ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจาปี ๒๕๕๖
---------------------------------------------------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
ในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป นั้น
คณะกรรมการขับ เคลื ่อ นปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ภาคการศึก ษา ซึ ่ง มีร ัฐ มนตรีว ่า การ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยตําแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ ได้กําหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
ขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่ างต่อเนื่อง โดยดําเนินการ ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โดยเริ่มพัฒนาเพื่อขยายผลในปี ๒๕๕๔
เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาพบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านรายการ
ประเมินเกณฑ์คุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึก ษาพอเพียง) ประจําปี 2556 จํานวนทั้งสิ้ น
6,819 แห่ง ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนลาซาล
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี
โรงเรียนบุญสมวิทยา
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
โรงเรียนยอแซฟวิทยา
กศน.เขตบางคอแหลม
กศน.เขตบางขุนเทียน
กศน.เขตราชเทวี
กศน.เขตคลองสามวา

สังกัด
ภาคกลาง
สช.สป.
สช.สป.
สช.สป.
สช.สป.
สช.สป.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ที่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

ชือ่ สถานศึกษา
กศน.เขตปทุมวัน
กศน.เขตคลองเตย
กศน.เขตบึงกุ่ม
กศน.เขตพระโขนง
กศน.เขตคันนายาว
กศน.เขตสะพานสูง
กศน.เขตหลักสี่
กศน.เขตวังทองหลาง
กศน.เขตจตุจักร
กศน.อําเภอไทรโยค
กศน.อําเภอเลาขวัญ
กศน.อําเภอท่ามะกา
กศน.อําเภอเมืองกาญจนบุรี
กศน.อําเภอสามร้อยยอด
กศน.อําเภอกําแพงแสน
กศน.อําเภอดอนตูม
กศน.อําเภอเมืองนครปฐม
กศน.อําเภอนครชัยศรี
กศน.อําเภอพระพุทธบาท
กศน.อําเภอแก่งคอย
กศน.อําเภอวิหารแดง
กศน.อําเภอวังม่วง
กศน.อําเภอเสาไห้
กศน.อําเภอหนองโดน
กศน.อําเภอหนองแค
กศน.อําเภอหนองแซง
กศน.อําเภอโพธาราม
กศน.อําเภอพรหมบุรี
กศน.อําเภอค่ายบางระจัน
กศน.อําเภอเมืองสิงห์บุรี
กศน.อําเภอท่าช้าง
กศน.อําเภอบางระจัน

สังกัด
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
ราชบุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี

ที่
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

ชื่อสถานศึกษา
กศน.อําเภอแก่งกระจาน
กศน.อําเภอบ้านแหลม
กศน.อําเภอท่ายาง
กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี
กศน.อําเภอบ้านลาด
กศน.อําเภอสามชุก
กศน.อําเภอศรีประจันต์
กศน.อําเภอบางปลาม้า
กศน.อําเภอสองพี่น้อง
กศน.อําเภอเดิมบางนางบวช
กศน.อําเภอด่านช้าง
กศน.อําเภอเมืองอ่างทอง
กศน.อําเภอวิเศษชัยชาญ
กศน.อําเภอโพธิ์ทอง
กศน.อําเภอปุาโมก
กศน.อําเภอกระทุ่มแบน
กศน.อําเภอเมืองสมุทรสาคร
กศน.อําเภอเมืองนนทบุรี
กศน.อําเภอปากเกร็ด
กศน.อําเภอไทรน้อย
กศน.อําเภอบางใหญ่
กศน.อําเภอบางกรวย
กศน.อําเภอเมืองปทุมธานี
กศน.อําเภอธัญบุรี
กศน.อําเภอสามโคก
กศน.อําเภอหนองเสือ
กศน.อําเภอลําลูกกา
กศน.อําเภอลาดหลุมแก้ว
กศน.อําเภอบางบ่อ
กศน.อําเภอเมืองสมุทรปราการ
กศน.อําเภอบางพลี
กศน.อําเภอบางเสาธง

สังกัด
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.

จังหวัด
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

ที่
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

ชื่อสถานศึกษา
กศน.อําเภอพระประแดง
กศน.อําเภอขลุง
กศน.อําเภอเมืองจันทบุรี
กศน.อําเภอท่าใหม่
กศน.อําเภอแก่งหางแมว
กศน.อําเภอเขาคิชฌกูฏ
กศน.อําเภอมะขาม
กศน.อําเภอนายายอาม
กศน.อําเภอแหลมสิงห์
กศน.อําเภอโปุงน้ําร้อน
กศน.อําเภอศรีมหาโพธิ
กศน.อําเภอบ้านสร้าง
กศน.อําเภอเมืองปราจีนบุรี
กศน.อําเภอนาดี
กศน.อําเภอกบินทร์บุรี
กศน.อําเภอสนามชัยเขต
กศน.อําเภอศรีราชา
กศน.อําเภอบางละมุง
กศน.อําเภอพานทอง
กศน.อําเภอบ่อทอง
กศน.อําเภอสัตหีบ
กศน.อําเภอเมืองสระแก้ว
กศน.อําเภอบ้านนา
กศน.อําเภอองครักษ์
กศน.อําเภอวังจันทร์
กศน.อําเภอเมืองระยอง
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
โรงเรียนบ้านหนองลาน
โรงเรียนวัดเขารักษ์
โรงเรียนบ้านโคราช
โรงเรียนบ้านตลุงใต้

สังกัด
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สพป. กาญจนบุรี เขต ๒
สพป. กาญจนบุรี เขต ๒
สพป. กาญจนบุรี เขต ๒
สพป. กาญจนบุรี เขต ๒
สพป. กาญจนบุรี เขต ๒

จังหวัด
สมุทรปราการ
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
สระแก้ว
นครนายก
นครนายก
ระยอง
ระยอง
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

ที่
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนหลุงกัง
โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น
โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด
โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชมณียเขต
โรงเรียนบ้านหินดาด
โรงเรียนบ้านหินแหลม
โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
โรงเรียนบ้านกุยแหย่
โรงเรียนบ้านอู่ล่อง
โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
โรงเรียนบ้านกรับใหญ่
โรงเรียนบ้านน้ําคลุ้ง
โรงเรียนประชาพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝูาย
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
โรงเรียนบ้านหนองขอน
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
โรงเรียนบ้านยางสูง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองแกใน

สังกัด

จังหวัด

สพป. กาญจนบุรี เขต ๒

กาญจนบุรี

สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๓
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี

ที่
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)
โรงเรียนบ้านหนองรี
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี
โรงเรียนบ้านประตง
โรงเรียนบ้านสมเด็จพระยาอุปถัมภ์
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6
โรงเรียนบ้านตามูล
โรงเรียนวัดน้ําขุ่น
โรงเรียนวัดพลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งบอน
โรงเรียนบ้านมะขาม
โรงเรียนวัดคลองพลู
โรงเรียนวัดทุ่งกบิล
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนวัดปากน้ํา (ประสาทวิทยาคาร)
โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์2
โรงเรียนบ้านหนองสลุด
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ฯ
โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม
โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม
โรงเรียนวัดเกาะ
โรงเรียนวัดเขาดิน
โรงเรียนตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ)
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์"
โรงเรียนบ้านคลอง ๒๑
โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง
โรงเรียนวัดบึงตาหอม
โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สมณราษฎร์วิทยาคาร)

สังกัด
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป. กาญจนบุรี เขต ๔
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป.จันทบุรี เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

ที่
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน
โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
โรงเรียนวัดไชยธารา
โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา
โรงเรียนสุเหร่าคู้
โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา
โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนวัดไผ่ดํา
โรงเรียนบึงสิงโต
โรงเรียนวัดพิมพาวาส (สีสังสาราลัย)
โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย
โรงเรียนวัดบางสมัคร
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนวัดบางปลานัก
โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์
โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่
โรงเรียนวัดสนามจันทร์
โรงเรียนสุเหร่าลําชะล่า (ลําชะล่าประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดสุขาราม
โรงเรียนสกัด 80
โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบํารุง
โรงเรียนวัดผาณิตาราม
โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี
โรงเรียนวัดสองคลอง
โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)

สังกัด
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

ที่
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฏร์
โรงเรียนวัดกลางราษฏร์บํารุง
โรงเรียนวัดบางผึ้ง
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19
โรงเรียนวัดบางสาย
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน
โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์
โรงเรียนคลองตาเอี่ยม
โรงเรียนวัดดงยาง (ดงยางราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านหินแร่
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
โรงเรียนบ้านหนองคอก
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
โรงเรียนบ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
โรงเรียนตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองน้ําขาวเจริญราษฎร์
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
โรงเรียนวัดสะแกงาม
โรงเรียนบ้านหมื่นจิต
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบํารุง)
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
โรงเรียนวัดหนองยาง
โรงเรียนวัดหนองน้ําเขียว
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น

สังกัด
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

ที่
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตาลดํา (อมรคณูปการ)
โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
โรงเรียนวัดดอนดํารงธรรม
โรงเรียนบ้านมาบไผ่
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย
โรงเรียนวัดบุญญราศรี (ตําหรุราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
โรงเรียนวัดเตาปูน
โรงเรียนบ้านท่าจาม
โรงเรียนพระตําหนักมหาราช
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
โรงเรียนหนองซ้ําซาก
โรงเรียนบ้านบางแสม
โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
โรงเรียนบ้านขุนชํานาญ
โรงเรียนบ้านคลองโค
โรงเรียนวัดนากระรอก
โรงเรียนวัดเชิงสําราญ (บ้านเซิดวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดบ้านศาลา
โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ
โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม
โรงเรียนวัดโปุงปากดง
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านหนองข่า
โรงเรียนวัดนาวังหิน
โรงเรียนวัดอัมพนาราม
โรงเรียนบ้านบางหัก
โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน

สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๑
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

ที่
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว
โรงเรียนวัดพานทอง
โรงเรียนชุมชนวัดหนองตําลึง
โรงเรียนวัดบ้านเก่า
โรงเรียนวัดหนองกะขะ
โรงเรียนเขาวนาพุทธาราม
โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า
โรงเรียนวัดเนินสัก
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ชัยนาท
โรงเรียนสําราญราษฏร์บํารุง
โรงเรียนวัดวังหมัน
โรงเรียนวัดศรีวิชัย
โรงเรียนวัดพิกลุ งาม
โรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโคกสุก
โรงเรียนวัดดอนตาล
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน
โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
โรงเรียนวัดพระแก้ว
โรงเรียนวัดหนองน้อย
โรงเรียนวัดคลองบุญ
โรงเรียนวัดโรงวัว
โรงเรียนวัดเนินถ่าน
โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136
โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส

สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป.ชลบุรี เขต ๒
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท

ที่
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหาดอาษา
โรงเรียนบางไก่เถื่อน
โรงเรียนวัดกําแพง
โรงเรียนวัดวังน้ําขาว
โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง
โรงเรียนวัดบําเพ็ญบุญ
โรงเรียนวัดท่า
โรงเรียนวัดหนองแขม
โรงเรียนวัดหัวเด่น
โรงเรียนวัดมะฝุอ (สรรพวิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
โรงเรียนวัดวงเดือน
โรงเรียนวัดท่าโบสถ์
โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ)
โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
โรงเรียนวัดคลองธรรม
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
โรงเรียนวัดเขาแก้ว
โรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ
โรงเรียนบ้านปูองกันตนเองด่านชุมพล
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง
โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ
โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง

สังกัด
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ชัยนาท
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด

จังหวัด
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด

ที่
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านคลองจาก
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม
โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลม
ทองหลาง
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง
โรงเรียนอนุบาลตราด
โรงเรียนบ้านบางเบ้า
โรงเรียนวัดสลักเพชร
โรงเรียนบ้านอ่างกะปุอง
โรงเรียนวัดไทรทอง
โรงเรียนวัดห้วงน้ําขาว
โรงเรียนวัดช้างทูน
โรงเรียนบ้านตามาง
โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านปะอา
โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่
โรงเรียนบ้านปะเดา
โรงเรียนเพียงหลวง 6 (ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)
โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนบ้านหาดเล็ก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49
โรงเรียนวัดดอนยอ
โรงเรียนวัดวังยายฉิม
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์
โรงเรียนวัดบ้านพริก
โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์

สังกัด

จังหวัด

สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด

ตราด
ตราด
ตราด
ตราด

สพป. ตราด

ตราด

สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด

ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด

สพป. ตราด

ตราด

สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป. ตราด
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก

ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก

ที่
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านคลอง 1
โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านชะวากยาว
โรงเรียนวัดอารีราษฎร์
โรงเรียนวัดอรุณรังษี
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30
โรงเรียนบ้านทํานบ
โรงเรียนบ้านลาดช้าง
โรงเรียนบ้านปากคลอง 31
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
โรงเรียนวัดทองจรรยา
โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว
โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม
โรงเรียนวัดเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)
โรงเรียนบ้านคลอง 30
โรงเรียนวัดหนองรี
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน
โรงเรียนวัดหนองคันจาม
โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดเข็มทอง
โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี
โรงเรียนวัดกุดตะเคียน (ปากช่องประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางหอย
โรงเรียนบ้านกําแพงเศียร

สังกัด
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก

จังหวัด
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก

ที่
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
โรงเรียนวัดท่าด่าน
โรงเรียนหัวเขาแก้ว
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
โรงเรียนวัดหุบเมย
โรงเรียนวัดตําหนัก (ละเอียดชํานาญอนุศาสน์)
โรงเรียนวังดอกไม้
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
โรงเรียนอนุบาลเมือง "นครนายก"
โรงเรียนวัดพรหมเพชร
โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์
โรงเรียนวัดวังไทร
โรงเรียนวัดดอนยอ
โรงเรียนวัดวังยายฉิม
โรงเรียนวัดหนองศาลา
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ
โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
โรงเรียนวัดดอนยายหอม
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
โรงเรียนวัดบางแขม
โรงเรียนวัดลําเหย
โรงเรียนวัดตะโกสูง
โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ

สังกัด
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑

จังหวัด
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

ที่
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก
โรงเรียนบ้านไร่ต้นสําโรง
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
โรงเรียนวัดสุขวราราม
โรงเรียนบ้านสามแก้ว
โรงเรียนวัดธรรมศาลา
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองพงนก
โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร
โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
โรงเรียนบ้านสระน้ําส้ม
โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน
โรงเรียนบ้านดอนทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม
โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
โรงเรียนวัดพระมอพิสัย
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
โรงเรียนวัดศิลามูล
โรงเรียนวัดบางน้อยใน
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
โรงเรียนบ้านห้วยพลู
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร)
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
โรงเรียนบ้านห้วยกรด
โรงเรียนวัดวังน้ําขาว
โรงเรียนวัดปรีดาราม (มณีศิริวรรณ)
โรงเรียนวัดสรรเพชญ
โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลดําพิทยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

สังกัด
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๑
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

ที่
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
โรงเรียนบ้านคลองใหม่
โรงเรียนบ้านตากแดด
โรงเรียนบ้านลานแหลม
โรงเรียนวัดละมุด
โรงเรียนบ้านบางประแดง
โรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร)
โรงเรียนวัดบางภาษี (บุญเรือนบูรณะ)
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร
โรงเรียนบ้านคั่นกระได
โรงเรียนบ้านคลองวาฬ
โรงเรียนอุดมราชภักดี
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
โรงเรียนประชารังสรรค์
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2
โรงเรียนบ้านหินเทิน
โรงเรียนประชาราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนวัดดอนยาง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านดอนสง่า
โรงเรียนบ้านในล็อค
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
โรงเรียนบ้านทุ่งไทร
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
โรงเรียนบ้านเนินพยอม
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
โรงเรียนบ้านปรือน้อย

สังกัด
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นครปฐม เขต ๒
สพป.นนทบุรี เขต ๑
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๒
๒

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นนทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์

ที่
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
โรงเรียนบ้านพุใหญ่
โรงเรียนบ้านลาดวิถี
โรงเรียนบ้านหาดขาม
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
โรงเรียนอานันท์
โรงเรียนบ้านหนองคร้า
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านวัดนาห้วย
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
โรงเรียนวัดดอนยายหนู
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี
โรงเรียนบ้านห้วยพลับ
โรงเรียนบ้านหนองคาง
โรงเรียนบ้านพุน้อย
โรงเรียนบ้านปุาถล่ม
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
โรงเรียนบ้านหนองเปุาปี่
โรงเรียนบ้านรวมไทย
โรงเรียนบ้านโปุงกะสัง
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านบางปู
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม

สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขนั ธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์

ที่
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง
โรงเรียนบ้านวังทะลุ
โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ
โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนอนุบาลนาดี
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
โรงเรียนบ้านเขาถ้ํา
โรงเรียนบ้านคลองหันแดง
โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ
โรงเรียนบ้านหนองแหน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
โรงเรียนวัดวัฒนารังษี
โรงเรียบ้านหนองปรือ
โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บํารุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านพระปรง
โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านสําพันตา
โรงเรียนวัดโคกปุาแพง

สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี

ที่
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดโคกอุดม
โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองอนามัย
โรงเรียนบ้านทับลาน
โรงเรียนบ้านท่าสะตือ
โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
โรงเรียนวัดลัด (บางตะบนวิทยาคาร)
โรงรียนวัดในกลาง
โรงเรียนบ้านแหลม
โรงเรียนบ้านดอนยาง
โรงเรียนวัดไทร (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านท่าเสลา
โรงเรียนวัดหนองส้ม
โรงเรียนวัดสมุทรธาราม
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
โรงเรียนบ้านจะโปรง
โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
โรงเรียนบ้านบ่อไร่
โรงเรียนชาวไร่
โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
โรงเรียนบ้านร่องระกํา
โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดท่าเหว
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์

สังกัด
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๑
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒

จังหวัด
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี

ที่
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
โรงเรียนวัดตาลกง
โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ
โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก
โรงเรียนบ้านทุ่งโปุง
โรงเรียนบ้านหุบกะพง
โรงเรียนบ้านพุสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบํารุง)
โรงเรียนบ้านหนองขานาง
โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน
โรงเรียนบ้านโปุงสลอด
โรงเรียนวัดท่าขาม
โรงเรียนวัดเขาปากช่อง
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านซ่อง
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง)
โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนวัดม่วงงาม
โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
โรงเรียนวัดจันทาราม
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

สังกัด
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑

จังหวัด
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี

ที่
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ายาง
โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2
โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ)
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านนาคอกมิตรภาพที่ 104
โรงเรียนบ้านหินสีและสาขาบ้านลานคา
โรงเรียนบ้านเขากรวด
โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนบ้านเบิกไพร
โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนบ้านวังปลา
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
โรงเรียนบ้านพุเกตุ
โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
โรงเรียนบ้านสันดอน
โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโปุง

สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑

จังหวัด
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี

ที่
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านห้วยผาก
โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
โรงเรียนวัดยางงาม (พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฎ์)

๖๕๑ โรงเรียนวัดน้ําพุ (สํานักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 54)
๖๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๖๕๓ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์
๖๕๔ โรงเรียนวันครุ 2503 (บ้านหนองบัว)
๖๕๕ โรงเรียนวัดเกตุน้อย (โสภณประชานุกูล)
๖๕๖ โรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา)
๖๕๗ โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล
๖๕๘ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกุล)
๖๕๙ โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี
๖๖๐ โรงเรียนวัดสุวรรณรังสรรค์
๖๖๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓
๖๖๒ โรงเรียนวัดซากผักกูด
๖๖๓ โรงเรียนวัดสามัคคีราษฎร์บํารุง
๖๖๔ โรงเรียนวัดมาบชลูด
๖๖๕ โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกําพล)
๖๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสะพาน
๖๖๗ โรงเรียนวัดหนองพะวา
๖๖๘ โรงเรียนวัดกระเฉท
๖๖๙ โรงเรียนวัดห้วงหิน
๖๗๐ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ
๖๗๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง
๖๗๒ โรงเรียนวัดเขาสําเภาทอง
๖๗๓ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม
๖๗๔ โรงเรียนบ้านคลองขนุน
๖๗๕ โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑

จังหวัด
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี

สพป.ราชบุรี เขต ๑

ราชบุรี

สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ราชบุรี เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑

ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

ที่
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่จันดี
โรงเรียนวัดเกาะกลอย
โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองระยอง 10
โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน
โรงเรียนบ้านชะลึก
โรงเรียนบ้านปลวกแดง
โรงเรียนบ้านมาบตอง
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
โรงเรียนบ้านมาบปุาหวาย
โรงเรียนบ้านแม่น้ําคู้
โรงเรียนบ้านสมานมิตร
โรงเรียนบ้านสํานักทอง
โรงเรียนบ้านหินโค้งฯ
โรงเรียนวัดกรอกยายชา
โรงเรียนวัดเขาห้วยมะหาด
โรงเรียนวัดชากลูกแก้ว
โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดตะพงนอก
โรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียนวัดเนินพระ
โรงเรียนวัดน้ําคอก
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง
โรงเรียนวัดพลา
โรงเรียนวัดยายดา
โรงเรียนวัดห้วยโปุง
โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓(บ้านคลองเขต)
โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
โรงเรียนวัดเขากะโดน
โรงเรียนบ้านสามแยกน้ําเป็น
โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ํา

สังกัด
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๑
สพป.ระยอง เขต ๒
สพป.ระยอง เขต ๒
สพป.ระยอง เขต ๒
สพป.ระยอง เขต ๒
สพป.ระยอง เขต ๒
สพป.ระยอง เขต ๒

จังหวัด
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

ที่
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
โรงเรียนวัดจํารุง
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
โรงเรียนวัดบุนนาค(นิวาสกัลยาประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดบ้านนา
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย
โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
โรงเรียนวัดมุจลินท์
โรงเรียนบ้านโคกตูม
โรงเรียนวัดสะแกราบ
โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร
โรงเรียนโคกลําพานวิทยา
โรงเรียนวัดยวด
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
โรงเรียนบ้านวังจั่น
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
โรงเรียนบ้านหนองถ้ํา
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
โรงเรียนโคกสําโรง
โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น
โรงเรียนวัดใหม่จําปาทอง
โรงเรียนวัดไผ่แตร
โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
โรงเรียนบ้านหนองแขม
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
โรงเรียนบ้านดอนดึง
โรงเรียนวัดสําราญ
โรงเรียนวัดใดใหญ่
โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134
โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร

สังกัด
สพป.ระยอง เขต ๒
สพป.ระยอง เขต ๒
สพป.ระยอง เขต ๒
สพป.ระยอง เขต ๒
สพป.ระยอง เขต ๒
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑

จังหวัด
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี

ที่
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดโคกหม้อ
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
โรงเรียนบ้านปุาไม้พระฉาย
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
โรงเรียนวัดเขาจําปา (เทียนรษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา)
โรงเรียนวัดพุแค
โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย
โรงเรียนวัดปุาคา
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม
โรงเรียนวัดมงคล
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)
โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล)

