัว บุรีรัมยแ 

๒๐๖๕ สพป. บุรีรัมยแ เขต ๔ โรงเรียนบานหนองตาด บุรีรัมยแ 

๒๐๖๖ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานแคน มหาสารคาม 

๒๐๖๗ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานงัวบา มหาสารคาม 

๒๐๖๘ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานดอนแดงน้ําเกลี้ยง มหาสารคาม 
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๒๐๖๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานวังจานโนนสาํราญ มหาสารคาม 

๒๐๗๐ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานมะแซวหนองโงง มหาสารคาม 

๒๐๗๑ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานทัพปาุจิก มหาสารคาม 

๒๐๗๒ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนหนองรูแข มหาสารคาม 

๒๐๗๓ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานตาํแยโนนยาง มหาสารคาม 

๒๐๗๔ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานขามปูอม มหาสารคาม 

๒๐๗๕ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานกุดนาดโีนนลาน มหาสารคาม 

๒๐๗๖ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานหนองปอ มหาสารคาม 

๒๐๗๗ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแก มหาสารคาม 

๒๐๗๘ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํสรางหนองบะ มหาสารคาม 

๒๐๗๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานโคกไร มหาสารคาม 

๒๐๘๐ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานตาํแย(ประชานุเคราะหแ) มหาสารคาม 

๒๐๘๑ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานเขวาทุง มหาสารคาม 

๒๐๘๒ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานหัวดง มหาสารคาม 

๒๐๘๓ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานหวาย มหาสารคาม 

๒๐๘๔ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานตลาดโนนโพธิ์ มหาสารคาม 

๒๐๘๕ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานหวยหิน (ศิลาคามส่ําผดุง) มหาสารคาม 

๒๐๘๖ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานดงมวงหัวดงหนองบาก มหาสารคาม 

๒๐๘๗ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานดงเย็น มหาสารคาม 

๒๐๘๘ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแสงทุมยาว มหาสารคาม 

๒๐๘๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานขามเรียน มหาสารคาม 

๒๐๙๐ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานดอนดูวังบอน มหาสารคาม 

๒๐๙๑ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแตนอย มหาสารคาม 

๒๐๙๒ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนาบานหนองบัวแดง มหาสารคาม 

๒๐๙๓ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานดง มหาสารคาม 

๒๐๙๔ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานหนองตาไกเผือกใตวิทยา มหาสารคาม 

๒๐๙๕ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานโดน มหาสารคาม 
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๒๐๙๖ สพป. มหาสารคาม เขต ๒ โรงเรียนบานหนองไผ มหาสารคาม 

๒๐๙๗ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานโสกกาว มหาสารคาม 

๒๐๙๘ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานสีดาสระแกว มหาสารคาม 

๒๐๙๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานโพน มหาสารคาม 

๒๑๐๐ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานนาโพธิ ์ มหาสารคาม 

๒๑๐๑ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานกอกหนองผือ มหาสารคาม 

๒๑๐๒ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานขามเปี้ย มหาสารคาม 

๒๑๐๓ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานนาทอง มหาสารคาม 

๒๑๐๔ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานหนองซอน มหาสารคาม 

๒๑๐๕ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานโคกสูง มหาสารคาม 

๒๑๐๖ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานนาทอง มหาสารคาม 

๒๑๐๗ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานขามเบี้ย มหาสารคาม 

๒๑๐๘ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานกอกหนองผือ มหาสารคาม 

๒๑๐๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานสีดาสระแกว มหาสารคาม 

๒๑๑๐ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานโพน มหาสารคาม 

๒๑๑๑ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานผาํ มหาสารคาม 

๒๑๑๒ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแหน มหาสารคาม 

๒๑๑๓ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานโนนสมบูรณแ มหาสารคาม 

๒๑๑๔ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานนาโพธิ ์ มหาสารคาม 

๒๑๑๕ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานโสกกาว มหาสารคาม 

๒๑๑๖ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานโสกคลอง มหาสารคาม 

๒๑๑๗ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานกุดรัง มหาสารคาม 

๒๑๑๘ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานหนองกุงศาลาน้ําเทีย่งวิทยากร มหาสารคาม 

๒๑๑๙ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานคุยโพธิ ์ มหาสารคาม 

๒๑๒๐ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานหนองบอนหัวหนองเหลายาว มหาสารคาม 

๒๑๒๑ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ โรงเรียนบานโจดบัวบาน มหาสารคาม 

๒๑๒๒ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานบุงหวาย ยโสธร 
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๒๑๒๓ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํออม ยโสธร 

๒๑๒๔ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานกุดกุง (อําเภอคําเขื่อนแกว) ยโสธร 

๒๑๒๕ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานสงเปือย ยโสธร 

๒๑๒๖ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานคอเหนือคอใตดอนกลาง ยโสธร 

๒๑๒๗ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองนางตุมบากหัวคํา ยโสธร 

๒๑๒๘ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานสําโรง ยโสธร 

๒๑๒๙ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานโซงเหลาโปวุิทยา ยโสธร 

๒๑๓๐ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานนาดีนาอุดม ยโสธร 

๒๑๓๑ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ยโสธร 

๒๑๓๒ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานเชือกนอย ยโสธร 

๒๑๓๓ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานบาก ยโสธร 

๒๑๓๔ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานดอนมะยาง กม. ๓ ยโสธร 

๒๑๓๕ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานพลไว ยโสธร 

๒๑๓๖ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานทุงมน ยโสธร 

๒๑๓๗ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานสรางแปูน ยโสธร 

๒๑๓๘ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานฟาูหวน ยโสธร 

๒๑๓๙ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานแขโพนเมือง ยโสธร 

๒๑๔๐ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานบกนอย ยโสธร 

๒๑๔๑ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองไมตายหนองซองแมว ยโสธร 

๒๑๔๒ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานทุงนางโอก (ออนอํานวยศิลป) ยโสธร 

๒๑๔๓ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานดวนบากนอย ยโสธร 

๒๑๔๔ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานนาเวียงคําศิร ิ ยโสธร 

๒๑๔๕ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานโนนมวง ยโสธร 

๒๑๔๖ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานดอนผึ้ง ยโสธร 

๒๑๔๗ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองหงอก ยโสธร 

๒๑๔๘ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองบกโนนสวาท ยโสธร 

๒๑๔๙ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานผือฮีนาลานาจาน ยโสธร 



๗๔ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๑๕๐ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานคาํเม็กหนองนางฟูา ยโสธร 

๒๑๕๑ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนหนองเสียวชัยมงคล ยโสธร 

๒๑๕๒ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานนาถม ยโสธร 

๒๑๕๓ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานกลางนา ยโสธร 

๒๑๕๔ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ ยโสธร 

๒๑๕๕ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองทองหลางโนนกุง ยโสธร 

๒๑๕๖ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานสาํราญ ยโสธร 

๒๑๕๗ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองแสง ยโสธร 

๒๑๕๘ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานตาดทอง ยโสธร 

๒๑๕๙ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานเขื่องคํา ยโสธร 

๒๑๖๐ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานมะพริกดูโพนสิม ยโสธร 

๒๑๖๑ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานเหมือดขาว ยโสธร 

๒๑๖๒ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานยางเครือ ยโสธร 

๒๑๖๓ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานแดง ยโสธร 

๒๑๖๔ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานพลับหนองคํา (มหาชัยชิโนบล) ยโสธร 

๒๑๖๕ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานทาเยี่ยม ยโสธร 

๒๑๖๖ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานกูจาน ยโสธร 

๒๑๖๗ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานปอแดงโคกสะอาด ยโสธร 

๒๑๖๘ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหัวดง ยโสธร 

๒๑๖๙ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานแดงประชาสรรคแ ยโสธร 

๒๑๗๐ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํคํานอย ยโสธร 

๒๑๗๑ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานนาแกหนองตุกหลุก ยโสธร 

๒๑๗๒ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานกวางทาเยี่ยม ยโสธร 

๒๑๗๓ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานนาคําปักแฮด ยโสธร 

๒๑๗๔ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานติ้ว ยโสธร 

๒๑๗๕ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองเรือ ยโสธร 

๒๑๗๖ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหองขาหนองเสือตาย ยโสธร 



๗๕ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๒๑๗๗ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานดอนกรองหนองไฮ ยโสธร 

๒๑๗๘ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนยอวิทยา ยโสธร 

๒๑๗๙ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานนาหลูเหลาตอง ยโสธร 

๒๑๘๐ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนสหประชาสรรคแ   ยโสธร 

๒๑๘๑ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานเหมือดปุาตอง ยโสธร 

๒๑๘๒ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานเหลาฝาูย ยโสธร 

๒๑๘๓ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานโนนธาต ุ(พิศาลราชพัฒนา) ยโสธร 

๒๑๘๔ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วัดครู ๒๕๐๓) ยโสธร 

๒๑๘๕ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานโนนหนองแฝก ยโสธร 

๒๑๘๖ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานโคกกลาง (วรนาทประชาสรรคแ) ยโสธร 

๒๑๘๗ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานดงบัง ยโสธร 

๒๑๘๘ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานดอนกลอย ยโสธร 

๒๑๘๙ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนมหาชนะชัย  ยโสธร 

๒๑๙๐ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานมวงอาจโพธิ์ศร ี ยโสธร 

๒๑๙๑ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองขอนโพนสิม ยโสธร 

๒๑๙๒ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานแคนนอยหนองเลิง ยโสธร 
๒๑๙๓ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานหนองคู  

(อินทรแประชาคาร) 
ยโสธร 

๒๑๙๔ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานดงเจริญ ยโสธร 

๒๑๙๕ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานดูทุงคําบอน ยโสธร 

๒๑๙๖ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองเป็ด ยโสธร 

๒๑๙๗ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานเวินชัย (คุรุราษฎรแบํารุง)  ยโสธร 

๒๑๙๘ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานดงจงอาง ยโสธร 

๒๑๙๙ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานคูสองชั้น ยโสธร 

๒๒๐๐ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองยาง ยโสธร 

๒๒๐๑ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานดอนยางกลวยสาํโรง ยโสธร 

๒๒๐๒ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ยโสธร 

๒๒๐๓ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๒๘ ยโสธร 



๗๖ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๒๐๔ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนฟาูหยาดราษฎรแนิยม ยโสธร 

๒๒๐๕ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานขาม ยโสธร 

๒๒๐๖ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานคาํมวง ยโสธร 

๒๒๐๗ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานบอบึงโพนจาน ยโสธร 

๒๒๐๘ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานหนามแทงไชยประสิทธิ์ ยโสธร 

๒๒๐๙ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานกุดตากลา ยโสธร 

๒๒๑๐ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานกุดระหวี่ ยโสธร 

๒๒๑๑ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานขาทรายมะเขือสามัคคี ยโสธร 

๒๒๑๒ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานกุดพันเขียว ยโสธร 

๒๒๑๓ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานนาโพธิ ์ ยโสธร 

๒๒๑๔ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานโพนแบง ยโสธร 

๒๒๑๕ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรงเรียนบานพระเสารแสามัคีวทิยายน ยโสธร 

๒๒๑๖ สพป. ยโสธร เขต ๑ โรเรียนบานดอนขะยอม ยโสธร 

๒๒๑๗ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานโนนยาง ยโสธร 

๒๒๑๘ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานคาํแขนศอก ยโสธร 

๒๒๑๙ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานดอนหวาย ยโสธร 

๒๒๒๐ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานโพง ยโสธร 

๒๒๒๑ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานนาโพธิ์อางสรางหิน ยโสธร 

๒๒๒๒ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานบุงคํา ยโสธร 

๒๒๒๓ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานหนองโสน ยโสธร 

๒๒๒๔ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานนาจาน ยโสธร 

๒๒๒๕ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานโคกกองดอนนกชุม ยโสธร 

๒๒๒๖ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานหนองตาไก ยโสธร 

๒๒๒๗ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานกุดกวาง ยโสธร 

๒๒๒๘ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานกุดมะฮงดงสวาง ยโสธร 

๒๒๒๙ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานหนองบอน ยโสธร 

๒๒๓๐ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานเหลาหันทราย ยโสธร 



๗๗ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๒๒๓๑ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานคาํสรางชาง ยโสธร 

๒๒๓๒ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํคํา ยโสธร 

๒๒๓๓ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานโคกเจริญ ยโสธร 

๒๒๓๔ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานเหลาตาํแย ยโสธร 

๒๒๓๕ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานคาํไผโนนบานใหม ยโสธร 

๒๒๓๖ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานสุขเกษม ยโสธร 

๒๒๓๗ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานหินลิ่ว ยโสธร 

๒๒๓๘ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานหนองสองหองทรัพยแเจริญ ยโสธร 

๒๒๓๙ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานเซโนนมวง ยโสธร 

๒๒๔๐ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานหัวนา ยโสธร 

๒๒๔๑ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานสองคร ยโสธร 

๒๒๔๒ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานกุดแดง ยโสธร 

๒๒๔๓ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานคาํผักหนาม ยโสธร 

๒๒๔๔ สพป. ยโสธร เขต ๒ โรงเรียนบานสุขเกษมสาขาคาํมวงไข ยโสธร 

๒๒๔๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานบัวหลวง รอยเอ็ด 

๒๒๔๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานพระเจา (ศรีมหาธาต)ุ รอยเอ็ด 
๒๒๔๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานคานหักโนนใหญ  

(ศิริเกตุประชาวิทยแ) 
รอยเอ็ด 

๒๒๔๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนหัวนางามวิทยา รอยเอ็ด 
๒๒๔๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรคแ 

(ธรรมศาสตรแรอยเอ็ด) 
รอยเอ็ด 

๒๒๕๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 

๒๒๕๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานเลาวิทยาคาร รอยเอ็ด 

๒๒๕๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานหนองโทนหนองเขวา รอยเอ็ด 

๒๒๕๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนดินดําบัวรองวิทยา รอยเอ็ด 

๒๒๕๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานเลิงคา รอยเอ็ด 

๒๒๕๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนวังยาวเจริญวิทยแ รอยเอ็ด 

๒๒๕๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานดอนชัย รอยเอ็ด 



๗๘ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๒๕๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนนาคาํเจริญวิทยแ รอยเอ็ด 

๒๒๕๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานหนองชาง รอยเอ็ด 

๒๒๕๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานแกนทราย (คุรุราษฎรแผดุงวิทยแ) รอยเอ็ด 

๒๒๖๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณแ รอยเอ็ด 

๒๒๖๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎรแวิทยา) รอยเอ็ด 

๒๒๖๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร รอยเอ็ด 

๒๒๖๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานดอนแดง รอยเอ็ด 

๒๒๖๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานหนองผักแวน รอยเอ็ด 

๒๒๖๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานซงวิทยาคม รอยเอ็ด 
๒๒๖๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานขอนแกน  

(นิกรราษฎรแศรัทธาคาร) 
รอยเอ็ด 

๒๒๖๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนโสภโณประชาสรรคแ รอยเอ็ด 

๒๒๖๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรคแ) รอยเอ็ด 

๒๒๖๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานหนองจิกโคกสูง รอยเอ็ด 

๒๒๗๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบึงงามพัฒนา รอยเอ็ด 

๒๒๗๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานนางาม รอยเอ็ด 
๒๒๗๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานโคกสงา  

(มิตรภาพคุรุราษฎรแนุสรณแ) 
รอยเอ็ด 

๒๒๗๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานสังขแสงยาง รอยเอ็ด 

๒๒๗๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนสองพี่นองวิทยาคาร รอยเอ็ด 

๒๒๗๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนประชาราษฎรแรังสรรคแ รอยเอ็ด 

๒๒๗๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี รอยเอ็ด 

๒๒๗๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ (คุรุราษฎรแวิทยา) รอยเอ็ด 

๒๒๗๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานสวนจิก รอยเอ็ด 

๒๒๗๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานกลวยวิทยา รอยเอ็ด 

๒๒๘๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานยางกู รอยเอ็ด 

๒๒๘๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานดงยางโคกพิลา รอยเอ็ด 

๒๒๘๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานหนองแวงหนองหัวคน รอยเอ็ด 



๗๙ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๒๘๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานหนองแอก รอยเอ็ด 

๒๒๘๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานหวายนอย รอยเอ็ด 

๒๒๘๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานไผ รอยเอ็ด 

๒๒๘๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานแคน รอยเอ็ด 

๒๒๘๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนหนองตอวิทยา รอยเอ็ด 

๒๒๘๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานสังขแ รอยเอ็ด 

๒๒๘๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานขาม รอยเอ็ด 
๒๒๙๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานหนองตากรา  

(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 
รอยเอ็ด 

๒๒๙๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนทรายทองวิทยา รอยเอ็ด 

๒๒๙๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานหนองใหญ รอยเอ็ด 

๒๒๙๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานประตูชัย รอยเอ็ด 

๒๒๙๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนสหคามวิทยาคาร รอยเอ็ด 

๒๒๙๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานยางเครือ รอยเอ็ด 

๒๒๙๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํใสเทียมแข รอยเอ็ด 

๒๒๙๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานโนนรัง รอยเอ็ด 

๒๒๙๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานธวัชบุรี รอยเอ็ด 

๒๒๙๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานคอ รอยเอ็ด 

๒๓๐๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนธรรมจารีนวิาส รอยเอ็ด 

๒๓๐๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานแมตวิทยาคาร รอยเอ็ด 

๒๓๐๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานขวางทาสะแบง รอยเอ็ด 

๒๓๐๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานเขือง รอยเอ็ด 

๒๓๐๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนบานดงแดงหนองเพียขันธแ รอยเอ็ด 

๒๓๐๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลยแวิทยา รอยเอ็ด 

๒๓๐๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียนไพศาลวิทยาคม รอยเอ็ด 

๒๓๐๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานหัวดง รอยเอ็ด 

๒๓๐๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนดอนโมงสมพันธแปลาคูณ รอยเอ็ด 

๒๓๐๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานหนองไศล รอยเอ็ด 



๘๐ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๓๑๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานหนองคูโคกเพ็ก รอยเอ็ด 

๒๓๑๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานมวง รอยเอ็ด 

๒๓๑๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนเมืองจําปาขัน รอยเอ็ด 

๒๓๑๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานดงบัว รอยเอ็ด 

๒๓๑๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานขอย รอยเอ็ด 

๒๓๑๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนหนองยางวิทยาคม รอยเอ็ด 

๒๓๑๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานยางเครือ-ดานนอย รอยเอ็ด 

๒๓๑๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานหงสแทอง (แสนสขุวิทยา) รอยเอ็ด 

๒๓๑๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานคูฟาู รอยเอ็ด 

๒๓๑๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานโพธินอย รอยเอ็ด 

๒๓๒๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานขี้เหล็ก รอยเอ็ด 

๒๓๒๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนเมืองใหมสุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 

๒๓๒๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานโพนยานาง รอยเอ็ด 

๒๓๒๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานนางเตี้ยไศลทอง รอยเอ็ด 

๒๓๒๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานโปง (ประชาสามัคคี) รอยเอ็ด 

๒๓๒๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานฮองสังขแ รอยเอ็ด 

๒๓๒๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานโพนเมือง รอยเอ็ด 

๒๓๒๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแลง รอยเอ็ด 

๒๓๒๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนบานหัวหนองแวง รอยเอ็ด 

๒๓๒๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ โรงเรียนชุมชนอุมเมาสิงหแไคล รอยเอ็ด 

๒๓๓๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพัฒนา รอยเอ็ด 

๒๓๓๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานหนองหวานาคาํพัฒนา รอยเอ็ด 

๒๓๓๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแสงทุง รอยเอ็ด 

๒๓๓๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานโนนปลาเข็ง รอยเอ็ด 

๒๓๓๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานโคกนาคาํ รอยเอ็ด 

๒๓๓๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานหนองไผหนองหวา รอยเอ็ด 

๒๓๓๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานหนองมวง รอยเอ็ด 



๘๑ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๒๓๓๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานผักกาดหญาโรตารี่อุทิศ รอยเอ็ด 

๒๓๓๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนสีดาประชาสรรคแ รอยเอ็ด 

๒๓๓๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแขดง รอยเอ็ด 

๒๓๔๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานราษฎรแดําเนิน รอยเอ็ด 

๒๓๔๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร) รอยเอ็ด 

๒๓๔๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานโพธิ์ชัน รอยเอ็ด 

๒๓๔๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนโรงเรียนบานโคกสี รอยเอ็ด 

๒๓๔๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานโคกกลางมติรภาพที่ ๘๔ รอยเอ็ด 

๒๓๔๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานคาํนาด ี รอยเอ็ด 

๒๓๔๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานปากชอง รอยเอ็ด 

๒๓๔๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสวาง รอยเอ็ด 

๒๓๔๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแสงทาดอนมวง รอยเอ็ด 

๒๓๔๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม รอยเอ็ด 

๒๓๕๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนหนองหลวงประชาบํารุง รอยเอ็ด 

