
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๘”  

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

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง              
สู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพ่ือให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา         
และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด   
หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อ่ืน  
อย่างยั่งยืนตลอดไป และได้เริ่มด าเนินการขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ     
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น   

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคการศึกษา ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ     
มีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง “สถานศึกษา
พอเพียง” จ านวนทั้งสิ้น ๒,๔๑๘ แห่ง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน ๒,๒๔๘ แห่ง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน ๑๕๑ แห่ง    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑๔ แห่ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน     
๓ แห่ง และส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ แห่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
ภาคเหนือ 

1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อปท. ล าพูน 
2 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
3 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
4 โรงเรียนบ้านปางตาไว สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
5 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป. ก าแพงเพชร เขต 2 ก าแพงเพชร 
6 กศน.อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง กศน.จังหวัดเชียงราย เชียงราย 
7 กศน.อ าเภอเวียงชัย กศน.จังหวัดเชียงราย เชียงราย 
8 โรงเรียนบ้านป่าลัน สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
9 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 

10 โรงเรียนบ้านแม่แพง สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
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ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 

11 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  
(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 

12 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
13 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
14 โรงเรียนแม่หะป่าไร่ศรียางชุม สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
15 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
16 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
17 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
18 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
19 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงค า สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
20 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
21 โรงเรียนบ้านผาฮ้ี สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
22 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง (ตชด.) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
23 โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
24 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
25 โรงเรียนบ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
26 โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
27 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
28 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
29 โรงเรียนกิ่วพร้าว สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
30 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
31 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง) สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
33 โรงเรียนบ้านแม่ค าฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
34 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
35 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
36 โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้ สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
37 โรงเรียนบ้านถ้ า ตชด. สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
38 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
39 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
40 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 เชียงราย 
41 กศน.อ าเภอฮอด กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
42 กศน.อ าเภอเชียงดาว กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
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ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
43 กศน.อ าเภอแม่ออน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
44 กศน.อ าเภอแม่อาย กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
45 กศน.อ าเภอจอมทอง กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
46 กศน.อ าเภอเวียงแหง กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
47 กศน.อ าเภอแม่แตง กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
48 กศน.อ าเภอดอยหล่อ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
49 กศน.อ าเภอแม่แจ่ม กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
50 กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
51 กศน.อ าเภออมก๋อย กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
52 กศน.อ าเภอสารภี กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
53 กศน.อ าเภอไชยปราการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
54 กศน.อ าเภอดอยเต่า กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
55 กศน.อ าเภอกัลยาณิวัฒนา กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
56 กศน.อ าเภอดอยสะเก็ด กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  
57 โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ 
58 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ 
59 โรงเรียนวัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ 
60 โรงเรียนวัดป่าตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ 
61 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ 
62 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ 
63 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ 
64 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ 
65 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
66 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
67 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
68 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
69 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
70 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
71 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
72 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
73 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
74 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
75 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
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ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
76 โรงเรียนสหกรณ์ด าริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
77 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
78 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
79 โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บ ารุงที่ 92) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
80 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
81 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
82 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
83 โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
84 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
85 โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
86 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 

87 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 

88 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
89 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
90 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
91 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ ารู้ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
92 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
93 โรงเรียนบ้านสบคาบ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
94 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
95 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
96 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
97 โรงเรียนบ้านถ้ า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
98 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
99 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 

100 โรงเรียนบ้านออน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
101 โรงเรียนบ้านปางแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
102 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
103 โรงเรียนบ้านรินหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
104 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
105 กศน.อ าเภอพบพระ กศน.จังหวัดตาก ตาก  
106 กศน.อ าเภอแม่ระมาด กศน.จังหวัดตาก ตาก  
107 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตากเขต 1 ตาก 
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108 โรงเรียนบ้านน้ าหอม สพป. ตากเขต 2 ตาก 
109 โรงเรียนนุเซะโปล้ สพป. ตากเขต 2 ตาก 
110 โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตากเขต 2 ตาก 
111 โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ สพป. ตากเขต 2 ตาก 
112 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 สพป. ตากเขต 2 ตาก 
113 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตากเขต 2 ตาก 
114 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตากเขต 2 ตาก 
115 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตากเขต 2 ตาก 
116 โรงเรียนถ้ าผาโด้ สพป. ตากเขต 2 ตาก 
117 โรงเรียนแม่ปะ สพป. ตากเขต 2 ตาก 
118 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตากเขต 2 ตาก 
119 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตากเขต 2 ตาก 
120 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตากเขต 2 ตาก 
121 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ตากเขต 2 ตาก 
122 โรงเรียนเซอทะ สพป. ตากเขต 2 ตาก 
123 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตากเขต 2 ตาก 
124 โรงเรียนแม่กุหลวง สพป. ตากเขต 2 ตาก 
125 โรงเรียนบ้านน้ าดิบ สพป. ตากเขต 2 ตาก 
126 โรงเรียนแม่ปะใต้ สพป. ตากเขต 2 ตาก 
127 โรงเรียนบ้านเจดีย์โค๊ะ สพป. ตากเขต 2 ตาก 
128 โรงเรียนแม่กาษา สพป. ตากเขต 2 ตาก 
129 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตากเขต 2 ตาก 
130 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 สพป. ตากเขต 2 ตาก 
131 โรงเรียนบ้านกลองเก่า สพป. ตากเขต 2 ตาก 
132 โรงเรียนบ้านสามหมื่น สพป. ตากเขต 2 ตาก 
133 โรงเรียนวัดหนองโก สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
134 โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
135 โรงเรียนวัดสมานประชาชน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
136 โรงเรียนบ้านท่าจันทร์ 3 (ศักดี) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
137 โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
138 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
139 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
140 โรงเรียนวัดบางม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
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141 โรงเรียนวัดใหม่ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
142 โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
143 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
144 โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
145 โรงเรียนบ้านเขาถ้ าพระ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
146 โรงเรียนบ้านเนินเวียง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
147 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
148 โรงเรียนวัดคลองยาง (ประชาพัฒนา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
149 โรงเรียนวัดบ้านบน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
150 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
151 โรงเรียนสระวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ 
152 โรงเรียนบ้านท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
153 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
154 โรงเรียนวัดคลองธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
155 โรงเรียนบ้านคลองส าราญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
156 โรงเรียนบ้านมาบแก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
157 โรงเรียนวัดคลองสาลี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
158 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
159 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
160 โรงเรียนบ้านชุมม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
161 โรงเรียนวัดหนองกรด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
162 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
163 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
164 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
165 โรงเรียนวัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
166 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
167 โรงเรียนบ้านศรีทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
168 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
169 โรงเรียนบ้านวังน้ าขาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
170 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
171 โรงเรียนวัดบ้านพลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
172 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
173 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
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174 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
175 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
176 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
177 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
178 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
179 โรงเรียนบ้านลานตะแบก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
180 โรงเรียนบ้านวังซ่าน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
181 โรงเรียนวัดเขาสมุก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
182 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
183 โรงเรียนบ้านวังส าราญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
184 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
185 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
186 โรงเรียนบ้านรังงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
187 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
188 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
189 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
190 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
191 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
192 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
193 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
194 โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
195 โรงเรียนบ้านหนองเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
196 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
197 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
198 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นครสวรรค์ 
199 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ สพป. น่าน เขต 1 น่าน 
200 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 น่าน 
201 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 น่าน 
202 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. น่าน เขต 1 น่าน 
203 โรงเรียนบ้านแคว้ง สพป. น่าน เขต 1 น่าน 
204 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป. น่าน เขต 1 น่าน 
205 โรงเรียนบ้านน้ าลัด สพป. น่าน เขต 1 น่าน 
206 โรงเรียนบ้านพะเยา สพป. น่าน เขต 1 น่าน 
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207 โรงเรียนบ้านนาหล่าย สพป. น่าน เขต 1 น่าน 
208 โรงเรียนบ้านศาลา  สพป. น่าน เขต 1 น่าน 
209 โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) สพป. น่าน เขต 1 น่าน 
210 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
211 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
212 โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
213 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
214 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
215 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
216 โรงเรียนบ้านกอก สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
217 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
218 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
219 โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
220 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว  สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
221 โรงเรียนบ้านถ่อน  สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
222 โรงเรียนบ้านสบหนอง สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
223 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
224 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก  สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
225 โรงเรียนบ้านขอน สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
226 โรงเรียนบ้านพาน สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
227 โรงเรียนบ้านเสี้ยว สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
228 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
229 โรงเรียนบ้านปางปุก  สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
230 โรงเรียนบ้านป่ากลาง สพป. น่าน เขต 2 น่าน 
231 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. พะเยา เขต 1 พะเยา 
232 โรงเรียนบ้านสันขวาง สพป. พะเยา เขต 1 พะเยา 
233 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 พะเยา 
234 โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บ ารุง) สพป. พะเยา เขต 1 พะเยา 
235 โรงเรียนบ้านปาง สพป. พะเยา เขต 1 พะเยา 
236 โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล) สพป. พะเยา เขต 1 พะเยา 
237 โรงเรียนบ้านแม่อิง สพป. พะเยา เขต 1 พะเยา 
238 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป. พะเยา เขต 1 พะเยา 
239 โรงเรียนบ้านแวน สพป. พะเยา เขต 2 พะเยา 
240 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง สพป. พะเยา เขต 2 พะเยา 
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241 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก สพป. พะเยา เขต 2 พะเยา 
242 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. พะเยา เขต 2 พะเยา 
243 โรงเรียนบ้านผาฮาว สพป. พะเยา เขต 2 พะเยา 
244 โรงเรียนบ้านทุ่งแต สพป. พะเยา เขต 2 พะเยา 
245 โรงเรียนวัดวังส าโรง สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
246 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
247 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
248 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
249 โรงเรียนวัดคลองคูณ สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
250 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
251 โรงเรียนวัดขวาง สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
252 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์) สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
253 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
254 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
255 โรงเรียนส านักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
256 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
257 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
258 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
259 โรงเรียนวัดล าประดาใต้ สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
260 โรงเรียนวัดมะกอกงอ สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
261 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
262 โรงเรียนวัดล าประดากลาง สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
263 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
264 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
265 โรงเรียนบ้านเขานกยูง สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
266 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
267 โรงเรียนวัดไดอีเผือก สพป. พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
268 กศน.อ าเภอเนินมะปราง กศน.จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 
269 กศน.อ าเภอนครไทย กศน.จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 
270 โรงเรียนวัดทุ่งชา สพป. พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
271 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก 
272 โรงเรียนน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
273 โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 