โรงเรียนวัดส้มปุอย
โรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
โรงเรียนวัดโคกเสลา
โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดช้าง
โรงเรียนวัดบ้านยาง
โรงเรียนวัดโคกใหญ่

๗๖๔ โรงเรียนวัดหนองคล้า (สํานักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 153)
๗๖๕ โรงเรียนชุมชนวัดบํารุงธรรม
๗๖๖ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
๗๖๗ โรงเรียนวัดบึงไม้
๗๖๘ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
๗๖๙ โรงเรียนบ้านซับบอน
๗๗๐ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

สังกัด
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.ลพบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑
สพป.สระบุรี เขต ๑

จังหวัด
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

สพป.สระบุรี เขต ๑

สระบุรี

สพป.สระบุรี
สพป.สระบุรี
สพป.สระบุรี
สพป.สระบุรี
สพป.สระบุรี
สพป.สระบุรี

สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒

ที่
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านปุาวังกวาง
โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
โรงเรียนวัดเตาปูน
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
โรงเรียนวัดถ้ําเต่า
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม"พิพัฒน์คีรีเขต"
โรงเรียนวัดโคกกรุง
โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
โรงเรียนวัดหนองผักชี
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
โรงเรียนวัดบ้านลาด
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
โรงเรียนวัดคลองห้า
โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดลําบัว
โรงเรียนวัดหนองโรง
โรงเรียนวัดหนองครก
โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

สังกัด
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

ที่
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส
โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล
โรงเรียนวัดหนองไทร
โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย
โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดบ้านดอน
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
โรงเรียนบ้านบางกง
โรงเรียนวัดคลองใหม่
โรงเรียนวัดบ้านลํา(บ้านลําวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
โรงเรียนวัดสร้างบุญ
โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองโปุง
โรงเรียนบ้านหลังเขา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
โรงเรียนบ้านเขานมนาง
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
โรงเรียนบ้านซับดินดํา
โรงเรียนบ้านโปุงไทร
โรงเรียนบ้านลําพญากลาง
โรงเรียนบ้านลําสมพุง
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

สังกัด
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

ที่
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านซับพริก
โรงเรียนวัดบ้านหมาก
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
โรงเรียนวัดคําพราน
โรงเรียนบ้านปุาลานหินดาด
โรงเรียนบ้านโปุงเก้ง
โรงเรียนบ้านปึกสําโรง
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
โรงเรียนวัดปากน้ํา
โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
โรงเรียนวัดเสาธงทอง
โรงเรียนวัดหัวว่าว
โรงเรียนบ้านบางสําราญ
โรงเรียนวัดโคกพระ
โรงเรียนวัดตึกราชา
โรงเรียนวัดกระดังงา
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
โรงเรียนวัดขุนสงฆ์
โรงเรียนวัดค่ายบางระจัน
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนพิกุลทอง
โรงเรียนวัดชันสูตร
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
โรงเรียนวัดน้ําผึ้ง
โรงเรียนวัดเชียงราก
โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
โรงเรียนวัดประสาท
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์

สังกัด
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สระบุรี เขต ๒
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี

ที่
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหลวง
โรงเรียนวัดโคปูน
โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร
โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
โรงเรียนวัดไผ่ดํา (มิตรภาพที่ 183)
โรงเรียนวัดดอกไม้
โรงเรียนวัดปลาไหล
โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์(มิตรภาพที่๑๓๓)

โรงเรียนวัดยาง
โรงเรียนวัดทอง
โรงเรียนวัดประศุก
โรงเรียนวัดตระโหนด
โรงเรียนบ้านทุ่งว้า
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
โรงเรียนบ้านหนองแขม
โรงเรียนบ้านหนองสานแตร
โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
โรงเรียนวัดท่าทอง
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
โรงเรียนวัดคอกช้าง
โรงเรียนบ้านใหม่กิโลแปด
โรงเรียนบ้านทับละคร
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านรังงาม
โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ

สังกัด
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี

เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓

จังหวัด
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

ที่
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดปากน้ํา
โรงเรียนวัดปากดง
โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
โรงเรียนวัดสลุด
โรงเรียนวัดคอลาด
โรงเรียนคลองบางกระบี่
โรงเรียนปากคลองชาดใหญ่
โรงเรียนวัดกาหลง
โรงเรียนวัดบางบ่อ
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
โรงเรียนตลาดคลองสวน
โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า
โรงเรียนปากคลองมอญ
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบางเพรียง
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
โรงเรียนวัดศรีเมือง
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนโสภณาราม
โรงเรียนวัดบางน้ําวน
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง

สังกัด
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร

ที่
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนเอกชัย
โรงเรียนวัดช้าง
โรงเรียนวัดบ้านม้า
โรงเรียนวัดอินกัลยา
โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์"
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดโคกช้าง
โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดหัวหิน
โรงเรียนวัดสามบัณฑิต
โรงเรียนวัดโคกมะยม
โรงเรียนวัดผดุงธรรม
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพี่ 180
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์)
โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
โรงเรียนบ่อแร่
โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
โรงเรียนวัดมาบโพธิ์
โรงเรียนวัดพะยอม
โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
โรงเรียนบ้านช้าง
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)
โรงเรียนวัดหนองนาง
โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคําวิทยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดนาอุ่น
โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)
โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ ๔)
โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)

สังกัด
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ (โศภณมิ่งขวัญราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง
โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
สพป.อ่างทอง

จังหวัด
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง

ที่
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดงิ้วราย
โรงเรียนวัดทางพระ
โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
โรงเรียนชุมชนวัดน้ําพุ (น้ําพุพิทยาคาร)
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์
โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
โรงเรียนวัดตาลจัดช่อ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดทํานบ
โรงเรียนบ้านน้ําผึ้ง
โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์
โรงเรียนวัดจันทร์มณี
โรงเรียนวัดน้อย (วิบูลประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดหัวตะพาน
โรงเรียนวัดบ้านพราน
โรงเรียนวัดยางมณี
โรงเรียนวัดวันอุทิศ
โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง
โรงเรียนวัดราชปักษี
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
โรงเรียนวัดลิ้นทอง
โรงเรียนอนุบาลปุาโมก
โรงเรียนวัดถนน
โรงเรียนกระตุ่มราย
โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
โรงเรียนวัดกําแพง
โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ
โรงเรียนวัดปุามุนี

สังกัด
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง

จังหวัด
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง

ที่
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบุญเกิด
โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ
โรงเรียนวัดน้ําอาบ
โรงเรียนอนุบาลสามโก้
โรงเรียนวัดห้วยโรง
โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
โรงเรียนวัดราชสกุณา
โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
โรงเรียนวัดหลักแก้ว
โรงเรียนวัดคลองสําโรง
โรงเรียนวัดยางซ้าย
โรงเรียนวัดม่วงคัน
โรงเรียนวัดเกษทอง
โรงเรียนวัดสามขาว
โรงเรียนวัดสิทธิ์วิทยาฯ
โรงเรียนบ้านดอนตาวง
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
โรงเรียนวัดรุ้ง
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์
โรงเรียนวัดยางทอง
โรงเรียนวัดเอกราช
โรงเรียนวัดจําปาหล่อ
โรงเรียนวัดยางมณี
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดวังน้ําเย็น
โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม
โรงเรียนวัดท่าตลาด
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
โรงเรียนวัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135
โรงเรียนวัดสว่าง
โรงเรียนวัดหนองยาง

สังกัด
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง

จังหวัด
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง

ที่
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหมื่นเกลา
โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
โรงเรียนวัดศรีบัวทอง
โรงเรียนวัดคําหยาด
โรงเรียนวัดบ้านแก
โรงเรียนวัดสามโก้
โรงเรียนบ้านหนองถ้ํา
โรงเรียนวัดปลดสัตว์
โรงเรียนวัดลาดเป็ด
โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
โรงเรียนฤทธิ์ณรงค์รอน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา
โรงเรียนวัดรางบัว
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยในฯ)
โรงเรียนวัดบวรมงคล
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ
โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์

สังกัด
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑
สพม. เขต ๑

จังหวัด
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ที่
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนบางมดวิทยาฯ
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย 2
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โรงเรียนราชดําริ
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงหเสนี)
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
โรงเรียนไทรน้อย
โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนบางไทรวิทยา
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สังกัด
๑
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จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

ที่
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
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๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่เวชพันธุ์อนุสรณ์
โรงเรียนหนองน้ําส้มวิทยาคม
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
โรงเรียนบางปะอินราชนุเคราะห์1
โรงเรียนลาดงาประชาบํารุง
โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนบางปะหัน
โรงเรียนบางบาล
โรงเรียนบางปะอิน
โรงเรียนมหาราชประชานิมิต
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
โรงเรียนอุทัย
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
โรงเรียนดอนพุดวิทยา
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
โรงเรียนยางรากวิทยา
โรงเรียนโคกตูมวิทยา
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยา
โรงเรียนโคกสลุงวทยา
โรงเรียนขุนรามวิทยา
โรงเรียนลําสนธิวิทยา
โรงเรียนพระนารายณ์
โรงรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม

สังกัด
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จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
สระบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
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ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนสาครพิทยาคม
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
โรงเรียนบ้านแปูงวิทยา
โรงเรียนสิงหพาหุฯ
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนไผ่วงวิทยา
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
โรงเรียนปุาโมกข์วิทยาภูมิ
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
โรงเรียนอดุลย์ศาสนกิจศึกษา
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนสามพรานวิทยา
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
โรงเรียนบังปากท่าวิทยา
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
โรงเรียนบางหลวงวิทยา
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โรงเรียนแควทองวิทยาคม
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา
โรงเรียนสวนแตงวิทยา
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

สังกัด
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จังหวัด
ชัยนาท
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สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
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ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
โรงเรียนบางลี่วิทยา
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
โรงเรียนดอนคาวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
โรงเรียนบางกะจะ
โรงเรียนบ่อวิทยาคาร
โรงเรียนคลองพูลวิทยา
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนชลราษฎรอํารุง ๒
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
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สพม. เขต ๙
สพม. เขต ๙
สพม. เขต ๙
สพม. เขต ๙
สพม. เขต ๙
สพม. เขต ๙
สพม. เขต ๙
สพม. เขต ๙
สพม. เขต ๑๗
สพม. เขต ๑๗
สพม. เขต ๑๗
สพม. เขต ๑๗
สพม. เขต ๑๗
สพม. เขต ๑๗
สพม. เขต ๑๗
สพม. เขต ๑๗
สพม. เขต ๑๗
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ตราด
ตราด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

ที่
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนวัดปุาประดู่
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
โรงเรียนระยองวิทยาคม

๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗

กศน.อําเภอโกรกพระ
กศน.อําเภอตาคลี
กศน.อําเภอเมืองนครสวรรค์
กศน.อําเภอท่าตะโก
กศน.อําเภอตากฟูา
กศน.อําเภอแม่วงก์
กศน.อําเภอลาดยาว
กศน.อําเภอพยุหะคีรี
กศน.อําเภอแม่เปิน
กศน.อําเภอเก้าเลี้ยว
กศน.อําเภอบางมูลนาก
กศน.อําเภอวังทรายพูน
กศน.อําเภอชนแดน
กศน.อําเภอวังโปุง
กศน.อําเภอหนองไผ่
กศน.อําเภอบึงสามพัน
กศน.อําเภอหล่มสัก
กศน.อําเภอน้ําหนาว
กศน.อําเภอเขาค้อ
กศน.อําเภอชาติตระการ
กศน.อําเภอบางกระทุ่ม

สังกัด
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
สพม. เขต ๑๘
ภาคเหนือ
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.

จังหวัด
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
พิจิตร
พิจิตร
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
พิษณุโลก

ที่
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙

ชื่อสถานศึกษา
กศน.อําเภอวัดโบสถ์
กศน.อําเภอเมืองลําพูน
กศน.อําเภอทุ่งหัวช้าง
กศน.อําเภอบ้านตาก
กศน.อําเภอสามเงา
กศน.อําเภอแม่ลาน้อย
กศน.อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
กศน.อําเภอแม่สะเรียง
กศน.อําเภอปางมะผ้า
กศน.อําเภอไทรงาม
กศน.อําเภอคลองขลุง
กศน.อําเภอปางศิลาทอง
กศน.อําเภอลานกระบือ
กศน.อําเภอทรายทองวัฒนา
กศน.อําเภอขาณุวรลักษบุรี
กศน.อําเภอบึงสามัคคี
กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร
กศน.อําเภอพรานกระต่าย
กศน.อําเภอเมืองแพร่
กศน.อําเภอร้องกวาง
กศน.อําเภอสูงเม่น
กศน.อําเภอเด่นชัย
กศน.อําเภอหนองม่วงไข่
กศน.อําเภอลอง
กศน.อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
กศน.อําเภอสองแคว
กศน.อําเภอภูเพียง
กศน.อําเภอสันติสุข
กศน.อําเภอแม่จริม
กศน.อําเภอนาหมื่น
กศน.อําเภอนาน้อย
กศน.อําเภอเวียงสา

สังกัด
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.

จังหวัด
พิษณุโลก
ลําพูน
ลําพูน
ตาก
ตาก
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน

ที่
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑

ชื่อสถานศึกษา
กศน.อําเภอท่าวังผา
กศน.อําเภอบ่อเกลือ
กศน.อําเภอจุน
กศน.อําเภอภูซาง
กศน.อําเภอดอกคําใต้
กศน.อําเภอเมืองพะเยา
กศน.อําเภอภูกามยาว
กศน.อําเภอทองแสนขัน
กศน.อําเภอเมืองอุตรดิตถ์
กศน.อําเภอคีรีมาศ
กศน.อําเภอสวรรคโลก
กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย
กศน.อําเภอทุ่งเสลี่ยม
กศน.อําเภอกงไกรลาศ
กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย
กศน.อําเภอศรีนคร
กศน.อําเภอแม่สาย
กศน.อําเภอเชียงของ
กศน.อําเภอพาน
กศน.อําเภอเทิง
กศน.อําเภอแม่สรวย
กศน.อําเภอแม่ฟูาหลวง
กศน.อําเภอเวียงปุาเปูา
กศน.อําเภอแม่ลาว
กศน.อําเภอเกาะคา
กศน.อําเภอแจ้ห่ม
กศน.อําเภอแม่เมาะ
กศน.อําเภอสบปราบ
กศน.อําเภอแม่ทะ
กศน.อําเภอวังเหนือ
กศน.อําเภอแม่พริก
กศน.อําเภอแม่วาง

สังกัด
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.

จังหวัด
น่าน
น่าน
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
เชียงใหม่

ที่
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓

ชื่อสถานศึกษา
กศน.อําเภอฝาง
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
โรงเรียนจํารูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนสหวิทยาคม
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านวังประดา
โรงเรียนบ้านคลองแขยง
โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี
โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี
โรงเรียนวัดหนองเหมือด
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านปุาเหียง
โรงเรียนบ้านวังบัว
โรงเรียนบ้านช้างคับ
โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา
โรงเรียนบ้านคลองยาง
โรงเรียนบ้านเกาะตาล
โรงเรียนบ้านหาดชะอม
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านโนนพลวง
โรงเรียนเขาพริกอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านวังแหวนพัฒนา
โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านเพชรมงคล
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านตากฟูาพัฒนา
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บํารุง
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน

สังกัด
สํานักงาน กศน.
สพป.กําแพงเพชร เขต ๑
สพป.กําแพงเพชร เขต ๑
สพป.กําแพงเพชร เขต ๑
สพป.กําแพงเพชร เขต ๑
สพป.กําแพงเพชร เขต ๑
สพป.กําแพงเพชร เขต ๑
สพป.กําแพงเพชร เขต ๑
สพป.กําแพงเพชร เขต ๑
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒

จังหวัด
เชียงใหม่
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร

ที่
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
โรงเรียนบ้านหนองชะแอน
โรงเรียนบ้านโปุงน้ําร้อน
โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านสุขสําราญ
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า
โรงเรียนสันกลางวิทยา
โรงเรียนริมวัง ๒
โรงเรียนโรงช้างวิทยา
โรงเรียนบ้านวังวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง
โรงเรียนปุาแดงวิทยา
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านปุาแดงงาม
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา
โรงเรียนทานตะวันวิทยา
โรงเรียนบ้านถ้ํา
โรงเรียนบ้านปุาบง
โรงเรียนบ้านโปุงแดง
โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
โรงเรียนบ้านเลาลี
โรงเรียนบ้านวาวี
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจําปา
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
โรงเรียนบ้านม่วงคํา
โรงเรียนอนุบาลพาน
โรงเรียนริมวัง 2
โรงเรียนบ้านต้นยาง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ํา
โรงเรียนบ้านปุาถ่อน

สังกัด
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.กําแพงเพชร เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒

จังหวัด
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

ที่
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านดอยช้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านโปุง
โรงเรียนบ้านปาตึง
โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์
โรงเรียนบ้านหม้อ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32
โรงเรียนบ้านถ้ํา
โรงเรียนบ้านสันทราย (พรหมณีวิทยา)
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านเหมืองแดง
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านปุาก๋อย
โรงเรียนบ้านสันต้นธง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
โรงเรียนโยนกวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฏร์ศึกษา)
โรงเรียนบ้านวิ่งลาววัง
โรงเรียนบ้านปุาเปา-ปุาซางน้อย
โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด
โรงเรียนบ้านปุายาง
โรงเรียนบ้านปุาแดง
โรงเรียนบ้านดอย
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1
โรงเรียนบ้านปงทอง
โรงเรียนบ้านธารทอง
โรงเรียนบ้านสันติคีรี

สังกัด
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๒
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

ที่
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสบคํา
โรงเรียนบ้านสันธาตุ
โรงเรียนบ้านสันมะนะ
โรงเรียนบ้านจ้อง
โรงเรียนราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านสบรวก
โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทอง
โรงเรียนบ้านแม่คํา (ธรรมาประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านห้วยน้ําราก
โรงเรียนบ้านแม่มะ
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์2
โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3
โรงเรียนบ้านสันต้นเปา
โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร
โรงเรียน ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป)
โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย
โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
โรงเรียนบ้านแม่สลองใน
โรงเรียน ตชด.บํารุงที่ 87
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงค์
โรงเรียนบ้านจะตี
โรงเรียนบ้านปางมะหัน
โรงเรียนบ้านห้วยอื้น
โรงเรียนบ้านหนองแว่น

สังกัด
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

ที่
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านปุาซาง (ซางดรุณราษฏร์นุสรณ์)
โรงเรียนบ้านปางห้า
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
โรงเรียนบ้านสันนา
โรงเรียนบ้านแม่หม้อ
โรงเรียนชุมชนบ้านปุาคาแม่เงินสามัคคี
โรงเรียนบ้านพญาไพร
โรงเรียนบ้านสันโค้ง อ.แม่สาย
โรงเรียนบ้านเทอดไทย
โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด
โรงเรียนบ้านผาแล
โรงเรียนบ้านน้ําม้า
โรงเรียนบ้านหวาย
โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย
โรงเรียนบ้านเรืองหวาย
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านปุาซาง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ํากลาง
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
โรงเรียนบ้านม่วงยาย
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
โรงเรียนบ้านปุาม่วง
โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
โรงเรียนบ้านหลู้
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก
โรงเรียนบ้านหนองบัวคํา

สังกัด
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

ที่
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสันชุม
โรงเรียนห้วยก้างราษฏร์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
โรงเรียนอนุบาลตับเต่า
โรงเรียนปอวิทยา
โรงเรียนบ้านปางค่า
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ําน้อย
โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
โรงเรียนพุทธิโศภน
โรงเรียนคําเที่ยงอนุสสรณ์
โรงเรียนบ้านปุาเสร้า
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
โรงเรียนบ้านปางน้ําถุ
โรงเรียนบ้านแม่หวาน
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
โรงเรียนบ้านปางแดง
โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง
โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
โรงเรียนแม่คือวิทยา
โรงเรียนบ้านปุาปูอง
โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงโตน
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

สังกัด
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป.เชียงราย เขต ๔
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ที่
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสันกําแพง
โรงเรียนวัดบ้านน้อย
โรงเรียนวัดสันโค้ง
โรงเรียนวัดทรายมูล
โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
โรงเรียนวัดแม่ผาแหน
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
โรงเรียนวัดล้านตอง
โรงเรียนบ้านบวกค้าง
โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒
โรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้ว
โรงเรียนบ้านออนหลวย
โรงเรียนบ้านออนกลาง
โรงเรียนวัดเปาสามขา
โรงเรียนวัดดอนชัย
โรงเรียนทาเหนือวิทยา
โรงเรียนวัดหนองปุาครั่ง
โรงเรียนวัดเมืองสาตร
โรงเรียนวัดดอนจั่น
โรงเรียนบ้านดอนปิน
โรงเรียนศิริมังคลาจารย์
โรงเรียนวัดวังสิงห์คํา
โรงเรียนวัดเงาหิน
โรงเรียนวัดปุาแดด
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
โรงเรียนศรีเนห์รู
โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
โรงเรียนบ้านโปุงกุ่ม
โรงเรียนบ้านปงปุาเอื้อง
โรงเรียนวัดสวนดอก
โรงเรียนแม่เหียะสามัคคี

สังกัด
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ที่
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโปุงน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
โรงเรียนท่าศาลา
โรงเรียนวัดบ้านม่อน
โรงเรียนโปุงน้ําร้อนวิทยา
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
โรงเรียนบ้านดอนปิน
โรงเรียนวัดปุาตาล
โรงเรียนวัดร้องวัวแดง
โรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ์
โรงเรียนวัดสันปุาค่า
โรงเรียนรวมศูนย์วัดสันมะฮกฟูา
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
โรงเรียนบ้านมอญ
โรงเรียนบ้านปุาสักงาม
โรงเรียนชลประทานผาแตก
โรงเรียนแม่โปุงประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
โรงเรียนบ้านปุาเหมือด
โรงเรียนบ้านท่ารั้ว
โรงเรียนบ้านปุาไผ่
โรงเรียนบ้านปุาขุย
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนวิรุณเทพ
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
โรงเรียนบ้านโปุงนก
โรงเรียนบ้านเวียงแหง
โรงเรียนบ้านกองลม
โรงเรียนบ้านจอง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

สังกัด
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป. เชียงใหม่ เขต ๑
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ที่
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
โรงเรียนบ้านปุาก๊อ
โรงเรียนบ้านต้นส้าน
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
โรงเรียนบ้านห้วยเปูา
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน
โรงเรียนตชด.บ้านหนองแขม
โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
โรงเรียนบ้านแม่คะ
โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านดอนหล่อ
โรงเรียนบ้านเหล่าเปูา
โรงเรียนวัดดอนชื่น
โรงเรียนวัดกู่คํา (เมธาวิสัยคณาทร)
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
โรงเรียนวัดโรงวัว
โรงเรียนบ้านหัวริน
โรงเรียนสันปุาตองวิทยาคม
โรงเรียนวัดท่ากาน
โรงเรียนท้าวบุญเรือง
โรงเรียนบ้านสันปุาสัก
โรงเรียนบ้านสันผักหวาน
โรงเรียนบ้านกวน
โรงเรียนบ้านร่องน้ํา
โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
โรงเรียนบ้านปากเหมือง

สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ที่
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยตอง
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
โรงเรียนบ้านเตียนอาง
โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพ แปลง 4
โรงเรียนบ้านแปลง 2
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านห่างหลวง
โรงเรียนบ้านวังหลวง
โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม
โรงเรียนบ้านแม่หลวงน้อย
โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว
โรงเรียนบ้านแปลง 5
โรงเรียนบ้านแควมะกอก
โรงเรียนบ้านแม่ลาย
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
โรงเรียน ตชด.รางวัลอินทิราคานธี
โรงเรียนบ้านเนินวิทยา
โรงเรียนบ้านสบวาก
โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านแม่ลอง
โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเถิ่ง
โรงเรียนบ้านโม่งหลวง
โรงเรียนบ้านแม่วาก
โรงเรียนบ้านแม่ศึก
โรงเรียนอินทนนท์วิทยา
โรงเรียนบ้านกอกแขก
โรงเรียนบ้านทัพ
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ที่ 13
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
โรงเรียนบ้านสบแปะ
โรงเรียนบ้านนาฮ่อง
โรงเรียนบ้านแม่ซา

สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๕
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ที่
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ปอน
โรงเรียนบ้านเมืองกลาง
โรงเรียนบ้านสบแม่รวม
โรงเรียนบ้านอมขูด
โรงเรียนชุมชนตําบลท่ายา
โรงเรียนบ้านผาละปิ
โรงเรียนบ้านขุนแปะ
โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม
โรงเรียนบ้านห้วยยา
โรงเรียนบ้านพุย
โรงเรียนบ้านบนนา
โรงเรียนบ้านนากลาง
โรงเรียนบ้านต่อเรือ
โรงเรียนบ้านแม่ปาน
โรงเรียนบ้านอมเม็ง
โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
โรงเรียนปุากล้วยพัฒนา
โรงเรียนวัดพระบาท
โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้
โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด
โรงเรียนบ้านสามสบ
โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี
โรงเรียนบ้านผานัง
โรงเรียนบ้านสองธาร
โรงเรียนบ้านห้วยปู
โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา
โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
โรงเรียนบ้านซับผักกาด
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนวัดดงเมือง (เข่งฟื้นราษฎร์อุปถัมภ์)

สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
สพป.นครสวรรค์ เขต ๑

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

ที่
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหัวดงใต้
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
โรงเรียนบ้านพรหมเขต
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
โรงเรียนวัดศาลาแดง
โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง
โรงเรียนวัดหนองเบน
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง
โรงเรียนวัดดอนคา
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําวิ่ง
โรงเรียนบ้านลําพยนต์
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองตะโก
โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
โรงเรียนวัดหนองจิกรี (เจริญสุขประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองสีซอ
โรงเรียนวัดหนองสีนวล
โรงเรียนบ้านหนองพังพวย
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
โรงเรียนวัดหนองหม้อ
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก (ศรีอุบลอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดเขาฝา
โรงเรียนวัดจันเสน
โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ)
โรงเรียนบ้านทํานบ
โรงเรียนบ้านหนองกระโดน
โรงเรียนวัดประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์)

สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

ที่
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวังวิทยา
โรงเรียนบ้านชะลอมแหน
โรงเรียนบ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง
โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล
โรงเรียนวัดสําโรงชัย
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี
โรงเรียนวัดพนมเศษ
โรงเรียนบ้านคลองบอน
โรงเรียนวัดสายลําโพงเหนือ
โรงเรียนบ้านเขาล้อ
โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย
โรงเรียนสระงาม
โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ (ราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านคลองกําลัง
โรงเรียนวันครู (2504)
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านเปูา
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านถืมตอง
โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด
โรงเรียนบ้านศรีเกิด
โรงเรียนบ้านเรือง

สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน

ที่
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
โรงเรียนบ้านสองแคว
โรงเรียนบ้านม่วงใหม่
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านน้ํางาว
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
โรงเรียนบ้านน้ําครกใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านน้ําปาย
โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
โรงเรียนทุ่งศรีทอง
โรงเรียนบ้านเชียงของ
โรงเรียนบ้านนาไค้
โรงเรียนบ้านผาสิงห์
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
โรงเรียนบ้านร่องปอ
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
โรงเรียนบ้านค่า
โรงเรียนบ้านแม่กา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
โรงเรียนบ้านสันจกปก
โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า
โรงเรียนบ้านภูเงิน
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านปุาแฝกเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์
โรงเรียนบ้านร่องจว้า

สังกัด
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑

จังหวัด
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา

ที่
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)
โรงเรียนบ้านปิน
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
โรงเรียนบ้างวังเค็มใหม่
โรงเรียนบ้านผาลาด
โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคํานาคโรวาท)
โรงเรียนบ้านฮวก
โรงเรียนบ้านปางถ้ํา
โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
โรงเรียนบ้านสะแล่ง
โรงเรียนบ้านดอนลาว
โรงเรียนชัยชุมภู
โรงเรียนบ้านพวงพยอม
โรงเรียนบ้านสันหลวง
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
โรงเรียนบ้านจุน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านแก
โรงเรียนบ้านสา
โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง
โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
โรงเรียนบ้านท่าฟูาใต้
โรงเรียนบ้านปัว
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
โรงเรียนบ้านเวียงลอ

สังกัด
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป.พะเยา เขต ๑
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒

จังหวัด
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา

ที่
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องแมด
โรงเรียนบ้านสักลอ
โรงเรียนบ้านสถาน
โรงเรียนบ้านปงใหม่
โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย
โรงเรียนบ้านปัว
โรงเรียนบ้านสบสา
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
โรงเรียนบ้านจําบอน
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
โรงเรียนบ้านท่าม่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านสระ
โรงเรียนบ้านดอนไชยปุาแขม
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ "ครุฑวิทยากรณ์"
โรงเรียนวัดเขารูปช้าง
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔)
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนบ้านยางตะพาย
โรงเรียนวัดหนองนาดํา
โรงเรียนวัดฆะมัง
โรงเรียนบ้านคลองสะแกปุาหวาย
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน
โรงเรียนวัดหนองหลวง

สังกัด
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป. พะเยา เขต ๒
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑

จังหวัด
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร

ที่
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเนินพยอม
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ๑)
โรงเรียนบึงสีไฟ
โรงเรียนบ้านวังอ้อ
โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง
โรงเรียนบ้านหนองขาว
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านเนินยาว
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ
โรงเรียนวัดหนองปล้อง
โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน
โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
โรงเรียนบ้านวังพร้าว
โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวังก้านเหลือง
โรงเรียนวัดวังตะกู
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)

โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนวัดบ้านปุา (บิลอาสาประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดสระโคล่
โรงเรียนบ้านพันเสา
โรงเรียนบ้านแม่ระหัน
โรงเรียนวัดบึงบอน
โรงเรียนบ้านเสวยซุง
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ํามัน
๑๘๒๔ โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฏร์-จู
เกษกาญจน์)

สังกัด
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๑
สพป.พิจิตร เขต ๒
สพป.พิจิตร เขต ๒
สพป.พิจิตร เขต ๒
สพป.พิจิตร เขต ๒
สพป.พิจิตร เขต ๒
สพป.พิจิตร เขต ๒
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑

จังหวัด
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

สพป.พิษณุโลก เขต ๑

พิษณุโลก

ที่
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านดง
โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกํา
โรงเรียนบางระกํา
โรงเรียนวัดวังอิทก
โรงเรียนวัดวังเป็ด
โรงเรียนวัดห้วงกระได
โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย
โรงเรียนบ้านคลองเตย
โรงเรียนบ้านกรุงกรัก
โรงเรียนวัดโปุงหม้อข้าว
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร ๑๒
โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ํา
โรงเรียนบ้านน้ําทองน้อย
โรงเรียนบ้านปากรอง
โรงเรียนบ้านขุนน้ําคับ
โรงเรียนบ้านน้ําหักศึกษา
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บํารุงวุฒิวิทยา)
โรงเรียนบ้านนาฟองแดง
โรงเรียนบ้านนาแฝก
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
โรงเรียนบ้านปุาซ่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม
โรงเรียนวัดเสนาสน์
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์)
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา

สังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๒
สพป.พิษณุโลก เขต ๒
สพป.พิษณุโลก เขต ๒
สพป.พิษณุโลก เขต ๒
สพป.พิษณุโลก เขต ๒
สพป.พิษณุโลก เขต ๒
สพป. พิษณุโลก เขต ๓
สพป. พิษณุโลก เขต ๓
สพป. พิษณุโลก เขต ๓
สพป. พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

ที่
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน
โรงเรียนวัดหินลาด
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา
โรงเรียนบ้านน้ําโจน
โรงเรียนแก่งบ้านยางปุาคาย
โรงเรียนวัดคันโช้ง
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
โรงเรียนบ้านขวดน้ํามัน
โรงเรียนบ้านนาล้อม
โรงเรียนบ้านน้ําคลาด
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
โรงเรียนบางยางพัฒนา
โรงเรียนบ้านถ้ําพริก
โรงเรียนบ้านโปุงกะเฌอ
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง
โรงเรียนวัดท่าสีร้อย
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา
โรงเรียนศึกษากุลบุตร
โรงเรียนวัดท้องโพลง
โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
โรงเรียนบ้านน้ําจวง
โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านห้วยเจียง
โรงเรียนวัดเมฆสุวรรณาราม
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
โรงเรียนวัดน้ําคบ

สังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

ที่
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านน้อย
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด
โรงเรียนบ้านหนองมะคัง
โรงเรียนบ้านท่ากระดุน
โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม
โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม
โรงเรียนวัดหนองมะคัง
โรงเรียนบ้านคลองทําเนียบ
โรงเรียนบ้านแยง
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง
โรงเรียนบ้านท่าหินลาด
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนเกษตรสุขราษฏร์บํารุง
โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
โรงเรียนบ้านหนองลาน
โรงเรียนผดุงวิทยา
โรงเรียนวัดสนามไชย
โรงเรียนบ้านห้วยน้ําไซ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน
โรงเรียนบ้านน้ําตาก
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ
โรงเรียนบ้านปุาปง
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ ๑๓๗
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
โรงเรียนบ้านยางลาด
โรงเรียนบ้านยางกุด
โรงเรียนบ้านบง
โรงเรียนบ้านปากน้ํา
โรงเรียนบ้านเนินสง่า
โรงเรียนบ้านชอนไพร
โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู

สังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

ที่
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านพี้
โรงเรียนบ้านน้ําเดื่อใต้
โรงเรียนบ้านอมกง
โรงเรียนบ้านถ้ําน้ําบัง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านสะเดียง
โรงเรียนบ้านนางั่ว
โรงเรียนบ้านโปุงหว้า
โรงเรียนบ้านนาปุา
โรงเรียนบ้านลําปุาสักมูล
โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ
โรงเรียนบ้านกกจั่น
โรงเรียนบ้านผาทอง
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
โรงเรียนบ้านดงขุย
โรงเรียนบ้านวังรวก
โรงเรียนบ้านวังศาล
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโปุง
โรงเรียนบ้านซับเปิบ
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย
โรงเรียนอนุบาลวังโปุง
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
โรงเรียนบ้านชัยมงคล
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านวังพลับ
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
โรงเรียนบ้านวังชะนาง
โรงเรียนกุฎิพระ

สังกัด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

จังหวัด
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

ที่
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียบ้านทรัพย์พุทรา
โรงเรียนดงขุยใต้
โรงเรียนบ้านปุาเลา
โรงเรียนบ้านซับข่อย
โรงเรียนบ้าน กม.2
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านหลุง
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านปุาม่วง
โรงเรียนบ้านท่าพล
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
โรงเรียนบ้านนายม
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองกลอย
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
โรงเรียนบ้านหนองแหวน
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
โรงเรียนบ้านระวิง
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
โรงเรียนธาราคีรี
โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา
โรงเรียนสายมิตร
โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
โรงเรียนบ้านโนนตูม
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
โรงเรียนบ้านลําปุาสักมูล
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านกงกะยาง
โรงเรียนบ้านโตก
โรงเรียนบ้านกกไทร
โรงเรียนบ้านเฉลียวสัย

สังกัด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑

จังหวัด
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

ที่
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําร้อน
โรงเรียนบ้านบุฉนวน
โรงเรียนบ้านวังโค้ง
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
โรงเรียนบ้านหินฮาว
โรงเรียนบ้านท่าผู
โรงเรียนบ้านดงน้ําเดื่อ
โรงเรียนบ้านหนองเขียว
โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย
โรงเรียนบ้านน้ําครั่ง
โรงเรียนบ้านท่าโก
โรงเรียนบ้านนายาว
โรงเรียนบ้านปุาแดง (เขาค้อ)
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านวังก้นหวด
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านบุ่ง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านวังขอน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านวังมล
โรงเรียนบ้านสักหลง
โรงเรียนบ้านดอนสว่าง
โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
โรงเรียนบ้านวังเวิน
โรงเรียนบ้านนาซํา
โรงเรียนบ้านตาดกลอย
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว

สังกัด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

จังหวัด
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

ที่
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเล
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนวัดศรีทอง
โรงเรียนบ้านร่องกะถิน
โรงเรียนอนุบาลน้ําหนาว
โรงเรียนบ้านกกกะบก
โรงเรียนบ้านวังขอนดู่
โรงเรียนบ้านโปุงช้าง
โรงเรียนบ้านปากดุก
โรงเรียนบ้านฝายวังบอน
โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ
โรงเรียนวัดต้นไคร้
โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านในเวียง
โรงเรียนวัดน้ําโค้ง(คําหลังราฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านปุาแดง (วันรัตตวิทยา)
โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน (ราษฎร์บูรณวิทยา)
โรงเรียนบ้านร่องฟอง
โรงเรียนบ้านนันทาราม (นันทราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านนาคูหา
โรงเรียนรัฐราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านน้ําชํา (วิชัยชนานุเคราะห์)
โรงเรียนอนุบาลแพร่
โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว
โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลุนราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา)

โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑
โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยากร)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว (ประชาสรรค์)

สังกัด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑

จังหวัด
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่

ที่
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
โรงเรียนบ้านห้วยกาน (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านแม่แรม
โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองน้าํ รัด(พรหมาประชาสงเคราะห์)

โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์สังสรรค์)
โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง
โรงเรียนวัดทุ่งล้อม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ
โรงเรียนบ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบํารุง)
โรงเรียนบ้านลอง
โรงเรียนบ้านย่านยาว
โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว
โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ
โรงเรียนบ้านวังหงส์
โรงเรียนบ้านห้วยขอน
โรงเรียนบ้านสุพรรณ
โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
โรงเรียนบ้านน้ําเลาเหนือ
โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ (มิตรประชา)
โรงเรียนบ้านห้วยกูด
โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน
โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านปง(ปูอมประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)

สังกัด
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป. แพร่ เขต ๑
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒

จังหวัด
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่

ที่
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงคํา
โรงเรียนบ้านแม่แปง
โรงเรียนบ้านนาพูน
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
โรงเรียนบ้านค่างาม
โรงเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านน้ําฮอก
โรงเรียนวัดมงคลถาวร
โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน
โรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก
โรงเรียนบ้านปงพร้าว
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
โรงเรียนบ้านเด่นทัพชัย
โรงเรียนบ้านร่องแค
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโปุง
โรงเรียนบ้านไทรย้อย
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
โรงเรียนวัดตอนิมิตร
โรงเรียนบ้านปากปาน
โรงเรียนบ้านผาสุก
โรงเรียนบ้านน้ําโค้ง
โรงเรียนบ้านดอนชัย
โรงเรียนบ้านสร่างโศก
โรงเรียนบ้านปางเคาะ
โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม
โรงเรียนบ้านพระหลวง
โรงเรียนบ้านปุาไผ่
โรงเรียนบ้านผาจั๊บ
โรงเรียนบ้านค้างตะนะ
โรงเรียนบ้านสบปูาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่
โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิราชบ้านดง

สังกัด
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แพร่ เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒

จังหวัด
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แม่ฮ่องสอน

ที่
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
โรงเรียนบ้านคะปอง
โรงเรียนบ้านแม่สวด
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยน้ําใส
โรงเรียนบ้านห้วยกู่ปฺะ
โรงเรียนบ้านแม่กองคา
โรงเรียนบ้านกองก๋อย
โรงเรียนบ้านแม่หาร
โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย
โรงเรียนบ้านเลโคะ
โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ
โรงเรียนบ้านแพะพิทยา
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง
โรงเรียนบ้านห้วยโผ
โรงเรียนบ้านแม่และ
โรงเรียนบ้านแม่ลาย
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโปุง)
โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์
โรงเรียนบ้านนาคอย
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33
โรงเรียนบ้านแม่ปาง
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนบ้านดงใหม่
โรงเรียนบ้านแม่เงา
โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่พริกบน

สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
ลําปาง
ลําปาง

ที่
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่า
โรงเรียนแม่วะวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย
โรงเรียนเถิน-ท่าผา
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านเด่น
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านน้ําหลง
โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองเตา
โรงเรียนบ้านสองแคว
โรงเรียนบ้านสะเลี่ยมหวาน
โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา
โรงเรียนบ้านนาบง
โรงเรียนบ้านบอม
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองถ้อย
โรงเรียนศาลาวิทยา
โรงเรียนปางอ้า
โรงเรียนแสลมวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
โรงเรียนสันโปุงวิทยา
โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านจอมบึง
โรงเรียนบ้านแม่เติน
โรงเรียนบ้านเวียง
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ
โรงเรียนบ้านดอนไชย

สังกัด
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒

จังหวัด
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง

ที่
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเบี้ย
โรงเรียนบ้านนาโปุง
โรงเรียนบ้านหัวน้ํา
โรงเรียนวัดหาดปูุด้าย
โรงเรียนวังพร้าววิทยา
โรงเรียนวัดสาแล
โรงเรียนบ้านดอนธรรม
โรงเรียนบ้านท่าผา
โรงเรียนบ้านนาคต
โรงเรียนบ้านปุาจ้ํา
โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี
โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านแม่พริก
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านวังมน
โรงเรียนบ้านสบฟูา
โรงเรียนบ้านแม่สุขใน
โรงเรียนบ้านขอวิทยา
โรงเรียนวังทองวิทยา
โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว
โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดปุาสัก
โรงเรียนนครเจดีย์
โรงเรียนบ้านเวียงยอง
โรงเรียนวัดฮ่องกอก
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

สังกัด
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป.ลําปาง เขต ๒
สพป. ลําปาง เขต ๓
สพป. ลําปาง เขต ๓
สพป. ลําปาง เขต ๓
สพป. ลําปาง เขต ๓
สพป. ลําปาง เขต ๓
สพป. ลําปาง เขต ๓
สพป. ลําปาง เขต ๓
สพป. ลําปาง เขต ๓
สพป. ลําปาง เขต ๓
สพป. ลําปาง เขต ๓
สพป. ลําปาง เขต ๓
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๑

จังหวัด
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน

ที่
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเหมืองง่า
โรงเรียนบ้านโทกน้ํากัด
โรงเรียนวัดหนองสมณะ
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบสาขาห้วยฮ่อม
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย
โรงเรียนบ้านแม่เทย
โรงเรียนบ้านหนองเขียด
โรงเรียนบ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านโฮ่ง (ลี้)
โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
โรงเรียนบ้านห้วยปิง
โรงเรียนบ้านห้วยโปุง
โรงเรียนบ้านหนองสูน
โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
โรงเรียนบ้านแม่หาด
โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
โรงเรียนบ้านผาลาด
โรงเรียนบ้านฮั่ว
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย
โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
โรงเรียนบ้านแม่แสม
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านแม่บอน
โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ําตกสายรุ้ง)
โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คําหมื่นปทุมานุสสรณ์)
โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)

สังกัด
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๑
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป. ลําพูน เขต ๒
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑

จังหวัด
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย

ที่
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านดอนสําโรง
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนวัดเสาหิน
โรงเรียนบ้านดงเดือย
โรงเรียนวัดคุ้งยาง
โรงเรียนวัดหางตลาด
โรงเรียนบ้านลําคลองยาง
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
โรงเรียนบ้านวังแดด
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
โรงเรียนบ้านหนองจัง
โรงเรียนบ้านปุายาง
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
โรงเรียนบ้านสะท้อ
โรงเรียนบ้านสุเม่น
โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย
โรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฏชนูทิศ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๐
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนบ้านปากสิน (ตันประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านเหล่าปุาสา
โรงเรียนวัดวังยาง
โรงเรียนวัดแม่เฉย
โรงเรียนนานกกก
โรงเรียนวัดช่องลม
โรงเรียนประชาชนอุทิศ
โรงเรียนบ้านบ่อพระ
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

สังกัด
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๑
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.สุโขทัย เขต ๒
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑

จังหวัด
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

ที่
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านชําผักหนาม
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านกองโค
โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านวังถ้ํา
โรงเรียนบ้านน้ําหมีใหญ่ (ประชาชนอุทิศ)
โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
โรงเรียนบ้านดินแดง
โรงเรียนบ้านใหม่ (เยาวชนประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านท่าอวน
โรงเรียนบ้านคลองละวาน
โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา
โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
โรงเรียนบ้านวังโปุง
โรงเรียนวัดคุ้งวารี
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
โรงเรียนปุาขนุนเจริญวิทยา
โรงเรียนบ้านหลักร้อย
โรงเรียนบ้านหนองกวาง
โรงเรียนบ้านปุาคาย
โรงเรียนบ้านแพะ
โรงเรียนวัดนาทะเล
โรงเรียนวัดห้องสูง
โรงเรียนวังโปุงดํารงวิทย์
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี
โรงเรียนสวนหลวงสาธิต
โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1
โรงเรียนบ้านห้วยคอม

สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒

จังหวัด
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

ที่
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาผักฮาด
โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
โรงเรียนบ้านห้วยหูด
โรงเรียนสมพงษ์วิทยา
โรงเรียนบ้านชําบอน
โรงเรียนบ้านห้วยยศ
โรงเรียนตชด.ศึกษาสงเคราะห์ ๑
โรงเรียนบ้านนาไพร
โรงเรียนวัดปากไพร
โรงเรียนน้ําพร้าสามัคคี
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่านสงเคราะห์ ๑
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา
โรงเรียนจริมอนุสรณ์ ๒
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่านสงเคราะห์ ๔
โรงเรียนสว่างวิทย์
โรงเรียนผาเต่าพัฒนา
โรงเรียนบ้านย่านดู่
โรงเรียนบ้านน้ําไคร้
โรงเรียนบ้านปางเกลือ
โรงเรียนบ้านนาบัว
โรงเรียนบ้านโปุงปุูน
โรงเรียนบ้านโปุงพาน
โรงเรียนบ้านน้ําลัดสามัคคี
โรงเรียนบ้านนาหน่ํา
โรงเรียนบ้านเถิ่น
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
โรงเรียนบ้านนาแซง
โรงเรียนบ้านต้นม่วง
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านทรายขาว
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