๒๓๕๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานดงกลาง รอยเอ็ด 

๒๓๕๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานสีเสียด รอยเอ็ด 

๒๓๕๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนชุมพรนาเจริญ รอยเอ็ด 

๒๓๕๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานวังยาว รอยเอ็ด 

๒๓๕๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานหนองตาไก รอยเอ็ด 

๒๓๕๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานน้าํเที่ยงนาเรียง รอยเอ็ด 

๒๓๕๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร รอยเอ็ด 

๒๓๕๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานหนองเดิน รอยเอ็ด 

๒๓๕๙ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล รอยเอ็ด 

๒๓๖๐ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานจัมปา รอยเอ็ด 

๒๓๖๑ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานโพธิ์ศร ี รอยเอ็ด 

๒๓๖๒ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานคําพอง (ประชาราษฎรแบํารุง) รอยเอ็ด 

๒๓๖๓ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานหนองกุง รอยเอ็ด 
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๒๓๖๔ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบัวคํา รอยเอ็ด 

๒๓๖๕ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม รอยเอ็ด 

๒๓๖๖ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย รอยเอ็ด 

๒๓๖๗ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานนาเลา รอยเอ็ด 

๒๓๖๘ สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ โรงเรียนบานทาส ี รอยเอ็ด 

๒๓๖๙ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานแกงมวง เลย 

๒๓๗๐ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานหนองปกติ เลย 

๒๓๗๑ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานเมี่ยง เลย 

๒๓๗๒ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานหวยดาย เลย 

๒๓๗๓ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานปากยาง เลย 

๒๓๗๔ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานนาดอกคํา เลย 

๒๓๗๕ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานนาดวง เลย 

๒๓๗๖ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานแกวเมธ ี เลย 

๒๓๗๗ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานเพียซาํพวุิทยา เลย 

๒๓๗๘ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานกางปลา เลย 

๒๓๗๙ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํภู เลย 

๒๓๘๐ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานติ้วนอย เลย 

๒๓๘๑ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํคิว เลย 

๒๓๘๒ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานทาเปิบ เลย 

๒๓๘๓ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานตูบโกบ เลย 

๒๓๘๔ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานนาออ เลย 

๒๓๘๕ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานกกทอง เลย 

๒๓๘๖ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานหินตั้ง เลย 

๒๓๘๗ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานผาพวด เลย 

๒๓๘๘ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานผากลางดง เลย 

๒๓๘๙ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานธาตุวิทยา เลย 

๒๓๙๐ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานคกงิ้ว เลย 
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๒๓๙๑ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานคกมาด เลย 

๒๓๙๒ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานคกเลา เลย 

๒๓๙๓ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานหวยวาลัย เลย 

๒๓๙๔ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานวังผา เลย 

๒๓๙๕ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานโพนทอง เลย 

๒๓๙๖ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานหาดเบี้ย เลย 

๒๓๙๗ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานนาโคก เลย 

๒๓๙๘ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนหวยขอบหวยเหียม เลย 

๒๓๙๙ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานหวยหินขาว เลย 

๒๔๐๐ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานกําพี ้ เลย 

๒๔๐๑ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานหวยทราย เลย 

๒๔๐๒ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานกาํเนิดเพชร เลย 

๒๔๐๓ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานหนองผํา เลย 

๒๔๐๔ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานแหลงควาย เลย 

๒๔๐๕ สพป. เลย เขต ๑ โรงเรียนบานผาแบน เลย 

๒๔๐๖ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานหนองปาดฟาน เลย 

๒๔๐๗ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานหนองงิ้วเหลาแปน เลย 

๒๔๐๘ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํคอ เลย 

๒๔๐๙ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานบุงคอ เลย 

๒๔๑๐ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานศรีอุบลพัฒนา เลย 

๒๔๑๑ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานหมากแขงกกกอก เลย 

๒๔๑๒ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํจันทรแ เลย 

๒๔๑๓ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานซาํมวง เลย 

๒๔๑๔ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานวังมวง เลย 

๒๔๑๕ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานนาอุดม เลย 

๒๔๑๖ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยไผใต เลย 

๒๔๑๗ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานโนนกกจาน เลย 



๘๔ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๔๑๘ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานนาหลวงยางเดี่ยว เลย 

๒๔๑๙ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานวังสะพุง เลย 

๒๔๒๐ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยทรายคํา เลย 

๒๔๒๑ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานหวยผุก เลย 

๒๔๒๒ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานโนน เลย 

๒๔๒๓ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานปาุบง เลย 

๒๔๒๔ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานนาอางคํา เลย 

๒๔๒๕ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานนาอีเลิศ เลย 

๒๔๒๖ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานกกเกลี้ยง เลย 

๒๔๒๗ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานแกงหินกกสะทอน เลย 

๒๔๒๘ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนเจียรวนนทแอุทิศ๔ เลย 

๒๔๒๙ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานกกบก เลย 

๒๔๓๐ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํออมเลา เลย 

๒๔๓๑ สพป. เลย เขต ๒ โรงเรียนบานเลา เลย 

๒๔๓๒ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนดานซาย เลย 

๒๔๓๓ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานนาเจียง เลย 

๒๔๓๔ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานทุม เลย 

๒๔๓๕ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานหวยลาด เลย 

๒๔๓๖ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนโปุงช ี เลย 

๒๔๓๗ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานหวยน้ําเมย เลย 

๒๔๓๘ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานศาลานอย เลย 

๒๔๓๙ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานกกจาน เลย 

๒๔๔๐ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานน้าํหมัน เลย 

๒๔๔๑ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบุญลักษณแอุปถัมภแ เลย 

๒๔๔๒ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานดานดู เลย 

๒๔๔๓ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนเย็นศิระบานหมากแขง เลย 

๒๔๔๔ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานหวยมุน เลย 
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๒๔๔๕ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานเกงมวง (นาดี) เลย 

๒๔๔๖ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานนาทอง เลย 

๒๔๔๗ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานถ้าํพระ เลย 

๒๔๔๘ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานปางคอม เลย 

๒๔๔๙ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานนาลานขาว เลย 

๒๔๕๐ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานตูบคอ เลย 

๒๔๕๑ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานหนองสนุน เลย 

๒๔๕๒ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานหนองอุมลัว เลย 

๒๔๕๓ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานกกโพธิว์ังกํา เลย 

๒๔๕๔ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานพ ุ เลย 

๒๔๕๕ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานทับกี่ เลย 

๒๔๕๖ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานหินแลบ เลย 

๒๔๕๗ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานหวยตาด เลย 

๒๔๕๘ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานนาด ี เลย 

๒๔๕๙ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานนาหมูหมน เลย 

๒๔๖๐ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานโคนผง เลย 

๒๔๖๑ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานโปุงกวาง เลย 

๒๔๖๒ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานกลาง เลย 

๒๔๖๓ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานสองคอน เลย 

๒๔๖๔ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานรองจิก เลย 

๒๔๖๕ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานไฮตาก เลย 

๒๔๖๖ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานหวยติ้ว เลย 

๒๔๖๗ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานนาแหว เลย 

๒๔๖๘ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานเหมืองแพร เลย 

๒๔๖๙ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานหนองบง เลย 

๒๔๗๐ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานนาพึง เลย 

๒๔๗๑ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานปากหมัน เลย 
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๒๔๗๒ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานวังยาว เลย 

๒๔๗๓ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานแกง เลย 

๒๔๗๔ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานกกโพธิ์แสนเอี้ยม เลย 

๒๔๗๕ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานสานตมมิตรภาพที่ ๑๐๑ เลย 

๒๔๗๖ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานแกงมวง (ภูเรือ) เลย 

๒๔๗๗ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานแกงเกลี้ยง เลย 

๒๔๗๘ สพป. เลย เขต ๓ โรงเรียนบานน้าํพุง เลย 

๒๔๗๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานดวนใหญ (ลีราษฎรแวัฒนา) ศรีสะเกษ 

๒๔๘๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนสําโรงหนองหมากแซว ศรีสะเกษ 

๒๔๘๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนสายหนองหวา ศรีสะเกษ 

๒๔๘๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานกะเอิน ศรีสะเกษ 

๒๔๘๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานเสือบอง ศรีสะเกษ 

๒๔๘๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนแกด ศรีสะเกษ 

๒๔๘๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองโนวิทยา ศรีสะเกษ 

๒๔๘๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนสวาง ศรีสะเกษ 

๒๔๘๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานเวาะวิทยาคม ศรีสะเกษ 

๒๔๘๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานเทอเลอ ศรีสะเกษ 

๒๔๘๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองสามขา ดอนแกว ศรีสะเกษ 

๒๔๙๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองจิก เหลาเชือก ศรีสะเกษ 

๒๔๙๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานกอนเสา ศรีสะเกษ 

๒๔๙๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองตลาด ศรีสะเกษ 

๒๔๙๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบกแดงผักขะยา ศรีสะเกษ 

๒๔๙๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานคลอมิตรภาพที่ ๒๒๖ ศรีสะเกษ 

๒๔๙๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยแ ศรีสะเกษ 

๒๔๙๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองบัวไชยวาน ศรีสะเกษ 

๒๔๙๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนดู ศรีสะเกษ 

๒๔๙๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานเทิน ศรีสะเกษ 



๘๗ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๒๔๙๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานพันลํา ศรีสะเกษ 

๒๕๐๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานคูซอด ศรีสะเกษ 

๒๕๐๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนแย ศรีสะเกษ 

๒๕๐๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ ศรีสะเกษ 

๒๕๐๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานโพนขา (วินจิวิทยาคาร) ศรีสะเกษ 

๒๕๐๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนตะดอบวิทยา ศรีสะเกษ 

๒๕๐๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานคอเมืองแสน ศรีสะเกษ 
๒๕๐๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลยางชุมนอย  

(หนวยคุรุราษฎรแรังสรรคแ) 
ศรีสะเกษ 

๒๕๐๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนเพ็ก ศรีสะเกษ 

๒๕๐๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานโพธ์ิศรี (ครุุราษฎรแอนิทรสุภาผล) ศรีสะเกษ 

๒๕๐๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานสรางหวา ศรีสะเกษ 

๒๕๑๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองเตย ศรีสะเกษ 
๒๕๑๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานกุดเมืองฮาม  

(ศิริราษฎรแสงเคราะหแ) 
ศรีสะเกษ 

๒๕๑๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานยางเครือ ศรีสะเกษ 

๒๕๑๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานรองสะอาด ศรีสะเกษ 

๒๕๑๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานแวงโนนเปือยหนองแสง ศรีสะเกษ 

๒๕๑๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานขาม ศรีสะเกษ 

๒๕๑๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองมะแซว ศรีสะเกษ 

๒๕๑๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานอีตอม ศรีสะเกษ 

๒๕๑๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานสวนกลวย ศรีสะเกษ 

๒๕๑๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนสัง (โนนสังวทิยาคาร) ศรีสะเกษ 

๒๕๒๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานกอก ศรีสะเกษ 

๒๕๒๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานโคก ศรีสะเกษ 

๒๕๒๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองกก ศรีสะเกษ 

๒๕๒๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานแสงใหญ (คุรุราษฎรแบํารุง) ศรีสะเกษ 

๒๕๒๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนบานยางนอยสามัคคี ศรีสะเกษ 



๘๘ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๕๒๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

๒๕๒๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานโคก ศรีสะเกษ 

๒๕๒๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานเมืองเกาซง (ราษฎรแรังสรรคแ) ศรีสะเกษ 

๒๕๒๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานแสงเมืองแคน ศรีสะเกษ 

๒๕๒๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานคูสระ ศรีสะเกษ 

๒๕๓๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานเก็บงา (ประชารฐัพัฒนา) ศรีสะเกษ 

๒๕๓๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานโจดมวง ศรีสะเกษ 

๒๕๓๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแปน ศรีสะเกษ 

๒๕๓๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานอีเซ (คุรุราษฎรแวทิยา) ศรีสะเกษ 

๒๕๓๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานพงพรต ศรีสะเกษ 

๒๕๓๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานหมากยาง ศรีสะเกษ 

๒๕๓๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานมวง ศรีสะเกษ 

๒๕๓๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานหนองคู ศรีสะเกษ 

๒๕๓๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพแ ศรีสะเกษ 

๒๕๓๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานสรางเรือ ศรีสะเกษ 

๒๕๔๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานกระสังขแ ศรีสะเกษ 

๒๕๔๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานกระเดาอุมแสง ศรีสะเกษ 

๒๕๔๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองสวง (อสพป.๒) ศรีสะเกษ 

๒๕๔๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานหวาน (รัฐราษฎรแนุกูล) ศรีสะเกษ 

๒๕๔๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานขนวนสีแกว ศรีสะเกษ 

๒๕๔๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 

๒๕๔๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานพอกหนองแข ศรีสะเกษ 

๒๕๔๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองน้ําขุน ศรีสะเกษ 

๒๕๔๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองสําโรงนอย ศรีสะเกษ 

๒๕๔๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ศรีสะเกษ 

๒๕๕๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานหวา ศรีสะเกษ 

๒๕๕๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานบึงกระโพธิ ์ ศรีสะเกษ 



๘๙ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๒๕๕๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองคูอาวอย ศรีสะเกษ 

๒๕๕๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานขามหนองครอง ศรีสะเกษ 

๒๕๕๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานเกาะกระโพธิ ์ ศรีสะเกษ 

๒๕๕๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานกะด ี ศรีสะเกษ 

๒๕๕๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนหนองบัวตาคง ศรีสะเกษ 

๒๕๕๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานพอก ศรีสะเกษ 

๒๕๕๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองคลา ศรีสะเกษ 

๒๕๕๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานทาคอยนาง ศรีสะเกษ 

๒๕๖๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนขุขันธแวิทยา ศรีสะเกษ 

๒๕๖๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนวัดเขียน ศรีสะเกษ 

๒๕๖๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานเรียม ศรีสะเกษ 

๒๕๖๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานตาเปียง ศรีสะเกษ 

๒๕๖๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองคูขาม ศรีสะเกษ 

๒๕๖๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองเพดาน ศรีสะเกษ 

๒๕๖๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนกระตานดอนวิทยา ศรีสะเกษ 

๒๕๖๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานบัลลังกแ ศรีสะเกษ 

๒๕๖๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลปรางคแกู ศรีสะเกษ 

๒๕๖๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานเหล็ก ศรีสะเกษ 

๒๕๗๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานขี้นาค ศรีสะเกษ 

๒๕๗๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานตะเพา ศรีสะเกษ 

๒๕๗๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานอาวอย ศรีสะเกษ 

๒๕๗๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานกําแมด ศรีสะเกษ 

๒๕๗๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานตาสุด ศรีสะเกษ 

๒๕๗๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานอังกุล ศรีสะเกษ 

๒๕๗๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานปราสาทเยอ ศรีสะเกษ 

๒๕๗๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานตะเคียนราม ศรีสะเกษ 

๒๕๗๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนสวงษแพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ 



๙๐ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๕๗๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลภูสิงหแ ศรีสะเกษ 

๒๕๘๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานผือ ศรีสะเกษ 

๒๕๘๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานโคกตาล ศรีสะเกษ 

๒๕๘๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานคลอโคกกวาง ศรีสะเกษ 

๒๕๘๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานเปียมตะลวก ศรีสะเกษ 

๒๕๘๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานนาก฿อก ศรีสะเกษ 

๒๕๘๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ 

๒๕๘๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองพัง ศรีสะเกษ 

๒๕๘๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ 

๒๕๘๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานสมบูรณแ ศรีสะเกษ 

๒๕๘๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานคลองสุด (ประชาอุทิศ) ศรีสะเกษ 

๒๕๙๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานสะเดานอย ศรีสะเกษ 

๒๕๙๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานเคาะสนวนสามัคคี ศรีสะเกษ 

๒๕๙๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานคลองเพชรสวาย ศรีสะเกษ 
๒๕๙๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนวัดบานประอาง  

(ประสาธนแคุรุราษฎรแพัฒนา) 
ศรีสะเกษ 

๒๕๙๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานตะเคียนบังอีง ศรีสะเกษ 

๒๕๙๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนจะกงวิทยา ศรีสะเกษ 

๒๕๙๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานแขว ศรีสะเกษ 

๒๕๙๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานกระแมด ศรีสะเกษ 

๒๕๙๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานพราน ศรีสะเกษ 

๒๕๙๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานสลักได ศรีสะเกษ 

๒๖๐๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนนิคม ๑ ศรีสะเกษ 

๒๖๐๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานยางชุมภูมิตํารวจ ศรีสะเกษ 

๒๖๐๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานสกุล ศรีสะเกษ 

๒๖๐๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแวง ศรีสะเกษ 

๒๖๐๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานแทรง ศรีสะเกษ 

๒๖๐๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานดองกําเม็ด ศรีสะเกษ 



๙๑ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๖๐๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานตาเจา ศรีสะเกษ 

๒๖๐๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานดินแดง ศรีสะเกษ 

๒๖๐๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ ศรีสะเกษ 

๒๖๐๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบานคอกหนองไพร ศรีสะเกษ 

๒๖๑๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานกันตม (คุรุราษฎรแสามัคคี) ศรีสะเกษ 

๒๖๑๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานเขวาธะนัง ศรีสะเกษ 

๒๖๑๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานเสาธงชัย ศรีสะเกษ 

๒๖๑๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานภูมิซรอล ศรีสะเกษ 
๒๖๑๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานน้าํขวบโนนดู  

(กองทัพบกอุปถัมภแ) 
ศรีสะเกษ 

๒๖๑๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียน.บานโนนแสนคํา-หนองศาลา ศรีสะเกษ 

๒๖๑๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานหนองผือ ศรีสะเกษ 

๒๖๑๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 

๒๖๑๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานตระกาจ ศรีสะเกษ 

๒๖๑๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานโคกวิทยา ศรีสะเกษ 

๒๖๒๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานศรีอุดมซําตารมยแ ศรีสะเกษ 

๒๖๒๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานโคกเจริญ ศรีสะเกษ 

๒๖๒๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานละลายมีชัย ศรีสะเกษ 

๒๖๒๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานภูทอง ศรีสะเกษ 

๒๖๒๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานหนองใหญ ศรีสะเกษ 

๒๖๒๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานสะพุง ศรีสะเกษ 

๒๖๒๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานทุงสวาง ศรีสะเกษ 

๒๖๒๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานโนนน้าํออม ศรีสะเกษ 

๒๖๒๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานหนองหญาลาด ศรีสะเกษ 

๒๖๒๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานโนนสําราญ ศรีสะเกษ 

๒๖๓๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานจันทรแหอมตาเสก ศรีสะเกษ 

๒๖๓๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานทุงใหญมวง(คุรุราษฏรแบํารุง) ศรีสะเกษ 

๒๖๓๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานรองตาซุน ศรีสะเกษ 



๙๒ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๖๓๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานโนนสะอาด ศรีสะเกษ 

๒๖๓๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานมวงแยก ศรีสะเกษ 

๒๖๓๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานศรีแกว ศรีสะเกษ 

๒๖๓๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานโนนแก ศรีสะเกษ 

๒๖๓๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานเดียง(พลีศึกษา) ศรีสะเกษ 

๒๖๓๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานขะยูง ศรีสะเกษ 

๒๖๓๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานตาแทน ศรีสะเกษ 

๒๖๔๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานหนองตลาด-โนนเปือย ศรีสะเกษ 
๒๖๔๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานภูเงิน 

(อินทรสุขศรีราษฎรแสามัคคี) 
ศรีสะเกษ 

๒๖๔๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานทาพระตระกาศ ศรีสะเกษ 

๒๖๔๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานจะเนียว ศรีสะเกษ 

๒๖๔๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานกระเบาตะหลุงวิทยา ศรีสะเกษ 

๒๖๔๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานขนาด ศรีสะเกษ 

๒๖๔๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานตายู (อสพป.๓๒) ศรีสะเกษ 

๒๖๔๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานทุงขนวน ศรีสะเกษ 

๒๖๔๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานนาขนวน ศรีสะเกษ 

๒๖๔๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานหนองหัวชาง ศรีสะเกษ 

๒๖๕๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานกระแซงใหญ ศรีสะเกษ 

๒๖๕๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (ส)ิ ศรีสะเกษ 

๒๖๕๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานศิวาลัย ศรีสะเกษ 

๒๖๕๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานโนนคาํแกว ศรีสะเกษ 

๒๖๕๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานตาเครือ ศรีสะเกษ 

๒๖๕๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานไรเจริญ ศรีสะเกษ 

๒๖๕๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานจองกอ ศรีสะเกษ 

๒๖๕๗ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานผือ ศรีสะเกษ 

๒๖๕๘ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนโชติพันธุแวิทยาสามัคคี ศรีสะเกษ 

