
 
 

 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” (เพ่ิมเติม) 
------------------------------------------------ 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
สู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพ่ือให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด หลัก
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจน
การประยุกต์ใช้            ในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อ่ืน อย่าง
ยั่งยืนตลอดไป นั้น 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยต าแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ            
มีการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด   
                 กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
สู่สถานศึกษา  มีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มพัฒนาเพ่ือขยายผล ในปี ๒๕๕๔ และในปี        
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์     
การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ได้จ านวนทั้งสิ้น 1,994 แห่ง 
ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน ๑ แห่ง และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  1,993  แห่ง  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ที ่
 

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 

ภาคเหนือ 
1 โรงเรียนสาธิต สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1  ก ำแพงเพชร 
2 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1  ก ำแพงเพชร 
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1  ก ำแพงเพชร 
4 โรงเรียนหนองลวกราษฏร์บ ารุง สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1  ก ำแพงเพชร 
5 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1  ก ำแพงเพชร 
6 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน สพป.ก ำแพงเพชร เขต 1  ก ำแพงเพชร 
7 โรงเรียนบ้ำนหนองหม้อ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
8 โรงเรียนบ้ำนป่ำสักไก่ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
9 โรงเรียนอนุบำลฮ่องลี่ (ค่ำยเม็งรำยมหำรำชอุปถัมภ์) สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
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10 โรงเรียนบ้ำนทุ่งหลวง สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
11 โรงเรียนแม่มอญวิทยำ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
12 โรงเรียนบ้ำนห้วยแม่เลี่ยม สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
13 โรงเรียนบ้ำนจะคือ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
14 โรงเรียนกกน้อยวิทยำ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
15 โรงเรียนบ้ำนสันต้นขำม สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
16 โรงเรียนห้วยพลูพิทยำ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
17 โรงเรียนบ้ำนห้วยขม สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
18 โรงเรียนแม่ยำววิทยำ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
19 โรงเรียนบ้ำนเวียงเดิม สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
20 โรงเรียนบ้ำนค่ำยเจริญ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
21 โรงเรียนบ้ำนโล๊ะป่ำตุ้ม สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
22 โรงเรียนบ้ำนโป่งช้ำง สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
23 โรงเรียนบ้ำนโป่งเกลือ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
24 โรงเรียนบ้ำนจ ำบอน สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
25 โรงเรียนบ้ำนร่องปลำขำว สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
26 โรงเรียนบ้ำนหนองบัวผำบ่ม สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
27 โรงเรียนบ้ำนร่องห้ำ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
28 โรงเรียนบ้ำนทุ่งยั้งหัวฝำยวิทยำ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
29 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยำ สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
30 โรงเรียนบ้ำนสมำนมิตร สพป.เชียงรำย เขต 1 เชียงรำย 
31 โรงเรียนอนุบำลศรีค้ ำ สพป.เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 
32 โรงเรียนบ้ำนผำจี สพป.เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 
33 โรงเรียนบ้ำนหนองป่ำก่อ สพป.เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 
34 โรงเรียนบ้ำนฮ่องแฮ่ สพป.เชียงรำย เขต 3 เชียงรำย 
35 โรงเรียนบ้ำนบ่อแก้ว  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
36 โรงเรียนบ้ำนปำงขุน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
37 โรงเรียนบ้ำนแม่ไต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
38 โรงเรียนบ้ำนแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
39 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำจำง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
40 โรงเรียนบ้ำนฝำงไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
41 โรงเรียนสันป่ำสักวิทยำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
42 โรงเรียนสันป่ำตึงวิทยำคำร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
43 โรงเรียนบ้ำนผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
44 โรงเรียนวัดนำเม็ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
45 โรงเรียนภูศินวิทยำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
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46 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
47 โรงเรียนหนองหล่มวิทยำคำร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
48 โรงเรียนบ้ำนแม่ตะบำน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
49 โรงเรียนบ้ำนทับเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
50 โรงเรียนบ้ำนบำงห้วยตำด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
51 โรงเรียนบ้ำนสนมมหำพนวิทยำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
52 โรงเรียนวัดหนองออน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
53 โรงเรียนบ้ำนปำงกว้ำง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
54 โรงเรียนภูศินวิทยำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
55 โรงเรียนบ้ำนแม่แต สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
56 โรงเรียนบ้ำนแม่แฝก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
57 โรงเรียนบ้ำนสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
58 โรงเรียนบ้ำนโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
59 โรงเรียนบ้ำนป่ำเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
60 โรงเรียนบ้ำนป่ำก้ำง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
61 โรงเรียนบ้ำนแม่ย่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
62 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
63 โรงเรียนบ้ำนริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
64 โรงเรียนบ้ำนป่ำติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
65 โรงเรียนบ้ำนกำดฮำว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
66 โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
67 โรงเรียนบ้ำนพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
68 โรงเรียนบ้ำนสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
69 โรงเรียนบ้ำนน้ ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
70 โรงเรียนบ้ำนสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
71 โรงเรียนมูลนิธิมหำรำช สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
72 โรงเรียนบ้ำนต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
73 โรงเรียนบ้ำนกองแกะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
74 โรงเรียนบ้ำนบวกจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
75 โรงเรียนวัดทรำยมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
76 โรงเรียนเจ้ำแม่หลวงอุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
77 โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
78 โรงเรียนวัดโข่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
79 โรงเรียนสันทรำยหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
80 โรงเรียนบ้ำนสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
81 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
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82 โรงเรียนบ้ำนหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
83 โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
84 โรงเรียนบ้ำนศรีงำม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
85 โรงเรียนบ้ำนร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
86 โรงเรียนบ้ำนบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
87 โรงเรียนบ้ำนแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
88 โรงเรียนบ้ำนบวกเปำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
89 โรงเรียนบ้ำนเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
90 โรงเรียนบ้ำนหนองหำร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
91 โรงเรียนบ้ำนเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
92 โรงเรียนบ้ำนป่ำทขุง   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
93 โรงเรียนบ้ำนแม่สำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
94 โรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
95 โรงเรียนบ้ำนทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
96 โรงเรียนบ้ำนโป่งแยงใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
97 โรงเรียนบ้ำนปำงไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
98 โรงเรียนบ้ำนเมืองด๊ะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
99 โรงเรียนริมเมิงวิทยำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 

100 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
101 โรงเรียนบ้ำนแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
102 โรงเรียนวัดแม่กะ   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
103 โรงเรียนบ้ำนป่ำปงห้วยฮ่ำง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
104 โรงเรียนพร้ำวบูรพำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
105 โรงเรียนบ้ำนหนอขีด  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
106 โรงเรียนบ้ำนแม่ปำดี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
107 โรงเรียนบ้ำนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
108 โรงเรียนบ้ำนแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
109 โรงเรียนชุมชนบ้ำนโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
110 โรงเรียนบ้ำนท่ำเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
111 โรงเรียนวัดสันทรำยมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
112 โรงเรียนบ้ำนหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
113 โรงเรียนบ้ำนศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
114 โรงเรียนบ้ำนเมืองอรุณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
115 โรงเรียนบ้ำนแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ 
116 โรงเรียนบ้ำนต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
117 โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
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118 โรงเรียนบ้ำนลำน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
119 โรงเรียนบ้ำนป่ำบง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
120 โรงเรียนบ้ำนต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
121 โรงเรียนบ้ำนแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
122 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
123 โรงเรียนบ้ำนสันต้นเปำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
124 โรงเรียนบ้ำนแม่ข่ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
125 โรงเรียนบ้ำนดงป่ำลัน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
126 โรงเรียนบ้ำนสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
127 โรงเรียนเจ้ำแม่หลวงอุปถัมภ์ ๑ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
128 โรงเรียนบ้ำนยำง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
129 โรงเรียนบ้ำนสันทรำย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
130 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
131 โรงเรียนบ้ำนแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
132 โรงเรียนบ้ำนศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
133 โรงเรียนบ้ำนห้วยบอน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
134 โรงเรียนบ้ำนห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
135 โรงเรียนบ้ำนสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
136 โรงเรียนวัดนันทำรำม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
137 โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
138 โรงเรียนบ้ำนปำงปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
139 โรงเรียนบ้ำนเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
140 โรงเรียนบ้ำนหนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
141 โรงเรียนบ้ำนหนองตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
142 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ 
143 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 
144 โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 
145 โรงเรียนบ้านเปียง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 
146 โรงเรียนวัดสามหลัง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 
147 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 
148 โรงเรียนวัดพญาชมภู สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 
149 โรงเรียนบ้านแสนตอ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 
150 โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 
151 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ 
152 โรงเรียนประชำพัฒนำ สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
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153 โรงเรียนบ้ำนหนองนกปีกำ สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
154 โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
155 โรงเรียนแม่สลิด สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
156 โรงเรียนบ้ำนยำงโองน้ ำวิทยำคม สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
157 โรงเรียนบ้ำนยำงโองนอก สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
158 โรงเรียนบ้ำนเด่นไม้ซุง สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
159 โรงเรียนบ้ำนปำกทำงเขื่อนภูมิพล สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
160 โรงเรียนหมู่บ้ำนตัวอย่ำง สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
161 โรงเรียนบ้ำนท่ำไผ่ สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
162 โรงเรียนบ้ำนหนองเชียงคำ สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
163 โรงเรียนสว่ำงวิทยำ สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
164 โรงเรียนศรีวิทยำ สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
165 โรงเรียนบ้ำนป่ำยำงตะวันตก สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
166 โรงเรียนอนุบำลท่ำปุย สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
167 โรงเรียนบ้ำนวังโพ สพป.ตำก เขต 1 ตำก 
168 โรงเรียนบ้ำนหินดำด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
169 โรงเรียนบ้ำนปำงสุด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
170 โรงเรียนบ้ำนศำลเจ้ำไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
171 โรงเรียนบ้ำนหนองช ำนำญ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
172 โรงเรียนวัดหนองปลำไหล สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
173 โรงเรียนวัดหนองตำงู สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
174 โรงเรียนบ้ำนเขำแม่กระทู้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
175 โรงเรียนบ้ำนคลองน้ ำโจน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
176 โรงเรียนบ้ำนดอนวังหัน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