 
 



 
 

- ๑๐ - 
 

ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
274 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
275 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
276 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
277 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
278 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพที่ 118 สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
279 โรงเรียนบ้านป่าขนุน สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
280 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
281 โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
282 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
283 กศน.อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 
284 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
285 โรงเรียนบ้าน กม.28 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
286 โรงเรียนบ้านวังหินซอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
287 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
288 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
289 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
290 โรงเรียนบ้านน้ าขอบ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
291 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
292 โรงเรียนบ้านขี้นาค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
293 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
294 โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
295 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
296 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
297 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 (บ้านบุ่งน้ าเต้า) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
298 โรงเรียนบ้านห้วยลาน  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
299 โรงเรียนบ้านโสก  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
300 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
301 โรงเรียนบ้านฝาย  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
302 โรงเรียนบ้านน้ าเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
303 โรงเรียนบ้านภูปูน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
304 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
305 โรงเรียนบ้านน้ าค า (บางระจัน 15) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ 
306 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
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307 โรงเรียนบ้านโคกปรือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
308 โรงเรียนบ้านบ่อไทย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
309 โรงเรียนบ้านเขาพลวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
310 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
311 โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
312 โรงเรียนบ้านน้ าอ้อม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
313 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 
314 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 
315 โรงเรียนบ้านวังลึก สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 
316 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 
317 โรงเรียนบ้านเค็ม (รัฐประสาทราษฎ์บ ารุง) สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 
318 โรงเรียนดอนแก้ว สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 
319 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 
320 โรงเรียนบ้านวังวน สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 
321 โรงเรียนบ้านแม่พวก สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 
322 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 
323 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล  สพป. แพร่ เขต 2 แพร่ 
324 กศน.อ าเภอเมืองล าปาง กศน.จังหวัดล าปาง ล าปาง  
325 กศน.อ าเภอห้างฉัตร กศน.จังหวัดล าปาง ล าปาง  
326 กศน.อ าเภอเมืองปาน กศน.จังหวัดล าปาง ล าปาง  
327 กศน.อ าเภองาว กศน.จังหวัดล าปาง ล าปาง  
328 กศน.อ าเภอเสริมงาม กศน.จังหวัดล าปาง ล าปาง  
329 กศน.อ าเภอเถิน กศน.จังหวัดล าปาง ล าปาง  
330 โรงเรียนบ้านสบพลึง สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
331 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
332 โรงเรียนบ้านห้วยอูน สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
333 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
334 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
335 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
336 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
337 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
338 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
339 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
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340 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
341 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
342 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
343 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
344 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
345 โรงเรียนวัดบ้านแขม สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
346 โรงเรียนอนุบาลเมืองล าปาง (ธงชัยศึกษา) สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
347 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองก่ิวลม 1 สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
348 โรงเรียนบ้านปันง้าว สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
349 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
350 โรงเรียนบ้านนาสัก สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
351 โรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
352 โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
353 โรงเรียนบ้านสัน สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
354 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
355 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
356 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
357 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
358 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
359 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
360 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปงปางทราย สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
361 โรงเรียนบ้านกาดเมฆ สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
362 โรงเรียนวัดนาน้อย สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
363 โรงเรียนวัดน้ าโท้ง สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
364 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
365 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
366 โรงเรียนชุมชนบ้านสันก าแพง สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
367 โรงเรียนบ้านจ าค่า สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
368 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
369 โรงเรียนวัดบ้านสัก สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
370 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
371 โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
372 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
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373 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป. ล าปาง เขต 1 ล าปาง 
374 โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
375 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ า สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
376 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
377 โรงเรียนบ้านแม่ก๊ึด สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
378 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ า สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
379 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
380 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
381 โรงเรียนบ้านวัฒนา สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
382 โรงเรียนบ้านสมัย สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
383 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
384 โรงเรียนบ้านอุมลอง สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
385 โรงเรียนวัดมะกอก- นาบัว สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
386 โรงเรียนบ้านแก่น สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
387 โรงเรียนบ้านปงกา สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
388 โรงเรียนบ้านนาต๋ม สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
389 โรงเรียนบ้านสันป่าเปา สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
390 โรงเรียนบ้านน้ าโจ้ สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
391 โรงเรียนบ้านแม่ปุง สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
392 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
393 โรงเรียนบ้านแม่หลง - สบจาง สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
394 โรงเรียนบ้านแม่ทาน สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
395 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
396 โรงเรียนบ้านผาแมว สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
397 โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
398 โรงเรียนบ้านนาดง สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
399 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า สพป. ล าปาง เขต 2 ล าปาง 
400 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ล าปาง เขต 3 ล าปาง 
401 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ล าปาง เขต 3 ล าปาง 
402 โรงเรียนบ้านแม่สุก สพป. ล าปาง เขต 3 ล าปาง 
403 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. ล าปาง เขต 3 ล าปาง 
404 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. ล าปาง เขต 3 ล าปาง 
405 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ล าปาง เขต 3 ล าปาง 
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406 โรงเรียนวัดป่าแดด สพป. ล าพูน เขต 1 ล าพูน 
407 โรงเรียนเชตวันหนองหมู สพป. ล าพูน เขต 1 ล าพูน 
408 โรงเรียนต าบลบ้านแป้น สพป. ล าพูน เขต 1 ล าพูน 
409 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม สพป. ล าพูน เขต 1 ล าพูน 
410 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. ล าพูน เขต 1 ล าพูน 
411 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ สพป. ล าพูน เขต 1 ล าพูน 
412 โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป. ล าพูน เขต 1 ล าพูน 
413 โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง สพป. ล าพูน เขต 1 ล าพูน 
414 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ล าพูน เขต 1 ล าพูน 
415 โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ สพป. ล าพูน เขต 1 ล าพูน 
416 โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน สพป. ล าพูน เขต 1 ล าพนู 
417 โรงเรียนบ้านท้ายน้ า สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
418 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
419 โรงเรียนบ้านคลองกะพ้ัว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
420 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
421 โรงเรียนบ้านป่ากะพ้ี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
422 โรงเรียนวัดพญาปันแดน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
423 โรงเรียนวัดโรงม้า สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
424 โรงเรียนบ้านไชยมงคล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
425 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
426 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
427 โรงเรียนพงสะตือ (รัฐ-ประชาสรรค์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
428 โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
429 โรงเรียนวัดคลองนาพง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
430 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
431 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
432 โรงเรียนวัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
433 โรงเรียนวัดดอยแก้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
434 โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
435 โรงเรียนวัดน้ าใส สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
436 โรงเรียนวัดดอนสัก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
437 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
438 โรงเรียนบ้านแสนขัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
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439 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ 
440 กศน.อ าเภอห้วยคต กศน.จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี  
441 กศน.อ าเภอลานสัก กศน.จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี  
442 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย 
443 โรงเรียนเมธีพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร 
444 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 ก าแพงเพชร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
445 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ สช. ขอนแก่น 
446 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สช. ขอนแก่น 
447 โรงเรียนพระกุมารเยซู สช. ขอนแก่น 
448 กศน.อ าเภอมัญจาคีรี กศน.จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
449 กศน.อ าเภอหนองสองห้อง กศน.จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
450 กศน.อ าเภอเปือยน้อย กศน.จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
451 โรงเรียนบ้านศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
452 โรงเรียนบ้านดงพอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
453 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
454 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
455 โรงเรียนบ้านบึงฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
456 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบ ารุง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
457 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบ ารุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
458 โรงเรียนบ้านกุดนางทุย สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
459 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
460 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
461 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
462 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
463 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
464 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
465 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
466 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
467 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
468 โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
469 โรงเรียนบ้านค าบอน สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
470 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
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471 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
472 โรงเรียนบ้านชาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
473 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
474 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
475 โรงเรียนบ้านเกิ้ง  สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
476 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
477 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
478 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
479 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
480 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
481 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
482 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
483 โรงเรียนบ้านหันแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
484 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
485 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
486 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
487 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
488 โรงเรียนบ้านหินตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
489 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
490 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
491 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
492 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
493 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
494 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
495 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
496 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
497 โรงเรียนไตรมิตรประชาบ ารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
498 โรงเรียนบ้านหนองน้ าใส สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
499 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
500 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
501 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
502 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
503 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
504 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
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ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
505 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
506 โรงเรียนบ้านโนนส านัก  สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
507 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
508 โรงเรียนบ้านน้อยกลางค าแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
509 โรงเรียนบ้านค าปากดาว สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
510 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
511 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
512 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
513 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
514 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
515 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
516 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินแปลง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
517 โรงเรียนบ้านโสกม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
518 โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
519 โรงเรียนบ้านค าไฮผักแว่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
520 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
521 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
522 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
523 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
524 โรงเรียนบ้านค าแคนค าเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
525 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
526 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
527 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
528 โรงเรียนบ้านนาง้อง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
529 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
530 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
531 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
532 โรงเรียนบ้านบ่อ  สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
533 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
534 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
535 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
536 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
537 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
538 โรงเรียนบ้านดงเรือง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
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539 โรงเรียนสองห้องประชาบ ารุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
540 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง (เขาสวนกวาง) สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
541 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
542 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
543 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
544 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
545 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
546 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
547 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
548 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
549 โรงเรียนศรีเมืองแอม สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
550 โรงเรียนบ้านโนนน้ าผึ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
551 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
552 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
553 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
554 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
555 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
556 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
557 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
558 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บ ารุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
559 โรงเรียนบ้านค าสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
560 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
561 โรงเรียนบ้านค าบอนคุรุราษฎร์บ ารุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
562 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
563 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
564 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
565 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
566 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
567 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
568 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
569 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
570 โรงเรียนบ้านภูค าเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
571 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
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572 โรงเรียนบ้านโนนพยอม สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
573 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
574 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
575 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
576 โรงเรียนบ้านโนน สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
577 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
578 โรงเรียนค าบอนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
579 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
580 โรงเรียนบ้านหนองบัวค ามูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
581 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ าใส สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
582 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานค าปลาหลายหนองผักแว่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
583 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