๒๖๕๙ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานหนองรุง ศรีสะเกษ 



๙๓ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๖๖๐ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานสุรณแ ศรีสะเกษ 

๒๖๖๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ โรงเรียนบานเดียงตะวัตก ศรีสะเกษ 

๒๖๖๒ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ ร.ร.บานกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ) ศรีสะเกษ 

๒๖๖๓ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ ร.ร.บานกระเบา ศรีสะเกษ 

๒๖๖๔ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ ร.ร.บานโนนคําตื้อจตุราษฏรแวิทยา (โรตารี ่๑) ศรีสะเกษ 

๒๖๖๕ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ ร.ร.บานหนองงูเหลือม ศรีสะเกษ 

๒๖๖๖ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานหวยกอกหนองเค็ม สกลนคร 

๒๖๖๗ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานหลุบเลา สกลนคร 

๒๖๖๘ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานสายปลาหลาย (ครุุราษฎรแผดุง) สกลนคร 

๒๖๖๙ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานกุดแฮดวัฒนราษฎรแผดุง สกลนคร 

๒๖๗๐ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานนาโพธิ์คุรุราษฎรแพัฒนา สกลนคร 

๒๖๗๑ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานนาตาลคําขา สกลนคร 

๒๖๗๒ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานปุุงสหราษฎรแบํารุง สกลนคร 

๒๖๗๓ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานนาคําวิทยาคาร สกลนคร 

๒๖๗๔ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองปลานอย (สุทธะเรืองศิลป) สกลนคร 

๒๖๗๕ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานโพนทองประชาอุทิศ สกลนคร 

๒๖๗๖ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนงิ้วดอนราษฎรแสามัคคีบํารุง สกลนคร 

๒๖๗๗ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนทุงมนพิทยาคาร สกลนคร 

๒๖๗๘ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานกุงศรี สกลนคร 

๒๖๗๙ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานนากับแก สกลนคร 

๒๖๘๐ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานนา (คุรุราษฎรอุทิศวทิยายน) สกลนคร 

๒๖๘๑ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎรแบํารุงศิลป สกลนคร 

๒๖๘๒ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานโพนยางคํา กรป.กลางพฒันา สกลนคร 

๒๖๘๓ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานหนองสะไนราษฎรแรงสฤษฎแ สกลนคร 

๒๖๘๔ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานกลางนาเดื่อ สกลนคร 

๒๖๘๕ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตร สกลนคร 

๒๖๘๖ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลเตางอย สกลนคร 



๙๔ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๒๖๘๗ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานตองโขบ สกลนคร 

๒๖๘๘ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานกุดฮ ู สกลนคร 

๒๖๘๙ สพป. สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนบานกุดแข สกลนคร 

๒๖๙๐ สพป. สกลนคร เขต ๒ โรงเรียนบานหนองลาดวิทยา สกลนคร 

๒๖๙๑ สพป. สกลนคร เขต ๒ โรงเรียนบานไฮปลาไหล สกลนคร 

๒๖๙๒ สพป. สกลนคร เขต ๒ โรงเรียนบานตาลโกน สกลนคร 

๒๖๙๓ สพป. สกลนคร เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป สกลนคร 

๒๖๙๔ สพป. สกลนคร เขต ๒ โรงเรียนบานถอน สกลนคร 

๒๖๙๕ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานพุทธรักษา สกลนคร 

๒๖๙๖ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานนาดูนนาดี สกลนคร 

๒๖๙๗ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานดานสมบูรณแ สกลนคร 

๒๖๙๘ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานหนองแอก สกลนคร 

๒๖๙๙ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานนาจานกลวยนอย สกลนคร 

๒๗๐๐ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนอนุบาลบานมวง สกลนคร 

๒๗๐๑ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานเสาวัด สกลนคร 

๒๗๐๒ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานดงสาร สกลนคร 

๒๗๐๓ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานสงเปือย สกลนคร 

๒๗๐๔ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานขาวแปูง สกลนคร 

๒๗๐๕ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานหนองนาแซงโนนงิ้ว สกลนคร 

๒๗๐๖ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานโคกถาวร สกลนคร 

๒๗๐๗ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานทาศรีไคล สกลนคร 

๒๗๐๘ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานธาตุตาลเดี่ยว สกลนคร 

๒๗๐๙ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานยางคํา สกลนคร 

๒๗๑๐ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานโพธิ์ตาก สกลนคร 

๒๗๑๑ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานกุดเรือคํา สกลนคร 

๒๗๑๒ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานหวยน้ําเที่ยง สกลนคร 

๒๗๑๓ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานหวยหิน สกลนคร 



๙๕ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๗๑๔ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานโพนสวาง สกลนคร 

๒๗๑๕ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานสวุรรณคีรี สกลนคร 

๒๗๑๖ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานขัวกาย สกลนคร 

๒๗๑๗ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานบะนกทา สกลนคร 

๒๗๑๘ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานอากาศ สกลนคร 

๒๗๑๙ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานนากะทาด สกลนคร 

๒๗๒๐ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานหนองพอกนอย สกลนคร 

๒๗๒๑ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานสันติสุขสระแกว สกลนคร 

๒๗๒๒ สพป. สกลนคร เขต ๓ โรงเรียนบานโนนสะอาดนาเหมือด สกลนคร 

๒๗๒๓ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานตะครอ  สุรินทรแ 

๒๗๒๔ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนรีาษฎรแสามคัคี) สุรินทรแ 

๒๗๒๕ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานสะโน  สุรินทรแ 

๒๗๒๖ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานไพรษรสาํโรง สุรินทรแ 

๒๗๒๗ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองทุม สุรินทรแ 

๒๗๒๘ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานตะเคียน สุรินทรแ 

๒๗๒๙ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรคแ สุรินทรแ 

๒๗๓๐ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานสังแก  สุรินทรแ 

๒๗๓๑ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานกระออม สุรินทรแ 

๒๗๓๒ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานศรีราชา  สุรินทรแ 

๒๗๓๓ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองคุม สุรินทรแ 

๒๗๓๔ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนตระเปียงเตีย สุรินทรแ 

๒๗๓๕ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานจรวย สุรินทรแ 

๒๗๓๖ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองดู สุรินทรแ 

๒๗๓๗ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนวัดทักษิณวาร ี สุรินทรแ 

๒๗๓๘ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานกันตรง สุรินทรแ 

๒๗๓๙ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานตลาดตาโหมก สุรินทรแ 

๒๗๔๐ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานบุญโลก สุรินทรแ 
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๒๗๔๑ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานแกสระใหญ สุรินทรแ 

๒๗๔๒ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานอนันตแ  สุรินทรแ 

๒๗๔๓ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองหิน สุรินทรแ 

๒๗๔๔ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานสวางโนนแดง สุรินทรแ 

๒๗๔๕ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานคอโต สุรินทรแ 

๒๗๔๖ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานบุแกรงตะเคียน  สุรินทรแ 

๒๗๔๗ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานผือ สุรินทรแ 

๒๗๔๘ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานโคกเพชร สุรินทรแ 

๒๗๔๙ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานโดนโอก  สุรินทรแ 

๒๗๕๐ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานโคกวัด สุรินทรแ 

๒๗๕๑ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานโคกอารักษแ สุรินทรแ 

๒๗๕๒ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนขามระกา  สุรินทรแ 

๒๗๕๓ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบุญตั้งใจ สุรินทรแ 

๒๗๕๔ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานอังกัญเสกแอ สุรินทรแ 

๒๗๕๕ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานอําปึลปอเกีย สุรินทรแ 

๒๗๕๖ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนเสกวิทยาคม สุรินทรแ 

๒๗๕๗ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานโคกปราสาท  สุรินทรแ 

๒๗๕๘ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานแกใหญ สุรินทรแ 

๒๗๕๙ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานโสน (พิทยศึกษา) สุรินทรแ 

๒๗๖๐ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนสําโรงโคกเพชร สุรินทรแ 

๒๗๖๑ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานจักจรูก สุรินทรแ 

๒๗๖๒ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานทาสวาง สุรินทรแ 

๒๗๖๓ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานเมืองที   สุรินทรแ 

๒๗๖๔ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนวัดประสพ สุรินทรแ 

๒๗๖๕ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนทับกระบือ สุรินทรแ 

๒๗๖๖ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานรัตนะ สุรินทรแ 

๒๗๖๗ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานชุมแสง สุรินทรแ 
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๒๗๖๘ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานตากวน สุรินทรแ 

๒๗๖๙ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานกันโจรง สุรินทรแ 

๒๗๗๐ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานนาสาม สุรินทรแ 

๒๗๗๑ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานกรูดหนองซัง สุรินทรแ 

๒๗๗๒ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานตระแสง สุรินทรแ 

๒๗๗๓ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานกระทุม สุรินทรแ 

๒๗๗๔ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานแตล สุรินทรแ 

๒๗๗๕ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานกางของ สุรินทรแ 

๒๗๗๖ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานกานเหลือง สุรินทรแ 

๒๗๗๗ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองขามวิทยาคม สุรินทรแ 

๒๗๗๘ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานจารยแ   สุรินทรแ 

๒๗๗๙ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองเหล็ก สุรินทรแ 

๒๗๘๐ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานบอน้ําใส สุรินทรแ 

๒๗๘๑ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานขามศึกษาคาร สุรินทรแ 

๒๗๘๒ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองฮะ สุรินทรแ 

๒๗๘๓ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานพะเนา สุรินทรแ 

๒๗๘๔ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานโคกกรวด สุรินทรแ 

๒๗๘๕ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สุรินทรแ 

๒๗๘๖ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานขามเค่ือราษฎรแสงเคราะหแ สุรินทรแ 

๒๗๘๗ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานทุงสูง สุรินทรแ 

๒๗๘๘ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานตรมไพร สุรินทรแ 

๒๗๘๙ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนจารพัต สุรินทรแ 

๒๗๙๐ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานจารยแ สุรินทรแ 

๒๗๙๑ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนล ี สุรินทรแ 

๒๗๙๒ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานโนนสวรรคแ   สุรินทรแ 

๒๗๙๓ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานกะเลาศรีพัฒนา สุรินทรแ 

๒๗๙๔ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานดู สุรินทรแ 
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๒๗๙๕ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองอีเล็ง สุรินทรแ 

๒๗๙๖ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองเหล็ก  สุรินทรแ 

๒๗๙๗ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานเพี้ยราม สุรินทรแ 

๒๗๙๘ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานสาํโรงนาด ี สุรินทรแ 

๒๗๙๙ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานจันรม สุรินทรแ 

๒๘๐๐ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎรแบํารุง) สุรินทรแ 

๒๘๐๑ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานคาบ สุรินทรแ 

๒๘๐๒ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานเทนมียแ สุรินทรแ 

๒๘๐๓ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานนาบัว สุรินทรแ 

๒๘๐๔ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานกะทม (คุรรสนิมติ) สุรินทรแ 

๒๘๐๕ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานปอยเดิน (อินทรศึกษา) สุรินทรแ 

๒๘๐๖ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานตะบัล สุรินทรแ 

๒๘๐๗ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานพันธุลี สุรินทรแ 

๒๘๐๘ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานสวาย  สุรินทรแ 

๒๘๐๙ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานบุทม สุรินทรแ 

๒๘๑๐ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานโชคเหนือ สุรินทรแ 

๒๘๑๑ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานอูโลก สุรินทรแ 

๒๘๑๒ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนดรุณวิทยา สุรินทรแ 

๒๘๑๓ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานตราํคม สุรินทรแ 

๒๘๑๔ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนเมืองสุรินทรแ สุรินทรแ 

๒๘๑๕ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานอังกัญโคกบรรเลง สุรินทรแ 

๒๘๑๖ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานหนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทรแ 

๒๘๑๗ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานตาเปาวแ สุรินทรแ 

๒๘๑๘ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานเลาขาว สุรินทรแ 

๒๘๑๙ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานระเภาวแ สุรินทรแ 

๒๘๒๐ สพป. สุรินทรแ เขต ๑ โรงเรียนบานแกนอย สุรินทรแ 

๒๘๒๑ สพป. สุรินทรแ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองคู สุรินทรแ 
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๒๘๒๒ สพป. สุรินทรแ เขต ๒ โรงเรียนบานขุมดิน สุรินทรแ 

๒๘๒๓ สพป. สุรินทรแ เขต ๒ โรงเรียนบานตาเพชร สุรินทรแ 

๒๘๒๔ สพป. สุรินทรแ เขต ๒ โรงเรียนบานกานเหลือง สุรินทรแ 

๒๘๒๕ สพป. สุรินทรแ เขต ๒ โรงเรียนบานหนองผือ สุรินทรแ 

๒๘๒๖ สพป. สุรินทรแ เขต ๒ โรงเรียนบานลุงปุง สุรินทรแ 

๒๘๒๗ สพป. สุรินทรแ เขต ๒ โรงเรียนบานทิพยแนวล สุรินทรแ 

๒๘๒๘ สพป. สุรินทรแ เขต ๒ โรงเรียนไตรคามวิทยา สุรินทรแ 

๒๘๒๙ สพป. สุรินทรแ เขต ๒ โรงเรียนบานโพนครก สุรินทรแ 

๒๘๓๐ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานเดื่อใต หนองคาย 

๒๘๓๑ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานเมืองบาง หนองคาย 

๒๘๓๒ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนดงเวนดงเจริญวิทยา หนองคาย 

๒๘๓๓ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนราษฎรแนุเคราะหแ หนองคาย 

๒๘๓๔ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานโพนสวรรคแ หนองคาย 

๒๘๓๕ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานดอนกอโดนสวรรคแ หนองคาย 

๒๘๓๖ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนไทยสามัคคี หนองคาย 

๒๘๓๗ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานหมากกองฝายแตก หนองคาย 

๒๘๓๘ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี หนองคาย 

๒๘๓๙ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนเนินพระเนาวแวิทยา หนองคาย 

๒๘๔๐ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานขนุนพัฒนา หนองคาย 

๒๘๔๑ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานหนองเดิ่น หนองคาย 

๒๘๔๒ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนมีชัยวิทยา หนองคาย 

๒๘๔๓ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานหนองผือ หนองคาย 

๒๘๔๔ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานโพนสา หนองคาย 

๒๘๔๕ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานหนองบอ หนองคาย 

๒๘๔๖ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลดารณีทาบอ หนองคาย 

๒๘๔๗ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนโกมลวิทยาการ หนองคาย 

๒๘๔๘ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานเทพประทับ หนองคาย 



๑๐๐ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๒๘๔๙ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนซําเจียง-ดงปุาเปือย หนองคาย 

๒๘๕๐ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานแกงใหม หนองคาย 

๒๘๕๑ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานผาตั้ง หนองคาย 

๒๘๕๒ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลสังคม หนองคาย 

๒๘๕๓ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนโสกกลา หนองคาย 

๒๘๕๔ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานกวดโคกสวาง หนองคาย 

๒๘๕๕ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา หนองคาย 

๒๘๕๖ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะหแ หนองคาย 

๒๘๕๗ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานวาน   หนองคาย 

๒๘๕๘ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนฉันทนาวัณรถ หนองคาย 

๒๘๕๙ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนหนองบัววิทยา หนองคาย 

๒๘๖๐ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานหนองนาง หนองคาย 

๒๘๖๑ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานนาน้าํพาย หนองคาย 

๒๘๖๒ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนน้ําสวยมิตรภาพที่ ๑๙ หนองคาย 

๒๘๖๓ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานหนอง หนองคาย 

๒๘๖๔ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานมวง หนองคาย 

๒๘๖๕ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานคาํโปูงเปูงโคตรธสิารวิทยา หนองคาย 
๒๘๖๖ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานหมอเหนือ  

(หลวงปูุเหรียญอุปถัมภแ) 
หนองคาย 

๒๘๖๗ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานพานพราว หนองคาย 

๒๘๖๘ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานโพธิ์ตาก หนองคาย 

๒๘๖๙ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานโนนแดง หนองคาย 

๒๘๗๐ สพป. หนองคาย เขต ๑ โรงเรียนบานเดื่อทุงสวรรคแ หนองคาย 

๒๘๗๑ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานนาด ี หนองคาย 

๒๘๗๒ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนปากชาบาํรุง หนองคาย 

๒๘๗๓ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนเฝูาไรวิทยา หนองคาย 

๒๘๗๔ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานนาฮาํ หนองคาย 

๒๘๗๕ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานแบง หนองคาย 



๑๐๑ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๘๗๖ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนหมูบานตัวอยาง หนองคาย 

๒๘๗๗ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานปักหมู หนองคาย 

๒๘๗๘ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานนายาง หนองคาย 

๒๘๗๙ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานโนนสวรรคแ หนองคาย 

๒๘๘๐ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานนาชุมชาง หนองคาย 

๒๘๘๑ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานหนองเค็ม หนองคาย 

๒๘๘๒ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานพระบาทนาหงสแ หนองคาย 

๒๘๘๓ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนสนธิราษฎรแบํารุง หนองคาย 

๒๘๘๔ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานดงดาล หนองคาย 

๒๘๘๕ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนรุจีจินตกานนทแ หนองคาย 

๒๘๘๖ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานเชียงอาด หนองคาย 

๒๘๘๗ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานผือ หนองคาย 

๒๘๘๘ สพป. หนองคาย เขต ๒ โรงเรียนบานบัว หนองคาย 

๒๘๘๙ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนรมเกลา หนองบัวลําภู 

๒๘๙๐ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานโคกปุากุง หนองบัวลําภู 

๒๘๙๑ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 

๒๘๙๒ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานดอนเกล็ด หนองบัวลําภู 

๒๘๙๓ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานโนนสมบูรณแพัฒนา หนองบัวลําภู 

๒๘๙๔ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนหนองหวาวิทยาสรรคแ หนองบัวลําภู 

๒๘๙๕ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานนาอาง หนองบัวลําภู 

๒๘๙๖ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนหินตลาดศรีสงาวิทยา หนองบัวลําภู 

๒๘๙๗ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานนามะเฟือง หนองบัวลําภู 

๒๘๙๘ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานตะเคียนทอง หนองบัวลําภู 

๒๘๙๙ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนโนนขาประชาสรรคแ หนองบัวลําภู 

๒๙๐๐ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานหนองบัวนอย หนองบัวลําภู 

๒๙๐๑ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานโนนสังวิทยาสรรคแ หนองบัวลําภู 

๒๙๐๒ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานหนองลุมพุก หนองบัวลําภู 



๑๐๒ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๒๙๐๓ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานหนองปิง หนองบัวลําภู 

๒๙๐๔ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนตาดไฮบานแมคสามัคคี หนองบัวลําภู 

๒๙๐๕ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานหวยขาโนนสมบรูณแ หนองบัวลําภู 

๒๙๐๖ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนนิคมสงเคราะหแ ๒ หนองบัวลําภู 

๒๙๐๗ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานหนองศาลาโนนสวาง หนองบัวลําภู 

๒๙๐๘ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานหนองแวงงิ้วตาก หนองบัวลําภู 

๒๙๐๙ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานทาศิลา หนองบัวลําภู 

๒๙๑๐ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานทาลาด หนองบัวลําภู 

๒๙๑๑ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานหนองทุงมน หนองบัวลําภู 

๒๙๑๒ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานสันปาุพลวง หนองบัวลําภู 

๒๙๑๓ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานโนนสําราญสมสนุก หนองบัวลําภู 

๒๙๑๔ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานนาวังเวิน หนองบัวลําภู 

๒๙๑๕ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนทุงโปรงประชาสรรคแ หนองบัวลําภู 

๒๙๑๖ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม หนองบัวลําภู 

๒๙๑๗ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนนิคมวัฒนา ๖ หนองบัวลําภู 

๒๙๑๘ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานโคกกลาง หนองบัวลําภู 

๒๙๑๙ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนโคกมวงทองวิทยา หนองบัวลําภู 

๒๙๒๐ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนนิคมสงเคราะหแ ๔ หนองบัวลําภู 

๒๙๒๑ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานดงบาก หนองบัวลําภู 

๒๙๒๒ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนบานหนองบัวเงิน หนองบัวลําภู 

๒๙๒๓ สพป. หนองบัวลําภู เขต ๑ โรงเรียนหนองมวงชมพูทอง หนองบัวลําภู 

๒๙๒๔ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานโคกสวาง อุดรดธานี 

๒๙๒๕ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนเหลาดอนเงิน อุดรดธานี 

๒๙๒๖ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองตุ อุดรดธานี 

๒๙๒๗ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนหนองบัว อุดรดธานี 

๒๙๒๘ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนหนองสําโรงวิทยา อุดรดธานี 

๒๙๒๙ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานอูมมง อุดรดธานี 



๑๐๓ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๙๓๐ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานนาสีนวล อุดรดธานี 

๒๙๓๑ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานยามกาโนนคาํ อุดรดธานี 

๒๙๓๒ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานใหม อุดรดธานี 

๒๙๓๓ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานเกานอย อุดรดธานี 

๒๙๓๔ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานเซประชาอุทิศ อุดรดธานี 