177 โรงเรียนบ้ำนหนองนมวัว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
178 โรงเรียนวัดหนองยำว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
179 โรงเรียนบ้ำนวังยิ้มแย้ม สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
180 โรงเรียนบ้ำนตะกรุด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
181 โรงเรียนบ้ำนตะแบกงำม สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
182 โรงเรียนบ้ำนงิ้วแบ้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
183 โรงเรียนบ้ำนหนองเจ็ดหำบ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
184 โรงเรียนบ้ำนเทพมงคลทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
185 โรงเรียนบ้ำนโพธิ์ศรีสำมัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
186 โรงเรียนบ้ำนปำงสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
187 โรงเรียนเขำหินกรำวประชำสรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
188 โรงเรียนวัดประสำทวิถี สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
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189 โรงเรียนบ้ำนดงสีเสียด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
190 โรงเรียนบ้ำนศรีไกรลำศ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
191 โรงเรียนบ้ำนเขำจั๊กจั่น สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ 
192 โรงเรียนบ้ำนท่ำวังผำ สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
193 โรงเรียนบ้ำนเสี้ยว สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
194 โรงเรียนตำลชุมมิตรภำพที่ 186 สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
195 โรงเรียนบ้ำนนำหนุน1-ปิตำรำษฎร์ สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
196 โรงเรียนวรนคร สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
197 โรงเรียนบ้ำนปงสนุก สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
198 โรงเรียนบ้ำนส้ำนคุรุรำษฏร์รังสรรค์ สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
199 โรงเรียนบ้ำนน้ ำยำว สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
200 โรงเรียนชุมชนรัชดำมิตรภำพ สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
201 โรงเรียนบ้ำนสบกอน สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
202 โรงเรียนบ้ำนดอนแท่น สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
203 โรงเรียนบ้ำนแพะกลำง สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
204 โรงเรียนบ้ำนน้ ำเลียง สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
205 โรงเรียนบ้ำนผำหลัก สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
206 โรงเรียนบ้ำนสบมำง สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
207 โรงเรียนบ้ำนขุนน้ ำน่ำน สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
208 โรงเรียนหม่อมเจ้ำเจริญใจจิตรพงศ์ สพป.น่ำน เขต 2 น่ำน 
209 โรงเรียนวัดคงคำรำม สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
210 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
211 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่-มำบชุมแสง สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
212 โรงเรียนวัดเขำรวก สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
213 โรงเรียนบ้ำนบึงประดู่ สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
214 โรงเรียนอนุบำลบำงมูลนำก "รำษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
215 โรงเรียนวัดชัยศรี สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
216 โรงเรียนบ้ำนห้องปลำไหล สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
217 โรงเรียนบ้ำนเนินโพธิ์ สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
218 โรงเรียนบำงมูลนำก (รำษฎร์อุทิศ) สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
219 โรงเรียนวัดหนองสนวน สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
220 โรงเรียนบ้ำนห้วยพุกวิทยำ สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
221 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
222 โรงเรียนบ้ำนวังกะทะ สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
223 โรงเรียนบ้ำนวังแดง สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
224 โรงเรียนวัดวังหว้ำ สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
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225 โรงเรียนบ้ำนหนองบัว สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
226 โรงเรียนวัดบ้ำนตำล "ศิริรำษฎร์วิทยำ" สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
227 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
228 โรงเรียนบ้ำนศรีศรัทธำมิตรภำพที่ 176 สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
229 โรงเรียนบ้ำนหนองแขม สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
230 โรงเรียนปุรพรัตน์วิทยำคำร สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
231 โรงเรียนบ้ำนเนินม่วง สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
232 โรงเรียนบ้ำนบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
233 โรงเรียนวัดเขำทรำย สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
234 โรงเรียนวัดบ้ำนบำงลำยใต้ สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
235 โรงเรียนบ้ำนโป่งวัวแดง สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
236 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร 
237 โรงเรียนประชำสรรค์วิทยำ สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
238 โรงเรียนประชำสำมัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
239 โรงเรียนวัดใหม่รำษฎร์ทรงธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
240 โรงเรียนบ้ำนวังสำร สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
241 โรงเรียนชุมชน 15 บ้ำนเนินสว่ำง สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
242 โรงเรียนบ้ำนหนองพระ สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
243 โรงเรียนบ้ำนล ำภำศ สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
244 โรงเรียนบ้ำนช ำรัง สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก 
245 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ 
246 โรงเรียนบ้ำนเนินคนธำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
247 โรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
248 โรงเรียนบ้ำนวังลึก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
249 โรงเรียนบ้ำนรวมทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
250 โรงเรียนบ้ำนปำกตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
251 โรงเรียนบ้ำนตะกุดงำม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
252 โรงเรียนบ้ำนคลองตะคร้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
253 โรงเรียนวัดเขำเจริญธรรม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
254 โรงเรียนบ้ำนคลองตะพำนหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
255 โรงเรียนบ้ำนไร่ขอนยำงขวำง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
256 โรงเรียนบ้ำนนำไร่เดียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
257 โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
258 โรงเรียนบ้ำนป่ำคำย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
259 โรงเรียนบ้ำนวังท่ำด ี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
260 โรงเรียนบ้ำนวังไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
261 โรงเรียนบ้ำนหนองหมู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
262 โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
263 โรงเรียนบ้ำนเพชรละคร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
264 โรงเรียนบ้ำนซับตะแบก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
265 โรงเรียนบ้ำนซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
266 โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำเสำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
267 โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกปรง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