จังหวัด
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

ที่
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต)
โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่านสงเคราะห์ 3 สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ําน่านสงเคราะห์ 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนบ้านวังหัวดอย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนบ้านน้ําต๊ะ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนจริมอนุสรณ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนบ้านงอมมด
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนบ้านห้วยสูน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒
โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนวัดโนนเหล็ก
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนวัดตานาด
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนวัดหนองตางู
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนวัดหาดทนง
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนบ้านเนินตูม
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนบ้านปากดง
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนวัดหนองเขื่อน
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่๑๑๗
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนบ้านเนินเคว่า
สพป. อุทัยธานี เขต ๑

จังหวัด
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี

ที่
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองขุย
โรงเรียนบ้านวังเตย
โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
โรงเรียนวัดหนองสระ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนวัดวังบุญ
โรงเรียนบ้านหนองเข้
โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง
โรงเรียนบ้านคลองข่อย
โรงเรียนวัดท่าโพ
โรงเรียนบ้านคอดยาง
โรงเรียนวัดดงแขวน
โรงเรียนบ้านบ่อยาง
โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง
โรงเรียนบ้านหนองยายดา
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
โรงเรียนวัดผาทั่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง
โรงเรียนบ้านวังพง
โรงเรียนบ้านน้ํารอบ
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
โรงเรียนบ้านหนองฝาง
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านท่าชะอม
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย

สังกัด
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๑
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทยั ธานี เขต ๒

จังหวัด
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี

ที่
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก
โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย
โรงเรียนบ้านพุต่อ
โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
โรงเรียนวัดทัพหลวง
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯ
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
โรงเรียนบ้านร่องตาที
โรงเรียนวัดหนองยาง
โรงเรียนบ้านหินโหง่น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง
โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม
โรงเรียนบ้านปุาอ้อ
โรงเรียนเมืองมายวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่สันวิทยา
โรงเรียนแม่ทะวิทยา
โรงเรียนปุาตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
โรงเรียนพญาเม็งราย
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

สังกัด
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทยั ธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพป. อุทัยธานี เขต ๒
สพม. เขต ๓๕
สพม. เขต ๓๕
สพม. เขต ๓๕
สพม. เขต ๓๕
สพม. เขต ๓๕
สพม. เขต ๓๕
สพม. เขต ๓๕
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖

จังหวัด
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําพูน
ลําพูน
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

ที่
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
โรงเรียนเวียงปุาเปูาวิทยาคม
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม
โรงเรียนภูซางวิทยาคม
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โรงเรียนบ่อสวกพิทยาคาร
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
โรงเรียนท่าชัยวิทยา
โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
โรงเรียนลิไทพิทยาคม
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
โรงเรียนหนองตูมวิทยา
โรงเรียนสวรรณ์อนันต์วิทยา 2
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม
โรงเรียนวังทองวิทยา
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม

สังกัด
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๖
สพม.เขต ๓๗
สพม.เขต ๓๗
สพม.เขต ๓๗
สพม.เขต ๓๗
สพม.เขต ๓๗
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘

จังหวัด
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
น่าน
น่าน
น่าน
น่าน
แพร่
ตาก
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก

ที่
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
โรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง
โรงเรียนเนินพิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนวิทยานุกุลนารี
โรงเรียนวังโปุงพิทยาคม
โรงเรียนวังโปุงศึกษา
โรงเรียนขาณุวิทยา
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
โรงเรียนหนองโพพิทยา
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
โรงเรียนวังบ่อวิทยา
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
โรงเรียนไพศาลีพิทยา
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
โรงเรียนโกรกพระ

สังกัด
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๓๘
สพม. เขต ๔๐
สพม. เขต ๔๐
สพม. เขต ๔๐
สพม. เขต ๔๐
สพม. เขต ๔๐
สพม. เขต ๔๑
สพม. เขต ๔๑
สพม. เขต ๔๑
สพม. เขต ๔๑
สพม. เขต ๔๑
สพม. เขต ๔๑
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒

จังหวัด
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

ที่
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗

ชื่อสถานศึกษา
สังกัด
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนหนองบัว
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
โรงเรียนลานสักวิทยา
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
สพม. เขต ๔๒
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียทัพทันอนุสรณ์
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
สพม. เขต ๔๒
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กศน.อําเภอสุวรรณภูมิ
สํานักงาน กศน.
กศน.อําเภอจตุรพักตรพิมาน
สํานักงาน กศน.
กศน.อําเภอเมืองสรวง
สํานักงาน กศน.
กศน.อําเภออาจสามารถ
สํานักงาน กศน.
กศน.อําเภอโพนทราย
สํานักงาน กศน.
กศน.อําเภอทุ่งเขาหลวง
สํานักงาน กศน.
กศน.อําเภอพนมไพร
สํานักงาน กศน.
กศน.อําเภอเมยวดี
สํานักงาน กศน.
กศน.อําเภอปทุมรัตต์
สํานักงาน กศน.
กศน.อําเภอหนองพอก
สํานักงาน กศน.
กศน.อําเภอหนองฮี
สํานักงาน กศน.
กศน.อําเภอบุณฑริก
สํานักงาน กศน.

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
อุบลราชธานี

ที่
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ชื่อสถานศึกษา
กศน.อําเภอเมืองอุบลราชธานี
กศน.อําเภอศรีเมืองใหม่
กศน.อําเภอทุ่งศรีอุดม
กศน.อําเภอสําโรง
กศน.อําเภอนาตาล
กศน.อําเภอสว่างวีระวงศ์
กศน.อําเภอนาเยีย
กศน.อําเภอกุดข้าวปุูน
กศน.อําเภอนาจะหลวย
กศน.อําเภอโพธิ์ไทร
กศน.อําเภอเต่างอย
กศน.อําเภอส่องดาว
กศน.อําเภอพรรณานิคม
กศน.อําเภอคําตากล้า
กศน.อําเภอโพนนาแก้ว
กศน.อําเภอภูพาน
กศน.อําเภอโคกศรีสุพรรณ
กศน.อําเภอเมืองสกลนคร
กศน.อําเภอสว่างแดนดิน
กศน.อําเภอหว้านใหญ่
กศน.อําเภอดอนตาล
กศน.อําเภอเมืองมุกดาหาร
กศน.อําเภอคําชะอี
กศน.อําเภอนิคมคําสร้อย
กศน.อําเภอนากลาง
กศน.อําเภอนาวัง
กศน.อําเภอแก้งคร้อ
กศน.อําเภอแกดํา
กศน.อําเภอนาดูน
กศน.อําเภอยางสีสุราช
กศน.อําเภอบรบือ
กศน.อําเภอวาปีปทุม

สังกัด
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.

จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
ชัยภูมิ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม

ที่
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑

ชื่อสถานศึกษา
กศน.อําเภอนาเชือก
กศน.อําเภอโกสุมพิสัย
กศน.อําเภอพยัฆภูมิพิสัย
กศน.อําเภอชื่นชม
กศน.อําเภอนาทม
กศน.อําเภอปลาปาก
กศน.อําเภอเมืองนครพนม
กศน.อําเภอเรณูนคร
กศน.อําเภอท่าอุเทน
กศน.อําเภอโพนสวรรค์
กศน.อําเภอธาตุพนม
กศน.อําเภอนาแก
กศน.อําเภอวังยาง
กศน.อําเภอท่าตูม
กศน.อําเภอชุมพลบุรี
กศน.อําเภอบัวเชด
กศน.อําเภอจอมพระ
กศน.อําเภอลําดวน
กศน.อําเภอโนนนารายณ์
กศน.อําเภอสําโรงทาบ
กศน.อําเภอกันทรลักษ์
กศน.อําเภอศรีรัตนะ
กศน.อําเภอยางชุมน้อย
กศน.อําเภอขุขันธ์
กศน.อําเภอบึงบูรพ์
กศน.อําเภอกันทรารมย์
กศน.อําเภอเบญจลักษ์
กศน.อําเภอห้วยทับทัน
กศน.อําเภอศรีเชียงใหม่
กศน.อําเภอรัตนวาปี
กศน.อําเภอไชยวาน
กศน.อําเภอหนองแสง

สังกัด
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.

จังหวัด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
หนองคาย
หนองคาย
อุดรธานี
อุดรธานี

ที่
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓

ชื่อสถานศึกษา
กศน.อําเภอหนองวัวซอ
กศน.อําเภอพิบูลย์รักษ์
กศน.อําเภอกู่แก้ว
กศน.อําเภอหัวตะพาน
กศน.อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
กศน.อําเภอลืออํานาจ
กศน.อําเภอปทุมราชวงศา
กศน.อําเภอเสนางคนิคม
กศน.อําเภอฆ้องชัย
กศน.อําเภอห้วยผึ้ง
กศน.อําเภอกุฉินารายณ์
กศน.อําเภอนามน
กศน.อําเภอสมเด็จ
กศน.อําเภอร่องคํา
กศน.อําเภอคําม่วง
กศน.อําเภอสามชัย
กศน.อําเภอเขาวง
กศน.อําเภอนาคู
กศน.อําเภอท่าคันโท
กศน.อําเภอหนองกุงศรี
กศน.อําเภอโชคชัย
กศน.อําเภอวังน้ําเขียว
กศน.อําเภอโนนไทย
กศน.อําเภอด่านขุนทด
กศน.อําเภอขามทะเลสอ
กศน.อําเภอพระทองคํา
กศน.อําเภอเสิงสาง
กศน.อําเภอปะคํา
กศน.อําเภอเมืองบุรีรัมย์
กศน.อําเภอโนนดินแดง
กศน.อําเภอพุทไธสง
กศน.อําเภอละหานทราย

สังกัด
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.

จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

ที่
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕

ชื่อสถานศึกษา
กศน.อําเภอโนนสุวรรณ
กศน.อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
กศน.อําเภอสตึก
กศน.อําเภอบ้านไผ่
กศน.อําเภอน้ําพอง
กศน.อําเภอซําสูง
กศน.อําเภอพล
กศน.อําเภอชุมแพ
กศน.อําเภอภูเวียง
กศน.อําเภอภูผาม่าน
กศน.อําเภอเขาสวนกวาง
กศน.อําเภอหนองนาคํา
กศน.อําเภอแวงใหญ่
กศน.อําเภอบ้านแฮด
โรงเรียนคําปลาฝาโนนชัย
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล
โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม
โรงเรียนบ้านคําเชียงวัน
โรงเรียนคําแคนราษฎร์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
โรงเรียนสําเริงวิทยา
โรงเรียนสามัคคีสําราญวิทย์
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนหัวขัววิทยา

สังกัด
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์

ที่
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม
โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
โรงเรียนคําคาราษฎร์บํารุง
โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา
โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บํารุง
โรงเรียนด่านใต้วิทยา
โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม
โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
โรงเรียนบ้านดอนสนวน
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
โรงเรียนคําไผ่สงเคราะห์
โรงเรียนชุมชนสีถานดํารงวิทย์
โรงเรียนหนองตุวิทยา
โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บํารุง
โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
โรงเรียนโคกคําวิทยา
โรงเรียนปอแดงวิทยา

สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

จังหวัด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์

ที่
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์
โรงเรียนนางามแก่นลําดวนวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนห้วยเตยวิทยา
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์
โรงเรียนหนองแฝงหนองหว้าวิทยา
โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
โรงเรียนวังยางวิทยาคาร
โรงเรียนยางคําวิทยา
โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม
โรงเรียนท่าเมืองสําราญวิทย์
โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม
โรงเรียนบ้านคําพิมูล
โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์
โรงเรียนหนองบัวใน
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
โรงเรียนนาขามวิทยา
โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์
โรงเรียนคําบงพิทยาคม
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๒
โรงเรียนบ้านนาคู
โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖
โรงเรียนบ้านม่วงกุล
โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บํารุง
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา

สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓

จังหวัด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์

ที่
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านคุย
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน
โรงเรียนคําโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บํารุง
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บํารุง
โรงเรียนคําม่วงจรัสวิทย์
โรงเรียนบ้านดินจี่
โรงเรียนบ้านนาบอน
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บํารุง
โรงเรียนนักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม)
โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา
โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านคํากุงหนองอิดุม
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
โรงเรียนบ้านคําหญ้าแดง
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์)
โรงเรียนบ้านโนนลาน
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย

สังกัด
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑

จังหวัด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ที่
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านหนองปอ
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านแดงราษฏร์สามัคคี
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองคลอง
โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
โรงเรียนบ้านนาล้อม
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียนบ้านหนองคู
โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น
โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านโคกแปะ
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
โรงเรียนบ้านเลิงเปือย
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว
โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
โรงเรียนบ้านดงเก่า
โรงเรียนบ้านขามปูอมชาญบึงโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์

สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๑

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ที่
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1
โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านปุางิ้วหนองฮี
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
โรงเรียนดอนหมู
โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนบ้านแท่น
โรงเรียนบ้านปอแดง
โรงเรียนโคกโกโคกกลาง
โรงเรียนบ้านนาฮี
โรงเรียนบ้านห้วยฮวก
โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนสามหมอโนนทัน
โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
โรงเรียนบ้านขุมดิน
โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น
โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง
โรงเรียนบ้านเปูาประชาบํารุง
โรงเรียนบ้านวังผือขามปูอม
โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์
โรงเรียนบ้านโจด
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร

สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ที่
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไห
โรงเรียนบ้านปุาดู่
โรงเรียนบ้านส้มปุอย
โรงเรียนบ้านห้วยแร่
โรงเรียนบ้านสร้างแปูนดอนนาแพง
โรงเรียนบ้านนาข่า
โรงเรียนสวัสดี
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
โรงเรียนบ้านโกน้อย
โรงเรียนบ้านหินฮาวลําวังชู
โรงเรียนบ้านลาน
โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง
โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
โรงเรียนบ้านดูใหญ่
โรงเรียนบ้านคําโซ่
โรงเรียนบ้านบัว
โรงเรียนบ้านวังแสง
โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท
โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
โรงเรียนบ้านกุดเชือก
โรงเรียนบ้านขามปูอม
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม
โรงเรียนบ้านขามเรียน
โรงเรียนบ้านละว้า
โรงเรียนบ้านเมืองเพีย
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนหนองขามวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
โรงเรียนบ้านแฝก

สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๒
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ที่
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ํา
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนขามปูอม
โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ
โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง
โรงเรียนบ้านดอนชาด
โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
โรงเรียนบ้านตะกั่วปุา
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
โรงเรียนจตุคามวิทยา
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
โรงเรียนบ้านเปาะ
โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านเมย
โรงเรียนบ้านสําราญ
โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน
โรงเรียนชุมชนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล
โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
โรงเรียนบ้านห้วยโจด
โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง
โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า

สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ที่
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก
โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา
โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบํารุง
โรงเรียนโนนทองวิทยา
โรงเรียนบ้านรัตนะ
โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ
โรงเรียนบ้านโสกไผ่
โรงเรียนบ้านดอนโจด
โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา
โรงเรียนบ้านหลุบคา
โรงเรียนเบญจคามสามัคคี
โรงเรียนบ้านผักหวาน
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยแคน
โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
โรงเรียนปุาไม้อุทิศ ๑ (บ้านลาด)
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน
โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น
โรงเรียนบ้านหันน้อย
โรงเรียนบ้านกุดรู
โรงเรียนบ้านทางขวาง
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี
โรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านละหานนา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน
โรงเรียนชุมชนวังหิน
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี

สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ที่
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓

ชือ่ สถานศึกษา
โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด
โรงเรียนบ้านหนองแปน
โรงเรียนบ้านหินแร่
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดัง
โรงเรียนบ้านแวงน้อย
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนไตรคามราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหันศิลางาม
โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตําแย (ไพจิตต์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านท่านางแมว
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่
โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง
โรงเรียนบ้านหนองกาว
โรงเรียนปุาแดงคุรุราษฎร์บํารุง

สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ที่
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก
โรงเรียนบ้านปุาพร้าวบูรณะ
โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา
โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า
โรงเรียนบ้านมะแหมหญ้าคา
โรงเรียนบ้านโนนตะโก
โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน
โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัวฯ
โรงเรียนบ้านดอนฉิม
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
โรงเรียนบ้านปุาเป็งน้ําซับ
โรงเรียนบ้านโสกน้ําขาว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านท่าลาดคําตานา
โรงเรียนบ้านน้ําสามวัง
โรงเรียนนามูลวิทยาคม
โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
โรงเรียนบ้านหนองแวงคูปุาชาติ
โรงเรียนบ้านคํามืดวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองโอง
โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม
โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านโนนสง่า
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
โรงเรียนบ้านขามปูอมดงเย็น
โรงเรียนนาคําพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล

สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ที่
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคําปุาก่อ
โรงเรียนปุาเปือยเทพอํานวย
โรงเรียนบ้านหัวบึง
โรงเรียนบ้านนาขาม
โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองแต้
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
โรงเรียนน้ําพองประชานุกูล
โรงเรียนบ้านโสกแสง
โรงเรียนบ้านนาคู
โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม
โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ
โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
โรงเรีนบ้านจําปาหัวบึง
โรงเรีนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านคําครึ่ง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านสระกุด
โรงเรียนบ้านม่วงหวาน
โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ
โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ
โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนน้ําพอง
โรงเรียนชุมชนกระนวน
โรงเรียนบ้านทุ่งบ่อวิทยา

สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ที่
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวงเรือประชาศึกษา
โรงเรียนบ้านขุนด่าน
โรงเรียนชุมชนดูนสาด
โรงเรียนคูคําพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูน
โรงเรียนบ้านหนองนาคําประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
โรงเรียนดินดําวังชัยวิทยา
โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
โรงเรียนบ้านสะอาด
โรงเรียนบ้านซํายาง
โรงเรียนโนนสําราญหนองหญ้าขาว
โรงเรียนนาโสกห้างศึกษา
โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน
โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม
โรงเรียนบ้านขามปูอม
โรงเรียนโนนงามศึกษา
โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ
โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาว
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน

สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๔
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ที่
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล
โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
โรงเรียนบ้านหว้า
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านนหนองหว้าประชารัฐ
โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง
โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง
โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านฟูาเหลื่อม
โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี
โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา
โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ
โรงเรียนบ้านเหล่าประนุเคราะห์
โรงเรียนโนนสะอาดประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านนาเปือย
โรงเรียนบ้านหนองผือจําเริญพัฒนา
โรงเรียนบ้านสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนหนองคะเน
โรงเรียนโคกสูงสําราญ
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนวัดหูกวาง
โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ
โรงเรียนบ้านไชยสอ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
โรงเรียนภูห่านศึกษา
โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา

สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ที่
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนบ้านโคกสูงกุงหินลาดโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านสันติสุข
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านซําจําปา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านนาคําน้อย
โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
โรงเรียนชุมชนชุมแพ
โรงเรียนบ้านโนนลาน
โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง
โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านแก้งยาว
โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร
โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาโจด
โรงเรียนโนนสําราญวิทยา
โรงเรียนบ้านชีลองใต้

สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป.ขอนแก่น เขต ๕
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ที่
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
โรงเรียนบ้านเจาทอง
โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้ม มงคลสินธุ์)
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
โรงเรียนโปุงเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ
โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา
โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
โรงเรียนบ้านลาดชุมพล
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม
โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม
โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้
โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า
โรงเรียนบ้านช่อระกา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนหนองเบนเจริญวิทย์
โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บําเพ็ญ)
โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
โรงเรียนบ้านโสกรัง

สังกัด
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ที่
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
โรงเรียนบ้านซับปลากัง
โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
โรงเรียนโค้งน้ําตับวิทยาคาร
โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านยางหวาย
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
โรงเรียนบ้านปรงค์มะค่า
โรงเรียนบ้านห้วยร่วม
โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร
โรงเรียนบ้านนาอุดม
โรงเรียนบ้านผือวิทยายน
โรงเรียนบ้านซับพระไวย์
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค
โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์
โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม
โรงเรียนบ้านซับสีทอง
โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
โรงเรียนบ้านต้อน

สังกัด
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ที่
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนตาด
โรงเรียนบ้านนามน
โรงเรียนบ้านสําราญ
โรงเรียนบ้านคอนหันวิทยา
โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านนาฮี
โรงเรียนบ้านหนองปลาบึงหนองเบ็น
โรงเรียนบ้านกุดยาง
โรงเรียนบ้านไร่ปุาไม้แดงวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ําคํา
โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
โรงเรียนบ้านปุายาง
โรงเรียนบ้านวังกุ่ม
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหม่
โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
โรงเรียนวัดพุทโธวาท
โรงเรียนบ้านหนองโสมง
โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง
โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี)
โรงเรียนโปุงคองเหนือ
โรงเรียนบ้านชีลองกลาง
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
โรงเรียนโนนญ้าคาหนองสระพิทยาคม
โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนบ้านสงแคน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนโนนหว้านไพล

สังกัด
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ที่
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนหนองสระสําราญราษฎร์
โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดํารง
โรงเรียนบ้านวังกําแพง
โรงเรียนบ้านโนนตูม
โรงเรียนบ้านหัวนาคํา
โรงเรียนบ้านหนองไห
โรงเรียนบ้านภูนกเขียน
โรงเรียนบ้านโนนลาน
โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านกุดละลม
โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา
โรงเรียนบ้านดอนหัน
โรงเรียนบ้านลาด (ประชาราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านเรือ
โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน
โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กพฝ.อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก
โรงเรียนบ้านโนนสาทร
โรงเรียนฉิมพลีมา
โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
โรงเรียนบ้านนาบัว
โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วทิ ยา)
โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านฉนวน
โรงเรียนบ้านนาสีดา
โรงเรียนบ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์)

สังกัด
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ที่
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแต้
โรงเรียนบ้านโนนเขวา
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
โรงเรียนหัวนานคร
โรงเรียนหัวนานคร
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่
โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น (คุรุประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
โรงเรียนหนองคูวิทยาคม
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล
โรงเรียนบุปผาราม
โรงเรียนบ้านโนนชาด
โรงเรียนบ้านเปูา (สําราญไชยวิทยา)
โรงเรียนบ้านขามปูอม
โรงเรียนบ้านระหัด
โรงเรียนบ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
โรงเรียนหนองเบนประภากร

สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ที่
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ้
โรงเรียนบ้านดอนเค็ง
โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิณ
โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
โรงเรียนบ้านโปุงโพธิ์
โรงเรียนบ้านห้างสูง
โรงเรียนบ้านเมืองคง
โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
โรงเรียนบ้านโนนดินสี
โรงเรียนบ้านมูลกระบือ
โรงเรียนบ้านสีปลาด
โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยพลวง
โรงเรียนบ้านหนองบ่อแดง
โรงเรียนบ้านฉนวน
โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่
โรงเรียนบ้านโนนศิลาเหล่าเกษตร
โรงเรียนบ้านโคกงาม
โรงเรียนบ้านหนองรวก
โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านพีพวย
โรงเรียนบ้านสระโพนทอง

สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ที่
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ําพุหินลาด
โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
โรงเรียบ้านหนองช้างเอก
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ
โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง
โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี
โรงเรียนบ้านดงลาน
โรงเรียนบ้านกุดตาลาด
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
โรงเรียนโคกสําราญราษฎร์อํานวย
โรงเรียนบ้านหนองดง
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์
โรงเรียนหนองกกสามัคคี
โรงเรียนบ้านทองคําพิงวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกแสว
โรงเรียนบ้านโคกไค
โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านน้ําลาด
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง
โรงเรียนบ้านตาล
โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี
โรงเรียนบ้านตลาด (คํานายครุราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านร่วมมิตร
โรงเรียนบ้านหลักศิลา
โรงเรียนบ้านขามราษฏร์นุกูล
โรงเรียนบ้านท่าแตง
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา

สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ที่
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนฝาย
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
โรงเรียนบ้านซับไทร
โรงเรียนบ้านช่องสําราญ
โรงเรียนบ้านวังมน
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ
โรงเรียนบ้านซับหมี
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
โรงเรียนหัวสระวิทยา
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
โรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี)
โรงเรียนหินตั้งพิทยากร
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบํารุง)
โรงเรียนบ้านพลับ (มีราษฏร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว
โรงเรีนยบ้านสําโรงทุ่ง
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสําโรงโคก
โรงเรียนบ้านยางเครือ
โรงเรียนบ้านหนองโดน
โรงเรียนบ้านโปุงเกตุ
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก
โรงเรียนบ้านท่ากูบ
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองดินดํา
โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา

สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ที่
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว
โรงเรียนปุาไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
โรงเรียนบ้านดอนกอก
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองตานา
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
โรงเรียนบ้านโนนสําราญ
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง
โรงเรียนบ้านกกไฮ
โรงเรียนบ้านกุตาไก้
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
โรงเรียนสุนทรวิจิตร
โรงเรียนบ้านกุงโกน
โรงเรียนบ้านโพนทัน
โรงเรียนพระซองวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน
โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุูน (ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย
โรงเรียนบ้านโคกกลาง

สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

ที่
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเลียง
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม
โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา
โรงเรียนบ้านคําสว่าง
โรงเรียนบ้านกุรุคุ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
โรงเรียนบ้านกลางน้อย
โรงเรียนบ้านวังกระแส
โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
โรงเรียนผักขะย่านาดอยโนนแดง
โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
โรงเรียนบ้านดงหนองบัว
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
โรงเรียนชุมชนนาพระชัย
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านโพนบก
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย
โรงเรียนบ้านรามราช
โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
โรงเรียนบ้านนาน้อย
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านนาคอย
โรงเรียนบ้านอูนนา
โรงเรียนบ้านตาลปากน้ํา
โรงเรียนบ้านปุาหว้าน
โรงเรียนบ้านม่วงชี
โรงเรียนบ้านดอนเตย
โรงเรียนบ้านหนองท่ม
โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี

สังกัด
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๑
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒

จังหวัด
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

ที่
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว
โรงเรียนบ้านนากระทืมโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฎร์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านนาคํา
โรงเรียนบ้านอีอูด
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านหมูมัน
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านสามัคคี
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านนาเต่า
โรงเรียนชุมชนบ้านคําพอกท่าดอกแก้ว
โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านอ้วน
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่
โรงเรียนบ้านโพนก่อ
โรงเรียนบ้านนาข่าท่า
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านนาผักปอด
โรงเรียนบ้านโพน
โรงเรียนบ้านห้วยพระ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
โรงเรียนบ้านคําไฮ
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านดอนศาลา
โรงเรียนบ้านปฏิรูป

สังกัด
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒

จังหวัด
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

ที่
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนติ้ว
โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านคํานกกก
โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านโคกพะธาย
โรงเรียนบ้านพนอม
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
โรงเรียนบ้านพะทาย
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอํานวย)
โรงเรียนบ้านหัวหาด
โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู
โรงเรียนบ้านเหล่าส้มปุอย
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองซน
โรงเรียนบ้านคําแม่นาง
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
โรงเรียนสุขานารี
โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหัวทะเล
โรงเรียนบ้านพะไล
โรงเรียนบ้านหนองรังกา
โรงเรียนบ้านหนองพลอง
โรงเรียนบ้านมาบมะค่า
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ํา
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านสะพาน
โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.

สังกัด
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครพนม เขต ๒
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑

จังหวัด
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ที่
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
โรงเรียนบ้านใหญ่
โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข
โรงเรียนครบุรีวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา
โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
โรงเรียนบ้านซับสะเดา
โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปฺุก
โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์
โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองสนวน
โรงเรียนบ้านประชาสันต์
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
โรงเรียนบ้านโคกโจด
โรงเรียนบ้านสระประทีป
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
โรงเรียนหนองใหญ่พัฒนา
โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
โรงเรียนบ้านสันติสุข
โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
โรงเรียนบ้านน้อย
โรงเรียนบ้านหนองโดน
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านพัดทะเล
โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี
โรงเรียนบ้านคลองเตย

สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ที่
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร
โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
โรงเรียนบ้านยางกระทุง
โรงเรียนวัดหลุมข้าว
โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ
โรงเรียนไผ่สีสุก
โรงเรียนบ้านโปุงสามัคคี
โรงเรียนบ้านบะใหญ่
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
โรงเรียนบ้านคลองบง
โรงเรียนบ้านน้ําซับ
โรงเรียนบ้านบุไผ่
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านวังน้ําเขียว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ําเค็ม
โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
โรงเรียนบ้านระเริง
โรงเรียนมาบกราดวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
โรงเรียนบ้านโนนตาล
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี

สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๓
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
สพป.นครราชสีมา เขต ๕

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ที่
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓

ชื่อสถานศึกษา

สังกัด
โรงเรียนโนนไทย
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โรงเรียนสระพระขมาดไพร
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โรงเรียนบ้านบึงปรือ
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โรงเรียนบ้านกุดตาดํา(คงฤทธิ์คุรุฯ)
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โรงเรียนบ้านดอนขวาง
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โรงเรียนบ้านโพนไพล
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โรงเรียนบ้านปุารังงาม
สพป.นครราชสีมา เขต ๕
โรงเรียนบ้านคอนเมือง
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านปุาตองท่าเนินสามัคคี
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านหนองสะเดา
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านโสกสนวน
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านขาม (สํานักงานสลากกินแบ่งสมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านหนองคอม
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (แหลมทองคุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ (วิจิตรอุปถัมภ์)
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านโสกน้ําขุ่น
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ
สพป. นครราชสีมา เขต ๖

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ที่
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย
โรงเรียนบ้านหนองปรือโปุง
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านโจด
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้
โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว
โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม
โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง
โรงเรียนบ้านกู่
โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
โรงเรียนบ้านโนนสําราญ
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี
โรงเรียนบ้านเมืองคง
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
โรงเรียนวัดบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านปรางค์
โรงเรียนบ้านตะโก
โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา
โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4)
โรงเรียนบ้านมะค่า
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ
โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา
โรงเรียนบ้านดอนชุมช้าง
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี

สังกัด
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ที่
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแขม
โรงเรียนบ้านด่านช้าง
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านฝาผนัง
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองโจด
โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม
โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านตะหนอด
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด
โรงเรียนบ้านปุาหวาย
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์
โรงเรียนบ้านสีสุก
โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนปริยัติไพศาล
โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน
โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป
โรงเรียนบ้านประสุข
โรงเรียนพิกุลทอง
โรงเรียนบ้านพุทรา
โรงเรียนบ้านยางวิทยา
โรงเรียนขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี"
โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง
โรงเรียนบ้านเตยประชาบํารุง
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
โรงเรียนตลาดไทร โนนดู่ หนองจิกวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดํา
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล

สังกัด
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๖
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ที่
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
โรงเรียนท่าลาด
โรงเรียนดอนตัดเรือ
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
โรงเรียนช่องแมวพิทยา
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฏร์อุทิศ"
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๓
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
โรงเรียนวังหินประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี
โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนวัดปลักแรต
โรงเรียนชุมชนประทาย
โรงเรียนวัดบ้านตําแย
โรงเรียนบ้านสําพะเนียง
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองจานใต้
โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี
โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านละโว้
โรงเรียนบ้านละเลิงหิน
โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา

สังกัด
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ที่
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔
โรงเรียนจตุคามพิทยาคม
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านสว่างนาดี
โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
โรงเรียนโนนขุยสามัคคี
โรงเรียนประโดกสามัคคี
โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
โรงเรียนบ้านลุงตามัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวคํา
โรงเรียนชุมชนลําทะเมนชัยศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนวัดโชติการาม
โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน
โรงเรียนบ้านตลาดประดู่
โรงเรียนจารย์ตํารา
โรงเรียนบ้านคล้า
โรงเรียนบ้านหนองม้า
โรงเรียนบ้านโคกระกา
โรงเรียนบ้านผังงา
โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
โรงเรียนบ้านตลาดควาย
โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
โรงเรียนบ้านช่อผกา
โรงเรียนบ้านโคกสนวน

สังกัด
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป. นครราชสีมา เขต ๗
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

ที่
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
โรงเรียนวัดบ้านปลัดปฺุก
โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ
โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปฺุก
โรงเรียนบ้านโนนศิลา
โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านซําแฮด
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านตลาดชัย
โรงเรียนบ้านหนองเพิก
โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหลักเขต
โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านคลองหิน
โรงเรียนบ้านหนองน้ําขุ่น
โรงเรียนบ้านศรีภูมิ
โรงเรียนบ้านสุขสําราญ
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
โรงเรียนบ้านส้มปุอย
โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

ที่
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
โรงเรียนบ้านหนองตาดํา
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกล)
โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
โรงเรียนอนุบาลปะคํา
โรงเรียนบ้านคลองโปุง
โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
โรงเรียนเบญจมาศกุญชร
โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านโคกลอย
โรงเรียนบ้านหูทํานบ
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียบ้านหินโคน
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง
โรงเรียนบ้านโคกลอย
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
โรงเรียนบ้านหนองบัวลี
โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านบุกระสัง
โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
โรงเรียนบ้านซับคะนึง

สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

ที่
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านกองพระทราย
โรงเรียนบ้านพรสําราญ
โรงเรียนบ้านโสกแต้
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านดงย่อ
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนวัดบัวทอง
โรงเรียนบ้านหนองขวาง
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
โรงเรียนบ้านปอแดง
โรงเรียนบ้านปุาหนาม
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
โรงเรียนวัดสระบัว(อ.พุทไธสง)
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
โรงเรียนวัดวงษ์วารี
โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
โรงเรียนวัดหงษ์
โรงเรียนบ้านซาดศึกษา

สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

ที่
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
โรงเรียนวัดธาตุ
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนวัดศิริมงคล
โรงเรียนบ้านโคกกุง
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านดงยายเภา
โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสตึก
โรงเรียนทศพรวิทยา
โรงเรียนอนุบาลทศพร
โรงเรียนบ้านยางน้ําใส
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
โรงเรียนบ้านสําโรงพิมาน
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย
โรงเรียนบ้านหนองดุม
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
โรงเรียนบ้านเมืองแก
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
โรงเรียนบ้านหนองแวง

สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

ที่
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปุน
โรงเรียนบ้านหนองครก
โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านชุมแสง
โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
โรงเรียนบ้านหนองน้ําขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองกับ
โรงเรียนบ้านจะหลวย
โรงเรียนบ้านกุดน้ําขุ่น
โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
โรงเรียนบ้านปรือเกียน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนบ้านโนนสําราญ
โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองตื่น
โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านลาด
โรงเรียนบ้านโคกไร่
โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
โรงเรียนบ้านหนองหวาย
โรงเรียนบ้านดอนพยอม
โรงเรียนบ้านซองแมว
โรงเรียนบ้านดอนงัว
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม

ที่
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้
โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม
โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน
โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์"
โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย
โรงเรียนบ้านร่วมใจ ๑
โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข
โรงเรียนบ้านน้ําใสม่วงวิทยา
โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
โรงเรียนบ้านโพนละออม
โรงเรียนบ้านวังแสง
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
โรงเรียนบ้านวังปลาโด
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโดท่างาม
โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน
โรงเรียนบ้านโสกภารา
โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ
โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา

สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑

จังหวัด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม

ที่
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนเกษตร
โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านนาสีนวน
โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านคอกม้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหัวหมู
โรงเรียนชุมชนบ้านยางสี่สุราช
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ
โรงเรียนบ้านหองบัวคูสองหง
โรงเรียนบ้านจอกขวาง
โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง
โรงเรียนบ้านสระบาก
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย
โรงเรียนบ้านตําแย
โรงเรียนบ้านหนองแดน
โรงเรียนบ้านนาค่าย
โรงเรียนบ้านหัวสระ
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านไก่นา
โรงเรียนบ้านหนองบึง
โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี
โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย
โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง
โรงเรียนบ้านโพนทราย
โรงเรียนบ้านหนองข่า

สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๑
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒

จังหวัด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม

ที่
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคึมบง
โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง
โรงเรียนบ้านหนองหน่อง
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
โรงเรียนบ้านเขว่าไร่ (ดรุณวิทยา)
โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว
โรงเรียนบ้านนาฝาย
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่
โรงเรียนบ้านเมืองเตา
โรงเรียนบ้านหนองฮี
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว
โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านส้มกบ
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสําราญ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๗ (บ้านมะโม)
โรงเรียนบ้านยางใหญ่
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน
โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์
โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
โรงเรียนบ้านผือ

สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๒
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓
สพป.มหาสารคาม เขต ๓

จังหวัด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม

ที่
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านจานโนนสูง
โรงเรียนบ้านคุยเชือก
โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง
โรงเรียนบ้านผักแว่น
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
โรงเรียนบ้านสําโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด
โรงเรียนบ้านวังจาน
โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสําโรง
โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
โรงเรียนอนุบาลชื่นชม
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ ๑๓๙
โรงเรียนศิริราษฎ์หมากหญ้า
โรงเรียนบ้านหัวนาคําโนนสมบัติ
โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ําจั้นจอมศรี
โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
โรงเรียนบ้านคุยแพง
โรงเรีนบ้านหนองปลาเข็ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
โรงเรียนบ้านเขาสะดืออีสาน
โรงเรียนบ้านวังกุง
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
โรงเรียนบ้านจอมทอง
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโนนนกหอ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านทิพโสต

สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

จังหวัด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม

ที่
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู
โรงเรียนบ้านแห่เหนือ
โรงเรียนบ้านโนนเนาว์
โรงเรียนบ้านหนองไหน
โรงเรียนบ้านมะหลวงหนองแวง
โรงเรียนบ้านแก้งขิงแดง
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์
โรงเรียนบ้านศรีสุข
โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านดอนสันติ
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนทันแวงวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์
โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์
โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านบาก ๒
โรงเรียนบ้านเหล่าปุาเปูด
โรงเรียนบ้านคําพอก ๑
โรงเรียนชุมชนยโพนทราย
โรงเรียนบ้านสานแว้
โรงเรียนบ้านมะนาว
โรงเรียนบ้านหนองหอยปูาหวาย
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๔๐๓๐
๘๔ พรรษา

สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มหาสารคาม เขต
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

จังหวัด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร

ที่
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
โรงเรียนบ้านนาหัวภู
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านนาดําน้อย ๒
โรงเรียนบ้านแฝก
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านนาทาม
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านนาสองห้อง
โรงเรียนบ้านแก้ง ๒
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ําสร้าง
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
โรงเรียนบ้านพังคอง
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านภูล้อม
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1
โรงเรียนสยามกลการ 4
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาอุดม
โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนบ้านแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ําสร้าง
โรงเรียนบ้านขอนแก่น
โรงเรียนบ้านสามขัว
โรงเรียนห้วยตาเปอะ
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านนาปุง

สังกัด
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร

จังหวัด
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร

ที่
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบะ
โรงเรียนบ้านสักดู่
โรงเรียนบ้านหว้านน้อย
โรงเรียนบ้านโค้งสําราญ
โรงเรียนบ้านดงยาง 1
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนห้วยยางจอมมณี
โรงเรียนพระราชทานหนองหมู
โรงเรียนบ้านหนองแอก
โรงเรียนบ้านคําอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา
โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านโนนเกษม
โรงเรียนบ้านเหล่าคราม
โรงเรียนบ้านหนองน้ําเต้า
โรงเรียนบ้านนายอ
โรงเรียนบ้านหนองบง
โรงเรียนบ้านกุดแข้
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ
โรงเรียนบ้านท่าห้วยคํา
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
โรงเรียนบ้านหนองสระพง
โรงเรียนค่าสายทองวิทยา
โรงเรียนบ้านภูวง
โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง (ศิริราษฎร์บูรณะ)
โรงเรียนบ้านโนนแท่น
โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เทอดเกียรติวีระชน)
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

สังกัด
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑

จังหวัด
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

ที่
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง
โรงเรียนวัดบ้านแพง (จตุคามวิทยา)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบ้านบากหนองแดง
โรงเรียนโนนสีดาวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
โรงเรียนบ้านไม้ล่าว
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
โรงเรียนบ้านมะยาง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านโสกเชือก
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านม่วงน้ํา (ประชาศิษย์วิทยา)
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
โรงเรียนบ้านคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล)
โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
โรงเรียนบ้านอีหมุน
โรงเรียนบ้านราชธานี
โรงเรียนบ้านนิเวศน์
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
โรงเรียนบ้านมะอึ
โรงเรียนบ้านไก่ปุา
โรงเรียนบ้างคางฮุง
โรงเรียนโพธิสัยสว่างวิทย์
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว

สังกัด
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

ที่
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนทอง (สญชัยประชาเวทย์)
โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนบ้านหนองยูง
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านกอกนายูง
โรงเรียนวัดโนนสําราญ (ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านดู่น้อย
โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านหัวโนน
โรงเรียนบ้านมีชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนร่องคําหงส์ทองวิทยา
โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี (ถาวรวิทยาคม)
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านลําโกน (คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนจตุคามวิทยา
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านบัวขาว
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้
โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว
โรงเรียนน้ําคําใหญ่วิทยา
โรงเรียนบ้านคูดินทราย

สังกัด
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

ที่
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด
โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล)
โรงเรียนดอนเสาโฮง (นิคมวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านแคน (วันครู ๒๕๐๓)
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง (สุขนาคธรรม)
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี
โรงเรียนบ้านหนองคูณ
โรงเรียนสามขาพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง
โรงเรียนหนอกตอกแปูนหนองมั่งวิทยา
โรงเรียนบ้านสาหร่าย
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
โรงเรียนบ้านโนนตาด
โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
โรงเรียนบ้านโพนพอุง
โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านแดง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
โรงเรียนบ้านเหนือ
โรงเรียนคุรุราษฏร์สามัคคี
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเปูา

สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

ที่
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒

ชือ่ สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนบ้านมะกอก
โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
โรงเรียนบ้านหน่อมฟูาเลื่อมวิทยา
โรงเรียนบ้านแจ้ง
โรงเรียนบ้านสําโรง
โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พานิชย์อนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง
โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา
โรงเรียนบ้านชานุวรรณ์ (ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
โรงเรียนบ้านคําพระ
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ
โรงเรียนบ้านภูดิน
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านปุาดวนพังหาด
โรงเรียนบ้านคูเมือง
โรงเรียนบ้านสระโพนทอง
โรงเรียนบ้านหินกอง
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
โรงเรียนบ้านแสนสี
โรงเรียนบ้านโพนแท่น
โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านกุดเขียว
โรงเรียนบ้านคงเมืองจอก
โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว
โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า

สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

ที่
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนขวัญเมือง
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองนกทา
โรงเรียนบ้านท่าเสียว
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านนาเมือง
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
โรงเรียนท่าสีดาวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองคํา
โรงเรียนบ้านกุดขุ่น
โรงเรียนเมืองหนองพอก
โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านโปุงประชาพัฒน์
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดอนเรือ
โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

ที่
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนบ้านโนนคําน้ําจั้นใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ
โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านลาด
โรงเรียนบ้านหวาย
(หวายวิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านหนองฟูา
โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
โรงเรียนหนองจอกวิทยา
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ําอ้อมพรหมมานุสรณ์
โรงเรียนบ้านโพน
โรงเรียนบ้านห้วยนา
โรงเรียนบ้านน้ําพาน
โรงเรียนบ้านท่าลี่
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59
โรงเรียนบ้านท่าบม
โรงเรียนบ้านอุมุง
โรงเรียนบ้านแก่งมี้
โรงเรียนบ้านปากหมาก
โรงเรียนบ้านนาแขม
โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านแสนสําราญ
โรงเรียนบ้านโปุง
โรงเรียนอนุบาลเลย
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑
สพป.เลย เขต ๑

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย

ที่
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านไร่ทาม
โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
โรงเรียนบ้านห้วยโตก
โรงเรียนเมืองเลย
โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
โรงเรียนบ้านไผโทน
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านกกดู่
โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
โรงเรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
โรงเรียนบ้านโคกสว่างปุาไม้งาม
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ
โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน
โรงเรียนบ้านซําไฮ
โรงเรียนบ้านซําบุ่น
โรงเรียนบ้านหนองตูม
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย
โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160
โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
โรงเรียนบ้านลาด
โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
โรงเรียนบ้านร่องปุาไผ่

สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย
สพป.เลย

สังกัด
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒

จังหวัด
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย

ที่
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเปูาเหนือ
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองตานา
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
โรงเรียนบ้านผาขาว
โรงเรียนบ้านสะแนน (สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านขุมเงิน
โรงเรียนบ้านผือฮี
โรงเรียนบ้านตูม (สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านกุดน้ําใสจานบกน้อย
โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา
โรงเรียนบ้านแจนแลน
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านสังข์
โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านคูเมือง
โรงเรียนบ้านจานทุ่ง
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง
โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ
โรงเรียนบ้านคําฮี
โรงเรียนบ้านดงมะหรี
โรงเรียนบ้านเชือก
โรงเรียนบ้านสําโรง
โรงเรียนบ้านซํา
โรงเรียนบ้านคําน้ําสร้าง
โรงเรียนบ้านเดิด
โรงเรียนบ้านคําน้ําเกี้ยง
โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม
โรงเรียนบ้านกุดเม่ง

สังกัด
สพป.เลย เขต ๒
สพป.เลย เขต ๒
สพป.เลย เขต ๒
สพป.เลย เขต ๒
สพป.เลย เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๑