๒๙๓๕ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานดอนหาด อุดรดธานี 

๒๙๓๖ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานนิคมพัฒนา อุดรดธานี 

๒๙๓๗ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานบอนอยประชาสรรคแ อุดรดธานี 

๒๙๓๘ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองตะไก อุดรดธานี 

๒๙๓๙ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองน้ําเค็ม อุดรดธานี 

๒๙๔๐ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานอีหลุง อุดรดธานี 

๒๙๔๑ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานนาน้าํชุม อุดรดธานี 

๒๙๔๒ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองออ อุดรดธานี 

๒๙๔๓ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ อุดรดธานี 

๒๙๔๔ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานทาเสียว อุดรดธานี 

๒๙๔๕ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานโนนนกหอ (เพ็งแสนวิทยา) อุดรดธานี 

๒๙๔๖ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานนามั่ง อุดรดธานี 

๒๙๔๗ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานเชียงดา อุดรดธานี 

๒๙๔๘ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหินโงม อุดรดธานี 

๒๙๔๙ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานโคกผักหอม อุดรดธานี 

๒๙๕๐ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ อุดรดธานี 

๒๙๕๑ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองแวงจุมพล อุดรดธานี 

๒๙๕๒ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองแซงสรอย อุดรดธานี 

๒๙๕๓ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี อุดรดธานี 

๒๙๕๔ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานขมิ้นบอโคลน อุดรดธานี 

๒๙๕๕ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลอุดรธาน ี อุดรดธานี 

๒๙๕๖ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองหิน อุดรดธานี 



๑๐๔ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๒๙๕๗ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานเมน อุดรดธานี 

๒๙๕๘ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานมวงสวางสามัคคี อุดรดธานี 

๒๙๕๙ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํเที่ยง อุดรดธานี 

๒๙๖๐ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองนาดํา อุดรดธานี 

๒๙๖๑ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานโพนงามหนองตุ อุดรดธานี 

๒๙๖๒ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานโนนสะอาดผาสขุ อุดรดธานี 

๒๙๖๓ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานชัยพรมิตรภาพที ่๖๗ อุดรดธานี 

๒๙๖๔ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองเม็กหวยทราย อุดรดธานี 

๒๙๖๕ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานดอนจันทรแโพนสวรรคแ อุดรดธานี 

๒๙๖๖ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานนาคลอง อุดรดธานี 

๒๙๖๗ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานสังซาวังน้าํขาว อุดรดธานี 

๒๙๖๘ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหมากหญา อุดรดธานี 

๒๙๖๙ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหลวงหัวสวย อุดรดธานี 

๒๙๗๐ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองนกเขียนโพนทัน อุดรดธานี 

๒๙๗๑ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานทาตูมดงสระพัง อุดรดธานี 

๒๙๗๒ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนคายประจักษแศิลปาคม อุดรดธานี 

๒๙๗๓ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานแมนนทแ อุดรดธานี 

๒๙๗๔ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานปากดงสงเสริมธรรม อุดรดธานี 

๒๙๗๕ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองแสนตอโนนสรางคํา อุดรดธานี 

๒๙๗๖ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองบัวเงินหนองบัวทอง อุดรดธานี 

๒๙๗๗ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหวาน อุดรดธานี 

๒๙๗๘ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานดอนกลอยดอนอุดม อุดรดธานี 

๒๙๗๙ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานกิ่วดงมะไฟ อุดรดธานี 

๒๙๘๐ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานแปดวิทยาคม อุดรดธานี 

๒๙๘๑ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานโนนชาดวรุบลวทิยา อุดรดธานี 

๒๙๘๒ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานเชียงพัง อุดรดธานี 

๒๙๘๓ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนสามพราว อุดรดธานี 



๑๐๕ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๒๙๘๔ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานขาว อุดรดธานี 

๒๙๘๕ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนโนนสูง อุดรดธานี 

๒๙๘๖ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานขาวสาร อุดรดธานี 

๒๙๘๗ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานดอนเดื่อ อุดรดธานี 

๒๙๘๘ สพป. อุดรธานี เขต ๑ โรงเรียนบานดอนบาก อุดรดธานี 

๒๙๘๙ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโคกศรีสํารวจวังหนาผา อุดรธาน ี

๒๙๙๐ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโนนสมบูรณแ อุดรธาน ี

๒๙๙๑ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรีบยนบานหาดสถาพร อุดรธาน ี

๒๙๙๒ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโนนสา อุดรธาน ี

๒๙๙๓ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานเชียงกรม อุดรธาน ี

๒๙๙๔ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหัวฝาย อุดรธาน ี

๒๙๙๕ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานสะอาดนามูล อุดรธาน ี

๒๙๙๖ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนทมปุาขา อุดรธาน ี

๒๙๙๗ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานวาป ี อุดรธาน ี

๒๙๙๘ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง อุดรธาน ี

๒๙๙๙ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานอุมจาน อุดรธาน ี

๓๐๐๐ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโนนหยาดน้าํเกลีย้ง อุดรธาน ี

๓๐๐๑ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานทาสัง อุดรธาน ี

๓๐๐๒ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโพนทอง อุดรธาน ี

๓๐๐๓ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนปะโค อุดรธาน ี

๓๐๐๔ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานกงพาน อุดรธาน ี

๓๐๐๕ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองประเสริฐ อุดรธาน ี

๓๐๐๖ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโคกเลา อุดรธาน ี

๓๐๐๗ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองแวงเหนือปุากาว อุดรธาน ี

๓๐๐๘ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโนนจาํปา อุดรธาน ี

๓๐๐๙ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานสงเปลือยดงสามสิบ อุดรธาน ี

๓๐๑๐ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหมากบาเลาโคกกลาง  อุดรธาน ี



๑๐๖ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๓๐๑๑ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด อุดรธาน ี

๓๐๑๒ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนดานใหญพิทยาคาร  อุดรธาน ี

๓๐๑๓ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโนนสวาง อุดรธาน ี

๓๐๑๔ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานผาทอง อุดรธาน ี

๓๐๑๕ สพป. อุดรธานี เขต ๒ โรงเรียนบานคาํจวง อุดรธาน ี

๓๐๑๖ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนอนุบาลบานกองวิทยา อุดรธาน ี

๓๐๑๗ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานสามัคคี อุดรธาน ี

๓๐๑๘ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานดงหวาย อุดรธาน ี

๓๐๑๙ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนารายณแ อุดรธาน ี

๓๐๒๐ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานสมประสงคแ อุดรธาน ี

๓๐๒๑ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานจอมศรีโคกกองวิทยา อุดรธาน ี

๓๐๒๒ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานเจริญสุข อุดรธาน ี

๓๐๒๓ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนชุมพลนาคลัง อุดรธาน ี

๓๐๒๔ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนาเก็น อุดรธาน ี

๓๐๒๕ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานทุงทอง อุดรธาน ี

๓๐๒๖ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตตแ อุดรธาน ี

๓๐๒๗ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโนนดู อุดรธาน ี

๓๐๒๘ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานราษฎรแจุฬาสามคัคี อุดรธาน ี

๓๐๒๙ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานบานเทื่อม อุดรธาน ี

๓๐๓๐ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนสะคุวิทยา อุดรธาน ี

๓๐๓๑ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนยางโกนวิทยแ อุดรธาน ี

๓๐๓๒ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหนองหัวคู อุดรธาน ี

๓๐๓๓ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานขาวสาร อุดรธาน ี

๓๐๓๔ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหนองแวง อุดรธาน ี

๓๐๓๕ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานกลางนอยเหลามะแงว อุดรธาน ี

๓๐๓๖ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโนนสวาง อุดรธาน ี

๓๐๓๗ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานมวง อุดรธาน ี



๑๐๗ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๐๓๘ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานลาน อุดรธาน ี

๓๐๓๙ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานแดง อุดรธาน ี

๓๐๔๐ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานใหม อุดรธาน ี

๓๐๔๑ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนางิ้ว อุดรธาน ี

๓๐๔๒ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณแ อุดรธาน ี

๓๐๔๓ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนนาแคทุงขวาง อุดรธาน ี

๓๐๔๔ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโนนทอง อุดรธาน ี

๓๐๔๕ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโนนมวง อุดรธาน ี

๓๐๔๖ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโคกสวาง อุดรธาน ี

๓๐๔๗ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนชุมชนบานโพธิโ์นนแดง อุดรธาน ี

๓๐๔๘ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานกานตแสามัคคี อุดรธาน ี

๓๐๔๙ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนโนนสูงวิทยา อุดรธาน ี

๓๐๕๐ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนนิคมสรางตนเองหวยหลวง ๑ อุดรธาน ี

๓๐๕๑ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนชุมชนบานทุงตาลเลยีน อุดรธาน ี

๓๐๕๒ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานทาโสม อุดรธาน ี

๓๐๕๓ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานน้าํซึม อุดรธาน ี

๓๐๕๔ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานสวัสด ี อุดรธาน ี

๓๐๕๕ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนายูง อุดรธาน ี

๓๐๕๖ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานปากเจียงโนนทอง อุดรธาน ี

๓๐๕๗ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนาตูม อุดรธาน ี

๓๐๕๘ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนางาม อุดรธาน ี

๓๐๕๙ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนาหลวง อุดรธาน ี

๓๐๖๐ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนาคํา อุดรธาน ี

๓๐๖๑ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนาลอม อุดรธาน ี

๓๐๖๒ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา อุดรธาน ี

๓๐๖๓ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนคําบงเจริญสุข อุดรธาน ี

๓๐๖๔ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโคกวิชัย อุดรธาน ี



๑๐๘ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๓๐๖๕ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานน้าํปู ุ อุดรธาน ี

๓๐๖๖ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานเชียงดีกุดเซือม อุดรธาน ี

๓๐๖๗ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานทาโปงทอง อุดรธาน ี

๓๐๖๘ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานวังแข อุดรธาน ี

๓๐๖๙ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนน้ําขุนโนนผางาม อุดรธาน ี

๓๐๗๐ สพป. อุดรธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนาจานโนนนาโพธิ์ อุดรธาน ี

๓๐๗๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร อุบลราชธานี 

๓๐๗๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานนาเมือง อุบลราชธานี 

๓๐๗๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานทาบอ อุบลราชธานี 

๓๐๗๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานดอนช ี อุบลราชธานี 

๓๐๗๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองชาง อุบลราชธานี 

๓๐๗๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนประชาสามัคคี อุบลราชธานี 

๓๐๗๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานหัวเรือ อุบลราชธานี 

๓๐๗๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานโนนบอหวายดินดํา อุบลราชธานี 

๓๐๗๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนสรางถอสามัคคี อุบลราชธานี 

๓๐๘๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานกุดตากลา อุบลราชธานี 

๓๐๘๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานทุง อุบลราชธานี 

๓๐๘๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานกอก อุบลราชธานี 

๓๐๘๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานคาํหมีหนองขา อุบลราชธานี 

๓๐๘๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานเอ อุบลราชธานี 

๓๐๘๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานโนนใหญ (โอภาสพิทยาคาร) อุบลราชธานี 

๓๐๘๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนมวงสามสิบ (อํานวยปัญญา) อุบลราชธานี 

๓๐๘๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานตาํแย อุบลราชธานี 

๓๐๘๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองฮาง อุบลราชธานี 

๓๐๘๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานหนองขุน อุบลราชธานี 

๓๐๙๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานยางโยภาพ อุบลราชธานี 

๓๐๙๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานสรางมิ่ง อุบลราชธานี 



๑๐๙ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๓๐๙๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานคาํเกิ่งหนองจิก อุบลราชธานี 

๓๐๙๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานยางเทิง อุบลราชธานี 

๓๐๙๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหวาง อุบลราชธานี 

๓๐๙๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานแขม (ธรรมเสนานุสรณแ) อุบลราชธานี 

๓๐๙๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานเหลาคาํ อุบลราชธานี 

๓๐๙๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหนองบก อุบลราชธานี 

๓๐๙๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานแตเกา อุบลราชธานี 

๓๐๙๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานยาง อุบลราชธานี 

๓๑๐๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ โรงเรียนบานยางกะเดา อุบลราชธานี 

๓๑๐๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนตระการพชืผล อุบลราชธานี 

๓๑๐๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนคําขา อุบลราชธานี 

๓๑๐๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานเซเป็ด อุบลราชธานี 

๓๑๐๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโปุงนอย อุบลราชธานี 

๓๑๐๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโคกใหญ อุบลราชธานี 

๓๑๐๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหวยฝูาย อุบลราชธานี 

๓๑๐๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานขามเปี้ย อุบลราชธานี 

๓๑๐๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานบอหิน อุบลราชธานี 

๓๑๐๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานตากแดด อุบลราชธานี 

๓๑๑๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานแดง (บุญเสริมอุทิศ) อุบลราชธานี 

๓๑๑๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานถ้าํแขสาขาบเาหอย อุบลราชธานี 

๓๑๑๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานเอ็นอา อุบลราชธานี 

๓๑๑๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานสะพือ อุบลราชธานี 

๓๑๑๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานแหลไหล อุบลราชธานี 

๓๑๑๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานศรีเชียงใหม อุบลราชธานี 

๓๑๑๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานพอก อุบลราชธานี 

๓๑๑๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานบกหนองทันน้ํา อุบลราชธานี 

๓๑๑๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโนนกุง อุบลราชธานี 



๑๑๐ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๑๑๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานไทรยอย อุบลราชธานี 

๓๑๒๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานไทรงาม อุบลราชธานี 

๓๑๒๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานนาเมือง อุบลราชธานี 

๓๑๒๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานอีเติ่ง อุบลราชธานี 

๓๑๒๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโนนตูม อุบลราชธานี 

๓๑๒๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานนานางวาน อุบลราชธานี 

๓๑๒๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานดอนเย็นใต อุบลราชธานี 

๓๑๒๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานไพรสวรรคแ อุบลราชธานี 

๓๑๒๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานนาขาม อุบลราชธานี 

๓๑๒๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานนาหวยแดง อุบลราชธานี 

๓๑๒๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานคาํแคน อุบลราชธานี 

๓๑๓๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานแกงเหนือ อุบลราชธานี 

๓๑๓๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานนาชุมใต อุบลราชธานี 

๓๑๓๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานนาแมด อุบลราชธานี 

๓๑๓๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานนาหวาเหนือ อุบลราชธานี 

๓๑๓๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหนองหลวง อุบลราชธานี 

๓๑๓๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโพนแพง อุบลราชธานี 

๓๑๓๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานกองโพน อุบลราชธานี 

๓๑๓๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนโปุงเจริญ อุบลราชธานี 

๓๑๓๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบานพังเคน อุบลราชธานี 

๓๑๓๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานดอนจิก(จรรยาราษฎรแ) อุบลราชธานี 

๓๑๔๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานวังสะแบง อุบลราชธานี 

๓๑๔๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนชุมชนหวยไผ อุบลราชธานี 

๓๑๔๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานคาํเตย อุบลราชธานี 

๓๑๔๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานคาํหนามแทง อุบลราชธานี 

๓๑๔๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานชาด อุบลราชธานี 

๓๑๔๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานดงแถบ อุบลราชธานี 



๑๑๑ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๓๑๔๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานดอนงัว อุบลราชธานี 

๓๑๔๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานตุงลุง อุบลราชธานี 

๓๑๔๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานถิ่นสาํราญ อุบลราชธานี 

๓๑๔๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานไทรงาม อุบลราชธานี 

๓๑๕๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานนาคาย อุบลราชธานี 

๓๑๕๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานนาชุม อุบลราชธานี 

๓๑๕๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานนาด ี อุบลราชธานี 

๓๑๕๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานนาหวยแดงดงสําโรง อุบลราชธานี 

๓๑๕๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานโนนคอลุคุ อุบลราชธานี 

๓๑๕๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานโนนจิก อุบลราชธานี 

๓๑๕๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานโนนหนองบัว อุบลราชธานี 

๓๑๕๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานโพนแพง อุบลราชธานี 

๓๑๕๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานยอดดอนชี อุบลราชธานี 

๓๑๕๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานสรางแกว อุบลราชธานี 

๓๑๖๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานสรางถอ อุบลราชธานี 

๓๑๖๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานสะพือทาคอ อุบลราชธานี 

๓๑๖๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองกุง อุบลราชธานี 

๓๑๖๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองบัวฮี อุบลราชธานี 

๓๑๖๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองสองหอง อุบลราชธานี 

๓๑๖๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองไฮ อุบลราชธานี 

๓๑๖๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานหวยแดง อุบลราชธานี 

๓๑๖๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานหวยน้ําใส อุบลราชธานี 

๓๑๖๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานหวยสะคาม อุบลราชธานี 

๓๑๖๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานหวยหมาก อุบลราชธานี 

๓๑๗๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานแหลมทอง อุบลราชธานี 

๓๑๗๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ โรงเรียนบานเอือดใหญ อุบลราชธานี 

๓๑๗๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานคาํขวาง อุบลราชธานี 



๑๑๒ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๑๗๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานดอนกลาง อุบลราชธานี 

๓๑๗๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานยางวังกางฮุง อุบลราชธานี 

๓๑๗๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) อุบลราชธานี 

๓๑๗๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหนองกินเพล อุบลราชธานี 

๓๑๗๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานวังยาง อุบลราชธานี 

๓๑๗๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานทาของเหล็ก      อุบลราชธานี 

๓๑๗๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานจั่น อุบลราชธานี 

๓๑๘๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานกอ (กอวิทยาคาร) อุบลราชธานี 

๓๑๘๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานบุงหวาย   อุบลราชธานี 

๓๑๘๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโนนแดง อุบลราชธานี 

๓๑๘๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโนนจิก อุบลราชธานี 

๓๑๘๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหวยขะยูง (คุรุพานิช)    อุบลราชธานี 

๓๑๘๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานทาลาด อุบลราชธานี 

๓๑๘๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานศีรษะกระบือ อุบลราชธานี 

๓๑๘๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหนองจิกนาเรือง อุบลราชธานี 

๓๑๘๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานผาํ อุบลราชธานี 

๓๑๘๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหนองเทา   อุบลราชธานี 

๓๑๙๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหวาน    อุบลราชธานี 

๓๑๙๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโพนเมือง   อุบลราชธานี 

๓๑๙๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหนองหัวงัว   อุบลราชธานี 

๓๑๙๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนานวล   อุบลราชธานี 

๓๑๙๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานน้าํเกลี้ยง   อุบลราชธานี 

๓๑๙๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานทรายทอง   อุบลราชธานี 

๓๑๙๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานกระแอกนอย   อุบลราชธานี 

๓๑๙๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานบาก   อุบลราชธานี 

๓๑๙๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานแสนคํา    อุบลราชธานี 

๓๑๙๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานบุงมะแลง อุบลราชธานี 



๑๑๓ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๓๒๐๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหวยนกเปลา อุบลราชธานี 

๓๒๐๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานสุขสมบูรณแ   อุบลราชธานี 

๓๒๐๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานแพง อุบลราชธานี 

๓๒๐๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานสาํโรงคุรุราษฎรแ   อุบลราชธานี 

๓๒๐๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานสะพานโดม   อุบลราชธานี 

๓๒๐๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานแกงโดม   อุบลราชธานี 

๓๒๐๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนาดู   อุบลราชธานี 

๓๒๐๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหนองแปน อุบลราชธานี 

๓๒๐๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานนาจาน   อุบลราชธานี 

๓๒๐๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหินลาด   อุบลราชธานี 

๓๒๑๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโนนโหนน (ออนอุปการ) อุบลราชธานี 

๓๒๑๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโนนทรายนอย อุบลราชธานี 

๓๒๑๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานทางสาย อุบลราชธานี 

๓๒๑๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานถอน อุบลราชธานี 

๓๒๑๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหาดสวนยา อุบลราชธานี 

๓๒๑๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานน้าํเที่ยง อุบลราชธานี 

๓๒๑๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานสระสมิง อุบลราชธานี 

๓๒๑๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานขัวไมแกน (มหิดลอนุสรณแ) อุบลราชธานี 

๓๒๑๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโนนบอน (คําหลาประชานุเคาระหแ) อุบลราชธานี 

๓๒๑๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหองชัน อุบลราชธานี 

๓๒๒๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานแมดคําลือชา อุบลราชธานี 

๓๒๒๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานบอน อุบลราชธานี 

๓๒๒๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานสระดอกเกษ อุบลราชธานี 

๓๒๒๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานสรางโหงน อุบลราชธานี 

๓๒๒๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหนองผือโปรงคํา อุบลราชธานี 

๓๒๒๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโคกกอง อุบลราชธานี 

๓๒๒๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานสาํโรงนอย อุบลราชธานี 



๑๑๔ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๒๒๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโคกสวาง (บุญคุรรุาษฎรแวิทยา) อุบลราชธานี 

๓๒๒๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานคาํโพธิ์โคกกอง อุบลราชธานี 