268 โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง-ไผ่ขวำง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
269 โรงเรียนบ้ำนวังเหว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
270 โรงเรียนอนุบำลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
271 โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
272 โรงเรียนบ้ำนคลองยำง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
273 โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
274 โรงเรียนบ้ำนบึงสำมพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
275 โรงเรียนบ้ำนหนองบัวทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
276 โรงเรียนบ้ำนตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
277 โรงเรียนบ้ำนปำงยำง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
278 โรงเรียนบ้ำนห้วยตลำด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
279 โรงเรียนบ้ำนซับส ำรำญใต้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
280 โรงเรียนบ้ำนศรีมงคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
281 โรงเรียนบ้ำนหนองสรวง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
282 โรงเรียนบ้ำนเขำยำงโปร่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
283 โรงเรียนบ้ำนเนินสะอำด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
284 โรงเรียนบ้ำนหนองโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
285 โรงเรียนบ้ำนม่วงชุม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
286 โรงเรียนบ้ำนบึงนำจำน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
287 โรงเรียนบ้ำนเนินสวรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
288 โรงเรียนบ้ำนโคกคงสมโภชน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
289 โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
290 โรงเรียนรัฐประชำนุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
291 โรงเรียนบ้ำนคลองทรำย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
292 โรงเรียนบ้ำนซับน้อยพัฒนำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
293 โรงเรียนบ้ำนทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
294 โรงเรียนบ้ำนนำเฉลียง(เฉลียงทองรำษฎร์บ ำรุง) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
295 โรงเรียนบ้ำนนำเฉลียงใต้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
296 โรงเรียนบ้ำนวังไลย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
297 โรงเรียนบ้ำนล ำตะคร้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
298 โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
299 โรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
300 โรงเรียนบ้ำนหนองบัวขำว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
301 โรงเรียนบ้ำนแก่งหินปูน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
302 โรงเรียนบ้ำนวังขำม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
303 โรงเรียนบ้ำนรังย้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
304 โรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
305 โรงเรียนบ้ำนเนินมะค่ำ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
306 โรงเรียนบ้ำนตะกรุดหิน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
307 โรงเรียนบ้ำนซับส ำรำญเหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
308 โรงเรียนบ้ำนพุขำม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
309 โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกสะอำด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
310 โรงเรียนบ้ำนวังอ่ำง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
311 โรงเรียนอนุบำลหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรบูรณ์ 
312 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
313 โรงเรียนบ้านในสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
314 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
315 โรงเรียนบ้านแม่ก๊ิ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
316 โรงเรียนบ้านปางตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
317 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
318 โรงเรียนบ้านขุนยวม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
319 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
320 โรงเรียนบ้านโป่งสา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
321 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
322 โรงเรียนอนุบาลปาย  (เวียงใต้) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
323 โรงเรียนบ้านเฟืองแปง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
324 โรงเรียนบ้านน้ าริน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
325 โรงเรียนบ้านถ้ าลอด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
326 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
327 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า  (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน 
328 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
329 โรงเรียนบ้านหมอนสูงประชาสรรค์ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
330 โรงเรียนบ้านตึก สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
331 โรงเรียนวัดภูนก สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
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332 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
333 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว (ราษฎร์บ ารุง) สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
334 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
335 โรงเรียนวัดเกาะน้อย สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
336 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
337 โรงเรียนวัดโบราณหลวง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
338 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
339 โรงเรียนวัดแสนตอ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
340 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
341 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
342 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
343 โรงเรียนบ้านหนองกลับ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
344 โรงเรียนวัดโบสถ ์ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
345 โรงเรียนวัดปากน้ า สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
346 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
347 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
348 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
349 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
350 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
351 โรงเรียนบ้านไร่ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155) สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
352 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
353 โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
354 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
355 โรงเรียนบ้านบึงสวย สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
356 โรงเรียนบ้านบึงงาม สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
357 โรงเรียนวัดบ้านคลอง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
358 โรงเรียนบ้านตาลพร้า สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
359 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
360 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
361 โรงเรียนบ้านเตว็ดใน สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
362 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
363 โรงเรียนวัดศรีสังวร สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
364 โรงเรียนบ้านห้วยโป ้ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
365 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
366 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