584 โรงเรียนบ้านค านางปุ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
585 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
586 โรงเรียนบ้านค าม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
587 โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
588 โรงเรียนบ้านค ามืด สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
589 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
590 โรงเรียนบ้านค าม่วมดงเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
591 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บ ารุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
592 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
593 โรงเรียนบ้านฟากพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
594 โรงเรียนบ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
595 โรงเรียนบ้านค าแมด สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
596 โรงเรียนบ้านวังเก้ิง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
597 โรงเรียนบ้านบึงกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
598 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
599 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
600 โรงเรียนบ้านนาเลาะ สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
601 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
602 โรงเรียนศิลาโป่งค า สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
603 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น 
604 กศน.อ าเภอจตุรัส กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
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605 กศน.อ าเภอภักดีชุมพล กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
606 กศน.อ าเภอซับใหญ่ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
607 กศน.อ าเภอเนินสง่า กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
608 กศน.อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
609 กศน.อ าเภอเทพสถิต กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
610 กศน.อ าเภอหนองบัวระเหว กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
611 กศน.อ าเภอคอนสวรรค์ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
612 กศน.อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
613 กศน.อ าเภอบ้านเขว้า กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
614 กศน.อ าเภอหนองบัวแดง กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
615 กศน.อ าเภอบ้านแท่น กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
616 กศน.อ าเภอคอนสาร กศน.จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
617 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
618 โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
619 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
620 โรงเรียนสระไข่น้ าขุนีวิทยา  สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
621 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
622 โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
623 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
624 โรงเรียนบ้านโชคอ านวย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
625 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
626 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
627 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
628 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
629 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
630 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
631 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
632 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
633 โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
634 โรงเรียนสหประชาสรร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
635 โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
636 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
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637 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
638 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
639 โรงเรียนนาเสียวหนองชาติ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
640 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
641 โรงเรียนบ้านโปร่งโก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
642 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
643 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
644 โรงเรียนบ้านหนองฉิม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
645 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
646 โรงเรียนบ้านโสกหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
647 โรงเรียนบ้านโนนกอก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
648 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
649 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
650 โรงเรียนบ้านโนนสลวย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
651 โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
652 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
653 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
654 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
655 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
656 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
657 โรงเรียนบ้านดอนจ าปา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
658 โรงเรียนเพชรราษฎร์บ ารุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
659 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
660 โรงเรียนบ้านหนองสามขา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
661 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
662 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
663 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
664 โรงเรียนบ้านดอนสมอ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
665 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
666 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
667 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
668 โรงเรียนบ้านตาล สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
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669 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
670 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
671 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
672 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
673 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
674 โรงเรียนบ้านนากระแต้ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
675 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
676 โรงเรียนบ้านค าสว่าง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
677 โรงเรียนบ้านธาตุ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
678 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
679 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
680 โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
681 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
682 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
683 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
684 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
685 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
686 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
687 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
688 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
689 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
690 โรงเรียนนาเรียงทุ่งเจริญ สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม 
691 กศน.อ าเภอสีคิ้ว กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
692 กศน.อ าเภอสูงเนิน กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
693 กศน.อ าเภอโนนแดง กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
694 กศน.อ าเภอปักธงชัย กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
695 กศน.อ าเภอพิมาย กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
696 กศน.อ าเภอบัวลาย กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
697 กศน.อ าเภอเมืองยาง กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
698 กศน.อ าเภอล าทะเมนชัย กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
699 กศน.อ าเภอบ้านเหลื่อม กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
700 กศน.อ าเภอประทาย กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
701 กศน.อ าเภอแก้งสนามนาง กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
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702 กศน.อ าเภอสีดา กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
703 กศน.อ าเภอเทพารักษ์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
704 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
705 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
706 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
707 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
708 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนส าโรง สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
709 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
710 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
711 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
712 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
713 โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
714 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม "พยัคฆเดชบ าเพ็ญ" สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
715 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
716 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
717 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
718 โรงเรียนบ้านคอนน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
719 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
720 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
721 โรงเรียนบ้านกระเพรา สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
722 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
723 โรงเรียนบ้านหนองโจด สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
724 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
725 โรงเรียนบ้านไพ สพป. นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 
726 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
727 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
728 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
729 โรงเรียนสามัคคีวิทยา  สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
730 โรงเรียนบ้านหนองแมว สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
731 โรงเรียนเพชรมาตุคลา สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
732 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
733 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
734 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
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735 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
736 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
737 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
738 โรงเรียนบ้านสารภี  สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
739 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
740 โรงเรียนบ้านคลองกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
741 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ  สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
742 โรงเรียนบ้านถนนหัก  สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
743 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
744 โรงเรียนบ้านโคกส าโรง สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
745 โรงเรียนบ้านหัวท านบ สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
746 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
747 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
748 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา 
749 กศน.อ าเภอบ้านด่าน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
750 กศน.อ าเภอนางรอง กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย ์
751 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
752 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บ ารุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
753 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
754 โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
755 โรงเรียนบ้านกวางงอย (รัฐราษฎร์อ านวยวิทย์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
756 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา (กุศลสามัคคีวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
757 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
758 โรงเรียนบ้านลุงม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
759 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
760 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
761 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
762 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
763 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
764 โรงเรียนบ้านส าโรงโคกเพชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
765 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
766 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
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767 โรงเรียนบ้านหนองเพชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
768 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
769 โรงเรียนบ้านโคกเก่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
770 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
771 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
772 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
773 โรงเรียนบ้านส าโรงสันติภาพ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
774 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
775 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
776 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
777 โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
778 โรงเรียนพุทธบารมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
779 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
780 โรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
781 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
782 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
783 โรงเรียนวัดธรรมถาวร สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
784 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
785 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
786 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
787 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บ ารุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
788 โรงเรียนบ้านศรีถาวร สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
789 โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
790 โรงเรียนวัดพลับพลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
791 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
792 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
793 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
794 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
795 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
796 โรงเรียนบ้านตาสะด า (สุรวุฒิอนุเคราะห์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
797 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
798 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
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799 โรงเรียนบ้านโคกขม้ิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
800 โรงเรียนบ้านไม้แดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
801 โรงเรียนบ้านตะแบก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
802 โรงเรียนบ้านเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
803 โรงเรียนบ้านตาเป้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
804 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
805 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
806 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
807 โรงเรียนบ้านดวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
808 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
809 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
810 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
811 โรงเรียนบ้านโคกรัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
812 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
813 โรงเรียนบ้านโคกส าโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
814 โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
815 โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บ ารุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
816 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
817 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
818 โรงเรียนบ้านส าโรง (ภิญโญอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
819 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
820 โรงเรียนบ้านตาอี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
821 โรงเรียนบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
822 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
823 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
824 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
825 โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
826 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
827 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
828 โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
829 โรงเรียนบ้านบัวถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
830 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
831 โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
832 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
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833 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
834 โรงเรียนบ้านพาชี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
835 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
836 โรงเรียนบ้านหัวตะแบก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
837 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
838 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
839 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
840 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
841 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
842 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
843 โรงเรียนบ้านโคกย่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
844 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
845 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
846 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
847 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
848 โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
849 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
850 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
851 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
852 โรงเรียนบ้านเก็ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
853 โรงเรียนบ้านจบก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
854 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
855 โรงเรียนบ้านตะโกบ ารุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
856 โรงเรียนบ้านน้ าอ้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
857 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
858 โรงเรียนบ้านตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
859 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
860 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
861 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
862 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
863 โรงเรียนบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
864 โรงเรียนจตุคามราษฎรว์ิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
865 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
866 โรงเรียนบ้านสระขุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
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867 โรงเรียนบ้านหนองกราด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
868 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
869 โรงเรียนบ้านสระขาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
870 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
871 โรงเรียนบ้านหนองมัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
872 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
873 โรงเรียนบ้านโนนพะไล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
874 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
875 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
876 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
877 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
878 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
879 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
880 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
881 โรงเรียนบ้านบาระแนะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
882 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
883 โรงเรียนบ้านส าราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
884 โรงเรียนบ้านไทรออ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
885 โรงเรียนวราวัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย ์
886 โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
887 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลาง อุปถัมภ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
888 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เท่ิงอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
889 โรงเรียนวัดสุขส าราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
890 กศน.อ าเภอปากคาด กศน.จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 
891 กศน.อ าเภอพรเจริญ กศน.จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 
892 กศน.อ าเภอบุ่งคล้า กศน.จังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 
893 โรงเรียนบ้านโนนท่อน สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
894 โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
895 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
896 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
897 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
898 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
899 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
900 โรงเรียนบ้านตาลอก สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 