๓๒๒๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนชุมชนบานนาเยีย อุบลราชธานี 

๓๒๓๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนชุมชนบานศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) อุบลราชธานี 

๓๒๓๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานคอบอน อุบลราชธานี 

๓๒๓๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานหนองกระบือ อุบลราชธานี 

๓๒๓๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานคาํหมากออน อุบลราชธานี 

๓๒๓๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ โรงเรียนบานโปรง อุบลราชธานี 

๓๒๓๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานกวางดีด อุบลราชธานี 

๓๒๓๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนน้ํายืน อุบลราชธานี 

๓๒๓๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานแขมเจริญ อุบลราชธานี 

๓๒๓๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานนาสามัคคี อุบลราชธานี 

๓๒๓๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานหนองแปก อุบลราชธานี 

๓๒๔๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานปาุโมง อุบลราชธานี 

๓๒๔๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานทองสวัสดิ์ อุบลราชธานี 

๓๒๔๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานทุงชาง อุบลราชธานี 

๓๒๔๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานทุงเทิง อุบลราชธานี 

๓๒๔๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานดงเมย อุบลราชธานี 

๓๒๔๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานโนนคอ (บุณฑรกิ) อุบลราชธานี 

๓๒๔๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานปาุแขมหนองเรือ อุบลราชธานี 

๓๒๔๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานประชาสามัคคี อุบลราชธานี 

๓๒๔๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานหนองคู  อุบลราชธานี 

๓๒๔๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานหลักปูายประชานุเคราะหแ อุบลราชธานี 

๓๒๕๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานโนนสวรรคแ อุบลราชธานี 

๓๒๕๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานโซง อุบลราชธานี 

๓๒๕๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานหนองหวากุดไกแกว อุบลราชธานี 

๓๒๕๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานหัวแข อุบลราชธานี 



๑๑๕ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

๓๒๕๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานคาํบาก อุบลราชธานี 

๓๒๕๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานโคกเทียม อุบลราชธานี 

๓๒๕๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานทากอ อุบลราชธานี 

๓๒๕๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานโนนคอ อุบลราชธานี 

๓๒๕๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานนาเลิง อุบลราชธานี 

๓๒๕๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานบก อุบลราชธานี 

๓๒๖๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานหมากมาย อุบลราชธานี 

๓๒๖๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานโนนสวางวังเสือ อุบลราชธานี 

๓๒๖๒ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานคาํกลาง อุบลราชธานี 

๓๒๖๓ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนประชานุเคราะหแศึกษา อุบลราชธานี 

๓๒๖๔ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานโนนนอย อุบลราชธานี 

๓๒๖๕ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน อุบลราชธานี 

๓๒๖๖ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานโคกใหญเ อุบลราชธานี 

๓๒๖๗ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี อุบลราชธานี 

๓๒๖๘ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานหวยทราย อุบลราชธานี 

๓๒๖๙ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานไฮตาก อุบลราชธานี 

๓๒๗๐ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานหวยปอ อุบลราชธานี 

๓๒๗๑ สพป. อุบลราชธานี เขต ๕ โรงเรียนบานกลาง อุบลราชธานี 

๓๒๗๒ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานโนนหนามแทง อํานาจเจริญ 

๓๒๗๓ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหวา อํานาจเจริญ 

๓๒๗๔ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง อํานาจเจริญ 

๓๒๗๕ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนนาจิกหนองทุงมนตแหนองชาด อํานาจเจริญ 

๓๒๗๖ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว อํานาจเจริญ 

๓๒๗๗ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานดูพัฒนา อํานาจเจริญ 

๓๒๗๘ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนเค็งใหญหนองงูเหลือม อํานาจเจริญ 

๓๒๗๙ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนหนองยอดูในวิทยา อํานาจเจริญ 

๓๒๘๐ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนชุมชนบานจิกดู อํานาจเจริญ 



๑๑๖ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๒๘๑ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนเหลาพรวนปาุกุงโนนสวาง อํานาจเจริญ 

๓๒๘๒ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานแยหนองแคน อํานาจเจริญ 

๓๒๘๓ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานนาเยีย อํานาจเจริญ 

๓๒๘๔ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนหนองแหโนนสมบูรณแ อํานาจเจริญ 

๓๒๘๕ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานหนองเม็ก อํานาจเจริญ 

๓๒๘๖ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียน ตชด. หนองมะแซว อํานาจเจริญ 

๓๒๘๗ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานนาสะอาด อํานาจเจริญ 

๓๒๘๘ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานนาอุดม อํานาจเจริญ 

๓๒๘๙ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานโนนสมบูรณแ อํานาจเจริญ 

๓๒๙๐ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานสมสะอาดเนินกุง อํานาจเจริญ 

๓๒๙๑ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนนาผือโคกกอก อํานาจเจริญ 

๓๒๙๒ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานหินชัน อํานาจเจริญ 

๓๒๙๓ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะหแ  ๑ อํานาจเจริญ 

๓๒๙๔ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง อํานาจเจริญ 

๓๒๙๕ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานสายนาดงอุปถัมภแ อํานาจเจริญ 

๓๒๙๖ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานหินเกิ้ง อํานาจเจริญ 

๓๒๙๗ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานหวยงูเหลือม อํานาจเจริญ 

๓๒๙๘ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานเกษมสุข อํานาจเจริญ 

๓๒๙๙ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานดอนดู อํานาจเจริญ 

๓๓๐๐ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานสรอย (ประชารฐัรังสรรคแ) อํานาจเจริญ 

๓๓๐๑ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานนาสะแบง อํานาจเจริญ 

๓๓๐๒ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง อํานาจเจริญ 

๓๓๐๓ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานจิก อํานาจเจริญ 

๓๓๐๔ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานกุงชัย อํานาจเจริญ 

๓๓๐๕ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานไรขี อํานาจเจริญ 

๓๓๐๖ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานกุดสิม อํานาจเจริญ 

๓๓๐๗ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนประชารัฐวิทยา อํานาจเจริญ 
๓๓๐๘ สพป. อํานาจเจริญ โรงเรียนบานเสียว อํานาจเจริญ 



๑๑๗ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 

ภาคใต้ (สพป. ๖๒๑) 
๓๓๐๙ สพป. กระบี่  โรงเรียนบานบางเตียว กระบี่ 
๓๓๑๐ สพป. กระบี่  โรงเรียนบานยานอุดม กระบี่ 
๓๓๑๑ สพป. กระบี่  โรงเรียนบานเสม็ดจวน กระบี่ 
๓๓๑๒ สพป. กระบี่  โรงเรียนบานถ้าํโกบ กระบี่ 
๓๓๑๓ สพป. กระบี่  โรงเรียนบานโคกกลาง กระบี่ 
๓๓๑๔ สพป. กระบี่  โรงเรียนบานราหมาด กระบี่ 
๓๓๑๕ สพป. กระบี่  โรงเรียนบานน้าํรอน กระบี่ 
๓๓๑๖ สพป. กระบี่  โรงเรียนบานคลองแรด กระบี่ 
๓๓๑๗ สพป. กระบี่  โรงเรียนบานเขาแกว กระบี่ 
๓๓๑๘ สพป. กระบี่  โรงเรียนบานทุงสูง กระบี่ 
๓๓๑๙ สพป. กระบี่  โรงเรียนบานหวางคลอง กระบี่ 
๓๓๒๐ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานทะเลทรัพยแ ชุมพร 
๓๓๒๑ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต ชุมพร 
๓๓๒๒ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บานนาเนียน) ชุมพร 
๓๓๒๓ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บานพละ) ชุมพร 
๓๓๒๔ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานกลาง ชุมพร 
๓๓๒๕ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานแกงเพกา ชุมพร 
๓๓๒๖ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานเขาพาง ชุมพร 
๓๓๒๗ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนเขายาวราษฏรแพัฒนา ชุมพร 
๓๓๒๘ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานเขาวง ชุมพร 
๓๓๒๙ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานชองไทรราษฏรแพฒันา ชุมพร 
๓๓๓๐ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานชุมโค ชุมพร 
๓๓๓๑ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานดอนเค่ียม ชุมพร 
๓๓๓๒ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานดอนไทรงาม ชุมพร 
๓๓๓๓ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานทาไมลาย ชุมพร 
๓๓๓๔ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานบางไมแกวประชาสามัคคี ชุมพร 
๓๓๓๕ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานวังชาง ชุมพร 



๑๑๘ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๓๓๖ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานศาลาลอย ชุมพร 
๓๓๓๗ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานหาดใน ชุมพร 
๓๓๓๘ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนบานหาดภราดรภาพ ชุมพร 
๓๓๓๙ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนประชานิคม ๒ ชุมพร 
๓๓๔๐ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนวัดดอนรวบ ชุมพร 
๓๓๔๑ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนวัดนาทุง ชุมพร 
๓๓๔๒ สพป. ชุมพร เขต ๑ โรงเรียนวัดหาดทรายแลว ชุมพร 
๓๓๔๓ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานในกริม ชุมพร 
๓๓๔๔ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนวัดปราสาทนิกร ชุมพร 
๓๓๔๕ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนวัดเทพนิมิตรวนาราม ชุมพร 
๓๓๔๖ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานในเหมือง ชุมพร 
๓๓๔๗ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานดอนแค ชุมพร 
๓๓๔๘ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานคลองสง ชุมพร 
๓๓๔๙ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานเขาตะเภาทอง ชุมพร 
๓๓๕๐ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานคลองเหนก ชุมพร 
๓๓๕๑ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานพระรักษแราษฎรแบํารุง ชุมพร 
๓๓๕๒ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนวัดสมุหเขตาราม ชุมพร 
๓๓๕๓ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํลอดนอย  ชุมพร 
๓๓๕๔ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานทุงคาโตนด ชุมพร 
๓๓๕๕ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานแหลมยางนา ชุมพร 
๓๓๕๖ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานแพรกแหง ชุมพร 
๓๓๕๗ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานคลองระ ชุมพร 
๓๓๕๘ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต ชุมพร 
๓๓๕๙ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต ชุมพร 
๓๓๖๐ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานไทยพัฒนา  ชุมพร 
๓๓๖๑ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา ชุมพร 
๓๓๖๒ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนชุมชนสว ี ชุมพร 
๓๓๖๓ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํฉา ชุมพร 