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367 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
368 โรงเรียนบ้านวังพิกุล สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
369 โรงเรียนเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
370 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
371 โรงเรียนอนุบาลศรีส าโรง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
372 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
373 โรงเรียนบ้านวังธาร สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
374 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
375 โรงเรียนบ้านนาพง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
376 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
377 โรงเรียนบ้านล าโชค สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
378 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
379 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
380 โรงเรียนวัดกรงทอง สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย 
381 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
382 โรงเรียนแม่หอพระ สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
383 โรงเรียนสันก าแพง สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
384 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
385 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
386 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
387 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
388 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
389 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
390 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
391 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
392 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
393 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
394 โรงเรียนจอมทอง    สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 
395 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม.เขต 36 เชียงรำย 
396 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงรำย 
397 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงรำย 
398 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงรำย 
399 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงรำย 
400 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงรำย 
401 โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงรำย 
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402 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงรำย 
403 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงรำย 
404 โรงเรียนง าเมืองวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงรำย 
405 โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ สพม.เขต 38 สุโขทัย 
406 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม.เขต 38 สุโขทัย 
407 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
408 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
409 โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
410 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
411 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
412 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
413 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
414 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
415 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
416 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
417 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
418 โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
419 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
420 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
421 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
422 โรงเรียนลับแลพิทยาคม สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
423 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
424 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
425 โรงเรียนอุตรดิตถ์   สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
426 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 
427 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
428 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
429 โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
430 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
431 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
432 โรงเรียนหนองโพพิทยา สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
433 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
434 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
435 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
436 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
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437 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
438 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
439 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
440 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
441 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 
442 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
443 โรงเรียนบึงไฮโนนสว่างวิทยาคม สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
444 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
445 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
446 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
447 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
448 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
449 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐพัฒนา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
450 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
451 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
452 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
453 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
454 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
455 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
456 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
457 โรงเรียนคอนเรียนอนุกูล สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
458 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
459 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
460 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
461 โรงเรียนเสมาสามัคคี สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
462 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
463 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
464 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
465 โรงเรียนดงพระยอมหนองคูสามัคคีวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
466 โรงเรียนปากน้ าราษฎร์บ ารุง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
467 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
468 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
469 โรงเรียนน้ าจันราษฎร์บ ารุง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
470 โรงเรียนวัดชัยสุนทร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
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471 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
472 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
473 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมล าปาว สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
474 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 กำฬสินธุ์ 
475 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
476 โรงเรียนค าไฮ (ยางตลาด) สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