 
 

- ๒๙ - 
 

ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
901 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
902 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
903 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
904 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
905 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
906 โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
907 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
908 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
909 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
910 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
911 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
912 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
913 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาค า สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
914 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
915 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
916 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม 
917 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
918 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
919 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
920 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
921 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก  สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
922 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
923 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
924 โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
925 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
926 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
927 โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียน สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
928 โรงเรียนบ้านนาดี 2 สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
929 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
930 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
931 โรงเรียนบ้านค าไหล สพป. มุกดาหาร มุกดาหาร 
932 โรงเรียนบ้านปลาอีด สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
933 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 

 
 



 
 

- ๓๐ - 
 

ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
934 โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
935 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
936 โรงเรียนบ้านบัวขาว สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
937 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
938 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
939 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
940 โรงเรียนบ้านตับเต่า สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
941 โรงเรียนบ้านโนนกอย (จุมสุรพรรควิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
942 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
943 โรงเรียนนาค า (นาค าวิทยาคาร) สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
944 โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
945 โรงเรียนบ้านหัวดอน สพป. ยโสธร เขต 1 ยโสธร 
946 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
947 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
948 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
949 โรงเรียนบ้านโพธิญาณ สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
950 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
951 โรงเรียนบ้านนิคม  สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
952 โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
953 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
954 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
955 โรงเรียนบ้านป่าชาด  สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
956 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
957 โรงเรียนบ้านท่าศิลา  สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
958 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
959 โรงเรียนบ้านคึมยาว สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
960 โรงเรียนบ้านดงสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
961 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฎร์บ ารุง) สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
962 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) สพป. ยโสธร เขต 2 ยโสธร 
963 โรงเรียนบ้านดงสวอง สพป. ร้อยเอ็ด 1 รอ้ยเอ็ด 

964 
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ (บุญญาคุรุราษฎร์
บ ารุง) 

สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 

965 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
 
 



 
 

- ๓๑ - 
 

ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
966 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
967 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
968 โรงเรียนบ้านหนาด สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
969 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
970 โรงเรียนบ้านธาตุประทับ สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
971 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
972 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
973 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
974 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
975 โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
976 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
977 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
978 โรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
979 โรงเรียนดงยางสะแบง สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
980 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
981 โรงเรียนบ้านเหล่ากุด สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
982 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
983 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
984 โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว (เหล่างิ้ววิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
985 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง (ยุทธศิลป์สงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
986 โรงเรียนบ้านหนองแก่ง สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
987 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
988 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
989 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
990 โรงเรียนบ้านป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
991 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
992 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
993 โรงเรียนบ้านข่า สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
994 โรงเรียนบ้านหัวนาค า สพป. ร้อยเอ็ด 1 ร้อยเอ็ด 
995 โรงเรียนเมอืงเกษตรวิสัย สพป. ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด 
996 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด 
997 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด 
998 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด 
999 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 สพป. ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด 
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ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1000 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา สพป. ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด 
1001 โรงเรียนบ้านส้มโฮง สพป. ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด 
1002 โรงเรียนบ้านน้ าค า สพป. ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด 
1003 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย สพป. ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด 
1004 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว สพป. ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด 
1005 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด 2 ร้อยเอ็ด 
1006 โรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์ สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1007 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1008 โรงเรียนบ้านสะอาดเจริญใหม่สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1009 โรงเรียนบึงอุดมบึงค า สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1010 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินค าผักกูด สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1011 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1012 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1013 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1014 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1015 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1016 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1017 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1018 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1019 โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1020 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1021 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1022 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1023 โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1024 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1025 โรงเรียนบ้านน้ าเกลี้ยง สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1026 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1027 โรงเรียนบ้านแฝก สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1028 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1029 โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1030 โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1031 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ ากิน สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1032 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
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ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1033 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1034 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1035 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1036 โรงเรียนบ้านหนองสิม สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1037 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1038 โรงเรียนหนองโนราษฎร์บ ารุง สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1039 โรงเรียนค านางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1040 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1041 โรงเรียนบ้านค าโพนสูง สพป. ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด 
1042 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ สพป. เลย เขต 1 เลย 
1043 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก สพป. เลย เขต 1 เลย 
1044 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง สพป. เลย เขต 1 เลย 
1045 โรงเรียนบ้านวังเป่ง สพป. เลย เขต 1 เลย 
1046 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ สพป. เลย เขต 2 เลย 
1047 โรงเรียนบ้านผาสามยอด สพป. เลย เขต 2 เลย 
1048 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. เลย เขต 2 เลย 
1049 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง สพป. เลย เขต 2 เลย 
1050 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49  สพป. เลย เขต 2 เลย 
1051 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. เลย เขต 2 เลย 
1052 โรงเรียนบ้านซ าบ่าง สพป. เลย เขต 2 เลย 
1053 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่  สพป. เลย เขต 2 เลย 
1054 โรงเรียนบ้านตาดข่า สพป. เลย เขต 2 เลย 
1055 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 เลย 
1056 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล สพป. เลย เขต 2 เลย 
1057 โรงเรียนบ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 เลย 
1058 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ สพป. เลย เขต 2 เลย 
1059 โรงเรียนบ้านผาสามยอด  สพป. เลย เขต 2 เลย 
1060 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี สพป. เลย เขต 2 เลย 
1061 โรงเรียนบ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 เลย 
1062 โรงเรียนบ้านกกซ้อ สพป. เลย เขต 2 เลย 
1063 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ สพป. เลย เขต 2 เลย 
1064 โรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 เลย 
1065 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 เลย 
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1066 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 เลย 
1067 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง สพป. เลย เขต 2 เลย 
1068 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. เลย เขต 2 เลย 
1069 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สพป. เลย เขต 2 เลย 
1070 โรงเรียนบ้านซ ากกค้อ สพป. เลย เขต 2 เลย 
1071 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา สพป. เลย เขต 3 เลย 
1072 โรงเรียนบ้านโพนหนอง สพป. เลย เขต 3 เลย 
1073 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง สพป. เลย เขต 3 เลย 
1074 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม สพป. เลย เขต 3 เลย 
1075 โรงเรียนบ้านปากแดง สพป. เลย เขต 3 เลย 
1076 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 เลย 
1077 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เลย เขต 3 เลย 
1078 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม สพป. เลย เขต 3 เลย 
1079 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 เลย 
1080 กศน.อ าเภอภูสิงห์ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
1081 กศน.อ าเภอปรางค์กู่ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
1082 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1083 โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1084 โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1085 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1086 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1087 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1088 โรงเรียนบ้านบูรพา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1089 โรงเรียนบ้านสีถาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1090 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา  สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1091 โรงเรียนบ้านดินด า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1092 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1093 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย  สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1094 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1095 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1096 โรงเรียนบ้านทุ่ง  สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1097 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1098 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
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1099 โรงเรียนบ้านร่องเก้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1100 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1101 โรงเรียนบ้านสะเต็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1102 โรงเรียนบ้านแวด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1103 โรงเรียนบ้านสะมัด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1104 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรสีะเกษ 
1105 โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1106 โรงเรียนโนนสว่าง (อสพป.17) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ 
1107 โรงเรียนบ้านผึ้ง (รัฐราษฎร์บ ารุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1108 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1109 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1110 โรงเรียนบ้านเปือยขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1111 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1112 โรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1113 โรงเรียนบ้านแข้  สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1114 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1115 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1116 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1117 โรงเรียนบ้านเขวา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1118 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1119 โรงเรียนบ้านกงพาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1120 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1121 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1122 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1123 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1124 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1125 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1126 โรงเรียนบ้านขวาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1127 โรงเรียนบ้านอะลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1128 โรงเรียนบ้านสระภู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1129 โรงเรียนบ้านตัง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1130 โรงเรียนบ้านกุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
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1131 โรงเรียนบ้านหนองคู (อสพป. 23) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1132 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1133 โรงเรียนบ้านบึงหมอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1134 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1135 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1136 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1137 โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1138 โรงเรียนบ้านส าโรง (วิทยาราษฎร์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1139 โรงเรียนบ้านก่อ (ราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1140 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1141 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1142 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1143 โรงเรียนบ้านมะฟัก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1144 โรงเรียนบ้านจังเอิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1145 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1146 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1147 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม (รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1148 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1149 โรงเรียนบ้านยางบอน (อ าพานุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1150 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย (พัฒนานุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1151 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1152 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง (ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1153 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1154 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1155 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1156 โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1157 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1158 โรงเรียนบ้านเกิ้ง (อสพป. 37) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1159 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1160 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1161 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1162 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ 
1163 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
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1164 โรงเรียนวนาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1165 โรงเรียนบ้านส าโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1166 โรงเรียนบ้านหว้าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1167 โรงเรียนบ้านบัวบก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1168 โรงเรียนบ้านอาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1169 โรงเรียนนิคม 2 (ตชด. สงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1170 โรงเรียนบ้านตรอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1171 โรงเรียนบ้านทุ่ม (อสพป.3) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1172 โรงเรียนบ้านโพงกอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1173 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1174 โรงเรียนบ้านตรางสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1175 โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1176 โรงเรียนบ้านพนมชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1177 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1178 โรงเรียนบ้านเขวา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1179 โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1180 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1181 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรสีะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1182 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1183 โรงเรียนบ้านเขวิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1184 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1185 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1186 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองค า สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1187 โรงเรียนบ้านแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1188 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1189 โรงเรียนบ้านตราด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1190 โรงเรียนบ้านสวาย - สนวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1191 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1192 โรงเรียนบ้านติม (พันธ์พิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1193 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1194 โรงเรียนบ้านค าผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1195 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1196 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1197 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
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1198 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1199 โรงเรียนบ้านระกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1200 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา      สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1201 โรงเรียนบ้านช าแระกลาง  สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1202 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา   สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1203 โรงเรียนบ้านท านบ       สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 