๑๑๙ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๓๖๔ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนวัดแหลมปอ ชุมพร 
๓๓๖๕ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร 
๓๓๖๖ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ชุมพร 
๓๓๖๗ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนวัดทองตม ชุมพร 
๓๓๖๘ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนบานคลองกก ชุมพร 
๓๓๖๙ สพป. ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสาํราญ ชุมพร 
๓๓๗๐ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุงหวัง" ตรัง 
๓๓๗๑ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนวัดตนบากราษฎรแบํารุง ตรัง 
๓๓๗๒ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานทุงยาว ตรัง 
๓๓๗๓ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานเกาะปุด ตรัง 
๓๓๗๔ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง ตรัง 
๓๓๗๕ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ตรัง 
๓๓๗๖ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานยานตาขาว ตรัง 
๓๓๗๗ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานนาทะเล ตรัง 
๓๓๗๘ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานควนไมดาํ ตรัง 
๓๓๗๙ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานทุงปาหนัน ตรัง 
๓๓๘๐ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานบางยาง ตรัง 
๓๓๘๑ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ตรัง 
๓๓๘๒ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนไทรงาม ตรัง 
๓๓๘๓ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานทุงนา (อําเภอเมือง) ตรัง 
๓๓๘๔ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานปากไพ ตรัง 
๓๓๘๕ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานบกหัก ตรัง 
๓๓๘๖ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานไทรงาม ตรัง 
๓๓๘๗ สพป. ตรัง เขต ๑ โรงเรียนบานลาํแคลง ตรัง 
๓๓๘๘ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานหนองหมอ ตรัง 
๓๓๘๙ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานหนองปรือ ตรัง 
๓๓๙๐ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานลาํชาง ตรัง 
๓๓๙๑ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนวัดควนเมา ตรัง 
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๓๓๙๒ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานเขากอบ ตรัง 
๓๓๙๓ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานทาปาบ ตรัง 
๓๓๙๔ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานวังหลาม ตรัง 
๓๓๙๕ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานทาสม ตรัง 
๓๓๙๖ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานเขาไมแกว ตรัง 
๓๓๙๗ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ตรัง 
๓๓๙๘ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานควนตุงกู ตรัง 
๓๓๙๙ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานไทรบวง ตรัง 
๓๔๐๐ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานบางคางคาว ตรัง 
๓๔๐๑ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนนบานควนหนองยาง ตรัง 
๓๔๐๒ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนหาดปากเมง ตรัง 
๓๔๐๓ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนวัดสีหราษฎรแศรัทธา ตรัง 
๓๔๐๔ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานหนองสองพี่นอง ตรัง 
๓๔๐๕ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานควนหนองกก ตรัง 
๓๔๐๖ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนหวยยอด(กลึงวิทยาคาร) ตรัง 
๓๔๐๗ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานคลองโตน ตรัง 
๓๔๐๘ สพป. ตรัง เขต ๒ โรงเรียนบานควนเลียบ ตรัง 
๓๔๐๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดนารีประดิษฐแ นครศรีธรรมราช 
๓๔๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนบานคันธง นครศรีธรรมราช 
๓๔๑๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดใหมทอน นครศรีธรรมราช 
๓๔๑๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนราษฎรแบํารุง (เฉลิมพระเกียรติ) นครศรีธรรมราช 
๓๔๑๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดพระเพรง นครศรีธรรมราช 
๓๔๑๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดชัน นครศรีธรรมราช 
๓๔๑๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดบางใหญ นครศรีธรรมราช 
๓๔๑๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม นครศรีธรรมราช 
๓๔๑๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดน้ํารอบ (เมือง) นครศรีธรรมราช 
๓๔๑๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดพังยอม นครศรีธรรมราช 
๓๔๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดทามวง นครศรีธรรมราช 
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๓๔๒๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนบานคลองดิน นครศรีธรรมราช 
๓๔๒๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดพระมงกุฏ นครศรีธรรมราช 
๓๔๒๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดตรีเอการาม นครศรีธรรมราช 
๓๔๒๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดเชิงแตระ นครศรีธรรมราช 
๓๔๒๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหมน นครศรีธรรมราช 
๓๔๒๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนวัดสระแกว นครศรีธรรมราช 
๓๔๒๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานบางจาก นครศรีธรรมราช 
๓๔๒๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนวัดไมเรียง นครศรีธรรมราช 
๓๔๒๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนวัดกะเปียด นครศรีธรรมราช 
๓๔๒๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบานนาเส นครศรีธรรมราช 
๓๔๓๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานปากเสียว นครศรีธรรมราช 
๓๔๓๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบานแพรกกลาง นครศรีธรรมราช 
๓๔๓๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบานนาพา นครศรีธรรมราช 
๓๔๓๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนเจริญรัชตแภาคยแ นครศรีธรรมราช 
๓๔๓๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบานหาดทรายแกว นครศรีธรรมราช 
๓๔๓๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนวัดเพ็ญญาต ิ นครศรีธรรมราช 
๓๔๓๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนองคแการสวนยาง ๑ นครศรีธรรมราช 
๓๔๓๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบานไสโปฺะ นครศรีธรรมราช 
๓๔๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบานนาตาํเสา นครศรีธรรมราช 
๓๔๓๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนวัดลาํนาว นครศรีธรรมราช 
๓๔๔๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนตํารวจตระเวชชายแดนบานไรยาว นครศรีธรรมราช 
๓๔๔๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบานเขาวง นครศรีธรรมราช 
๓๔๔๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบานทุงกรวด นครศรีธรรมราช 
๓๔๔๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบานคอนประชาสรรคแ นครศรีธรรมราช 
๓๔๔๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนบานหนองปลิง นครศรีธรรมราช 
๓๔๔๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
๓๔๔๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนวัดวังตีป นครศรีธรรมราช 
๓๔๔๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๙ นครศรีธรรมราช 
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๓๔๔๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ โรงเรียนสังวาลยแวิท ๗ นครศรีธรรมราช 
๓๔๔๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานหนองบอน นครศรีธรรมราช 
๓๔๕๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานดอนมะปราง นครศรีธรรมราช 
๓๔๕๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนชุมชนสุวรรณรังษ ี นครศรีธรรมราช 
๓๔๕๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานเหนือคลอง นครศรีธรรมราช 
๓๔๕๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานเนินธัมมัง นครศรีธรรมราช 
๓๔๕๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดพระหอม นครศรีธรรมราช 
๓๔๕๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดโคกมะมวง นครศรีธรรมราช 
๓๔๕๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดบานเนิน นครศรีธรรมราช 
๓๔๕๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานยางกาญจนแ นครศรีธรรมราช 
๓๔๕๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานมวงงาม นครศรีธรรมราช 
๓๔๕๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานทาเจริญ นครศรีธรรมราช 
๓๔๖๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดปากควน นครศรีธรรมราช 
๓๔๖๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดหนองจิก นครศรีธรรมราช 
๓๔๖๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานหนองบอน นครศรีธรรมราช 
๓๔๖๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดบางทองคํา นครศรีธรรมราช 
๓๔๖๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานลาํหัก นครศรีธรรมราช 
๓๔๖๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานชายทะเล นครศรีธรรมราช 
๓๔๖๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดปากเนตร นครศรีธรรมราช 
๓๔๖๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดทายโนต นครศรีธรรมราช 
๓๔๖๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดควนใส นครศรีธรรมราช 
๓๔๖๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานหวยหาร นครศรีธรรมราช 
๓๔๗๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม นครศรีธรรมราช 
๓๔๗๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดเกาะสุด นครศรีธรรมราช 
๓๔๗๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวังใส นครศรีธรรมราช 
๓๔๗๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานคอกวัว นครศรีธรรมราช 
๓๔๗๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานโกงโคง นครศรีธรรมราช 
๓๔๗๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม นครศรีธรรมราช 
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๓๔๗๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนสุนทราภิบาล นครศรีธรรมราช 
๓๔๗๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานปากพรุ นครศรีธรรมราช 
๓๔๗๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนบานปากเชียร นครศรีธรรมราช 
๓๔๗๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ โรงเรียนวัดปากแพรก นครศรีธรรมราช 
๓๔๘๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดชลธาราม นครศรีธรรมราช 
๓๔๘๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดทางขึ้น นครศรีธรรมราช 
๓๔๘๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบานชุมโลง นครศรีธรรมราช 
๓๔๘๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบานสาํนักมวง นครศรีธรรมราช 
๓๔๘๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบานทุงชน นครศรีธรรมราช 
๓๔๘๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดน้ําตก นครศรีธรรมราช 
๓๔๘๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐแ นครศรีธรรมราช 
๓๔๘๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบานน้าํขาว นครศรีธรรมราช 
๓๔๘๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบานหวยทรายทอง นครศรีธรรมราช 
๓๔๘๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช นครศรีธรรมราช 
๓๔๙๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบานเขายวนเฒา นครศรีธรรมราช 
๓๔๙๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดจอมทอง นครศรีธรรมราช 
๓๔๙๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดเขานอย นครศรีธรรมราช 
๓๔๙๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต นครศรีธรรมราช 
๓๔๙๔ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบานคลองเหลง นครศรีธรรมราช 
๓๔๙๕ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบานทามวง นครศรีธรรมราช 
๓๔๙๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบานทาจันทรแ นครศรีธรรมราช 
๓๔๙๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) นครศรีธรรมราช 
๓๔๙๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดใหม นครศรีธรรมราช 
๓๔๙๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบานในเขียว ๒ นครศรีธรรมราช 
๓๕๐๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดเปียน นครศรีธรรมราช 
๓๕๐๑ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนบานในตูล นครศรีธรรมราช 
๓๕๐๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนชุมชนวัดสระแกว นครศรีธรรมราช 
๓๕๐๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ โรงเรียนวัดหญาปลอง นครศรีธรรมราช 
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๓๕๐๔ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานบางมะนาว นราธวิาส 
๓๕๐๕ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ นราธวิาส 
๓๕๐๖ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานหัวเขา นราธวิาส 
๓๕๐๗ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานโคกสยา นราธวิาส 
๓๕๐๘ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานคอลอกาเว นราธวิาส 
๓๕๐๙ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานปาหนัน นราธวิาส 
๓๕๑๐ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส นราธวิาส 
๓๕๑๑ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานโคกศิลา นราธวิาส 
๓๕๑๒ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานคาย นราธวิาส 
๓๕๑๓ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานเปล นราธวิาส 
๓๕๑๔ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานทาํเนียบ นราธวิาส 
๓๕๑๕ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนวัดลาํภู นราธวิาส 
๓๕๑๖ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนศีรีราษฎรแรังสฤษดิ ์ นราธวิาส 
๓๕๑๗ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานปาุไผ นราธวิาส 
๓๕๑๘ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานจือแร นราธวิาส 
๓๕๑๙ สพป. นราธวิาส เขต ๑ โรงเรียนบานธรรมเจริญ นราธวิาส 
๓๕๒๐ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนวัดสิทธิสารประดษิฐแ นราธวิาส 
๓๕๒๑ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานบางขุนทอง นราธวิาส 
๓๕๒๒ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานศาลาใหม นราธวิาส 
๓๕๒๓ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนวัดทรายขาว นราธวิาส 
๓๕๒๔ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานกูบ ู นราธวิาส 
๓๕๒๕ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานไพรวัน นราธวิาส 
๓๕๒๖ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานสะปอม นราธวิาส 
๓๕๒๗ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนวัดประดิษฐแบุปผา  นราธวิาส 
๓๕๒๘ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนวัดโบราณสถิตยแ นราธวิาส 
๓๕๒๙ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานกูวา นราธวิาส 
๓๕๓๐ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานไมแกน นราธวิาส 
๓๕๓๑ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานกรือซอ นราธวิาส 
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๓๕๓๒ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานลโูม฿ะซามา นราธวิาส 
๓๕๓๓ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานศาลาอูมา นราธวิาส 
๓๕๓๔ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนนิคมสรางตนเองแวง นราธวิาส 
๓๕๓๕ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานนูโร฿ะ นราธวิาส 
๓๕๓๖ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานบูเกะตา นราธวิาส 
๓๕๓๗ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๖ นราธวิาส 
๓๕๓๘ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานรวมใจ นราธวิาส 
๓๕๓๙ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๒ นราธวิาส 
๓๕๔๐ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนบานภูเขาทอง นราธวิาส 
๓๕๔๑ สพป. นราธวิาส เขต ๒ โรงเรียนสุคิริน นราธวิาส 
๓๕๔๒ สพป. นราธวิาส เขต ๓ โรงเรียนบานแมะแซ นราธวิาส 
๓๕๔๓ สพป. นราธวิาส เขต ๓ โรงเรียนเจ฿ะเก นราธวิาส 
๓๕๔๔ สพป. นราธวิาส เขต ๓ โรงเรียนบานบูเกะตาโมง นราธวิาส 
๓๕๔๕ สพป. นราธวิาส เขต ๓ โรงเรียนบานชุมชนสหพัฒนา นราธวิาส 
๓๕๔๖ สพป. นราธวิาส เขต ๓ โรงเรียนบานรือเปาะ นราธวิาส 
๓๕๔๗ สพป. นราธวิาส เขต ๓ โรงเรียนบานแกแม นราธวิาส 
๓๕๔๘ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานรูสะมีแล ปัตตาน ี
๓๕๔๙ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานกรือเซะ ปัตตาน ี
๓๕๕๐ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานคลองมานิง ปัตตาน ี
๓๕๕๑ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานสะนิง ปัตตาน ี
๓๕๕๒ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานบูด ี ปัตตาน ี
๓๕๕๓ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานปาตา ปัตตาน ี
๓๕๕๔ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานปุลากง ปัตตาน ี
๓๕๕๕ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานตะโละ ปัตตาน ี
๓๕๕๖ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานบออิฐ ปัตตาน ี
๓๕๕๗ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานคาโต ปัตตาน ี
๓๕๕๘ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทิศ) ปัตตาน ี
๓๕๕๙ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานคลอง ปัตตาน ี
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๓๕๖๐ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานราวอ ปัตตาน ี
๓๕๖๑ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานเปียะ ปัตตาน ี
๓๕๖๒ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานยาบ ี ปัตตาน ี
๓๕๖๓ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา ปัตตาน ี
๓๕๖๔ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานปากบางตาวา ปัตตาน ี
๓๕๖๕ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานตลาดนัดคลองขุด ปัตตาน ี
๓๕๖๖ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานดอนนา ปัตตาน ี
๓๕๖๗ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนบานควนดิน ปัตตาน ี
๓๕๖๘ สพป. ปัตตานี เขต ๑ โรงเรียนปะแดลางา ปัตตาน ี
๓๕๖๙ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนวัดสุนทรวารี ปัตตาน ี
๓๕๗๐ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานโคกโพธิ ์ ปัตตาน ี
๓๕๗๑ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานโคกตนสะตอ ปัตตาน ี
๓๕๗๒ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานปาุไร ปัตตาน ี
๓๕๗๓ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานทุงยาว ปัตตาน ี
๓๕๗๔ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนวัดนาประดู ปัตตาน ี
๓๕๗๕ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานทาเรือ ปัตตาน ี
๓๕๗๖ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนนิคมสรางตนเองโคกโพธิ ์ ปัตตาน ี
๓๕๗๗ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนวัดบุพนิมิต ปัตตาน ี
๓๕๗๘ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานวังกวาง ปัตตาน ี
๓๕๗๙ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานคูระ ปัตตาน ี
๓๕๘๐ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานปลักปรือ ปัตตาน ี
๓๕๘๑ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ ปัตตาน ี
๓๕๘๒ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานพงสตา ปัตตาน ี
๓๕๘๓ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ปัตตาน ี
๓๕๘๔ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนตลาดปรีก ี ปัตตาน ี
๓๕๘๕ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานบราโอ  ปัตตาน ี
๓๕๘๖ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนปราโอ (สาขากูนิง) ปัตตาน ี
๓๕๘๗ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานศาลาสอง ปัตตาน ี
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๓๕๘๘ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานอินทนิล ปัตตาน ี
๓๕๘๙ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานสายชล ปัตตาน ี
๓๕๙๐ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานสายชล (สาขากแูบสิรา) ปัตตาน ี
๓๕๙๑ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานบากง ปัตตาน ี
๓๕๙๒ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานระแวง ปัตตาน ี
๓๕๙๓ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานประจัน ปัตตาน ี
๓๕๙๔ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานกาแลสะนอ ปัตตาน ี
๓๕๙๕ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานเขาวัง ปัตตาน ี
๓๕๙๖ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานบูดน ปัตตาน ี
๓๕๙๗ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานกระหวะ ปัตตาน ี
๓๕๙๘ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนมายอ (สถิตยแภูผา) ปัตตาน ี
๓๕๙๙ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานราวอ ปัตตาน ี
๓๖๐๐ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานดูวา ปัตตาน ี
๓๖๐๑ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานบาละแต ปัตตาน ี
๓๖๐๒ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานสะกํา ปัตตาน ี
๓๖๐๓ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานกูวิง ปัตตาน ี
๓๖๐๔ สพป. ปัตตานี เขต ๒ โรงเรียนบานถนน ปัตตาน ี
๓๖๐๕ สพป. ปัตตานี เขต ๓ โรงเรียนวัดโบกขรณี ปัตตาน ี
๓๖๐๖ สพป. ปัตตานี เขต ๓ โรงเรียนบานบือแต ปัตตาน ี
๓๖๐๗ สพป. ปัตตานี เขต ๓ โรงเรียนบานปาุไหม ปัตตาน ี
๓๖๐๘ สพป. ปัตตานี เขต ๓ โรงเรียนบานบาโงยือริง ปัตตาน ี
๓๖๐๙ สพป. พังงา โรงเรียนบานบางครั่ง พังงา 
๓๖๑๐ สพป. พังงา โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๓๕ พังงา 
๓๖๑๑ สพป. พังงา โรงเรียนบานลาํแกน พังงา 
๓๖๑๒ สพป. พังงา โรงเรียนทาปากแหวง พังงา 
๓๖๑๓ สพป. พังงา โรงเรียนบานบางจัน พังงา 
๓๖๑๔ สพป. พังงา โรงเรียนบานโคกเจริญ พังงา 
๓๖๑๕ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดเขาแดง พัทลุง 
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๓๖๑๖ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานปรางหมู พัทลุง 
๓๖๑๗ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานควนกุฎ พัทลุง 
๓๖๑๘ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานเตาปูน พัทลุง 
๓๖๑๙ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดควนถบ พัทลุง 
๓๖๒๐ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารนอย พัทลุง 
๓๖๒๑ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดนาทอม พัทลุง 
๓๖๒๒ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานสาํนักกอ พัทลุง 
๓๖๒๓ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานหัวปุาเขียว พัทลุง 
๓๖๒๔ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดทุงขึงหนัง พัทลุง 
๓๖๒๕ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดประดูเรียง พัทลุง 
๓๖๒๖ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานหยีในสามัคคี พัทลุง 
๓๖๒๗ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานควนดินแดง พัทลุง 
๓๖๒๘ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง พัทลุง 
๓๖๒๙ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดพิกุลทอง พัทลุง 
๓๖๓๐ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดเขาออ พัทลุง 
๓๖๓๑ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานเขาพนม พัทลุง 
๓๖๓๒ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดประดูหอม (สุขประชาสรรคแ) พัทลุง 
๓๖๓๓ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดควนแพรกหา พัทลุง 
๓๖๓๔ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนทุงยางเปล พัทลุง 
๓๖๓๕ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดเขาทอง พัทลุง 
๓๖๓๖ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานใสออย พัทลุง 
๓๖๓๗ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานบอทราย พัทลุง 
๓๖๓๘ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานไสกุน พัทลุง 
๓๖๓๙ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานเนินทราย พัทลุง 
๓๖๔๐ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานไสเลียบ พัทลุง 
๓๖๔๑ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานตลิ่งชัน พัทลุง 
๓๖๔๒ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานศาลาน้ํา พัทลุง 
๓๖๔๓ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานหวยน้ําดาํ พัทลุง 
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๓๖๔๔ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานสวนโหนด พัทลุง 
๓๖๔๕ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต พัทลุง 
๓๖๔๖ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานหัสคุณ พัทลุง 
๓๖๔๗ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานไทรทอง พัทลุง 
๓๖๔๘ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานโหล฿ะเร็ด พัทลุง 
๓๖๔๙ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนบานอางทอง พัทลุง 
๓๖๕๐ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดบานนา พัทลุง 
๓๖๕๑ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดไทรโกบ พัทลุง 
๓๖๕๒ สพป. พัทลุง เขต ๑ โรงเรียนวัดทุงยาว พัทลุง 
๓๖๕๓ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบานหาดไขเตา พัทลุง 
๓๖๕๔ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบานทาวา พัทลุง 
๓๖๕๕ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบานเกาะทองสม พัทลุง 
๓๖๕๖ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบานเกาะเสือ พัทลุง 
๓๖๕๗ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนวัดโหล฿ะจันกระ พัทลุง 
๓๖๕๘ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนวัดตะโหมด พัทลุง 
๓๖๕๙ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนวัดควนเพ็ง พัทลุง 
๓๖๖๐ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบานดานโลด พัทลุง 
๓๖๖๑ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบานปากพล พัทลุง 
๓๖๖๒ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนบานควนประกอบ พัทลุง 
๓๖๖๓ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนวัดพังก่ิง พัทลุง 
๓๖๖๔ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนวัดลอน พัทลุง 
๓๖๖๕ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนวัดแหลมจองถนน พัทลุง 
๓๖๖๖ สพป. พัทลุง เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลกงหรา พัทลุง 
๓๖๖๗ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงกแ ภูเก็ต 
๓๖๖๘ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ ภูเก็ต 
๓๖๖๙ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนบานบางโรง ภูเก็ต 
๓๖๗๐ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนบานกะหลิม ภูเก็ต 
๓๖๗๑ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนบานในทอน ภูเก็ต 
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๓๖๗๒ สพป. ภูเก็ต โรงเรียนเก็ตโฮ ภูเก็ต 
๓๖๗๓ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบานแบหอ ยะลา 
๓๖๗๔ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนวัดลาํใหม ยะลา 
๓๖๗๕ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภแ ยะลา 
๓๖๗๖ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบานปงตา ยะลา 
๓๖๗๗ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบานพงยือไร ยะลา 
๓๖๗๘ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบานกะตูปะ ยะลา 
๓๖๗๙ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบานจะกว฿ะ ยะลา 
๓๖๘๐ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบานคลองทราย ยะลา 
๓๖๘๑ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบานโต฿ะปาแก฿ะ ยะลา 
๓๖๘๒ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนประชาอุทิศ ยะลา 
๓๖๘๓ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบานปูลัย ยะลา 
๓๖๘๔ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบานปูเกะคละ ยะลา 
๓๖๘๕ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบานลิมุด ยะลา 
๓๖๘๖ สพป. ยะลา เขต ๑ โรงเรียนบานบาตัน ยะลา 
๓๖๘๗ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบานเยาะ ยะลา 
๓๖๘๘ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบานบอหิน ยะลา 
๓๖๘๙ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบานธารน้าํทิพยแ ยะลา 
๓๖๙๐ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบานบาแตตูแง ยะลา 
๓๖๙๑ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบานมาลา ยะลา 
๓๖๙๒ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบานยะรม ยะลา 
๓๖๙๓ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบานศรีนคร ยะลา 
๓๖๙๔ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบานจโุป ยะลา 
๓๖๙๕ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบานธารน้าํใส ยะลา 
๓๖๙๖ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบานดานสันติราษฎรแ ยะลา 
๓๖๙๗ สพป. ยะลา เขต ๓ โรงเรียนบานวังใหม(ประชาอุทิศ)๒๕๑๙ ยะลา 
๓๖๙๘ สพป. ระนอง โรงเรียนวัดหาดสมแปูน ระนอง 
๓๖๙๙ สพป. ระนอง โรงเรียนบานรังแตน ระนอง 
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๓๗๐๐ สพป. ระนอง โรงเรียนบานทุงมะพราว ระนอง 
๓๗๐๑ สพป. ระนอง โรงเรียนบานปลายคลอง ระนอง 
๓๗๐๒ สพป. ระนอง โรงเรียนบานบกกราย ระนอง 
๓๗๐๓ สพป. ระนอง โรงเรียนกระบุรี ระนอง 
๓๗๐๔ สพป. ระนอง โรงเรียนบานคลองของ ระนอง 
๓๗๐๕ สพป. ระนอง โรงเรียนบานขจัดภัย ระนอง 
๓๗๐๖ สพป. ระนอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ ระนอง 
๓๗๐๗ สพป. ระนอง โรงเรียนบานสาํนัก ระนอง 
๓๗๐๘ สพป. ระนอง โรงเรียนบานเขาฝาช ี ระนอง 
๓๗๐๙ สพป. ระนอง โรงเรียนนิคมสงเคราะหแ ระนอง 
๓๗๑๐ สพป. ระนอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บานบางบอน) ระนอง 
๓๗๑๑ สพป. ระนอง โรงเรียนบานบางกลาง ระนอง 
๓๗๑๒ สพป. ระนอง โรงเรียนบานทุงหงาว ระนอง 
๓๗๑๓ สพป. ระนอง โรงเรียนบานทาฉาง ระนอง 
๓๗๑๔ สพป. ระนอง โรงเรียนบานหาดจิก ระนอง 
๓๗๑๕ สพป. ระนอง โรงเรียนบานน้าํจืดนอย ระนอง 
๓๗๑๖ สพป. ระนอง โรงเรียนบานคลองเงิน ระนอง 
๓๗๑๗ สพป. ระนอง โรงเรียนบานสองแพรก ระนอง 
๓๗๑๘ สพป.สตูล  โรงเรียนอนุบาลมะนัง สตูล 
๓๗๑๙ สพป.สตูล  โรงเรียนบานคายรวมมิตร สตูล 
๓๗๒๐ สพป.สตูล  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต ๒ สตูล 
๓๗๒๑ สพป.สตูล  โรงเรียนอนุบาลสตูล สตูล 
๓๗๒๒ สพป.สตูล  โรงเรียนอนุบาลทุงหวา สตูล 
๓๗๒๓ สพป.สตูล  โรงเรียนบานกาเนะ สตูล 
๓๗๒๔ สพป.สตูล  โรงเรียนผังปาลแม ๗ สตูล 
๓๗๒๕ สพป.สตูล  โรงเรียนบานควนลอน สตูล 
๓๗๒๖ สพป.สตูล  โรงเรียนบานผังปาลแม ๓ สตูล 
๓๗๒๗ สพป.สตูล  โรงเรียนอนุบาลละง ู สตูล 
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๓๗๒๘ สพป.สตูล  โรงเรียนบานบอเจ็ดลูก สตูล 
๓๗๒๙ สพป.สตูล  โรงเรียนบานปากบาง สตูล 
๓๗๓๐ สพป.สตูล  โรงเรียนบานทาน้ําเค็มใต สตูล 
๓๗๓๑ สพป.สตูล  โรงเรียนนิคมพัมนาภาคใต ๓ สตูล 
๓๗๓๒ สพป.สตูล  โรงเรียนบานเกาะสาหราย สตูล 
๓๗๓๓ สพป.สตูล  โรงเรียนบานวังปริง สตูล 
๓๗๓๔ สพป.สตูล  โรงเรียนบานราไว สตูล 
๓๗๓๕ สพป.สตูล  โรงเรียนบานแประเหนือ สตูล 
๓๗๓๖ สพป.สตูล  โรงเรียนบานดาหลํา สตูล 
๓๗๓๗ สพป.สตูล  โรงเรียนผังปาลแม๑ สตูล 
๓๗๓๘ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลบานทาสะอาน สงขลา 
๓๗๓๙ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานดาน สงขลา 
๓๗๔๐ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานควนจง สงขลา 
๓๗๔๑ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานตนปริง สงขลา 
๓๗๔๒ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ สงขลา 
๓๗๔๓ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนทาขอนมิตรภาพที่ ๙๐ สงขลา 
๓๗๔๔ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดโลกา สงขลา 
๓๗๔๕ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานขนุน สงขลา 
๓๗๔๖ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนในเมือง สงขลา 
๓๗๔๗ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดคลองรีมิตรภาพที่ ๒๒๐ สงขลา 
๓๗๔๘ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดทรายขาว สงขลา 
๓๗๔๙ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนโพธาราม สงขลา 
๓๗๕๐ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐแ สงขลา 
๓๗๕๑ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนดีหลวง สงขลา 
๓๗๕๒ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดขนุน สงขลา 
๓๗๕๓ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานระโนด (ธัญเจริญ) สงขลา 
๓๗๕๔ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานมวงพุม สงขลา 
๓๗๕๕ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดหวยผุด สงขลา 



๑๓๓ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๗๕๖ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานมวงงาม สงขลา 
๓๗๕๗ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบานขาว สงขลา 
๓๗๕๘ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดบอทรัพยแ สงขลา 
๓๗๕๙ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดบางเขียด (เพียรนกุูล) สงขลา 
๓๗๖๐ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดปะโอ สงขลา 
๓๗๖๑ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ ๑๑ สงขลา 
๓๗๖๒ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานเขาแดง สงขลา 
๓๗๖๓ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานขี้นาก  

(ศรีธรรมวัฒนแราษฎรแนุกูล) 
สงขลา 

๓๗๖๔ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดสวางอารมณแ สงขลา 
๓๗๖๕ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดประตูเขียน สงขลา 
๓๗๖๖ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานหัวเขา สงขลา 
๓๗๖๗ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานหนาทอง สงขลา 
๓๗๖๘ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส สงขลา 
๓๗๖๙ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง สงขลา 
๓๗๗๐ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดคูขุด สงขลา 
๓๗๗๑ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานกลาง สงขลา 
๓๗๗๒ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดแชมอุทิศ สงขลา 
๓๗๗๓ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดทุงหวังใน สงขลา 
๓๗๗๔ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดทุงสงวน สงขลา 
๓๗๗๕ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานดอนแบก สงขลา 
๓๗๗๖ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดเกษตรชลธ ี สงขลา 
๓๗๗๗ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดหัวถิน) สงขลา 
๓๗๗๘ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดเจดียแงาม สงขลา 
๓๗๗๙ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานรับแพรก สงขลา 
๓๗๘๐ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนสมเด็จเจาพะโคะ สงขลา 
๓๗๘๑ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานวัดใหม สงขลา 
๓๗๘๒ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดหนาเมือง สงขลา 
๓๗๘๓ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนชุมชนบานบอประดู สงขลา 



๑๓๔ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๗๘๔ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดผักกูด สงขลา 
๓๗๘๕ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานจะทิ้งพระ สงขลา 
๓๗๘๖ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐแ สงขลา 
๓๗๘๗ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดบอสระวิทยาทาน สงขลา 
๓๗๘๘ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดบอแดง (จอกประชานุกูล) สงขลา 
๓๗๘๙ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดพังยาง สงขลา 
๓๗๙๐ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานมาบบัว สงขลา 
๓๗๙๑ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดประเจียก สงขลา 
๓๗๙๒ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดตาหลวงคง สงขลา 
๓๗๙๓ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานรัดปูน สงขลา 
๓๗๙๔ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สงขลา 
๓๗๙๕ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดแหลมบอทอ สงขลา 
๓๗๙๖ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานบางดาน สงขลา 
๓๗๙๗ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานน้าํกระจาย สงขลา 
๓๗๙๘ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดทุงฆอโฆสิตาราม สงขลา 
๓๗๙๙ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวิเชียรชม สงขลา 
๓๘๐๐ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดโตนดดวน สงขลา 
๓๘๐๑ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดแหลมพอ สงขลา 
๓๘๐๒ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดทุงบัว สงขลา 
๓๘๐๓ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานดอนข้ีเหล็ก สงขลา 
๓๘๐๔ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดสน สงขลา 
๓๘๐๕ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนบานนาทองสุก สงขลา 
๓๘๐๖ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดแมเปียะ สงขลา 
๓๘๐๗ สพป. สงขลา เขต ๑ โรงเรียนวัดทายยอ สงขลา 
๓๘๐๘ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบานหินผุด สงขลา 
๓๘๐๙ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบานวังพา สงขลา 
๓๘๑๐ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบานเกาะหมี สงขลา 
๓๘๑๑ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนชุมชนบานน้าํนอย สงขลา 



๑๓๕ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๘๑๒ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สงขลา 
๓๘๑๓ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบานคลองนกกระทุง สงขลา 
๓๘๑๔ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบานดินลาน สงขลา 
๓๘๑๕ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบานควนเนียง สงขลา 
๓๘๑๖ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบานหัวไทร สงขลา 
๓๘๑๗ สพป. สงขลา เขต ๒ โรงเรียนบานชายคลอง สงขลา 
๓๘๑๘ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานระตะ สงขลา 
๓๘๑๙ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานปาดัง สงขลา 
๓๘๒๐ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานทาโพธิ ์ สงขลา 
๓๘๒๑ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานลางา สงขลา 
๓๘๒๒ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานหน่ําฮัว่ สงขลา 
๓๘๒๓ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานมวง สงขลา 
๓๘๒๔ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนสังวาลวิทยแ ๒ สงขลา 
๓๘๒๕ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานพรุเตียว สงขลา 
๓๘๒๖ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนวัดชองเขา สงขลา 
๓๘๒๗ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานทัพโกบ สงขลา 
๓๘๒๘ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานโคกมา สงขลา 
๓๘๒๙ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานน้าํเค็ม สงขลา 
๓๘๓๐ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานทาคลอง สงขลา 
๓๘๓๑ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานนาทับ สงขลา 
๓๘๓๒ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานแค สงขลา 
๓๘๓๓ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนวัดประจา สงขลา 
๓๘๓๔ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนควนขี้แรด สงขลา 
๓๘๓๕ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนวัดเกษมรัตนแ สงขลา 
๓๘๓๖ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานทาหมาก สงขลา 
๓๘๓๗ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานคูนายสังขแ สงขลา 
๓๘๓๘ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานเขาจันทรแ สงขลา 
๓๘๓๙ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย สงขลา 



๑๓๖ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๘๔๐ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานคูศักดิ์สิทธิ์ สงขลา 
๓๘๔๑ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนชุมชนบานทางควาย สงขลา 
๓๘๔๒ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานทาขอย สงขลา 
๓๘๔๓ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานเกาะทาก สงขลา 
๓๘๔๔ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานปาุเร็ด สงขลา 
๓๘๔๕ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานบอโซน สงขลา 
๓๘๔๖ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานเมาะลาแต สงขลา 
๓๘๔๗ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานหวยบอน สงขลา 
๓๘๔๘ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานโคกตก สงขลา 
๓๘๔๙ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานบาโหย สงขลา 
๓๘๕๐ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานปลักบอ สงขลา 
๓๘๕๑ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานตะเคียนทอง สงขลา 
๓๘๕๒ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานเทพา สงขลา 
๓๘๕๓ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานลาํเปา สงขลา 
๓๘๕๔ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานโตนนทแ สงขลา 
๓๘๕๕ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานลาํไพล สงขลา 
๓๘๕๖ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนลําไพลราษฎรแอุทิศ สงขลา 
๓๘๕๗ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานมางอน สงขลา 
๓๘๕๘ สพป. สงขลา เขต ๓ โรงเรียนบานสาํนักขาม สงขลา 
๓๘๕๙ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๑ โรงเรียนบานบางใหญ สุราษฎรแธาน ี
๓๘๖๐ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๑ โรงเรียนบานคอนธูป สุราษฎรแธาน ี
๓๘๖๑ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๑ โรงเรียนหัวหมากลาง สุราษฎรแธาน ี
๓๘๖๒ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๑ โรงเรียนบานไสตอ สุราษฎรแธาน ี
๓๘๖๓ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๑ โรงเรียนบานควนนิมิต สุราษฎรแธาน ี
๓๘๖๔ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๑ โรงเรียนบานไสใน สุราษฎรแธาน ี
๓๘๖๕ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๑ โรงเรียนบานไสขาม สุราษฎรแธาน ี
๓๘๖๖ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๑ โรงเรียนบานหวยดาน สุราษฎรแธาน ี
๓๘๖๗ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๑ โรงเรียนบานคาํสนราษฎรแอุทิศ สุราษฎรแธาน ี



๑๓๗ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๘๖๘ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๑ โรงเรียนวัดวังไทร สุราษฎรแธาน ี
๓๘๖๙ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๑ โรงเรียนวัดเขานางเกา สุราษฎรแธาน ี
๓๘๗๐ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานปากทําเรียง สุราษฎรแธาน ี
๓๘๗๑ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดอินทราวาส สุราษฎรแธาน ี
๓๘๗๒ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานบอน้ําผุด สุราษฎรแธาน ี
๓๘๗๓ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานบางขนุน สุราษฎรแธาน ี
๓๘๗๔ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานทาขนอน สุราษฎรแธาน ี
๓๘๗๕ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานน้าํราด สุราษฎรแธาน ี
๓๘๗๖ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานโพธิพ์นา สุราษฎรแธาน ี
๓๘๗๗ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดหวยกรวด สุราษฎรแธาน ี
๓๘๗๘ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สุราษฎรแธาน ี
๓๘๗๙ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานไทรงาม สุราษฎรแธาน ี
๓๘๘๐ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานทามวง สุราษฎรแธาน ี
๓๘๘๑ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดสองพี่นอง สุราษฎรแธาน ี
๓๘๘๒ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานชองมาเหลียว สุราษฎรแธาน ี
๓๘๘๓ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานตนยวน สุราษฎรแธาน ี
๓๘๘๔ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานปาุตง สุราษฎรแธาน ี
๓๘๘๕ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานอรุโณทัย สุราษฎรแธาน ี
๓๘๘๖ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียบานบางหิน สุราษฎรแธาน ี
๓๘๘๗ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานเขานาใน สุราษฎรแธาน ี
๓๘๘๘ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สุราษฎรแธาน ี
๓๘๘๙ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหวยตาหมิง สุราษฎรแธาน ี
๓๘๙๐ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุราษฎรแธาน ี
๓๘๙๑ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดรัตนาราม สุราษฎรแธาน ี
๓๘๙๒ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดอัมพาราม สุราษฎรแธาน ี
๓๘๙๓ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบางคราม สุราษฎรแธาน ี
๓๘๙๔ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดนันทาราม สุราษฎรแธาน ี
๓๘๙๕ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดพระพรหม สุราษฎรแธาน ี



๑๓๘ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๘๙๖ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานยางงาม สุราษฎรแธาน ี
๓๘๙๗ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดทุงเซียด สุราษฎรแธาน ี
๓๘๙๘ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานศรีปทุมวัลยแ สุราษฎรแธาน ี
๓๘๙๙ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานบนไร สุราษฎรแธาน ี
๓๙๐๐ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานทานหญิงวิภา สุราษฎรแธาน ี
๓๙๐๑ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหวยทรายขาว สุราษฎรแธาน ี
๓๙๐๒ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานหินดาน สุราษฎรแธาน ี
๓๙๐๓ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดน้ําหัก สุราษฎรแธาน ี
๓๙๐๔ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานเกาะมุกดแ สุราษฎรแธาน ี
๓๙๐๕ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานอูตะเภา สุราษฎรแธาน ี
๓๙๐๖ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานคันธุล ี สุราษฎรแธาน ี
๓๙๐๗ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนบานทุงเสียน สุราษฎรแธาน ี
๓๙๐๘ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุราษฎรแธาน ี
๓๙๐๙ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดกาฬสินธุแ สุราษฎรแธาน ี
๓๙๑๐ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๒ โรงเรียนวัดบางน้าํจืด สุราษฎรแธาน ี
๓๙๑๑ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนบานสวยศรี สุราษฎรแธาน ี
๓๙๑๒ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนบานหนองหญาปลอง สุราษฎรแธาน ี
๓๙๑๓ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนบานไรยาว สุราษฎรแธาน ี
๓๙๑๔ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนวัดอรัญคามวารี สุราษฎรแธาน ี
๓๙๑๕ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนบานปลายน้าํ สุราษฎรแธาน ี
๓๙๑๖ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สุราษฎรแธาน ี
๓๙๑๗ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนวัดสองแพก สุราษฎรแธาน ี
๓๙๑๘ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนวัดสามพัน สุราษฎรแธาน ี
๓๙๑๙ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนบานไทรทอง สุราษฎรแธาน ี
๓๙๒๐ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณแ สุราษฎรแธาน ี
๓๙๒๑ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนบานเขาปูน สุราษฎรแธาน ี
๓๙๒๒ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ สุราษฎรแธาน ี
๓๙๒๓ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนบานสาคูมิตรภาพที่ ๑๙๕ สุราษฎรแธาน ี



๑๓๙ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๙๒๔ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนบานยานดินแดง สุราษฎรแธาน ี
๓๙๒๕ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนมิตรประชาราษฎรแ สุราษฎรแธาน ี
๓๙๒๖ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ สุราษฎรแธาน ี
๓๙๒๗ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนบานทับใหม สุราษฎรแธาน ี
๓๙๒๘ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนนาสาร สุราษฎรแธาน ี
๓๙๒๙ สพป.สุราษฎรแธานี เขต ๓ โรงเรียนบานสี่แยกสามัคคี สุราษฎรแธาน ี

ทั่วประเทศ (สพม.๔๔๗) 
๓๙๓๐ สพม. เขต ๑ โรงเรียนบางประกอกวิทยา กรุงเทพมหานคร 
๓๙๓๑ สพม. เขต ๑ โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร 
๓๙๓๒ สพม. เขต ๒ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 
๓๙๓๓ สพม. เขต ๒ โรงเรียนจันทรแหุนบําเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 
๓๙๓๔ สพม. เขต ๒ โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
๓๙๓๕ สพม. เขต ๒ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
๓๙๓๖ สพม. เขต ๒ โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร 
๓๙๓๗ สพม. เขต ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
๓๙๓๘ สพม. เขต ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร 
๓๙๓๙ สพม. เขต ๒ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 
๓๙๔๐ สพม. เขต ๒ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 
๓๙๔๑ สพม. เขต ๒ โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร 
๓๙๔๒ สพม. เขต ๒ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ

บรมราชินูปถัมภแ 
กรุงเทพมหานคร 

๓๙๔๓ สพม. เขต ๒ โรงเรียนนวมิทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
๓๙๔๔ สพม. เขต ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหแ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร 
๓๙๔๕ สพม. เขต ๒ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
๓๙๔๖ สพม. เขต ๒ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร 
๓๙๔๗ สพม. เขต ๒ โรงเรียนนวมินทราชินทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร 
๓๙๔๘ สพม. เขต ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 
๓๙๔๙ สพม. เขต ๓ โรงเรียนทาชางวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๕๐ สพม. เขต ๓ โรงเรียนทาเรือนิตยานุกูล พระนครศรีอยุธยา 



๑๔๐ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๙๕๑ สพม. เขต ๓ โรงเรียนอยุธยานุสรณแ พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๕๒ สพม. เขต ๓ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๕๓ สพม. เขต ๓ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี 
๓๙๕๔ สพม. เขต ๓ โรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๕๕ สพม. เขต ๓ โรงเรียนปากกรานวิทยา พระนครศรีอยุธยา 
๓๙๕๖ สพม. เขต ๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุร ี
๓๙๕๗ สพม. เขต ๕ โรงเรียนพัฒนานิคม ลพบุร ี
๓๙๕๘ สพม. เขต ๕ โรงเรียนบานหมี่วิทยา ลพบุร ี
๓๙๕๙ สพม. เขต ๕ โรงเรียนดงตาลวิทยา ลพบุร ี
๓๙๖๐ สพม. เขต ๕ โรงเรียนบานชวีิทยา ลพบุร ี
๓๙๖๑ สพม. เขต ๕ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 
๓๙๖๒ สพม. เขต ๕ โรงเรียนคุรุประชาสรรคแ ชัยนาท 
๓๙๖๓ สพม. เขต ๕ โรงเรียนอุลิตไพบูลยแชนูปถัมภแ ชัยนาท 
๓๙๖๔ สพม. เขต ๕ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" อางทอง 
๓๙๖๕ สพม. เขต ๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา สิงหแบุรี 
๓๙๖๖ สพม. เขต ๕ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สิงหแบุรี 
๓๙๖๗ สพม. เขต ๕ โรงเรียนทองเอนวิทยา สิงหแบุรี 
๓๙๖๘ สพม. เขต ๖ โรงเรียนราชสาสแนวิทยา   
๓๙๖๙ สพม. เขต ๖ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ

วิทยาลัยสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ 

๓๙๗๐ สพม. เขต ๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สุวินทวงศแ 

  

๓๙๗๑ สพม. เขต ๖ โรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา
สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 

๓๙๗๒ สพม. เขต ๖ โรงเรียนราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 
๓๙๗๓ สพม. เขต ๖ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา 
๓๙๗๔ สพม. เขต ๖ โรงเรียนบางแกวประชาสรรคแ สมุทรปราการ 
๓๙๗๕ สพม. เขต ๖ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรแประดิษฐแ สมุทรปราการ 
๓๙๗๖ สพม. เขต ๗ โรงเรียนบานนา "นายกพิทยากร" นครนายก 



๑๔๑ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๓๙๗๗ สพม. เขต ๗ โรงเรียนนวมราชานสุรณแ นครนายก 
๓๙๗๘ สพม. เขต ๗ โรงเรียนองครักษแ นครนายก 
๓๙๗๙ สพม. เขต ๗ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สระแกว 
๓๙๘๐ สพม. เขต ๗ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สระแกว 
๓๙๘๑ สพม. เขต ๗ โรงเรียนวังสมบูรณแวิทยาคม สระแกว 
๓๙๘๒ สพม. เขต ๗ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สระแกว 
๓๙๘๓ สพม. เขต ๗ โรงเรียนชิตใจชื่น  ปราจีนบุร ี
๓๙๘๔ สพม. เขต ๗ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ปราจีนบุร ี
๓๙๘๕ สพม. เขต ๗ โรงเรียนสุวรรณวิทยา ปราจีนบุร ี
๓๙๘๖ สพม. เขต ๗ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรแบาํรุง ปราจีนบุร ี
๓๙๘๗ สพม. เขต ๗ โรงเรียนศรีมโหสถ ปราจีนบุร ี
๓๙๘๘ สพม. เขต ๗ โรงเรียนทัพราชวิทยา สระแกว 
๓๙๘๙ สพม. เขต ๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ราชบุร ี
๓๙๙๐ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนปุาเด็งวิทยา เพชรบุร ี
๓๙๙๑ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนแกงกระจานวิทยา เพชรบุร ี
๓๙๙๒ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนทายางวิทยา เพชรบุร ี
๓๙๙๓ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุร ี
๓๙๙๔ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา เพชรบุร ี
๓๙๙๕ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธแ 
๓๙๙๖ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนคงคาราม เพชรบุร ี
๓๙๙๗ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนสกลวิสุทธ ิ สมุทรสงคราม 
๓๙๙๘ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนออมนอยโสภณชนูถัมภแ สมุทรสาคร 
๓๙๙๙ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทรแ สมุทรสาคร  
สมุทรสาคร 

๔๐๐๐ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนพันทายนรสิงหแวิทยา สมุทรสาคร 
๔๐๐๑ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนพรหมานุสรณแจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี
๔๐๐๒ สพม. เขต ๑๐ โรงเรียนอาวนอยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธแ 
๔๐๐๓ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สุราษฏรแธาน ี
๔๐๐๔ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนชลธารวิทยา ชุมพร 
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๔๐๐๕ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฏรแธาน ี
๔๐๐๖ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา ชุมพร 
๔๐๐๗ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร 
๔๐๐๘ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนทาชนะ สุราษฏรแธาน ี
๔๐๐๙ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 
๔๐๑๐ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนทาอุแพพิทยา สุราษฏรแธาน ี
๔๐๑๑ สพม. เขต ๑๑ โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฏรแธาน ี
๔๐๑๒ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 
๔๐๑๓ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 
๔๐๑๔ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนรัษฎานุประดษิฐแอนุสรณแ ตรัง 
๔๐๑๕ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม กระบี่ 
๔๐๑๖ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนคลองทอมราษฎรแรังสรรคแ กระบี่ 
๔๐๑๗ สพม. เขต ๑๓ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยแ ตรัง 
๔๐๑๘ สพม. เขต ๑๔ โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 
๔๐๑๙ สพม.เขต ๑๔ โรงเรียนกะเปอรแวิทยา ระนอง 
๔๐๒๐ สพม. เขต ๑๔ โรงเรียนตะกั่วปุาคีรีเขต พังงา 
๔๐๒๑ สพม. เขต๑๔ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ -กอนอนุสรณแ" ภูเก็ต 
๔๐๒๒ สพม.เขต  ๑๖ โรงเรียนปาดังติณสูลานนทแ สงขลา 
๔๐๒๓ สพม.เขต  ๑๖ โรงเรียนสะเดา "ขรรคแชัยกัมพลานนทแ

อนุสรณแ" 
สงขลา 

๔๐๒๔ สพม.เขต  ๑๖ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา 
๔๐๒๕ สพม.เขต  ๑๖ โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรแพิทยา สงขลา 
๔๐๒๖ สพม.เขต  ๑๖ โรงเรียนทาแพผดุงวิทยแ สตูล 
๔๐๒๗ สพม.เขต  ๑๖ โรเงรียนปาลแมพัฒนวิทยแ สตูล 
๔๐๒๘ สพม.เขต  ๑๖ โรงเรียนระโนดวิทยา สงขลา 
๔๐๒๙ สพม. เขต ๑๘ โรงเรียนนิคมวิทยา ระยอง 
๔๐๓๐ สพม. เขต ๑๘ โรงเรียนวังจันทรแวิทยา ระยอง 
๔๐๓๑ สพม. เขต ๑๘ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง 
๔๐๓๒ สพม. เขต ๑๘ โรงเรียนหวยยางศึกษา ระยอง 
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๔๐๓๓ สพม. เขต ๑๘ โรงเรียนบางละมุง ชลบุร ี
๔๐๓๔ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนภูเรือวิทยา เลย 
๔๐๓๕ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนศรีสองรักษแวิทยา เลย 
๔๐๓๖ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนปากชมวิทยา เลย 
๔๐๓๗ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนนาดวงวิทยา เลย 
๔๐๓๘ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนธาตพุิทยาคม เลย 
๔๐๓๙ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนเลยพิยาคม เลย 
๔๐๔๐ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม เลย 
๔๐๔๑ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม เลย 
๔๐๔๒ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เลย 
๔๐๔๓ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา เลย 
๔๐๔๔ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนนาออวิทยา เลย 
๔๐๔๕ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลย 
๔๐๔๖ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนเลยสวางวิทยาคม เลย 
๔๐๔๗ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนยางหลอวิทยาคาร หนองบัวลําภู 
๔๐๔๘ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลําภู 
๔๐๔๙ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนบานขามพิทยาคม หนองบัวลําภู 
๔๐๕๐ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลําภู 
๔๐๕๑ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช หนองบัวลําภู 
๔๐๕๒ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนนาแกวิทยาคม หนองบัวลําภู 
๔๐๕๓ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรคแ หนองบัวลําภู 
๔๐๕๔ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนกุดดูพิทยาคม หนองบัวลําภู 
๔๐๕๕ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนหนองสวรรคแวิทยาคาร หนองบัวลําภู 
๔๐๕๖ สพม. เขต ๑๙ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรคแ หนองบัวลําภู 
๔๐๕๗ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อุดรธาน ี
๔๐๕๘ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนประจักษแศิลปาคม อุดรธาน ี
๔๐๕๙ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนนิคมสงเคราะหแวิทยา อุดรธาน ี
๔๐๖๐ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนแสงอรามพิทยาคม อุดรธาน ี
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๔๐๖๑ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อุดรธาน ี
๔๐๖๒ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนนานกชมวิทยาคม อุดรธาน ี
๔๐๖๓ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนพิบูลยแรักษแพิทยา อุดรธาน ี
๔๐๖๔ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวชิ อุดรธาน ี
๔๐๖๕ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนธาตโุพนทองวิทยาคม อุดรธาน ี
๔๐๖๖ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษแพิทยา อุดรธาน ี
๔๐๖๗ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนกุดจับประชาสรรคแ อุดรธาน ี
๔๐๖๘ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล อุดรธาน ี
๔๐๖๙ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะหแ อุดรธาน ี
๔๐๗๐ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม อุดรธาน ี
๔๐๗๑ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ อุดรธาน ี
๔๐๗๒ สพม. เขต ๒๐ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม อุดรธาน ี
๔๐๗๓ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม 
๔๐๗๔ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม นครพนม 
๔๐๗๕ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนศรีโคตรบูรณแ นครพนม 
๔๐๗๖ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกติิยาภา ๑  นครพนม นครพนม 
๔๐๗๗ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนนาแกพิทยาคม นครพนม 
๔๐๗๘ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม นครพนม 
๔๐๗๙ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรคแ นครพนม 
๔๐๘๐ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนคําปาุหลายสรรพวิทยแ มุกดาหาร 
๔๐๘๑ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม นครพนม 
๔๐๘๒ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนสหราษฏรแรังสฤษดิ ์ นครพนม 
๔๐๘๓ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนอุเทนพัฒนา นครพนม 
๔๐๘๔ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นครพนม 
๔๐๘๕ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนหนองบอวิทยานุกูล นครพนม 
๔๐๘๖ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนเรนูนครวิทยานุกุล นครพนม 
๔๐๘๗ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา นครพนม 
๔๐๘๘ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร 
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๔๐๘๙ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนผาเทิบวิทยา มุกดาหาร 
๔๐๙๐ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยาสนสรณแ มุกดาหาร 
๔๐๙๑ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรคแ มุกดาหาร 
๔๐๙๒ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณแ มุกดาหาร 
๔๐๙๓ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร 
๔๐๙๔ สพม. เขต ๒๒ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร 
๔๐๙๕ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 
๔๐๙๖ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนคําตากกลาราชประชาสงเคราะหแ สกลนคร 
๔๐๙๗ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนกุดเรือคําพิทยาคาร สกลนคร 
๔๐๙๘ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สกลนคร 
๔๐๙๙ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนทาสงครามวิทยา สกลนคร 
๔๑๐๐ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา สกลนคร 
๔๑๐๑ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนโพธิช์ัยทองพิทยาคม สกลนคร 
๔๑๐๒ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม สกลนคร 
๔๑๐๓ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรคแ สกลนคร 
๔๑๐๔ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนธาตุนารายณแวิทยา สกลนคร 
๔๑๐๕ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สกลนคร 