477 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
478 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
479 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
480 โรงเรียนบ้านชัยศรี สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
481 โรงเรียนดอนชีวทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
482 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบ ารุง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
483 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บ ารุง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
484 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
485 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
486 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
487 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
488 โรงเรียนค ามันปลาผดุงวิทย์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
489 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
490 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
491 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
492 โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
493 โรงเรียนหนองบัวหน่อยอ านวยวิทย์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
494 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
495 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
496 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม  สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
497 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
498 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์) สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
499 โรงเรียนหน่อค าประชานุเคราะห์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
500 โรงเรียนเนินลาดวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
501 โรงเรียนขม้ินพัฒนวิทย์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
502 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
503 โรงเรียนหัวนาค าจรูญศิลป์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
504 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
505 โรงเรียนค าไฮ (หนองกุงศรี) สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
506 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
507 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
508 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
509 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
510 โรงเรียนหลักด่านวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
511 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
512 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
513 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
514 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
515 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
516 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
517 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
518 โรงเรียนค าแมดพิทยาสรรพ์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
519 โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
520 โรงเรียนโพธิ์ศรีโป่งแควิทยาเสริม สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
521 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิผล สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
522 โรงเรียนโพนสินอนุเคราะห์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
523 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 กำฬสินธุ์ 
524 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
525 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
526 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
527 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
528 โรงเรียนค าหมุนผดุงเวทย์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
529 โรงเรียนบ้านห้วยฝา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
530 โรงเรียนนางามวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
531 โรงเรียนบ้านขุมข้ียาง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
532 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
533 โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
534 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
535 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
536 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
537 โรงเรียนบ้านจาน สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
538 โรงเรียนบ้านน้ าปุ้น สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
539 โรงเรียนบ้านโนนศาลา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
540 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
541 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
542 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
543 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
544 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
545 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
546 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
547 โรงเรียนสามขาราษฎร์บ ารุง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
548 โรงเรียนบ้านค าหม่วย สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
549 โรงเรียนบ้านนาวี สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
550 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
551 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
552 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บ ารุงวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
553 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
554 โรงเรียนหนองห้างอ านวยวิทย์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
555 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
556 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
557 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
558 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
559 โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
560 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
561 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
562 โรงเรียนค ายิ่งหมีมณีเวทย์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
563 โรงเรียนบ้านดงหมู สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
564 โรงเรียนค าเม็กวิทยา สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
565 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
566 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
567 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 กำฬสินธุ์ 
568 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
569 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น 
570 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
571 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น 
572 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
573 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
574 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
575 โรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
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576 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
577 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
578 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ 
579 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
580 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
581 โรงเรียนบ้านหนองดินด า (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
582 โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
583 โรงเรียนบ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
584 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