1204 
โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 

1205 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1206 โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1207 โรงเรียนบ้านโนนใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1208 โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1209 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1210 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1211 โรงเรียนบ้านแซรไปร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1212 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1213 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1214 โรงเรียนบ้านตาโสม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1215 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1216 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1217 โรงเรียนบ้านสวายสนิท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1218 โรงเรียนบ้านไฮ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1219 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1220 โรงเรียนบ้านไฮน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1221 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1222 โรงเรียนบ้านสมอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1223 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1224 โรงเรียนบ้านปุดเนียม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1225 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1226 โรงเรียนบ้านช าแระ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1227 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1228 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1229 โรงเรียนบ้านตาจวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1230 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่  สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
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1231 โรงเรียนบ้านจันลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1232 โรงเรียนบ้านหนองกาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ 
1233 กศน.อ าเภอกุดบาก กศน.จังหวัดสกลนคร สกลนคร 
1234 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1235 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1236 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บ ารุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1237 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1238 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1239 โรงเรียนบ้านลาดค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1240 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1241 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1242 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1243 โรงเรียนนายอวัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1244 โรงเรียนเขื่อนน้ าพุง สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1245 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 สกลนคร 
1246 โรงเรียนบ้านฉันเพล สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1247 โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1248 โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1249 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1250 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1251 โรงเรียนบ้านพระปืด สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1252 โรงเรียนบ้านโชค สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1253 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1254 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1255 โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1256 โรงเรียนบ้านเวียย สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1257 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจ าปา สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1258 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1259 โรงเรียนทวีคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1260 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1261 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1262 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1263 โรงเรียนบ้านสามโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
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1264 โรงเรียนบ้านบุอาไร สพป. สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ 
1265 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1266 โรงเรียนบ้านน้ าเป สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1267 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1268 โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1269 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1270 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1271 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1272 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1273 โรงเรียนบ้านโนนฤาษี สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1274 โรงเรียนบ้านกุดบง สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1275 โรงเรียนบ้านค าปะกั้ง สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1276 โรงเรียนเวทีราษฎร์บ ารุง สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1277 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1278 โรงเรียนบ้านค าโคนสว่าง สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1279 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1280 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1281 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1282 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1283 โรงเรียนบ้านค าเจริญ สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1284 โรงเรียนบ้านปัก สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1285 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย 2 หนองคาย 
1286 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง สพป. หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
1287 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัวล าภู 
1288 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1289 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1290 โรงเรียนบ้านศรีคูณ(คุรุประชาวิทยา) สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1291 โรงเรียนบ้านค าโพน สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1292 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1293 โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1294 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1295 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1296 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
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1297 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1298 โรงเรียนบ้านชะแงะ สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1299 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1300 โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1301 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1302 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1303 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1304 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1305 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1306 โรงเรียนบ้านน้ าซับ สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1307 โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1308 โรงเรียนบ้านค าน้อย(อ.หัวตะพาน) สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1309 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1310 โรงเรียนบ้านโคกค่าย สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1311 โรงเรียนบ้านค าสร้างบ่อ สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1312 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1313 โรงเรียนบ้านบก สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1314 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1315 โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ สพป. อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
1316 กศน.อ าเภอนายูง กศน.จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
1317 กศน.อ าเภอศรีธาตุ กศน.จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
1318 กศน.อ าเภอโนนสะอาด กศน.จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
1319 กศน.อ าเภอกุดจับ กศน.จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
1320 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1321 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1322 โรงเรียนบ้านตาด สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1323 โรงเรียนบ้านดงอุดม สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1324 โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1325 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1326 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1327 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1328 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1329 โรงเรียนเจซี. บ้านอินทร์แปลง สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1330 โรงเรียนบ้านหนองหลอด สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
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1331 โรงเรียนบ้านจ าปา สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1332 โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1333 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1334 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1335 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1336 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1337 โรงเรียนบ้านดงปอ สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1338 โรงเรียนบ้านเลื่อมพิลึก สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1339 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1340 โรงเรียนรัฐประชา 509 สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1341 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1342 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1343 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1344 โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1345 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1346 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1347 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1348 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1349 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1350 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1351 โรงเรียนบ้านป่อง สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1352 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (นาข่า) สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1353 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1354 โรงเรียนบ้านตลิ่งชันสร้างแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1355 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1356 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1  สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1357 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี 
1358 โรงเรียนบ้านโพนงาม (พูนเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1359 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1360 โรงเรียนบ้านดงบัง (อาทรราษฏร์บ ารุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1361 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1362 โรงเรียนบ้านหนองก่านค าไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1363 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
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1364 โรงเรียนบ้านหนองจ านัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1365 โรงเรียนบ้านส าราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1366 โรงเรียนบ้านปากน้ า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1367 โรงเรียนบ้านท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1368 โรงเรียนบ้านหนองเซือม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1369 โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1370 โรงเรียนบ้านยางขี้นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1371 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1372 โรงเรียนบ้านผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1373 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1374 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1375 โรงเรียนบ้านน้ าค าน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1376 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1377 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1378 โรงเรียนบ้านบก (วงศ์ทีประชาราษฏร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1379 โรงเรียนบ้านผึ้ง (สามัคคี ) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1380 โรงเรียนบ้านค าไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1381 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1382 โรงเรียนบ้านกระบูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1383 โรงเรียนบ้านโอดนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1384 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1385 โรงเรียนบ้านแคน (สมเด็จอุปถัมภ์)  สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1386 โรงเรียนบ้านหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1387 โรงเรียนบ้านธรรมละ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1388 โรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1389 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1390 โรงเรียนบ้านแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี 
1391 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1392 โรงเรียนบ้านตระการ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1393 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1394 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1395 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1396 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
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1397 โรงเรียนบ้านแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1398 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1399 โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1400 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1401 โรงเรียนบ้านโบกม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1402 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1403 โรงเรียนบ้านค าหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1404 โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1405 โรงเรียนบ้านนาไฮ (มิตรภาพที่ 145) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1406 โรงเรียนบ้านนางิ้ว (ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1407 โรงเรียนบ้านค าสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1408 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1409 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1410 โรงเรียนบุญจิราธร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1411 โรงเรียนบ้านค ามณี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1412 โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1413 โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี 
1414 โรงเรียนบ้านนาทอย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1415 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1416 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1417 โรงเรียนบ้านเวินบึก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1418 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1419 โรงเรียนบ้านจิกเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1420 โรงเรียนโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1421 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1422 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1423 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1424 โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1425 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1426 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1427 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1428 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1429 โรงเรียนบ้านปากโดม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1430 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
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1431 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1432 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1433 โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1434 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1435 โรงเรียนบ้านสัน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1436 โรงเรียนบ้านเหล่าค า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1437 โรงเรียนบ้านบากชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1438 โรงเรียนบ้านจุการ สพป. อบุลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1439 โรงเรียนบ้านดอนน้ าค า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1440 โรงเรียนชุมชนดอนใหญ่บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1441 โรงเรียนบ้านค าเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1442 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1443 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1444 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1445 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1446 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1447 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1448 โรงเรียนบ้านกุดเรือค า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1449 โรงเรียนบ้านหนองแสงวังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1450 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี 
1451 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1452 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1453 โรงเรียนบ้านโนนแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1454 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1455 โรงเรียนอุดมสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1456 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1457 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1458 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1459 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1460 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1461 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1462 โรงเรียนบ้านแก้งยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1463 โรงเรียนบ้านขอนแป้น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
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1464 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1465 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1466 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1467 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1468 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1469 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1470 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1471 โรงเรียนบ้านแก้งข้ีเหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1472 โรงเรียนบ้านดงขวางค าโทน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1473 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1474 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1475 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1476 โรงเรียนบ้านหนองโด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1477 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1478 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 
1479 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19  หนองบัวล าภู 
1480 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เขต 19  หนองบัวล าภู 
1481 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต 19  หนองบัวล าภู 
1482 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา สพม. เขต 19  เลย 
1483 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1484 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1485 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1486 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1487 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1488 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1489 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1490 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1491 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1492 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1493 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1494 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1495 โรงเรียนซ ายางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1496 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1497 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
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1498 โรงเรียนค าแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1499 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1500 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1501 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1502 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1503 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1504 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1505 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1506 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1507 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1508 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1509 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1510 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1511 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1512 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1513 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1514 โรงเรียนยางค าพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1515 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1516 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1517 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1518 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1519 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น 
1520 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี 
1521 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี 
1522 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี สพม. เขต 29 อุบลราชธานี 
1523 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี 
1524 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 อุบลราชธานี 
1525 โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี 
1526 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี 
1527 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี 
1528 โรงเรียนส าโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี 
1529 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
1530 โรงเรียนละหานทรายวิทยา สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
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1531 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
1532 โรงเรียนปะค าพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
1533 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
1534 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
1535 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
1536 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย ์
1537 โรงเรียนมัธยมพรส าราญ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
1538 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
1539 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
1540 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 
1541 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ 

ภาคกลาง 
1542 โรงเรียนวัดสีชมพู ส านักการศึกษา กทม. กรุงเทพมหานคร 
1543 โรงเรียนแจ่มจันทร์ ส านักการศึกษา กทม. กรุงเทพมหานคร 
1544 กศน.เขตบางซื่อ กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
1545 กศน.เขตห้วยขวาง กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
1546 กศน.เขตบางพลัด กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
1547 กศน.เขตทุ่งครุ กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
1548 กศน.เขตสาทร กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
1549 กศน.เขตหนองจอก กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
1550 กศน.เขตคลองสาน กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
1551 กศน.เขตลาดกระบัง กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
1552 กศน.เขตบางนา กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
1553 กศน.เขตตลิ่งชัน กศน.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
1554 โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1555 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1556 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1557 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1558 โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1559 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1560 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1561 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1562 โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
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1563 โรงเรียนบ้านรางสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1564 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1565 โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1566 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1567 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1568 โรงเรียนตลาดส ารอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1569 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1570 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1571 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1572 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1573 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1574 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1575 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1576 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1577 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1578 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1579 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1580 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1581 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1582 โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1583 โรงเรียนวัดชุกพ้ี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1584 โรงเรียนดิศกุล สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1585 โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1586 โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1587 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1588 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1589 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1590 โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1591 โรงเรียนบ้านเขาตก 'ไตรเดชวิทยา' สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1592 โรงเรียนวัดพุน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1593 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1594 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี 
1595 โรงเรียนวัดสนามแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี 
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1596 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี 
1597 โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี 
1598 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1599 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1600 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1601 โรงเรียนบ้านถ้ าดาวดึงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1602 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1603 โรงเรียนบ้านนามกุย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1604 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1605 โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ  สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1606 โรงเรียนบ้านปากล าปิล็อก สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1607 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1608 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1609 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี 
1610 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1611 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1612 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1613 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1614 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1615 โรงเรียนบ้านล าอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1616 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1617 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1618 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1619 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1620 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1621 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1622 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านล าเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1623 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1624 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1625 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1626 โรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1627 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1628 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
1629 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 กาญจนบุรี 
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1630 โรงเรียนบ้านชากไทย สพป. จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี 
1631 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี 
1632 โรงเรียนวัดบางสระเก้า สพป. จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี 
1633 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี 
1634 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย สพป. จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี 
1635 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี 
1636 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี 
1637 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี 
1638 กศน.อ าเภอคลองเขื่อน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
1639 กศน.อ าเภอราชสาส์น กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
1640 กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์ กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
1641 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง (นานาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1642 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1643 โรงเรียนวัดบน "ประจงอนุสรณ์" สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1644 โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1645 โรงเรียนวัดบางปรง (ประชาราษฎร์บ ารุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 