๔๑๐๖ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนเจรญิศลิปศึกษา"โพธิ์คําอนุสรณแ" สกลนคร 

๔๑๐๗ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนแวงพิทยาคม สกลนคร 
๔๑๐๘ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สกลนคร 
๔๑๐๙ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนทาแรศึกษา สกลนคร 
๔๑๑๐ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา สกลนคร 
๔๑๑๑ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนกุสุมาลยแวิทยาคม สกลนคร 
๔๑๑๒ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนโพนงามศึกษา สกลนคร 
๔๑๑๓ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนบานมวงพิทยาคม สกลนคร 
๔๑๑๔ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนดานมวงคําพิทยาคม สกลนคร 
๔๑๑๕ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนบานบัวราษฎรแบํารุง สกลนคร 
๔๑๑๖ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สกลนคร 



๑๔๖ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๔๑๑๗ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนโพนพิทยาคม สกลนคร 
๔๑๑๘ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สกลนคร 
๔๑๑๙ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา สกลนคร 
๔๑๒๐ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร 
๔๑๒๑ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนคําเพิ่มพิทยา สกลนคร 
๔๑๒๒ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนชางมิ่งพิทยานุกูล สกลนคร 
๔๑๒๓ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนวาริชวิทยา สกลนคร 
๔๑๒๔ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร 
๔๑๒๕ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สกลนคร 
๔๑๒๖ สพม. เขต ๒๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 
๔๑๒๗ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร กาฬสินธุแ 
๔๑๒๘ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนสามขาสวางวิทยแ กาฬสินธุแ 
๔๑๒๙ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนบานนาคูพัฒนา"ก.ป.ร.กลาง"อุปถัมภแ กาฬสินธุแ 
๔๑๓๐ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนแกวเสด็จวิทยาคม กาฬสินธุแ 
๔๑๓๑ สพม. เขต ๒๔ โรงเรียนนามนวิทยาคม กาฬสินธุแ 
๔๑๓๒ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแกน 
๔๑๓๓ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร ขอนแกน 
๔๑๓๔ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนอุบลรัตนแพิทยาคม ขอนแกน 
๔๑๓๕ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนบัวใหญพิทยาคม ขอนแกน 
๔๑๓๖ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนลําน้าํพอง ขอนแกน 
๔๑๓๗ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนบานไผพิทยาคม ขอนแกน 
๔๑๓๘ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนบานไผศึกษา ขอนแกน 
๔๑๓๙ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ขอนแกน 
๔๑๔๐ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนฝางวิทยายน ขอนแกน 
๔๑๔๑ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย ขอนแกน 
๔๑๔๒ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ขอนแกน 
๔๑๔๓ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนทานางแนววิทยายน ขอนแกน 
๔๑๔๔ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย ๒ ขอนแกน 



๑๔๗ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๔๑๔๕ สพม. เขต ๒๕ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ขอนแกน 
๔๑๔๖ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม 
๔๑๔๗ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรคแ มหาสารคาม 
๔๑๔๘ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณแ มหาสารคาม 
๔๑๔๙ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนแกดําวิทยาคาร มหาสารคาม 
๔๑๕๐ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนบานเขวาใหญพิทยาสรรคแ มหาสารคาม 
๔๑๕๑ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนมิตรภาพ มหาสารคาม 
๔๑๕๒ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนบานนาภูพิทยาคม มหาสารคาม 
๔๑๕๓ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนบานเหลายาววิทยาคาร มหาสารคาม 
๔๑๕๔ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช มหาสารคาม 
๔๑๕๕ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม 
๔๑๕๖ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนกันทรวิชัย มหาสารคาม 
๔๑๕๗ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม 
๔๑๕๘ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล มหาสารคาม 
๔๑๕๙ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนกูทองพิทยาคม มหาสารคาม 
๔๑๖๐ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนวาปีปทุม มหาสารคาม 
๔๑๖๑ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนโนนแดงพิทยาคม มหาสารคาม 
๔๑๖๒ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทยแ มหาสารคาม 
๔๑๖๓ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนยางวิทยาคม มหาสารคาม 
๔๑๖๔ สพม. เขต ๒๖ โรงเรียนหนองมวงวิทยาคาร มหาสารคาม 
๔๑๖๕ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา รอยเอ็ด 
๔๑๖๖ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณแ รอยเอ็ด 
๔๑๖๗ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนสตรีศึกษา ๒ รอยเอ็ด 
๔๑๖๘ สพม. เขต ๒๗ โรงเรียนชางเผือกวิทยาคม รอยเอ็ด 
๔๑๖๙ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี 
๔๑๗๐ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณแ อุบลราชธานี 
๔๑๗๑ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนเอือดใหญพิทยา อุบลราชธานี 
๔๑๗๒ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาการ อุบลราชธานี 



๑๔๘ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๔๑๗๓ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนโพธิไ์ทรพิทยาคาร อุบลราชธานี 
๔๑๗๔ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนกุดขาวปุูนวิทยา อุบลราชธานี 
๔๑๗๕ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนลือวิทยาคม อุบลราชธานี 
๔๑๗๖ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนขุมคําวิทยาคาร อุบลราชธานี 
๔๑๗๗ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนวารินชาํราบ อุบลราชธานี 
๔๑๗๘ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนน้ําปลีกศึกษา อํานาจเจริญ 
๔๑๗๙ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนพนาศึกษา อํานาจเจริญ 
๔๑๘๐ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคาร อํานาจเจริญ 
๔๑๘๑ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนเสนางคนิคม อํานาจเจริญ 
๔๑๘๒ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนอํานาจเจริญ ๒ อํานาจเจริญ 
๔๑๘๓ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนนาวังวิทยา อํานาจเจริญ 
๔๑๘๔ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรคแ อุบลราชธานี 
๔๑๘๕ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลยั อุบลราชธานี 
๔๑๘๖ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม 

อุบลราชธาน ี
อุบลราชธานี 

๔๑๘๗ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนไผใหญศึกษา อุบลราชธานี 
๔๑๘๘ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังกแ อํานาจเจริญ 
๔๑๘๙ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนสวางวีระวงศแ อุบลราชธานี 
๔๑๙๐ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
๔๑๙๑ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี 
๔๑๙๒ สพม. เขต ๒๙ โรเงรียนเกษมสีมาวิทยาคาร อุบลราชธานี 
๔๑๙๓ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนโคกสวางคุมวิทยานุสรณแ อุบลราชธานี 
๔๑๙๔ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนอางศิลา อุบลราชธานี 
๔๑๙๕ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนโดมประดิษฐแวิทยา อุบลราชธานี 
๔๑๙๖ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนทาโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี 
๔๑๙๗ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนปลาคาววิทยานุสรณแ อํานาจเจริญ 
๔๑๙๘ สพม. เขต ๒๙ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา อํานาจเจริญ 
๔๑๙๙ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ชัยภูมิ 
๔๒๐๐ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนบานแทนวิทยา ชัยภูมิ 



๑๔๙ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๔๒๐๑ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนบานคายวิทยา ชัยภูมิ 
๔๒๐๒ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา ชัยภูมิ 
๔๒๐๓ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนภูพระวิทยาคม ชัยภูมิ 
๔๒๐๔ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนกุดตุมวิทยา ชัยภูมิ 
๔๒๐๕ สพม. เขต ๓๐ โรงเรียนบางอําพันธแวิทยาคม ชัยภูมิ 
๔๒๐๖ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนมหิศราธิบดี นครราชสีมา 
๔๒๐๗ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนปากชอง นครราชสีมา 
๔๒๐๘ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนแกงสนามพิทยาคม นครราชสีมา 
๔๒๐๙ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธาน ี นครราชสีมา 
๔๒๑๐ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา 
๔๒๑๑ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนมิตรภาพ นครราชสีมา 
๔๒๑๒ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม นครราชสีมา 
๔๒๑๓ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนสุรนารวีิทยา  นครราชสีมา 
๔๒๑๔ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนหนองบุญมากประสงคแวิทยา นครราชสีมา 
๔๒๑๕ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนทาชางราษฎรแบํารุง นครราชสีมา 
๔๒๑๖ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนชุมพวงศึกษา นครราชสีมา 
๔๒๑๗ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช

วิทยาลัยนครราชสีมา 
นครราชสีมา 

๔๒๑๘ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนหนองน้ําใสพิทยาคม นครราชสีมา 
๔๒๑๙ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนสุรนารวีิทยา ๒ นครราชสีมา 
๔๒๒๐ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนเสิงสาง นครราชสีมา 
๔๒๒๑ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา 
๔๒๒๒ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา 
๔๒๒๓ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษแ นครราชสีมา 
๔๒๒๔ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นครราชสีมา 
๔๒๒๕ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนศรีสุขวิทยา นครราชสีมา 
๔๒๒๖ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนขามสะแกแสง นครราชสีมา 
๔๒๒๗ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนมัธยมดานขุนทด นครราชสีมา 
๔๒๒๘ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญานมนุี นครราชสีมา 
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๔๒๒๙ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนดํารงพิมายวิทยาคม นครราชสีมา 
๔๒๓๐ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา 
๔๒๓๑ สพม. เขต ๓๑ โรงเรียนเมืองคง นครราชสีมา 
๔๒๓๒ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนรวมจิตตแวิทยา  บุรีรัมยแ 
๔๒๓๓ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม บุรีรัมยแ 
๔๒๓๔ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพแ บุรีรัมยแ 
๔๒๓๕ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนรมยแบุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก บุรีรัมยแ 
๔๒๓๖ สพม. เขต ๓๒ โรงเรียนพระครูพิทยาคม บุรีรัมยแ 
๔๒๓๗ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนดอนแรดวิทยา สุรินทรแ 
๔๒๓๘ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนสนมวิทยาคาร สุรินทรแ 
๔๒๓๙ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนจอมพระประชาสรรคแ สุรินทรแ 
๔๒๔๐ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนศรีรามประชาสรรคแ สุรินทรแ 
๔๒๔๑ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สุรินทรแ 
๔๒๔๒ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนสุรินทรแราชมงคล สุรินทรแ 
๔๒๔๓ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนพญารามวิทยา สุรินทรแ 
๔๒๔๔ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทยแ สุรินทรแ 
๔๒๔๕ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สุรินทรแ 
๔๒๔๖ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนโชคเพชรวิทยา สุรินทรแ 
๔๒๔๗ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนสุรินทรแภักดี สุรินทรแ 
๔๒๔๘ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนแตลศิริวิทยา สุรินทรแ 
๔๒๔๙ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนสวายวิทยาคาร สุรินทรแ 
๔๒๕๐ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทรแ 
๔๒๕๑ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนพระแกววิทยา สุรินทรแ 
๔๒๕๒ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนยางวิทยาคาร สุรินทรแ 
๔๒๕๓ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนนาดีวิทยา   สุรินทรแ 
๔๒๕๔ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนมหิธรวิทยา สุรินทรแ 
๔๒๕๕ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนโคกยางวิทยา สุรินทรแ 
๔๒๕๖ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนตาเบาวิทยา สุรินทรแ 



๑๕๑ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๔๒๕๗ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สุรินทรแ 
๔๒๕๘ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนเทนมียแมิตรประชา สุรินทรแ 
๔๒๕๙ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนศรีผไทสมันตแ สุรินทรแ 
๔๒๖๐ สพม. เขต ๓๓ โรงเรียนสินรินทรแวิทยา สุรินทรแ 
๔๒๖๑ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนหอพระ เชียงใหม 
๔๒๖๒ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม 
๔๒๖๓ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนเทพศิรินทแเชียงใหม เชียงใหม 
๔๒๖๔ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม เชียงใหม 
๔๒๖๕ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนแมแตง เชียงใหม 
๔๒๖๖ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม 
๔๒๖๗ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียยฮอดพิทยาคม เชียงใหม 
๔๒๖๘ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนเฉลิมรัชพิทยาคม แมฮองสอน 
๔๒๖๙ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนเชียงดาวพิทยาคม เชียงใหม 
๔๒๗๐ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม 
๔๒๗๑ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรแอุปถัมภแ เชียงใหม 
๔๒๗๒ สพม. เขต ๓๔ โรงเรียนสันติสุข   เชียงใหม 
๔๒๗๓ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนปงแสนทองวิทยา ลําปาง 
๔๒๗๔ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ลําปาง 
๔๒๗๕ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนเสด็จวนชยางคแกูลวิทยา ลําปาง 
๔๒๗๖ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนไหลหินวิทยา ลําปาง 
๔๒๗๗ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลําปาง 
๔๒๗๘ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนลําปางกัลยาณ ี ลําปาง 
๔๒๗๙ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนหางฉัตรวิทยา ลําปาง 
๔๒๘๐ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ลําปาง 
๔๒๘๑ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนทุงกวเาววิทยาคม ลําปาง 
๔๒๘๒ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนเถินวิทยา ลําปาง 
๔๒๘๓ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ลําปาง 
๔๒๘๔ สพม. เขต ๓๕ โรงเรียนแมทะประชาสามัคคี ลําปาง 
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๔๒๘๕ สพม. เขต ๓๖ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เชียงราย 
๔๒๘๖ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนทาขามวิทยาคม แพร 
๔๒๘๗ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนเมืองแพร แพร 
๔๒๘๘ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภแ แพร 
๔๒๘๙ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา แพร 
๔๒๙๐ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา แพร 
๔๒๙๑ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนนานประชาอุทิศ นาน 
๔๒๙๒ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรคแ นาน 
๔๒๙๓ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนพระธาตพุิทยาคม นาน 
๔๒๙๔ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม นาน 
๔๒๙๕ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนบานหลวง   นาน 
๔๒๙๖ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคครีัชมังคลาภเิษก นาน 
๔๒๙๗ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน นาน 
๔๒๙๘ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนบอเกลือ นาน 
๔๒๙๙ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพฒันา" นาน 
๔๓๐๐ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนเมืองแงง นาน 
๔๓๐๑ สพม.เขต ๓๗ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี นาน 
๔๓๐๒ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 
๔๓๐๓ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย 
๔๓๐๔ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนสวรรคแอนันตแวิทยา สุโขทัย 
๔๓๐๕ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สุโขทัย 
๔๓๐๖ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนบานดานลานหอยวิทยา สุโขทัย 
๔๓๐๗ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนบานไรพิทยาคม สุโขทัย 
๔๓๐๘ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนเมืองดงวิทยา สุโขทัย 
๔๓๐๙ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเก สุโขทัย 
๔๓๑๐ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนวังเจาวิทยาคม ตาก 
๔๓๑๑ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนบานตาก "ประชาวิทยาคาร" ตาก 
๔๓๑๒ สพม. เขต ๓๘ โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม ตาก 
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๔๓๑๓ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 
๔๓๑๔ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก 
๔๓๑๕ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา พิษณุโลก 
๔๓๑๖ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา พิษณุโลก 
๔๓๑๗ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนยางโกลนวิทยา พิษณุโลก 
๔๓๑๘ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก พิษณุโลก 
๔๓๑๙ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม พิษณุโลก 
๔๓๒๐ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนคันโชงพิทยาคม พิษณุโลก 
๔๓๒๑ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม พิษณุโลก 
๔๓๒๒ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนเนินกุมวิทยา พิษณุโลก 
๔๓๒๓ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา พิษณุโลก 
๔๓๒๔ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยา พิษณุโลก 
๔๓๒๕ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถแ 
๔๓๒๖ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนน้ําริดวิทยา อุตรดิตถแ 
๔๓๒๗ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม อุตรดิตถแ 
๔๓๒๘ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนฟากทาวิทยา อุตรดิตถแ 
๔๓๒๙ สพม. เขต ๓๙ โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภแ อุตรดิตถแ 
๔๓๓๐ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๓๑ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๓๒ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ เพชรบูรณแ 
๔๓๓๓ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนศรีจันทรแวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพชรบูรณแ 
๔๓๓๔ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๓๕ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนเพชรบูรณแวิทยา เพชรบูรณแ 
๔๓๓๖ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนรมเกลาเขาคอ เพชรบูรณแ เพชรบูรณแ 
๔๓๓๗ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรคแ เพชรบูรณแ 
๔๓๓๘ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนทาดวงวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๓๙ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๔๐ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เพชรบูรณแ 
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๔๓๔๑ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๔๒ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๔๓ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียน้ําหนาววิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๔๔ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนหนองไผ เพชรบูรณแ 
๔๓๔๕ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนเพชรละครวิทยา เพชรบูรณแ 
๔๓๔๖ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๔๗ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๔๘ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนนิยมศิลปอนุสรณแ เพชรบูรณแ 
๔๓๔๙ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนวังใหญวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๕๐ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนซับสมบูรณแวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๕๑ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๕๒ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนเมืองศรีเทพ เพชรบูรณแ 
๔๓๕๓ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เพชรบูรณแ เพชรบูรณแ 
๔๓๕๔ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนพัชรพิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๕๕ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๕๖ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนผาแดงวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๕๗ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนติ้ววิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๕๘ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนหลมสักวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๕๙ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๖๐ สพม. เขต ๔๐ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เพชรบูรณแ 
๔๓๖๑ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กําแพงเพชร 
๔๓๖๒ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนราษฎรแปรีชาวิทยาคม กําแพงเพชร 
๔๓๖๓ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนบอคําวิทยาคม กําแพงเพชร 
๔๓๖๔ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม กําแพงเพชร 
๔๓๖๕ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนปางมะคาวิทยาคม กําแพงเพชร 
๔๓๖๖ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กําแพงเพชร 
๔๓๖๗ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา กําแพงเพชร 
๔๓๖๘ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนนครไตรตรึงษแ กําแพงเพชร 



๑๕๕ 

 

ที ่ สังกัด สถานศึกษา จังหวัด 
๔๓๖๙ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนวัชรวิทยา กําแพงเพชร 
๔๓๗๐ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร 
๔๓๗๑ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม กําแพงเพชร 
๔๓๗๒ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา พิจิตร 
๔๓๗๓ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนสามงามชนูปถัมภแ พิจิตร 
๔๓๗๔ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนวชิรบารมี พิจิตร 
๔๓๗๕ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนเขาทรายทับคลอวิทยา พิจิตร 
๔๓๗๖ สพม. เขต ๔๑ โรงเรียนวังสําโรงวังหวา พิจิตร 

 

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงขอประกาศใหสถานศึกษาทั้ง  ๔๓๗๖  แหง  เป็นสถานศึกษาแบบอยาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง ๒๕๕๕” ตอไป 
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(นายพงศแเทพ  เทพกาญจนา) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 