จังหวัด
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ที่
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านชาดศาลา
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
โรงเรียนบ้านพืชคาม
โรงเรียนบ้านนางาม
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านกุดแห่
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย
โรงเรียนบ้านหนองเลิงคํา
โรงเรียนบ้านช่องเม็ก
โรงเรียนบ้านบะดอม
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
โรงเรียนบ้านดู่ลาด
โรงเรียนบ้านสีสุก

๔๓๗๐ โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว (ฉวีวรรณบรรณสาร
พิจิตรอุปถัมภ์)
๔๓๗๑ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน
๔๓๗๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเมย
๔๓๗๓ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา
๔๓๗๔ โรงเรียนบ้านนาโปุง
๔๓๗๕ โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม
๔๓๗๖ โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
๔๓๗๗ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสําราญโนนสวรรค์
๔๓๗๘ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคําไผ่ใต้
๔๓๗๙ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๔๓๘๐ โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
๔๓๘๑ โรงเรียนบ้านโนนหาด

สังกัด
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

สพป.ยโสธร เขต ๒

ยโสธร

สพป.ยโสธร
สพป.ยโสธร
สพป.ยโสธร
สพป.ยโสธร
สพป.ยโสธร
สพป.ยโสธร
สพป.ยโสธร
สพป.ยโสธร
สพป.ยโสธร
สพป.ยโสธร
สพป.ยโสธร

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒

ที่
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก
โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
โรงเรียนบ้านปุาขี้ยาง
โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านดงสําราญ
โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านคําเตย
โรงเรียนบ้านเตาไห
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกนาโก
โรงเรียนบ้านหนองชุม
โรงเรียนบ้านหัวงัว
โรงเรียนชุมชนบ้านกําแมด
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา
โรงเรียนบ้านคํากลาง
โรงเรียนบ้านหนองสําโรง
โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย
โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านผักขะ
โรงเรียนบ้านหมากเขียบ
โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าปุาสะแบง
โรงเรียนบ้านคอนกาม
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านคําเนียม(คําเนียมวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
โรงเรียนบ้านบก

สังกัด
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ยโสธร เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

ที่
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านซําโพธิ์
โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านลิงไอ
โรงเรียนขุมคําวิทยา
โรงเรียนชุมชนหนองสังข์
โรงเรียนบ้านทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองค้า
โรงเรียนบ้านหนองรัง
โรงเรียนบ้านกระแชง (คุรุราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ
โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านดินดําเหล่าเสนไต้
โรงเรียนบ้านปลาข่อ
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
โรงเรียนบ้านสบาย
โรงเรียนบ้านละเอาะ
โรงเรียนบ้านหนองบาง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านสะพุง
โรงเรียนบ้านน้ําเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านกะวัน
โรงเรียนบ้านจาน

สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

๔๔๔๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สํานักงานสลากกิน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
แบ่งสงเคราะห์ 60)

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

ที่
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา)
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านหนองโอง
โรงเรียนบ้านหนองหวาย
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
โรงเรียนบ้านเลิงแฝก
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโซงเลง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง (ราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ (คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนบ้านตาทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนสระกําแพงวิทยาคม
โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
โรงเรียนบ้านบุยาว
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
โรงเรียนบ้านจานแสนไชย
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
โรงเรียนบ้านพะวร
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.38.)
โรงเรียนบ้านโก
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

ที่
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ําอ้อมน้อย
โรงเรียนบ้านเชือก
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านค้อกําแพง
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านฮ่องวารี
โรงเรียนบ้านฮ่องข่า
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ
โรงเรียนบ้านเสียว
โรงเรียนบ้านหนองหงอก
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านครั่ง
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านตาโกน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
โรงเรียนบ้านกอย
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านปราสาท
โรงเรียนบ้านใจดี
โรงเรียนบ้านโพนปลัด
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีโรตารี่ 2
โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อส.พป.9)
โรงเรียนบ้านกอกหวาน

สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

ที่
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหลี่
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
โรงเรียนบ้านสําโรงตาเจ็น
โรงเรียนบ้านไฮเลิง
โรงเรียนบ้านกันตรวจ
โรงเรียนบ้านโคกเพชร
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านสนาย
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
โรงเรียนบ้านขอนแต้
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
โรงเรียนสวัสดีวิทยา
โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
โรงเรียนบ้านปะอุง
โรงเรียนบ้านนาตราว
โรงเรียนบ้านหนองอิไทย
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
โรงเรียนบ้านดองดึง
โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี
โรงเรียนบ้านเริงรมย์
โรงเรียนบ้านหนองระเยียว
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ
โรงเรียนบ้านกันจาน
โรงเรียนบ้านนาวา
โรงเรียนบ้านปุาใต้
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก

สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

ที่
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกฤษณา
โรงเรียนบ้านไทร
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านกะกํา
โรงเรียนบ้านขามทับขอน
โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
โรงเรียนบ้านตาดม
โรงเรียนบ้านละลม
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านโศกขามปูอม
โรงเรียนบ้านนารังกา
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
โรงเรียนบ้านระโยง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคํา
โรงเรียนบ้านดงหลวง
โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพัน มิตรภาพที่ ๒๑๑
โรงเรียนบ้านกุดสะกอย
โรงเรียนบ้านแปูนสามัคคีราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์
โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
โรงเรียนบ้านสนามบิน
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร

สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

ที่
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนนิรมัย
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"
โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
โรงเรียนสกลนคร (วันครู 201)
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อํานวย
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห
โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว
โรงเรียนผักแพวบํารุงวิทยา
โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
โรงเรียนบ้านด่านม่วงคํา
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา"
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ
โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง
โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์
โรงเรียนบ้านนาขาม
โรงเรียนบ้านน้ําพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี

สังกัด
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

ที่
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยแคน
โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
โรงเรียนบ้านนองกอมปุาขาว
โรงเรียนบ้านพะโค
โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนบ้านคําแหว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๒ (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านแร่
โรงเรียนบ้านวังยาง(วิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่
โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง
โรงเรียนบ้านนาตากาง
โรงเรียนบ้านตาลเลียน
โรงเรียนบ้านนาถ่อน
โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
โรงเรียนบ้านกุดจิกนาสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
โรงเรียนบ้านหนองแปน
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด
โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว
โรงเรียนบ้านคําสะแนน
โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกุล
โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
โรงเรียนบ้านดงบาก
โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

สังกัด
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป. สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๒

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

ที่
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
โรงเรียนบ้านเชิงชุม
โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคําโนนธาตุ
โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่
โรงเรียนบ้านดงสง่า
โรงเรียนบ้านอูนโคก
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านกุดนาขาม (เชิดชูวิทยาสาร)
โรงเรียนบ้านดงคําโพธิ์
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
โรงเรียนบ้านพังโคน (จําปาสามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านอูนดง
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ (ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนชุมชนส่องดาว
โรงเรียนบ้านภูตะคาม
โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
โรงเรียนบ้านหนองกุง (วาริชภูมิ)
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
โรงเรียนบ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา)
โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอํานวย)
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน

สังกัด
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

ที่
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองดินดํา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านสร้างแปูน
โรงเรียนบ้านแวง
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองน้อย
โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านทุ่งคํา
โรงเรียนชุมพลศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
โรงเรียนบ้านตาดภูวง
โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง
โรงเรียนบ้านบะฮี
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านโพนไผ่
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ

สังกัด
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

ที่
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านผักตบ
โรงเรียนบ้านตาล
โรงเรียนบ้านดอนหัน
โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย
โรงเรียนบ้านคําเจริญวิทยา
โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด
โรงเรียนบ้านนาเหมือง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง
โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า
โรงเรียนบ้านสงเปลือย
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
โรงเรียนชุมชนบ้านผั่งแดง
โรงเรียนบ้านบึง
โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม
โรงเรียนบ้านคําข่า
โรงเรียนบ้านนาสาวนาน
โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดํา
โรงเรียนบ้านนาเลา
โรงเรียนบ้านขาม (ขามเขตวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโคกสําราญ
โรงเรียนบ้านหนองเบญจ
โรงเรียนบ้านหนองหวาย
โรงเรียนบ้านดงสว่าง
โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองชาด
โรงเรียนบ้านโคกสีไค
โรงเรียนบ้านโนนทรายคํา
โรงเรียนบ้านคําชนดงต้อง
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

สังกัด
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

ที่
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฏร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง
โรงเรียนบ้านโคกสี (จตุรภูมิพิทยา)
โรงเรียนบ้านหวาย
โรงเรียนบ้านบึงโน
โรงเรียนบ้านคําเจริญราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน
โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อํานวย
โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก
โรงเรียนบ้านปทุมวาปี
โรงเรียนอภัยดํารงธรรม
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านเพีย
โรงเรียนบ้านกุดจาน
โรงเรียนบ้านดงเหนือ
โรงเรียนบ้านคํายาง
โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
โรงเรียนบ้านห้วยแสง
โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ
โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านวังหว้า
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
โรงเรียนบ้านโคกไม้ส้ม
โรงเรียนประชานาดอกไม้

สังกัด
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต
สพป.สกลนคร เขต

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

ที่
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านมาย
โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี
โรงเรียนบ้านวังโพน
โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม
โรงเรียนบ้านดอนทอย
โรงเรียนบ้านหนองสามขา
โรงเรียนบ้านท่าก้อน
โรงเรียนบ้านนาฮี
โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ฯ
โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคําค้ออํานวยวิทย์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านหินเหิบ
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านน้ําบุ้น
โรงเรียนบ้านบะยาว
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
โรงเรียนบ้านขอนแก่น
โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา
โรงเรียนบ้านพันษี
โรงเรียนบ้านช่างปี่
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านประทุมอายอง
โรงเรียนบ้านหนองสนิท
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน
โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา)
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
โรงเรียนบ้านตะตึงไถง

สังกัด
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

ที่
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกพระ
โรงเรียนบ้านขนาด
โรงเรียนบ้านบุฤาษี
โรงเรียนบ้านเมืองลีง
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
โรงเรียนบ้านสะโน
โรงเรียนบ้านตาอ็อง
โรงเรียนบ้านดินแดง
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
โรงเรียนบ้านศิริราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง
โรงเรียนบ้านราม
โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก
โรงเรียนบ้านขะเนก
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนบ้านโนนถ่อน
โรงเรียนบ้านกันจารย์
โรงเรียนบ้านผักไหม
โรงเรียนบึงวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย)
โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ
โรงเรียนบ้านหัวแรต
โรงเรียนบ้านบึงขวาง
โรงเรียนบ้านข่า
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน
โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านตาเมาะ
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนอนุบาลลําดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
โรงเรียนบ้านมะลูจรุง-หนองปริง
โรงเรียนบ้านภูมิสตึง

สังกัด
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑

จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

ที่
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโชคใต้
โรงเรียนอมรินทร์ราษฏร์วิทยา
โรงเรียนบ้านโคกเกาะ
โรงเรียนบ้านระวี
โรงเรียนบ้านทุ่งนาค
โรงเรียนบ้านอันโนง
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านลุ่มระวีวิทยา
โรงเรียนบ้านสดอ
โรงเรียนบ้านนาตังตะแบก
โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง
โรงเรียนบ้านตากแดด
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว
โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น
โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์
โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู
โรงเรียนบ้านบรมสุข
โรงเรียนบ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ)
โรงเรียนบ้านส้มปุอย
โรงเรียนบ้านอาโพน
โรงเรียนบ้านนาเกา
โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
โรงเรียนบ้านขยอง
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
โรงเรียนบ้านระหาร
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
โรงเรียนบ้านระกาสังแก
โรงเรียนบ้านหนองกระดาน
โรงเรียนบ้านตําปูง
โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น

สังกัด
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑

จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

ที่
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา)
โรงเรียนบ้านลุมพุก
โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา
โรงเรียนบ้านนาเสือก
โรงเรียนบ้านสลักได
โรงเรียนบ้านเสม็ด (ประชารัฐนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านจอมพระ
โรงเรียนบ้านวารีไพรศรี
โรงเรียนบ้านหนองกับ
โรงเรียนบ้านสําโรง
โรงเรียนบ้านขนวน
โรงเรียนบ้านดู๋โศก
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง

สังกัด
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป. สุรินทร์ เขต ๑

จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

๔๘๗๗

โรงเรียนบ้านบึง (สนง.สลากกินแบ่งสมทบสร้าง
253)

สพป. สุรินทร์ เขต ๑

สุรินทร์

๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑

โรงเรียนบ้านอําปึลสนวน
โรงเรียนสระขุดดงสําราญวิทยา
โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านสําโรง
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง
โรงเรียนบ้านตึกชุม
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่
โรงเรียนบ้านยางกระจับ
โรงเรียนบ้านตานบ
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
โรงเรียนบ้านโพนขวาว

สพป. สุรินทร์ เขต ๑
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒

สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

๔๘๙๒
ที่
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓

โรงเรียนบ้านตาฮะ
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนบ้านโนนโพ
โรงเรียนบ้านนางเข็ม
โรงเรียนบ้านเปิด
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด
โรงเรียนบ้านช่องยางชุม
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา)
โรงเรียนบ้านโนนจําปา
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านอาจญา
โรงเรียนบ้านไกลเสนียด
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
โรงเรียนบ้านม่วงมูล
โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่
โรงเรียนบ้านหนองอีดํา
โรงเรียนบ้านอาคุณ
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านบะ
โรงเรียนบ้านตาทิตย์
โรงเรียนบ้านหนองบึง
โรงเรียนบ้านหนองเทพ
โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง
โรงเรียนบ้านผํา
โรงเรียนบ้านสําโรง
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า"คุรุราษฎร์เสริมวิทย์"

สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒

สุรินทร์
จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

๔๙๒๔
ที่
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
โรงเรียนบ้านผักไหม
โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี
รงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านตากลาง
โรงเรียนบ้านตระมูง
โรงเรียนบ้านสนบ
โรงเรียนบ้านศรีมงคล
โรงเรียนดมวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านตาพราม
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านลันแต้
โรงเรียนบ้านชําเบง
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
โรงเรียนราษฏร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านกระสัง
โรงเรียนบ้านโตงน้อย
โรงเรียนหนองโสนวิทยา
โรงเรียนบ้านซอนแตก
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
โรงเรียนบ้านเถกิง
โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
โรงเรียนบ้านจารย์
โรงเรียนบ้านขนาดมอญ
โรงเรียนบ้านปวงตึก
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โรงเรียนบ้านโดง
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนบ้านสังขะ
โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี

สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓

สุรินทร์
จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

๔๙๕๖
ที่
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗

โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเสรียง
โรงเรียนบ้านสนวน
โรงเรียนจตุคามวิทยา
โรงเรียนบ้านหลัก
โรงเรียนบ้านอู่โลก
โรงเรียนบ้านมะเมียง
โรงเรียนบ้านถนนหัก
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
โรงเรียนมหาราช 4
โรงเรียนบ้านนาครอง
โรงเรียนบ้านจีกแดก
โรงเรียนบ้านไทร
โรงเรียนบ้านลําดวนพัฒนา
โรงเรียนบ้านตาเบา
โรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)
โรงเรียนบ้านทุ่งมน
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านสองสะโกม
โรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา
โรงเรียนบ้านโคกเพชร
โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
โรงเรียนบ้านกําไสจาน
โรงเรียนบ้านพนม
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านโคกจําเริญ
โรงเรียนบ้านพลวง
โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านตาเสาะ
โรงเรียนบ้านสีโค
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓

สุรินทร์
จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

๔๙๘๘
ที่
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙

โรงเรียนบ้านยาง (สารกิจราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนปราสาท
โรงเรียนบ้านปราสาท
โรงเรียนบ้านบุอันโนง
โรงเรียนบ้านละลมธะไซ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3
โรงเรียนบ้านคลอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านกระวัน
โรงเรียนบ้านโคกบุ
โรงเรียนบ้านลําดวน
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
โรงเรียนบ้านเซิม
โรงเรียนบ้านกุดแกลบ
โรงเรียนบ้านนาเมย
โรงเรียนบ้านโคกหัวภู
โรงเรียนบ้านห้วยน้ําเย็น
โรงเรียนบ้านหนองแหวน
โรงเรียนบ้านดงสระพัง
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ ๑
โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย
โรงเรียนบ้านหนองคอน
โรงเรียนบ้านโพนแพง
โรงเรียนบ้านนาคํามูลชมภูพร
โรงเรียนบ้านนาสิงห์
โรงเรียนบ้านหนองแคมดอนสนุก
โรงเรียนบ้านโพนทัน
โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์

สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.สุรินทร์ เขต ๓
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒

สุรินทร์
จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย

๕๐๒๐
ที่
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านวัดหลวง
โรงเรียนบ้านต้อน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านตงกําพี้
โรงเรียนบ้านนาตาล
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านคําจําปา
โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
โรงเรียนบ้านท่านหนองพันทา
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม
โรงเรียนซําขอนแก่นวิทย์
โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
โรงเรียนบ้านหนองด่าน
โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ํากงวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนปุาหว้านเชียงฮาย
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านต่างแคน
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
โรงเรียนชุมชนวังปลาปูอมวิทยศึกษา

สพป.หนองคาย เขต ๒
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป.หนองคาย เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒

หนองคาย
จังหวัด
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู

๕๐๕๒
ที่
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
โรงเรียนบ้านนาสมนึก
โรงเรียนบ้านหัวภู
โรงเรียนนาแต้โคกสําราญ
โรงเรียนชุมชนบานไร่สีสุก
โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา
โรงเรียนบ้านห้วย (คุรุประชาคาร)
โรงเรียนบ้านจานลาน
โรงเรียนบ้านนิคม
โรงเรียนบ้านกุดน้ํากิน
โรงเรียนบ้านคึมใหญ่
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําปลีก
โรงเรียนบ้านนาเรือง
โรงเรียนบ้านคําเดือย
โรงเรียนเพียงหลวง9 (ในทูลกระหม่อมหญิงฯ)
โรงเรียนบ้านนาสีดา
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล
โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
โรงเรียนบ้านคํากลางคําสมบูรณ์
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย
โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า

สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สังกัด
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป. หนองบัวลําภู เขต ๒
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ

หนองบัวลําภู
จังหวัด
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ

๕๐๘๔
ที่
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕

โรงเรียนบ้านตําแย (ประชาสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน
โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย
โรงเรียนบ้านนาคู (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ฯ)
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
โรงเรียนบ้านหัวดงหนองคลอง
โรงเรียนบ้านโนนแคน
โรงเรียนโคกขาดกลางท่าโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านม่วงโปูหนองน้ําขุ่น
โรงเรียนบ้านชูชาติ
โรงเรียนเมืองอํานาจเจริญ
โรงเรียนบ้านคึมข่า
โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา
โรเงรียนโสกโดนคําไหลคําเตย
โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคํางูเหลือม
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
โรงเรียนอนุบาลหัวตพาน (รัตนวารี)
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านคําข่า
โรงเรียนบ้านเปูา
โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์
โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง
โรงเรียนบ้านโนนจาน
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง

สพป.อํานาจเจริญ
สังกัด
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ
จังหวัด
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ

๕๑๑๖
ที่
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗

โรงเรียนบ้านทวีผล
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์
โรงเรียนมิ่งมงคล
โรงเรียนบ้านนาคําสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี
โรงเรียนบ้านวังแคน
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง
โรงเรียนบ้านนายม
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
โรงเรียนนาวังกุดตากล้า
โรงเรียนบ้านดอนไร่
โรงเรียนบ้านนาคําสามัคคี
โรงเรียนบ้านไก่คํา
โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่
โรงเรียนบ้านโสกใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์
โรงเรียนบ้านลือนาคํา
โรงเรียนบ้านโปุงหิน
โรงเรียนบ้านหนองแมงดา
โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น
โรงเรียนบ้านโนนกุง
โรงเรียนบ้านคันสูง
โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคํา
โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนหนองไฮวิทยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓

สพป.อํานาจเจริญ
สังกัด
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

อํานาจเจริญ
จังหวัด
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

๕๑๔๘
ที่
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙

โรงเรียนบ้านคํากลิ้ง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านนาสะอาด
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว
โรงเรียนชุนชนหนองแสง
โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
โรงเรียนบ้านโก่ย
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
โรงเรียนบ้านท่าหนาด
โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง
โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่
โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา)
โรงเรียนมิตรภาพ ๖
โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาเยีย
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่
โรงเรียนบ้านโสกน้ําขาว
โรงเรียนบ้านนาแอง
โรงเรียนบ้านยวด
โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านผาสิงห์
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ
โรงเรียนบ้านดงขันทอง
โรงเรียนบ้านยางซอง

สพป. อุดรธานี เขต
สังกัด
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต
สพป. อุดรธานี เขต

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

อุดรธานี
จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

๕๑๘๐
ที่
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
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โรงเรียนบ้านหม้อ
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง
โรงเรียนบ้านเชียงพิณ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๕
โรงเรียนบ้านดอนอุดมโนนยาง (เนยอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหลุบหวายปุาขาม
โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน
โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านดงผักเทียม
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านเลา
โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คํา
โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านนาทาม
โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง
โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ํา
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
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โรงเรียนบ้านนาพัง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสร้างแปูน
โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านหมู่ม่นโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
โรงเรียนบ้านโพนเลา
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตูม
โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง
โรงเรียนบ้านโนนสําราญ
โรงเรียนบ้านหนองขุนเหล่าหลักวิทยา
โรงเรียนบ้านเตาไห
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านโดนเดื่อ
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านเลื่อม
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม
โรงเรียนบ้านไชยฟอง
โรงเรียนบ้านน้ําพ่น
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
โรงเรียนบ้านนาทราย
โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ ๑๘๗
โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา
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โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนบุญมี
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านแมด
โรงเรียนบ้านนาหยาด
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านจําปาประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
โรงเรียนบ้านจําปาวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย
โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุนปุน
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ําย้อย
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ
โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี
โรงเรียนบ้านคําไผ่
โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านกุดขนวน
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านนาเหล่า
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
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โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคํา
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา
โรงเรียนบ้านโนนจําปาประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ
โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง
โรงเรียนบ้านโนนอํานวย
โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ
โรงเรียนชุมชนจําปี
โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนบ้านสมดี
โรงเรียนคํากุงประชานุกูล
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง
โรงเรียนบ้านคํายาง
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแก
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์
โรงเรียนบ้านค้อน้อย
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านกุดยาง
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
โรงเรียนบ้านม่วงดง
โรงเรียนบ้านคําเต้าแก้วหินลาด
โรงเรียนบ้านท่าแร่
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านโนนมะข่า

สพป.อุดรธานี เขต ๒
สังกัด
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒

อุดรธานี
จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

๕๓๐๘
ที่
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์ฯ
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนบ้านเมืองปัง
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง
โรงเรียนบ้านห้วยกองสี
โรงเรียนบ้านปอ
โรงเรียนบ้านท่ายม
โรงเรียนบ้านคําบอนประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านนาฝาย
โรงเรียนบ้านทับไฮ
โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
โรงเรียนบ้านโนนเชียงคํา
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนบ้านคําคือพิทยศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านคําเมยวิทยาคม
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านคําเจริญ
โรงเรียนบ้านสี่แจ
โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้ง
โรงเรียนบ้านดงเรือง
โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านเชียงแหว
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน

สพป.อุดรธานี เขต ๒
สังกัด
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒

อุดรธานี
จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

๕๓๔๐
ที่
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑

โรงเรียนบ้านเซียบ
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดปุาทรงธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
โรงเรียนบ้านพันดอน
โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนท่าลีศรีสุขวิทยา
โรงเรียนบ้านปุาหวาย
โรงเรียนบ้านโปร่ง
โรงเรียบ้านแสงสว่าง
โรงรียนบ้านนาแก
โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย
โรงเรียนบ้านกุดประชุมนาชุมพร
โรงเรียนผาสุกประชานุกูล
โรงเรียนบ้านกงทอง
โรงเรียนคําไฮพิทยาคม
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านดงง่ามนางาม
โรงเรียนหาญใจพิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง
โรงเรียนบ้านนายูง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนมะยาวพัฒนาศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง
โรงเรียนบ้านดอนนางคํา
โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู ๒๕๐๒)

สพป.อุดรธานี เขต ๒
สังกัด
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๒
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓

อุดรธานี
จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

๕๓๗๒
ที่
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกล้า
โรงเรียนบ้านพังงู
โรงเรียนบ้านเพ็กคําบากหายโศก
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน
โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)
โรงเรียนบ้านปูลู
โรงเรียนบ้านเพียปูุหนองเรือ
โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร
โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน
โรงเรียนบ้านปากดง
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองลาด
โรงเรียนบ้านกําแมดคําเจริญ
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านดงดารา
โรงเรียนชุมชนกุดค้า
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
โรงเรียนชุมชนคําตานาหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่วัดเวฬุวันอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านปุาเปูา
โรงเรียนบ้านนาไหม
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี

สพป.อุดรธานี เขต ๓
สังกัด
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓

อุดรธานี
จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

๕๔๐๔
ที่
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕

โรงเรียนบ้านโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนายม
โรงเรียนบ้านปอพาน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว
โรงเรียนบ้านคําแคนแก่นคูณ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองนกทา
โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง
โรงเรียนบ้านขาวัว
โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านยา
โรงเรียนร่มเกล้า 2
โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
โรงเรียนบ้านภูดิน
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา
โรงเรียนบ้านกาลึม
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านคําด้วง
โรงเรียนหนองกุงวังแสง
โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว
โรงเรียนบ้านหายโศก
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์

สพป.อุดรธานี เขต ๓
สังกัด
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป.อุดรธานี เขต ๓
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔

อุดรธานี
จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

๕๔๓๖
ที่
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗

โรงเรียนบ้านโพน
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวาย
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านนาเตย
โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านติ้ว
โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์
โรงเรียนบ้านนาสี
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านหินตั้ง
โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย
โรงเรียนบ้านโสกแกคําเจริญ
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘
โรงเรียนบ้านถิ่น
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
โรงเรียนเมืองอุบล
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

โรงเรียนบ้านข่าโคม
โรงเรียนบ้านขามใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคําเจริญ
โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
โรงเรียนบ้านผาแก้ว
โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)
โรงเรียนบ้านสหธาตุสามัคคี (บําเพ็ญพิทยาคาร)

สพป. อุดรธานี เขต ๔
สังกัด
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป. อุดรธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

อุดรธานี
จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

๕๔๖๘
ที่
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดินดําคําไฮ (หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านนาคําใหญ่ (ราษฎร์บริบาล)
โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปุอย
โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านปุาก่อ
โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา)
โรงเรียนบ้านนามน
โรงเรียนบ้านชีทวน
โรงเรียนบ้านท่าวารี
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
โรงเรียนบ้านหนองขอน (ประชารัฐนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ําคําแดง (มนต์ชัยเวทย์ววิ รณ์)

โรงเรียนบ้านหนองช้าง (ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านหนองเค็ม
โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
โรงเรียนบ้านเปูา
โรงเรียนบ้านคําไฮน้อย
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
โรงเรียนบ้านแต้ใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

อุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

๕๕๐๐
ที่
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุูน (ศาสนานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตาดแต้
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
โรงเรียนบ้านตาดโตน
โรงเรียนบ้านเปูา (รัฐราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านกุดยาลวน
โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
โรงเรียนบ้านกระเดียน
โรงเรียนบ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านเล้า
โรงเรียนบ้านทม
โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
โรงเรียนบ้านศรีสุข
โรงเรียนบ้านดอนจิก
โรงเรียนบ้านนายูง
โรงเรียนบ้านบาก
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
โรงเรียนบ้านผอบ ณ นคร ๑
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
โรงเรียนบ้านคํากลาง
โรงเรียนบ้านสองคอน
โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนบ้านบก
โรงเรียนชุมชนบ้านขามปูอม
โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน
โรงเรียนบ้านกุศกร
โรงเรียนบ้านสร้างโพน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

อุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

๕๕๓๒
ที่
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓

โรงเรียนบ้านหนองแดง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนหมู
โรงเรียนบ้านฮี
โรงเรียนเกษมบ้านนาคํา
โรงเรียนบ้านเกษม
โรงเรียนบ้านนาจ่าย
โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม
โรงเรียนบ้านกาจับ
โรงเรียนบ้านแพง
โรงเรียนบ้านคําไหล
โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
โรงเรียนบ้านนาพิน
โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนหอม
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
โรงเรียนบ้านแสนอุดม
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
โรงเรียนบ้านฟูาห่วน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
โรงเรียนบ้านนาแวง
โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านหนองนกทา
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านเลาะ
โรงเรียนบ้านดอนชาด
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
โรงเรียนบ้านสําโรง
โรงเรียนบ้านโสกชัน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

อุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

๕๕๖๔
ที่
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕

โรงเรียนบ้านโปุงเปูา
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทราย
โรงเรียนบ้านปากแซง
โรงเรียนบ้านนาชุม
โรงเรียนบ้านด่านฮัง
โรงเรียนบ้านคันพะลาน
โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง
โรงเรียนบ้านโนนย่านาง
โรงเรียนบ้านไร่ใต้
โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์))
โรงเรียนบ้านจันทัย
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
โรงเรียนบ้านซะซอม
โรงเรียนบ้านนาเอือด
โรงเรียนบ้านวังแคน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87
โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี
โรงเรียนบ้านดอนพันชาด
โรงเรียนบ้านม่วงโคน
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านภูหล่น
โรงเรียนบ้านปุากุงน้อย
โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
โรงเรียนบ้านแก้งกอก
โรงเรียนบ้านบุ่งคํา
โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

อุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

๕๕๙๖
ที่
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗

โรงเรียนบ้านหนองโน
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกุ่ม
โรงเรียนบ้านตามุย
โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้
โรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลง
โรงเรียนบ้านโนนก่อ
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่(อ.พิบูลมังสาหาร)
โรงเรียนบ้านสวาสดิ์
โรงเรียนบ้านคําหมาไนร่องเข
โรงเรียนบ้านโนนกาหลง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว
โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
โรงเรียนบ้านม่วงฮี
โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
โรงเรียนบ้านลาดวารี
โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์ฯ)
โรงเรียนบ้านหนองกอก
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
โรงเรียนบ้านแก่งกบ
โรงเรียนบ้านวังพอก
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
โรงเรียนบ้านแขมเหนือ
โรงเรียนบ้านแขมใต้
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(อ.ศรีเมืองใหม่)
โรงเรียนบ้านคําไหล

สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

อุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

๕๖๒๘
ที่
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙

โรงเรียนบ้านคําผ่าน
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านนาคอ
โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านดอนตะลี
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
โรงเรียนบ้านกุดระงุม
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านบัวท่า
โรงเรียนบ้านบัวเทิง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอก
โรงเรียนบ้านคูสว่าง
โรงเรียนบ้านกุดชุม
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเปุง
โรงเรียนบ้านคํานางรวย
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านห่องขอน
โรงเรียนบ้านคอนสาย
โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย
โรงเรียนบ้านโนนแคน
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง
โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านคําสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง

สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔

อุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

๕๖๖๐
ที่
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑

โรงเรียนบ้านนางาม
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบัววัด
โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง
โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา)
โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง
โรงเรียนบ้านกะแอก
โรงเรียนบ้านอาเลา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา
โรงเรียนบ้านซําหวาย
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคํา
โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านดอนยาว
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา
โรงเรียนหนองโพดวิทยา
โรงเรียนเมืองเดช
โรงเรียนบ้านนากระแซง
โรงเรียนบ้านโนนบก
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านคําบอน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๔
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕

อุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

๕๖๙๒
ที่
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓

โรงเรียนบ้านแก้ง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
โรงเรียนเวตวันวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองดุม
โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
โรงเรียนบ้านดอนม่วย
โรงเรียนบ้านหนองกบ
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านดวน
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต
โรงเรียนบ้านปุาสน
โรงเรียนบ้านคํานาแซง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองบัว (อ.บุณฑริก)
โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
โรงเรียนสมสะอาดสวนฝูาย
โรงเรียนบ้านนาอุดม
โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
โรงเรียนบ้านคําครั่ง
โรงเรียนบ้านนาห่อม
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านห่องเตย
โรงเรียนบ้านโนนแคน
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
โรงเรียนบ้านตาโอง
โรงเรียนบ้านห่องคํา
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย

สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕

อุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

๕๗๒๔
ที่
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕

โรงเรียนบ้านสร้างหอม
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคําม่วง
โรงเรียนบ้านหนองบัว (อ.เดชอุดม)
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
โรงเรียนบ้านทับไฮ
โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
โรงเรียนบ้านห้วยข่า
โรงเรียนบ้านนานวล
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
โรงเรียนบ้านหนองสําราญ
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านโนนสูง(อ.บุณฑริก)
โรงเรียนบ้านตาโม
โรงเรียนบ้านปุาเตี้ย
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
โรงเรียนบ้านซําสะกวยน้อย
โรงเรียนบ้านห่องปอ
โรงเรียนบ้านประหูต
โรงเรียนบ้านซํางู
โรงเรียนบ้านบัวทอง
โรงเรียนบ้านน้ําขุ่น
โรงเรียนบ้านโนนสําราญ
โรงเรียนบ้านจันลา
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
โรงเรียนเชียงคาน
โรงเรียนท่าลีวิทยา
โรงเรียนกุคสะเทียนวิทยาคาร
โรงเรียนหนองพินวิทยาคม

สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพป.อุบลราชธานี เขต ๕
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙

อุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย

๕๗๕๖
ที่
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
โรงเรียนนาแห้ววิทยา
โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
โรงเรียนน้ําสวยพิทยาสรรพ์
โรงเรียนคอนสาวิทยา
โรงเรียนเซไลวิทยาคม
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม

๕๗๖๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
หนองบัวลําภู
๕๗๖๗ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
๕๗๖๘ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม
๕๗๖๙ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
๕๗๗๐ โรงเรียนวังหลวงวิทยาสรรค์
๕๗๗๑ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาคม
๕๗๗๒ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ
๕๗๗๓ โรงเรียนบึงโขงหลงพิทยาคม
๕๗๗๔ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
๕๗๗๕ โรงเรียนน้ําสวยวิทยา
๕๗๗๖ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
๕๗๗๗ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
๕๗๗๘ โรงเรียนท่าบ่อ
๕๗๗๙ โรงเรียนโนนคําพิทยาคม
๕๗๘๐ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
๕๗๘๑ โรงเรียนนาดีพิทยาคม
๕๗๘๒ โรงเรียนฝางพิทยาคม
๕๗๘๓ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
๕๗๘๔ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
๕๗๘๕ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
๕๗๘๖ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม

สพม. เขต ๑๙
สังกัด
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙

เลย

สพม. เขต ๑๙

หนองบัวลําภู

สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๑๙
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๑
สพม. เขต ๒๒

หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
บึงกาฬ
บึงกาฬ
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
บึงกาฬ
บึงกาฬ
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
บึงกาฬ
นครพนม

จังหวัด
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
หนองบัวลําภู

๕๗๘๗
ที่
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
โรงเรียนคําเตยอุปถัมภ์
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
โรงเรียนค้อวิทยาคม
โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
โรงเรียนสามผงวิทยาคม
โรงเรียนพะทายพิทยาคาม
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
โรงเรียนคําบอกวิทยาคาร
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนดงหลวงวิทยา
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
โรงเรียนลําปลาหางวิทยา
โรงเรียนบ้านบะฮีวิทยาคม
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม
โรงเรียนโคกศรีเมือง

สพม. เขต ๒๒
สังกัด
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๒
สพม. เขต ๒๓
สพม. เขต ๒๓
สพม. เขต ๒๓
สพม. เขต ๒๓
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๔

นครพนม
จังหวัด
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์

๕๘๑๙
ที่
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔

โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
โรงเรียนวังลิ้นฟูาวิทยาคม

๕๘๒๕ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที (พระราช
บัณฑิต ชัยทวีคุตตจิตโต อุปถัมภ์)
๕๘๒๖ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
๕๘๒๗ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
๕๘๒๘ โรงเรียนคําม่วง
๕๘๒๙ โรงเรียนกมลาไสย
๕๘๓๐ โรงเรียนภูผาม่าน
๕๘๓๑ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
๕๘๓๒ โรงเรียนน้ําพองศึกษา
๕๘๓๓ โรงเรียนชุมแพวิทยายน
๕๘๓๔ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
๕๘๓๕ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
๕๘๓๖ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
๕๘๓๗ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
๕๘๓๘ โรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
๕๘๓๙ โรงเรียนนครขอนแก่น
๕๘๔๐ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
๕๘๔๑ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
๕๘๔๒ โรงเรียนมัญจาศึกษา
๕๘๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
๕๘๔๔ โรงเรียนนาจานศึกษา
๕๘๔๕ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
๕๘๔๖ โรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
๕๘๔๗ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
๕๘๔๘ โรงเรียนเลิงนกทา
๕๘๔๙ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

สพม. เขต ๒๔
สังกัด
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๔

กาฬสินธุ์
จังหวัด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์

สพม. เขต ๒๔

กาฬสินธุ์

สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๔
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๕
สพม. เขต ๒๖
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘

กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

๕๘๕๐
ที่
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนปุาติ้ววิทยา
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทย์
โรงเรียนกําแมดขันติธรรมวิทยา
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
โรงเรียนคําเตยวิทยาคม
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
โรงเรียนกระแชงวิทยา
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
โรงเรียนปรางค์กู่
โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา
โรงเรียนส้มปุอยพิทยาคม
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ศรีสะเกษ
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
โรงเรียนสวายพิทยาคม
โรงเรียนลิ้นฟูาพิทยาคม
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
โรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา

สพม. เขต ๒๘
สังกัด
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘

ยโสธร
จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

สพม. เขต ๒๘

ศรีสะเกษ

สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘

ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

โรงเรียนน้ําคําวิทยา
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
โรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์
โรงเรียนกําแพง
โรงเรียนละทายวิทยา
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
โรงเรียนขุขันธ์
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
โรงเรียนหนองคูวิทยา
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหม
๕๘๙๙ ดิเรกอนุสรณ์)
๕๘๘๑
ที่
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘

๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑

โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
โรงเรีรยนสหธาตุศึกษา
โรงเรียนศรีน้ําคําศึกษา
โรงเรียนนารีนุกูล 2
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร

สพม. เขต ๒๘
สังกัด
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘

ศรีสะเกษ
จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

สพม. เขต ๒๘

ศรีสะเกษ

สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๘
สพม. เขต ๒๙
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สพม. เขต ๒๙
สพม. เขต ๒๙
สพม. เขต ๒๙
สพม. เขต ๒๙

ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

๕๙๑๒
ที่
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ชือ่ สถานศึกษา
โรงเรียนวิจิตราพิทยา
โรงเรียนอํานาจเจริญ
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
โรงเรียนคําเขื่อนแก้ววิทยาคม
โรงเรียนลืออํานาจวิทยาคม
โรงเรียนจิกดู่วิทยา
โรงเรียนมัธยมแมด
โรงเรียนคูเมืองวิทยา
โรงเรียนชีลองวิทยา
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
โรงเรียนปูุด้วงศึกษาลัย
โรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
โรงเรียนคอนสวรรค์
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนหนองกวดวัฒนา
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

สพม. เขต ๒๙
สังกัด
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สพม. เขต ๓๐
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อุบลราชธานี
จังหวัด
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อํานาจเจริญ
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ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
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ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

๕๙๔๔
ที่
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙

โรงเรียนบึงพะไล
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
โรงเรียนบุญวัฒนา 2
โรงเรียนลําทะเมนไชยพิทยาคม
โรงเรียนจระเข้สังฆกิจวิทยา
โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา
โรงเรียนจักราชวิทยา
โรงเรียนสีดาวิทยา
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โรงเรียนลําดวนพิทยาคม
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
โรงเรียนทเมนชัยพิทยาคม
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
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นครราชสีมา
จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.

กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
สงขลา

ภาคใต้
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔

กศน.อําเภอคลองท่อม
กศน.อําเภอเกาะลันตา
กศน.อําเภออ่าวลึก
กศน.อําเภอเหนือคลอง
กศน.อําเภอสทิงพระ

๕๙๗๕
ที่
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖

กศน.อําเภอจะนะ
ชื่อสถานศึกษา
กศน.อําเภอเมืองสงขลา
กศน.อําเภอหาดใหญ่
กศน.อําเภอระโนด
กศน.อําเภอคลองหอยโข่ง
กศน.อําเภอปุาพะยอม
กศน.อําเภอศรีบรรพต
กศน.อําเภอบางแก้ว
กศน.อําเภอควนขนุน
กศน.อําเภอปุาบอน
กศน.อําเภอเมืองพังงา
กศน.อําเภอทับปุด
กศน.อําเภอคุระบุรี
กศน.อําเภอท้ายเหมือง
กศน.อําเภอตะกั่วปุา
กศน.อําเภอเกาะยาว
กศน.อําเภอสวี
กศน.อําเภอเมืองชุมพร
กศน.อําเภอพะโต๊ะ
กศน.อําเภอสุไหงปาดี
กศน.อําเภอรือเสาะ
กศน.อําเภอแว้ง
กศน.อําเภอบาเจาะ
กศน.อําเภอควนโดน
กศน.อําเภอทุ่งหว้า
กศน.อําเภอควนกาหลง
กศน.อําเภอละงู
กศน.อําเภอมะนัง
กศน.อําเภอบ้านนาสาร
กศน.อําเภอท่าชนะ
กศน.อําเภอพระแสง
กศน.อําเภอคีรีรัฐนิคม

สํานักงาน กศน.
สังกัด
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.

สงขลา
จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

๖๐๐๗
ที่
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘

กศน.อําเภอพนม
ชื่อสถานศึกษา
กศน.อําเภอเคียนซา
กศน.อําเภอท่าฉาง
กศน.อําเภอกาญจนดิษฐ์
กศน.อําเภอละอุ่น
กศน.อําเภอกระบุรี
กศน.อําเภอเมืองระนอง
กศน.อําเภอย่านตาขาว
กศน.อําเภอปะเหลียน
กศน.อําเภอวังวิเศษ
กศน.อําเภอสิเกา
กศน.อําเภอรัษฎา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗
โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44
โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ
โรงเรียนบ้านหนองทะเล
โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
โรงเรียนบ้านหนองจูด
โรงเรียนบ้านนาพรุ
โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์
โรงเรียนบ้านแซงเปิง
โรงเรียนบ้านควนต่อ
โรงเรียนบ้านนาปง
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านโล๊ะใหญ่
โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง
โรงเรียนบ้านหลังโสด
โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2

โรงเรียนบ้านคลองหิน
โรงเรียนบ้านเขาพนม

สํานักงาน กศน.
สังกัด
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่

สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่

๖๐๓๙
ที่
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐

สพป. กระบี่

โรงเรียนบ้านทับพล

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
โรงเรียนบ้านกอตง
โรงเรียนวัดไพรสันฑ์
โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง
โรงเรียนบ้านถ้ําเพชร
โรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือ
โรงเรียนบ้านบากัน
โรงเรียนวิทยาประชาคม
โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ

โรงเรียนบ้านคลองพระยา
โรงเรียนบ้านบางเหียน
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
โรงเรียนบ้านควนม่วง
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านคลองกํา
โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี

โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์
โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ
โรงเรียนบ้านเขาตั้ง

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน
โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน
โรงเรียนบ้านเนินทอง
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้
โรงเรียนบ้านหัวว่าว
โรงเรียนบ้านหาดส้มแปูน
โรงเรียนบ้านจันทึง
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านละมุ

สังกัด
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป. กระบี่
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑

กระบี่
จังหวัด
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร

๖๐๗๑
ที่
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ําสิงห์
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
โรงเรียนบ้านคลองสูบ
โรงเรียนบ้านในห้วย
โรงเรียนวัดดอนมะม่วง
โรงเรียนวัดทุ่งคา
โรงเรียนวัดน้อมถวาย
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
โรงเรียนบ้านปากน้ํา (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านบางคอย
โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร
โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐
โรงเรียนประชานิคม 4
โรงเรียนชุมชนประชานิคม
โรงเรียนบ้านท่าลานทอง
โรงเรียนบ้านเหมืองทอง
โรงเรียนบ้านหนองเขียน
โรงเรียนประชาสันติ
โรงเรียนวัดบางแหวน
โรงเรียนวัดขุนกระทิง
โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์
โรงเรียนบ้านคอกม้า
โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย
โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านน้ําพุ
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
โรงเรียนบ้านตาหงษ์
โรงเรียนบ้านยายไท
โรงเรียนวัดบางลึก
โรงเรียนบ้านหาดหงส์

สพป.ชุมพร เขต ๑
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑

ชุมพร
จังหวัด
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร

๖๑๐๓
ที่
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔

โรงเรียนประชาพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนทราย
โรงเรียนบ้านบางจาก
โรงเรียนอนุบาลประทิว
โรงเรียนวัดดอนเมือง
โรงเรียนวัดหูรอ
โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โรงเรียนชุมชนบ้านดุริง(มิตรภาพที่ ๒๕)
โรงเรียนบ้านถ้ําธง
โรงเรียนบ้านดอนนน
โรงเรียนบ้านบางหยี
โรงเรียนบ้านเขาทะลุ
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
โรงเรียนบ้านทับใหม่
โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านเขาล้าน
โรงเรียนบ้านไทรล่า
โรงเรียนบ้านในหุบ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
โรงเรียนบ้านสามแยกจําปา
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลวง
โรงเรียนวัดธัญญาราม
โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
โรงเรียนบ้านเขาค่าย
โรงเรียนบ้านคู
โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง

สพป.ชุมพร เขต ๑
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑

ชุมพร
จังหวัด
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร

๖๑๓๕
ที่
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดดอนชัย
โรงเรียนบ้านทับช้าง
โรงเรียนบ้านหนองปลา
โรงเรียนบ้านปากน้ําหลังสวน "ประชานุเคราะห์"
โรงเรียนบ้านเขาแงน
โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
โรงเรียนวัดพะงุ้น
โรงเรียนค่ายลูกเสืออําเภอสวี
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านวังปลา
โรงเรียนบ้านปังหวาน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม
โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ
โรงเรียนบ้านท่าคลอง
โรงเรียนบ้านท่าบันได
โรงเรียนบ้านบางด้วน
โรงเรียนวัดนานอน
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
โรงเรียนบ้านควนยวน
โรงเรียนวัดน้ําผุด
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย
โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์
โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ
โรงเรียนบ้านโคกชะแง้
โรงเรียนบ้านห้วยไทร
โรงเรียนวัดมงคลสถาน
โรงเรียนบ้านเขาติง
โรงเรียนบ้านลิพัง
โรงเรียนบ้านทุ่งกอ

สพป.ชุมพร เขต ๑
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑

ชุมพร
จังหวัด
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

๖๑๖๗
ที่
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘

โรงเรียนหาดสําราญ
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธาราม
โรงเรียนบ้านหนองยวน
โรงเรียนบ้านทุ่งส้มปุอย
โรงเรียนบ้านไร่พรุ
โรงเรียนบ้านนายายหม่อม
โรงเรียนบ้านควนปริง
โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
โรงเรียนวัดหนองสมาน
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
โรงเรียนวัดปากปรน
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
โรงเรียนวัดธรรมาราม
โรงเรียนบ้านบ้าหวี
โรงเรียนวัดหนองเป็ด
โรงเรียนวัดควนสีนวล
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
โรงเรียนวัดบางดี
โรงเรียนบ้านไสบ่อ
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
โรงเรียนวัดน้ําฉ่า
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
โรงเรียนวัดเขา
โรงเรียนบ้านบางคราม
โรงเรียนบ้านต้นไทร
โรงเรียนบ้านทุ่งยาง
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
โรงเรียนบ้านโตน
โรงเรียนวัดนาวง

สพป. ตรัง เขต ๑
สังกัด
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป. ตรัง เขต ๑
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒

ตรัง
จังหวัด
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

๖๑๙๙
ที่
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐

โรงเรียนวัดห้วยนาง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านควนอารี
โรงเรียนบ้านซา
โรงเรียนบ้านบางเปูา
โรงเรียนบ้านกันตังใต้
โรงเรียนบ้านในปง
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
โรงเรียนบ้านต้นปรง
โรงเรียนบ้านบางพระ
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
โรงเรียนวัดเขาพระ
โรงเรียนบ้านคลองลุ
โรงเรียนบ้านควนตัง
โรงเรียนบ้านน้ําพราย
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
โรงเรียนบ้านวังลํา
โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
โรงเรียวัดถ้ําพระพุทธ
โรงเรียนบ้านไสมะม่วง
โรงเรียนบ้านหลังเขา
โรงเรียนบ้านพรุจูด
โรงเรียนบ้านหัวหิน
โรงเรียนบ้านแหลม
โรงเรียนบ้านไร่ออก
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองราโพ

สพป.ตรัง เขต ๒
สังกัด
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒

ตรัง
จังหวัด
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

๖๒๓๑
ที่
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒

โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนสวนปุาประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยต่อ
โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
โรงเรียนวัดดอนตรอ
โรงเรียนวัดน้ํารอบ (ลานสกา)
โรงเรียนวัดดินดอน
โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
โรงเรียนวัดนาวง
โรงเรียนบ้านบางกระบือ
โรงเรียนวัดสระไคร
โรงเรียนบ้านทวดเหนือ
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนราษฎร์บํารุง (ลานสกา)
โรงเรียนบ้านสํานักใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยยูง
โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔
โรงเรียนบ้านบางไทร
โรงเรียนวัดหนองแตน
โรงเรียนวัดศรีมงคล
โรงเรียนวัดท่าแพ
โรงเรียนบ้านชะเอียน
โรงเรียนบ้านนาเคียน
โรงเรียนวัดนางพระยา
โรงเรียนวัดพระพรหม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5
โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส
โรงเรียนวัดหัวอิฐ
โรงเรียนวัดห้วยพระ
โรงเรียนบ้านห้วยระย้า

สพป.ตรัง เขต ๒
สังกัด
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป.ตรัง เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑

ตรัง
จังหวัด
ตรัง
ตรัง
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

๖๒๖๓
ที่
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
โรงเรียนวัดสมอ
โรงเรียนวัดไทรงาม
โรงเรียนวัดสระเพลง
โรงเรียนบ้านปากช่อง
โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนบ้านสันยูง
โรงเรียนวัดมุขธารา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218
โรงเรียนบ้านปากแพรก
โรงเรียนวัดจันดี
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนวัดวังขรี
โรงเรียนชุมชนวัดสําโรง
โรงเรียนวัดเขาโร
โรงเรียนบ้านควนอวดพัน
โรงเรียนบ้านนาท่อม
โรงเรียนบ้านห้วยปริก
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก
โรงเรียนบ้านวังยาม
โรงเรียนบ้านจําปา
โรงเรียนวัดราษฏร์ประดิษฐ์
โรงเรียนวัดหน้าเขา
โรงเรียนวัดทุ่งส้าน
โรงเรียนบ้านบางตะเภา
โรงเรียนวัดท่ายาง
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
โรงเรียนบ้านไสยาสน์
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สังกัด
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒

นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

๖๒๙๕
ที่
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖

โรงเรียนฉวาง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ําพุ
โรงเรียนมหาราช ๓
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนคล่องหมื่นเพ็ชรอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนวัดดอนยูง (ฉวาง)
โรงเรียนวัดโคกหาด
โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านวังวัว (แดงอุทิศ)
โรงเรียนบ้านหนองเจ
โรงเรียนวัดควนชม
โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
โรงเรียนบ้านวังตลับ
โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
โรงเรียนวัดหอยกัน
โรงเรียนวัดจิกพนม
โรงเรียนบ้านลานนา
โรงเรียนบ้านลําคลอง
โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
โรงเรียนวัดกาโห่ใต้
โรงเรียนวัดสามัคยาราม
โรงเรียนวัดวัวหลุง
โรงเรียนชุมชนวัดเขาลําปะ
โรงเรียนวัดธาราวง
โรงเรียนบ้านควนรุย
โรงเรียนวัดชะอวด
โรงเรียนบ้านบางมูลนาก

สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สังกัด
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓

นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

๖๓๒๗
ที่
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘

โรงเรียนวัดทวยเทพ
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเทพมงคล
โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง
โรงเรียนวัดคลองน้อย
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
โรงเรียนบ้านชายควน
โรงเรียนบ้านปุาแชง
โรงเรียนวัดสระ
โรงเรียนวัดมัชฌิม
โรงเรียนบ้านควนมุด
โรงเรียนบ้านใสถิน
โรงเรียนบ้านบางลึก
โรงเรียนวัดมหิสสราราม
โรงเรียนวัดพิบูลย์ยาราม มิตรภาพที่ 232
โรงเรียนวัดขนาบนาก
โรงเรียนวัดบางพระ
โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ
โรงเรียนวัดบางด้วน
โรงเรียนบ้านบางน้อย
โรงเรียนวัดควนปูอม
โรงเรียนวัดหนา
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ
โรงเรียนร่อนพิบูลย์
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
โรงเรียนวัดร่อนนา
โรงเรียนวัดทะเลปัง
โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว
โรงเรียนบ้านหัวไทร
โรงเรียนบ้านท่าเตียน
บ้านปลายราง
โรงเรียนบ้านอายเลา

สพป.นครศรีธรรมราช
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช

เขต ๓ นครศรีธรรมราช
จังหวัด
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช
เขต ๓ นครศรีธรรมราช

๖๓๕๙
ที่
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐

วัดพระบาท
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน
โรงเรียนวัดวังฆ้อง
โรงเรียนวัดฝุาพระบาทราษฎร์บํารุง
โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา
โรงเรียนบ้านสะหริ่ง
โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
โรงเรียนบ้านปะดะดอ
โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ
โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ ๑๗๒
โรงเรียนบ้านซรายอ
โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
โรงเรียนบ้านปะลุรู
โรงเรียนนิคมพัฒนา ๕
โรงเรียนบ้านตอออ
โรงเรียนบ้านตือมายู
โรงเรียนเพลินพิศ
โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ
โรงเรียนบ้านยะหอ
โรงเรียนบ้านแม่ดง
โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ
โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
โรงเรียนบ้านสะมารัง
โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
โรงเรียนบ้านเทฮง
โรงเรียนยะหริ่ง
โรงเรียนชุมชนวัดปุาศรี
โรงเรียนบ้านท่าด่าน
โรงเรียนบ้านฝาง

สพป.นครศรีธรรมราช เขต
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.นราธิวาส เขต ๒
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑

๓ นครศรีธรรมราช
จังหวัด
๓ นครศรีธรรมราช
๓ นครศรีธรรมราช
๓ นครศรีธรรมราช
๓ นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี

๖๓๙๑
ที่
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒

โรงเรียนบ้านตูเวอะ
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแรต
โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
โรงเรียนบ้านบากง
โรงเรียนบ้านท่าพง
โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนบ้านคลองช้าง
โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว
โรงเรียนบ้านท่ายามู
โรงเรียนบ้านปรัง
โรงเรียนบ้านโคกโตนด
โรงเรียนบ้านแคนา
โรงเรียนบ้านปะกาลือสง
โรงเรียนบ้านเตราะหัก
โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์
โรงเรียนบ้านท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านนอก
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
โรงเรียนวัดมะกรูด
โรงเรียนวัดภมรคติวัน
โรงเรียนบ้านนาค้อใต้
โรงเรียนบ้านกรือเซะ
โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ
โรงเรียนบ้านต้นแซะ
โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน
โรงเรียนวัดนิคมสถิต
โรงเรียนบ้านควนประ
โรงเรียนบ้านละอาร์
โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
โรงเรียนบ้านปายอ
โรงเรียนบ้านปาม่วง
โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์

สพป.ปัตตานี เขต ๑
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๑
สพป.ปัตตานี เขต ๒
สพป.ปัตตานี เขต ๒
สพป.ปัตตานี เขต ๒
สพป.ปัตตานี เขต ๒
สพป.ปัตตานี เขต ๒
สพป.ปัตตานี เขต ๒
สพป.ปัตตานี เขต ๒
สพป.ปัตตานี เขต ๒
สพป.ปัตตานี เขต ๒
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓

ปัตตานี
จังหวัด
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี

๖๔๒๓
ที่
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙

โรงเรียนบ้านปุาทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ
โรงเรียนบ้านกาหงษ์
โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลํา
โรงเรียนบ้านโคกนิบง
โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓
โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ)
โรงเรียนบ้านโตะบาลา
โรงเรียนบ้านตือเบาะ
โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
โรงเรียนบ้านลานช้าง
โรงเรียนบ้านโลทู
โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
โรงเรียนบ้านละเวง
โรงเรียนบ้านกะรุบี
โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา
โรงเรียนบ้านแลแวะ
โรงเรียนบ้านจ่ากอง
โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น
โรงเรียนบ้านปากถัก
โรงเรียนบ้านเขาเปาะ
โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา
โรงเรียนบ้านคลองเคียน
โรงเรียนบ้านบางแก้ว
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
โรงเรียนทับปุด

๖๔๕๐ โรงเรียนบ้านน้ําเค็ม(คาร์ฟู บ.บริดไทย บ.อีดี เอป
จํากัดอุปถัมภ์)
๖๔๕๑ โรงเรียนวัดประชาธิการาม
๖๔๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๖๔๕๓ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

สพป.ปัตตานี เขต ๓
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.ปัตตานี เขต ๓
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา

ปัตตานี
จังหวัด
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา

สพป.พังงา

พังงา

สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา

พังงา
พังงา
พังงา

๖๔๕๔
ที่
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕

โรงเรียนบ้านบางด้ง
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดชนาธิการาม
โรงเรียนกะปง
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
โรงเรียนบ้านคลองไส
โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
โรงเรียนวัดลุมพินี
โรงเรียนวัดปัจจันตคาม
โรงเรียนบ้านในวัง
โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านคุรอด
โรงเรียนพระราชทานทับละมุ
โรงเรียนอนุบาลพังงา
โรงเรียนบ้านท่าสนุก
โรงเรียนบ้านตําหนัง
โรงเรียนโชคอํานวย
โรงเรียนวัดช้างนอน
โรงเรียนบ้านถ้ําทองหลาง
โรงเรียนวัดบางเสียด
โรงเรียนบ้านในไร่
โรงเรียนวัดนารายณิการาม
โรงเรียนบ้านคลองเหีย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านตาโละ
โรงเรียนบ้านตลาดลําใหม่
โรงเรียนบ้านต้นหยี
โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
โรงเรียนวัดลําพะยา
โรงเรียนบ้านปาโจ
โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง
โรงเรียนบ้านกือเม็ง

สพป.พังงา

พังงา
สังกัด

สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.ยะลา
สพป.ยะลา
สพป.ยะลา
สพป.ยะลา
สพป.ยะลา
สพป.ยะลา
สพป.ยะลา
สพป.ยะลา
สพป.ยะลา

เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑

จังหวัด
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา

๖๔๘๖
ที่
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗

โรงเรียนธารแร่
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ
โรงเรียนบ้านบือบัง
โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ
โรงเรียนบ้านกือแล
โรงเรียนบ้านกําปงบือแน
โรงเรียนบ้านบึงน้ําใส
โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา(ตีบุ)
โรงเรียนบือดองพัฒนา
โรงเรียนบ้านโฉลง
โรงเรียนบ้านลือมุ
โรงเรียนวังธราธิปวิทยา
โรงเรียนบ้านยุโบ่
โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
โรงเรียนบ้านถ้ําศิลป์
โรงเรียนบ้านแหลมทราย
โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
โรงเรียนบ้านยือนัง
โรงเรียนบ้านลาแล
โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
โรงเรียนบ้านบันนังกูแว
โรงเรียนบ้านลากอ
โรงเรียนบ้านคชศิลา
โรงเรียนบ้านวังสําราญ
โรงเรียนบ้านตาชี
โรงเรียนวัดอ่างทอง
โรงเรียนวัดเกาะถ้ํา
โรงเรียนวัดปากแตระ
โรงเรียนวัดหัวกุ้ง
โรงเรียนวัดประดู่

สพป.ยะลา เขต ๑
สังกัด
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๑
สพป.ยะลา เขต ๒
สพป.ยะลา เขต ๒
สพป.ยะลา เขต ๒
สพป.ยะลา เขต ๒
สพป.ยะลา เขต ๒
สพป.ยะลา เขต ๒
สพป.ยะลา เขต ๒
สพป.ยะลา เขต ๒
สพป.ยะลา เขต ๒
สพป.ยะลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑

ยะลา
จังหวัด
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

๖๕๑๘
ที่
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙

โรงเรียนวัดกาหรํา
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดอ่าวบัว
โรงเรียนวัดสามกอง
โรงเรียนวัดหนองหอย
โรงเรียนวัดเลียบ
โรงเรียนวัดแหลมวัง (จันทรมุขประชา)
โรงเรียนวัดมะขามคลาน
โรงเรียนวัดนางเหล้า
โรงเรียนวัดกระดังงา
โรงเรียนวัดท่าหิน
โรงเรียนบ้านชะแม
โรงเรียนวัดห้วยลาด
โรงเรียนวัดทุ่งโตนด
โรงเรียนบ้านคลองช้าง
โรงเรียนบ้านหน้าควน
โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
โรงเรียนบ้านบางเหรียง
โรงเรียนบ้านคลองเข้าล้อน
โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ
โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านควนดินแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนวัดหูแร่
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านฉลุง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ
โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย
โรงเรียนบ้านทุ่งงาย (วรรณกาลราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘

สพป.สงขลา เขต ๑
สังกัด
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๑
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒

สงขลา
จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

๖๕๕๐
ที่
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑

โรงเรียนวัดคลองแห
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านใต้
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา (กองทัพบกอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดดอน
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนวัดท่าแซ
โรงเรียนบ้านบางแฟบ
โรงเรียนวัดม่วงค่อม
โรงเรียนวัดทุ่งคา
โรงเรียนบ้านปลายละหาน
โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนบ้านหัวปาบ
โรงเรียนวัดคูหาใน
โรงเรียนวัดไทรใหญ่
โรงเรียนบ้านบางกล่ํา
โรงเรียนวัดท่าเมรุ
โรงเรียนบ้านบวนยาง
โรงเรียนบ้านยางงาม (อ.บางกล่ํา)
โรงเรียนบ้านปุายาง
โรงเรียนวัดโคกม่วง
โรงเรียนบ้านโคกพยอม
โรงเรียนบ้านควนกบ
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ)
โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
โรงเรียนวัดท่านางหอม (อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
โรงเรียนบ้านคลองเปล
โรงเรียนวัดท่าข้าม

สพป.สงขลา เขต ๒
สังกัด
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒

สงขลา
จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

๖๕๘๒
ที่
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓

โรงเรียนวัดพรุเตาะ
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านควนขัน
โรงเรียนวัดรัตนวราราม
โรงเรียนบ้านควนสะตอ
โรงเรียนบ้านนาลึก
โรงเรียนบ้านยางงาม
โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
โรงเรียนวัดท่าหยี
โรงเรียนวัดปากจ่า
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกเมือง (ธรรมโมลีคณานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านเกาะน้ํารอบ
โรงเรียนบ้านแม่ทอม
โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11
โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
โรงเรียนบ้านช้างคลอด
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
โรงเรียนชุมชนวัดน้ําขาว
โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง
โรงเรียนบ้านปุาชิง
โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพ
โรงเรียนบ้านปากช่อง
โรงเรียนบ้านสะพานหัก
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
โรงเรียนบ้านสะกอม
โรงเรียนบ้านปุางาม
โรงเรียนบ้านนนท์
โรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์

สพป.สงขลา เขต ๒
สังกัด
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๒
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓

สงขลา
จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

๖๖๑๔
ที่
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕

โรงเรียนบ้านแซะ
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนควนไม้ไผ่
โรงเรียนบ้านโหนด
โรงเรียนบ้านสุเหร่า
โรงเรียนบ้านวังสายทอง
โรงเรียนบ้านเกตรี
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
โรงเรียนบ้านควนสตอ
โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านบุโบย
โรงเรียนบ้านตะโละใส
โรงเรียนบ้านสวนเทศ
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49"
โรงเรียนผังปาล์ม 2
โรงเรียนบ้านเขาจีน
โรงเรียนบ้านควนเก
โรงเรียนบ้านช่องไทร
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
โรงเรียนบ้านคีรีวง
โรงเรียนบ้านปุาแก่บ่อหิน
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)
โรงเรียนบ้านมาราย์
โรงเรียนบ้านเกาะยาว
โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

สพป.สงขลา เขต ๓
สังกัด
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สงขลา เขต ๓
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล

สงขลา
จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

ที่
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
โรงเรียนบ้านน้ําฉา
โรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา
โรงเรียนบ้านเกาะพลวย
โรงเรียนบ้านหน้าค่าย
โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
โรงเรียนบ้านหาดงาม
โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี
โรงเรียนบ้านวังหวาย
โรงเรียนวัดคีรีวง
โรงเรียนบ้านโพหวาย
โรงเรียนวัดกลางใหม่
โรงเรียนวัดบางใบไม้
โรงเรียนวัดประสิทธาราม
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
โรงเรียนบ้านท่าเพชร
โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
โรงเรียนวัดพ่วง
โรงเรียนวัดปากคู
โรงเรียนบ้านดอนหลวง
โรงเรียนวัดวชิระประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
โรงเรียนบ้านกงหนิง
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
โรงเรียนวัดประสพ
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 9
โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88(บ้านคลองควน)
โรงเรียนวัดท่าทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน

สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

ที่
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดนิกรประสาท
โรงเรียนบ้านบ่อผุด
โรงเรียนวัดประเดิม
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
โรงเรียนวัดพุฒ
โรงเรียนวัดนทีคมเขต
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
โรงเรียนบ้านคลองคราม
โรงเรียนวัดนิลาราม
โรงเรียนบ้านย่านยาว
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
โรงเรียนบ้านรางฎร์ประสานจิต
โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ
โรงเรียนบ้านมะเลาะ
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
โรงเรียนบ้านสหกรณ์
โรงเรียนบ้านตะกรบ
โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม
โรงเรียนบ้านหนองมน
โรงเรียนวัดพุมเรียง
โรงเรียนบ้านศรีพนม
โรงเรียนวัดชยาราม
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์
โรงเรียนบ้านคลองสงค์
โรงเรียนวัดบางปอ
โรงเรียนวัดถ้ําวราราม
โรงเรียนบ้านจําปาทอง
โรงเรียนบ้านถ้ําผึ้ง
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
โรงเรียนวัดขจรบํารุง

สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

ที่
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านคลองรอก
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
โรงเรียนบ้านห้วยพุน
โรงเรียนตาขุน
โรงเรียนวัดพรุศรี
โรงเรียนบ้านพัฒนา
โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว (มิตรภาพที่ 91)
โรงเรียนบ้านปากโตน
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
โรงเรียนวัดโกศาวาส
โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านคลองราง
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนม่วงพรมครวิทยา
โรงเรียนไชยาวิทยา
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
โรงเรียนละแมวิทยา
โรงเรียนนาสักวิทยา
โรงเรียนปากน้ําชุมพรวิทยา
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
โรงเรียนปะทิววิทยา
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวิทยา
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๑
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ที่
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
โรงเรียนบางขันวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
โรงเรียนเธียรใหญ่สามัคคีวิทยา
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
โรงเรียนชะอวดแกร่งธรรมวิทยา
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
โรงเรียนสตรีปากพนัง
โรงเรียนโศกนคณาภรณ์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
โรงเรียนโมกลานประชาสรรค์
โรงเรียนทุ่งสง
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์
โรงเรียนคงคาประชารักษ์
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนนบพิตําวิทยา
โรงเรียนทรายขาววิทยา

สังกัด
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ที่
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
โรงเรียนนางเอื้อวิทยา
โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา
โรงเรียนปัญญาวุธ
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนปุาพะยอมพิทยาคม
โรงเรียนพนางตุง
โรงเรียนปุาบอนพิทยาคม
โรงเรียนตะโหมด
โรงเรียนประชาบํารุง
โรงเรียนกงหราพิชากร
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนเขาชัยสน
โรงเรียนตะแพนพิทยา
โรงเรียนศรีบรรพตวิทยาคม
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
โรงเรียนอุดมวิทยายน
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
โรงเรียนเมืองกระบี่

สังกัด
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๒
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
กระบี่
กระบี่

ที่
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
โรงเรียนอํามาตย์พานิชนุกูล
โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
โรงเรียนตรังรังสฤษดิ์
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนบางดี่วิทยาคม
โรงเรียนลําภูราเรืองวิทย์
โรงเรียนกันตังพิทยากร
โรงเรียนตันหยงมัส

สังกัด
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๓
สพม. เขต ๑๕

จังหวัด
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
นราธิวาส

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้สถานศึกษาทั้ง 6,819 แห่ง เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
ประจําปี 2556 ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