1646 
โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุลราษฎร์
ศึกษาลัย) 

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 

1647 โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1648 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1649 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1650 โรงเรียนวัดหนามแดง (คัณฑาโรราษฎร์บ ารุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1651 โรงเรียนวัดนิโครธาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1652 โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1653 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1654 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1655 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1656 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1657 โรงเรียนวัดประตูน้ าท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1658 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1659 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1660 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ าขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1661 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1662 โรงเรียนวัดทด (เชิดอุดมรัตนราษฎร์บ ารุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
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1663 โรงเรียนวัดประชาบ ารุงกิจ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1664 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา 
1665 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก (กฤษณาประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1666 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1667 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง (รัฐอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1668 โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1669 โรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1670 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1671 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1672 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1673 โรงเรียนวัดบางตลาด (ยอดสวัสดิ์ประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1674 โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1675 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1676 โรงเรียนบ้านอ่างเสือด า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1677 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1678 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1679 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1680 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1681 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1682 โรงเรียนวัดช าป่างาม (สายรัฐประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1683 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1684 โรงเรียนบ้านท่าทองด า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1685 โรงเรียนวัดสระสองตอน  สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1686 โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1687 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1688 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1689 โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1690 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1691 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1692 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ  สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1693 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1694 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1695 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
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1696 โรงเรียนวัดต้นตาล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1697 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1698 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1699 โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1700 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41  สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1701 โรงเรียนบ้านห้วยพลู (ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1702 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1703 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1704 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1705 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1706 โรงเรียนบ้านเนินไร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1707 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1708 โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1709 โรงเรียนวัดหัวไทร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1710 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1711 โรงเรียนวัดสามแยก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา 
1712 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อปท. ชลบุร ี
1713 โรงเรียนพลูตาหลวงพิทยาคม อปท. ชลบุร ี
1714 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อปท. ชลบุร ี
1715 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อปท. ชลบุร ี
1716 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร อปท. ชลบุร ี
1717 โรงเรียนบ้านเขาซก อปท. ชลบุร ี
1718 โรงเรียนบ้านหัวถนนวิทยา อปท. ชลบุร ี
1719 โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อปท. ชลบุร ี
1720 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อปท. ชลบุร ี
1721 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อปท. ชลบุร ี
1722 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1723 โรงเรียนบ้านเขาแรต สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1724 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1725 โรงเรียนวัดส านักบก สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1726 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1727 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1728 โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1729 โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
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1730 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1731 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1732 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1733 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1734 โรงเรียนวัดตาลล้อม สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี
1735 โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. ชลบุรี เขต 1 ชลบุร ี

1736 
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉ่ิงนาวิกอนุสรณ์)  
ศรีราชา 

สพป. ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี

1737 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1738 โรงเรียนบ้านบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1739 โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1740 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป. ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1741 โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1742 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป. ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1743 กศน.อ าเภอสรรคบุรี กศน.จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 
1744 กศน.อ าเภอหนองมะโมง กศน.จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 
1745 กศน.อ าเภอมโนรมย์ กศน.จังหวัดชัยนาท ชัยนาท 
1746 โรงเรียนวัดสังฆาราม (ปลื้มประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1747 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ (ประชาเนรมิต) สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1748 โรงเรียนวัดหัวตะพาน สพป. ชัยนาท ชัยนาท 

1749 
โรงเรียนวัดท่าสมอ (ส านักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 258) 

สพป. ชัยนาท ชัยนาท 

1750 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1751 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1752 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์ (ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1753 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 (บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1754 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1755 โรงเรียนวัดโพธิมงคล สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1756 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1757 โรงเรียนท่าบ้านหลวง (รัฐรังสรรค์วิทยา) สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1758 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1759 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1760 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
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1761 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1762 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1763 โรงเรียนวัดเขาดิน (วันครู 2502 ) สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1764 โรงเรียนวัดธรรมามูล สพป. ชัยนาท ชัยนาท 
1765 โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป. ชัยนาท ชัยนาท 

1766 
โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 
338) 

สพป. ชัยนาท ชัยนาท 

1767 โรงเรียนบ้านบางปรง สพป. ตราด ตราด 
1768 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) สพป. ตราด ตราด 
1769 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด ตราด 
1770 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเชี่ยว สพป. ตราด ตราด 
1771 โรงเรียนบ้านคลอง 24 สพป. นครนายก นครนายก 
1772 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก นครนายก 
1773 โรงเรียนบ้านคลองหกวา สพป. นครนายก นครนายก 
1774 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. นครนายก นครนายก 
1775 โรงเรียนชุมชนวัดอ าภาศิริวงศ์ มิตรภาพที่ 162 สพป. นครนายก นครนายก 
1776 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) สพป. นครนายก นครนายก 
1777 โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก นครนายก 
1778 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ สพป. นครนายก นครนายก 
1779 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก นครนายก 
1780 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย สพป. นครนายก นครนายก 
1781 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1782 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1783 โรงเรียนบ้านหนองเขมร สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1784 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1785 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1786 โรงเรียนบ้านดอนซาก สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1787 โรงเรียนบ้านแจงงาม สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1788 โรงเรียนบ้านมาบแค สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1789 โรงเรียนบ้านล าท่าโพ สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1790 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1791 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1792 โรงเรียนวัดหนองดินแดง สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1793 โรงเรียนวัดบ้านหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 



 
 

- ๕๖ - 
 

ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1794 โรงเรียนวัดตาก้อง สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1795 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1796 โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1797 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1798 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1799 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1800 โรงเรียนวัดทุ่งร ี สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1801 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1802 โรงเรียนวัดบ่อน้ าจืด สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1803 โรงเรียนบ้านบัวแดง สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1804 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1805 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม 
1806 โรงเรียนวัดล าพญา (จ าเนียรบ ารุงวิทย์) สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1807 โรงเรียนวัดสาลวัน สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1808 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1809 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1810 โรงเรียนบ้านคลองจินดา สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1811 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1812 โรงเรียนบ้านท่าตลาด สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1813 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์  (สาครตาลสุวรรณาคม) สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1814 โรงเรียนตลาดเจริญสุข สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1815 โรงเรียนวัดดอนยอ (จิตธรรมอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1816 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1817 โรงเรียนบ้านบางเลน (บางเลนวิทยาคาร) สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1818 โรงเรียนวัดผาสุการาม สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1819 โรงเรียนวัดทรงคนอง "กิมไน้บ ารุงวิทย์"  สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1820 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว (พ่วงประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1821 โรงเรียนวัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์) สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1822 โรงเรียนวัดไผ่สามต าลึง สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1823 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2) สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1824 โรงเรียนคลองทางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1825 โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ภิทัยธารามประสิทธิ์) สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1826 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1827 โรงเรียนวัดรางก าหยาด สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
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1828 โรงเรียนวัดกลาง (พุฒราษฎร์อนุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 2 นครปฐม 
1829 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1830 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1831 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บ ารุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1832 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1833 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1834 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บ ารุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1835 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1836 โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บ ารุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1837 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1838 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์  สพป. นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1839 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี 
1840 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย อปท. ประจวบคีรีขันธ์ 
1841 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว อปท. ประจวบคีรีขันธ์ 
1842 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) อปท. ประจวบคีรีขันธ์ 
1843 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม  สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1844 โรงเรียนวัดหัวกรด สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1845 โรงเรียนบ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1846 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ า สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1847 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม  สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1848 โรงเรียนวัดคลองเฆ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1849 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1850 โรงเรียนวัดไผ่งาม  สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1851 โรงเรียนวัดลิรัญดอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1852 โรงเรียนวัดทุ่งสบก สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1853 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1854 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบ ารุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1855 โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1856 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1857 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1858 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1859 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1860 โรงเรียนบ้านท่าตูม  สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
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1861 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1862 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1863 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1864 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1865 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม  สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1866 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1867 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ปราจีนบุรี 
1868 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี 
1869 กศน.อ าเภอลาดบัวหลวง กศน.จังหวัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
1870 กศน.อ าเภอบางไทร กศน.จังหวัพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
1871 กศน.อ าเภออุทัยธานี กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
1872 กศน.อ าเภอบางซ้าย กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
1873 กศน.อ าเภอนครหลวง กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
1874 กศน.อ าเภอท่าเรือ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
1875 กศน.อ าเภอภาชี กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
1876 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1877 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1878 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1879 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1880 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1881 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่  2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1882 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1883 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1884 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1885 โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1886 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บ ารุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1887 โรงเรียนวัดนนทรีย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1888 โรงเรียนคอตันคลอง 27 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1889 โรงเรียนวัดไก่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1890 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1891 โรงเรียนวัดจอมเกษ (ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1892 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1893 โรงเรียนวัดแค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
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1894 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนครศรีอยุธยา 
1895 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 
1896 โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา 
1897 กศน.อ าเภอเขาย้อย กศน.จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
1898 กศน.อ าเภอชะอ า กศน.จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 

1899 
โรงเรียนบ้านบางแก้ว (ส านักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 44) 

สพป. เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี 

1900 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก สพป. เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี 
1901 โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี 
1902 โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี 
1903 โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1904 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1905 โรงเรียนบ้านในดง สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1906 โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1907 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1908 โรงเรียนวัดช่อม่วง สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1909 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1910 โรงเรียนบ้านบางเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1911 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1912 โรงเรียนวัดดอนกอก(ล้วนประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1913 โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1914 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1915 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1916 โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1917 โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1918 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1919 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี 
1920 กศน.อ าเภอเขาชะเมา กศน.จังหวัดระยอง ระยอง 
1921 กศน.อ าเภอปลวกแดง กศน.จังหวัดระยอง ระยอง 
1922 กศน.อ าเภอนิคมพัฒนา กศน.จังหวัดระยอง ระยอง 
1923 กศน.อ าเภอบ้านฉาง กศน.จังหวัดระยอง ระยอง 
1924 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1925 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ าตาลตะวันออก สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1926 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
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1927 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 7 สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1928 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1929 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1930 โรงเรียนบ้านเขายายชุม สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1931 โรงเรียนวัดธงหงส ์ สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1932 โรงเรียนวัดละหารไร่ สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1933 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1934 โรงเรียนวัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1935 โรงเรียนบ้านคลองกร า สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1936 โรงเรียนวัดตากวน สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1937 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ ารุง สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1938 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1939 โรงเรียนวัดตาขัน สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1940 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1941 โรงเรียนบ้านหนองระก า สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1942 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1943 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1944 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1945 โรงเรียนบ้านหนองไร่ สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1946 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1947 โรงเรียนบ้านคลองน้ าแดง สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1948 โรงเรียนบ้านพยูน สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1949 โรงเรียนบ้านหนองละลอก สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1950 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1951 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร สพป. ระยอง เขต 1 ระยอง 
1952 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม สพป. ระยอง เขต 2 ระยอง 
1953 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม สพป. ระยอง เขต 2 ระยอง 
1954 กศน.อ าเภอบ้านโป่ง กศน.จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
1955 กศน.อ าเภอจอมบึง กศน.จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
1956 กศน.อ าเภอด าเนินสะดวก กศน.จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
1957 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1958 โรงเรียนวัดปากช่อง สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1959 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1960 โรงเรียนบ้านล าพระ สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
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1961 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1962 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1963 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1964 โรงเรียนมหาราช 7 สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1965 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บ ารุง) สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1966 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี 
1967 โรงเรียนวัดสัมมาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1968 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1969 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1970 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1971 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1972 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1973 โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1974 โรงเรียนบ้านเนินม่วง (ประชาบ ารุง) สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1975 โรงเรียนวัดหนองประทุน สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1976 โรงเรียนวัดบางลาน สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1977 โรงเรียนวัดท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1978 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา (นิ่มพิณมุขประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1979 โรงเรียนวัดดีบอน (กล่อมเอกชัยวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1980 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1981 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1982 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (ทรัพย์ประชาสรรค์) สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1983 โรงเรียนวัดปรกเจริญ สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1984 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1985 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1986 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) สพป. ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี 
1987 กศน.อ าเภอล าสนธิ กศน.จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
1988 กศน.อ าเภอท่าหลวง กศน.จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
1989 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1990 โรงเรียนบ้านล าโกฏิทอง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1991 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1992 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1993 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1994 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
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1995 โรงเรียนบ้านซับโศก สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1996 โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย  สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1997 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1998 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1999 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2000 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2001 โรงเรียนบ้านบ่อน้ า สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2002 โรงเรียนบ้านนาโสม สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2003 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2004 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2005 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2006 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2007 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2008 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2009 โรงเรียนบ้านหนองส าราญ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2010 โรงเรียนบ้านหนองเสมา สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2011 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2012 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2013 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2014 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2015 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2016 โรงเรียนวัดหนองนา สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2017 โรงเรียนวัดเขาสมโภชน์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2018 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100  สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2020 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2021 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2022 โรงเรียนบ้านพุกะชัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2023 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
2024 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 
2025 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 
2026 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 
2027 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 
2028 โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 



 
 

- ๖๓ - 
 

ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
2029 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 
2030 โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบ ารุง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 
2031 โรงเรียนวัดคลองมอญ (บัญญัติราษฎร์บ ารุง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ 
2032 โรงเรียนเทวะคลองตรง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 
2033 โรงเรียนละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 
2034 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 
2035 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 
2036 โรงเรียนคลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ 
2037 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2038 โรงเรียนวัดบางปลา สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2039 โรงเรียนบ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2040 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ) สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2041 โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2042 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2043 โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
2044 กศน.อ าเภอวังสมบูรณ์ กศน.จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว 
2045 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
2046 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
2047 โรงเรียนบ้านซับเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
2048 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา สพป. สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
2049 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
2050 โรงเรียนธารเกษม สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 

2051 
โรงเรียนวัดนายาว (ส านักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์ 411) 

สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 

2052 โรงเรียนวัดสุนันทาราม สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
2053 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (ส าเภาราษฎร์บ ารุง) สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
2054 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา (ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
2055 โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุร ี
2056 โรงเรียนวัดหนองหว้า สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
2057 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
2058 โรงเรียนวัดลาดเขาปูน สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
2059 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
2060 โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
2061 โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
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2062 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
2063 โรงเรียนวัดบรรไดทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
2064 โรงเรียนวัดคลองตัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2065 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2066 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2067 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2068 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2069 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2070 โรงเรียนวัดหัวโพธิ ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2071 โรงเรียนวัดใหม่บ ารุงธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2072 โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2073 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2074 โรงเรียนวัดชีธาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2075 โรงเรียนบ้านบ่อส าราญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2076 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2077 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
2078 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
2079 โรงเรียนบ้านดงเชือก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
2080 โรงเรียนบ้านหนองนา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
2081 โรงเรียนวัดวังจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
2082 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
2083 โรงเรียนบ้านวังน้ าเขียว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
2084 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
2085 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
2086 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 สุพรรณบุรี 
2087 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2088 โรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านป่า สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2089 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2090 โรงเรียนวัดทองกลาง (ประชากรอุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2091 โรงเรียนวัดแปดแก้ว สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2092 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ (วิบูลธรรมอุปการ) สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2093 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2094 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต สพป. อ่างทอง อ่างทอง 
2095 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
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2096 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
2097 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. เขต ๔ สระบุรี 
2098 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 
2099 โรงเรียนปทุมวิไล  สพม. เขต 4 ปทุมธานี 
2100 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 
2101 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 
2102 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 
2103 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 
2104 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 
2105 โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 
2106 โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 
2107 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 
2108 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 
2109 โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 
2110 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี 
2111 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม. เขต 10 เพชรบุรี 
2112 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 
2113 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี 
2114 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี 
2115 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 
2116 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 
2117 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 
2118 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี 
2119 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุร ี
2120 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สพม. เขต 18 ชลบุร ี
2121 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุร ี
2122 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุร ี

ภาคใต ้
2123 กศน.อ าเภอล าทับ กศน.จังหวัดกระบี่ กระบี่ 
2124 กศน.อ าเภอละแม กศน.จังหวัดชุมพร ชุมพร 
2125 กศน.อ าเภอปะทิว กศน.จังหวัดชุมพร ชุมพร 
2126 กศน.อ าเภอทุ่งตะโก กศน.จังหวัดชุมพร ชุมพร 

 
 
 



 
 

- ๖๖ - 
 

ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
2127 กศน.อ าเภอท่าแซะ กศน.จังหวัดชุมพร ชุมพร 
2128 โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 ชุมพร 
2129 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1  ชุมพร 
2130 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 ชุมพร 
2131 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป. ชุมพร เขต 1 ชุมพร 
2132 โรงเรียนบ้านบางหลง สพป. ชุมพร เขต 1 ชุมพร 
2133 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 ชุมพร 
2134 โรงเรียนบ้านคอสน สพป. ชุมพร เขต 1 ชุมพร 
2135 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2136 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2137 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2138 โรงเรียนบ้านวังศิลา สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2139 โรงเรียนบ้านสามแยก สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2140 โรงเรียนวัดจอมไตร สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2141 โรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2142 โรงเรียนบ้านนานิน สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2143 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2144 โรงเรียนบ้านล าพิกุล สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2145 โรงเรียนบ้านในควน สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2146 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2147 โรงเรียนบ้านปากปรน สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2148 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2149 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 1 ตรัง 
2150 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2151 โรงเรียนบ้านกลิ้งคลอง สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2152 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2153 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2154 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2155 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2156 โรงเรียนบ้านนาเหนือ สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2157 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2158 โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2159 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2160 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 



 
 

- ๖๗ - 
 

ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
2161 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2162 โรงเรียนวัดปากแจ่ม สพป. ตรัง เขต 2 ตรัง 
2163 กศน.อ าเภอชะอวด กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2164 กศน.อ าเภอท่าศาลา กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2165 กศน.อ าเภอเชียรใหญ่ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2166 กศน.อ าเภอถ้ าพรรณรา กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2167 กศน.อ าเภอนบพิต า กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2168 กศน.อ าเภอช้างกลาง กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2169 กศน.อ าเภอบางขัน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2170 กศน.อ าเภอลานสกา กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2171 กศน.อ าเภอทุ่งสง กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2172 กศน.อ าเภอร่อนพิบูลย์ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2173 กศน.อ าเภอทุ่งใหญ่ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2174 กศน.อ าเภอพระพรหม กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2175 โรงเรียนบ้านคดศอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 
2176 โรงเรียนวัดท่านคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 
2177 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 
2178 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 
2179 โรงเรียนวัดโดน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 
2180 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 
2181 โรงเรียนบ้านบางปรน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2182 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2183 โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2184 โรงเรียนวัดถ้ าใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2185 โรงเรียนบ้านสวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2186 โรงเรียนวัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2187 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2188 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2189 โรงเรียนพรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2190 โรงเรียนวัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2191 โรงเรียนบ้านปลายเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2192 โรงเรียนวัดก้างปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2193 โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 

 
 



 
 

- ๖๘ - 
 

ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
2194 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2195 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2196 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2197 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2198 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2199 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2200 โรงเรียนวัดวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2201 โรงเรียนบ้านกันละ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2202 โรงเรียนวัดมะเฟือง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2203 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2204 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2205 โรงเรียนบ้านคลองงา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2206 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2207 โรงเรียนบ้านปลายรา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2208 โรงเรียนบ้านก่องาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2209 โรงเรียนวัดเกาะสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2210 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2211 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2212 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช 
2213 กศน.อ าเภอเจาะไอร้อง กศน.จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 
2214 กศน.อ าเภอมายอ กศน.จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
2215 กศน.อ าเภอแม่ลาน กศน.จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
2216 กศน.อ าเภอโคกโพธิ์ กศน.จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
2217 กศน.อ าเภอยะรัง กศน.จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
2218 กศน.อ าเภอเมืองปัตตานี กศน.จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
2219 กศน.อ าเภอปะนาเระ กศน.จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
2220 กศน.อ าเภอหนองจิก กศน.จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
2221 กศน.อ าเภอไม้แก่น กศน.จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
2222 กศน.อ าเภอทุ่งยางแดง กศน.จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
2223 กศน.อ าเภอสายบุรี กศน.จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
2224 กศน.อ าเภอกะพ้อ กศน.จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
2225 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2226 โรงเรียนบ้านน้ าใส สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
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ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
2227 โรงเรียนวัดเกาะหวาย สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2228 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2229 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2230 โรงเรียนบ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2231 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2232 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2233 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2234 โรงเรียนบ้านป่าบอน สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2235 โรงเรียนบ้านล้อแตก สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2236 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2237 โรงเรียนบ้านควนลาแม สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2238 โรงเรียนบ้านนาเกตุ สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2239 โรงเรียนวัดป่าสวย สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2240 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2241 โรงเรียนบ้านต้นโตนด สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2242 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2243 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2244 โรงเรียนบ้านกูบังปาเดาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2245 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2246 โรงเรียนบ้านปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี 
2247 กศน.อ าเภอตะกั่วทุ่ง กศน.จังหวัดพังงา พังงา 
2248 กศน.อ าเภอกะปง กศน.จังหวัดพังงา พังงา 
2249 กศน.อ าเภอศรีนครินทร์ กศน.จังหวัดพัทลุง พัทลุง 
2250 โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
2251 โรงเรียนวัดประดู่ทอง สพป. พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
2252 โรงเรียนวัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตรังสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
2253 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง สพป. พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
2254 โรงเรียนวัดเกาะยาง สพป. พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
2255 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม สพป. พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
2256 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ สพป. พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
2257 กศน.อ าเภอรามัน กศน.จังหวัดยะลา ยะลา  
2258 กศน.อ าเภอกาบัง กศน.จังหวัดยะลา ยะลา  
2259 กศน.อ าเภอกรงปินัง กศน.จังหวัดยะลา ยะลา  
2260 โรงเรียนบ้านตาสา  สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
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2261 โรงเรียนบ้านจาหนัน  สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2262 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2263 โรงเรียนบ้านรามัน สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2264 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2265 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2266 โรงเรียนบ้านกาลูปัง สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2267 โรงเรียนบ้านพอแม็ง  สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2268 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2269 โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ  สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2270 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2271 โรงเรียนบ้านสะโต สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2272 โรงเรียนบ้านต้นแซะ สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2273 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน  สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2274 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2275 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2276 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2277 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา  สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2278 โรงเรียนบ้านกาลอ สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2279 โรงเรียนบ้านเจาะบือแม สพป. ยะลา เขต 1 ยะลา 
2280 กศน.อ าเภอสุขส าราญ กศน.จังหวัดระนอง ระนอง 
2281 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง ระนอง 
2282 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ระนอง ระนอง 
2283 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง ระนอง 
2284 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง ระนอง 
2285 โรงเรียนบ้านบางมัน สพป. ระนอง ระนอง 
2286 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง ระนอง 
2287 โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง ระนอง 
2288 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม สพป. ระนอง ระนอง 
2289 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง ระนอง 
2290 โรงเรียนบ้านสุขส าราญ สพป. ระนอง ระนอง 
2291 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง ระนอง 
2292 โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สพป. ระนอง ระนอง 
2293 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ระนอง ระนอง 
2294 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง ระนอง 
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2295 โรงเรียนบ้านก าพวน สพป. ระนอง ระนอง 
2296 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระนอง ระนอง 
2297 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ระนอง ระนอง 
2298 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง ระนอง 
2299 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ สพป. ระนอง ระนอง 
2300 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป. ระนอง ระนอง 
2301 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 สพป. ระนอง ระนอง 
2302 กศน.อ าเภอรัตภูมิ กศน.จังหวัดสงขลา สงขลา  
2303 กศน.อ าเภอนาหม่อม กศน.จังหวัดสงขลา สงขลา  
2304 กศน.อ าเภอกระแสสินธุ์ กศน.จังหวัดสงขลา สงขลา  
2305 กศน.อ าเภอสิงหนคร กศน.จังหวัดสงขลา สงขลา  
2306 กศน.อ าเภอควนเนียง กศน.จังหวัดสงขลา สงขลา  
2307 กศน.อ าเภอสะบ้าย้อย กศน.จังหวัดสงขลา สงขลา 
2308 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา สพป. สงขลา เขต 1 สงขลา 
2309 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2310 โรงเรียนวัดปรางแก้ว สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2311 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2312 โรงเรียนบ้านเกาะนก สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2313 โรงเรียนบ้านบึงพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2314 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2315 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2316 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2317 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2318 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2319 โรงเรียนบ้านควน สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2320 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2321 โรงเรียนบ้านคลองปอม สพป. สงขลา เขต 2 สงขลา 
2322 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 สงขลา 
2323 โรงเรียนบ้านควนตานี สพป. สงขลา เขต 3 สงขลา 
2324 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เทพา 4 สพป. สงขลา เขต 3 สงขลา 
2325 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป. สงขลา เขต 3 สงขลา 
2326 โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" สพป. สงขลา เขต 3 สงขลา 
2327 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพป. สงขลา เขต 3 สงขลา 
2328 โรงเรียนบ้านดูสน สพป. สตูล สงขลา 
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2329 โรงเรียนบ้านห้วยน้ าด า สพป. สตูล สงขลา 
2330 โรงเรียนบ้านหัวควน สพป. สตูล สงขลา 
2331 โรงเรียนบ้านบูเกตยามู สพป. สตูล สตูล 
2332 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด สพป. สตูล สตูล 
2333 โรงเรียนอนุบาลควนโดน สพป. สตูล สตูล 
2334 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ สพป. สตูล สตูล 
2335 โรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป. สตูล สตูล 
2336 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง สพป. สตูล สตูล 
2337 โรงเรียนบ้านกาลูบี สพป. สตูล สตูล 
2338 โรงเรียนบ้านนางแก้ว สพป. สตูล สตูล 
2339 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 สพป. สตูล สตูล 
2340 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ "มิตรภาพที่ 147" สพป. สตูล สตูล 
2341 โรงเรียนบ้านนาลาน สพป. สตูล สตูล 
2342 โรงเรียนบ้านนาทอน สพป. สตูล สตูล 
2343 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ สพป. สตูล สตูล 
2344 โรงเรียนบ้านน้ าหรา สพป. สตูล สตูล 
2345 โรงเรียนบ้านปิใหญ่ สพป. สตูล สตูล 

2346 
โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

สพป. สตูล สตูล 

2347 กศน.อ าเภอพุนพิน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
2348 กศน.อ าเภอเกาะสมุย กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
2349 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี 
2350 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี 
2351 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี 
2352 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี 
2353 โรงเรียนบ้านสามสัก (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี 
2354 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี 
2355 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี 
2356 โรงเรียนวัดโพธาราม (โพธิพิทยากร) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี 
2357 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี 
2358 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี 
2359 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
2360 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สพม. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 
2361 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 
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2362 โรงเรียนบ้านนาสาร สพม. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 
2363 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 
2364 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 
2365 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 
2366 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สพม. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 
2367 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สพม. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 
2368 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม. เขต 11  สุราษฎร์ธานี 
2369 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12  พัทลุง 
2370 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2371 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2372 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2373 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2374 โรงเรียนโยธินบ ารุง สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2375 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2376 โรงเรียนขนอมพิทยา สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2377 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2378 โรงเรียนปากพูน สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2379 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2380 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2381 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2382 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2383 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2384 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2385 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2386 โรงเรียนนาบอน สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 
2387 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 ระนอง 
2388 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร สพม. เขต 14  ระนอง 
2389 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 นราธิวาส 
2390 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สพม. เขต 15  นราธิวาส 
2391 โรงเรียนเรืองราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 15  นราธิวาส 
2392 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สพม. เขต 15  นราธิวาส 
2393 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม สพม. เขต 15  นราธิวาส 
2394 โรงเรียนตันหยงมัส สพม. เขต 15  นราธิวาส 

 
 



 
 

- ๗๔ - 
 

ที ่ รายช่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
2395 โรงเรียนบาเจาะ สพม. เขต 15  นราธิวาส 
2396 โรงเรียนศรีวารินทร์ สพม. เขต 15  นราธิวาส 
2397 โรงเรียนสุคิรินวิทยา สพม. เขต 15  นราธิวาส 

2398 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร ์บางปอประชารักษ์ 

สพม. เขต 15  นราธิวาส 

2399 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา สพม. เขต 15  นราธิวาส 
2400 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 15  นราธิวาส 
2401 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 ยะลา 
2402 โรงเรียนกาบังพิทยาคม สพม. เขต 15  ยะลา 
2403 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม. เขต 15  ยะลา 
2404 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2405 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2406 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2407 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2408 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2409 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2410 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2411 โรงเรียนแม่ลานวิทยา สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2412 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม สพม. เขต 15 ปัตตานี 
2413 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2414 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2415 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2416 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2417 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15  ปัตตานี 
2418 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม สพม. เขต 15  ปัตตานี 

 

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงขอประกาศให้สถานศึกษาทั้ง  ๒,๔๑๘ แห่ง  เป็นสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๘”  ต่อไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๒     เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  พลเอก         
           (ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 
                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