585 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
586 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
587 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูม ิ
588 โรงเรียนบ้านน้ าพุปางขัว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
589 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้ววิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
590 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
591 โรงเรียนบ้านหนองไร่ไก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
592 โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
593 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
594 โรงเรียนบ้านโคกนกทา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ 
595 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
596 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
597 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
598 โรงเรียนภูทองวิทยา สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
599 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
600 โรงเรียนบ้านหินมงคล สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
601 โรงเรียนบ้านโจด สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
602 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
603 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
604 โรงเรียนบ้านบึงไทย สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
605 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
606 โรงเรียนบ้านละกอ สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
607 โรงเรียนบ้านกรูด สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
608 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
609 โรงเรียนบ้านหลุงตะเคียน สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 
610 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.นครรำชสีมำ เขต 2 นครรำชสีมำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
611 โรงเรียนผ่านศึกษาสงเคราะห์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
612 โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
613 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
614 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
615 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง 1 สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
616 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
617 โรงเรียนบ้านสายชนวน สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
618 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
619 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
620 โรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี) สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
621 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
622 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
623 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง 5 สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
624 โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
625 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป.นครรำชสีมำ เขต 4 นครรำชสีมำ 
626 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
627 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
628 โรงเรียนบ้านก าปัง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
629 โรงเรียนบ้านนา สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
630 โรงเรียนศรีชลสินธุ ์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
631 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
632 โรงเรียนเทพคงคา สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
633 โรงเรียนบัลลังก์สะอาด สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
634 โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
635 โรงเรียนหญ้าคาโนนแจง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
636 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
637 โรงเรียนโนนผักช ี สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
638 โรงเรียนเหนือทัพรั้ง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
639 โรงเรียนหนองจาน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
640 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
641 โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
642 โรงเรียนบ้านพังเทียม(คุรุสามัคคี2) สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
643 โรงเรียนบ้านสระแจง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
644 โรงเรียนโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
645 โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
646 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
647 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
648 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
649 โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์ฯ) สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
650 โรงเรียนวัดสระจรเข้ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
651 โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
652 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
653 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมฯ) สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
654 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
655 โรงเรียนกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
656 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
657 โรงเรียนบึงค าคู สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
658 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
659 โรงเรียนบ้านครึมม่วง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
660 โรงเรียนบ้านจะบู สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
661 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
662 โรงเรียนบ้านสระพัง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
663 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
664 โรงเรียนบ้านประดู่งาม สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
665 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
666 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
667 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
668 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
669 โรงเรียนบ้านซับพลู สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
670 โรงเรียนบ้านส านักตะคร้อ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
671 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
672 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นครรำชสีมำ 
673 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 นครรำชสีมำ 
674 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 นครรำชสีมำ 
675 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 นครรำชสีมำ 
676 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 นครรำชสีมำ 
677 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 นครรำชสีมำ 
678 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 นครรำชสีมำ 
679 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 นครรำชสีมำ 
680 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 นครรำชสีมำ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
681 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 นครรำชสีมำ 
682 โรงเรียนคูขาดโสกรังสามัคคี สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 นครรำชสีมำ 
683 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 นครรำชสีมำ 
684 โรงเรียนบ้านดอนปอ สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
685 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
686 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
687 โรงเรียนบ้านนาดง สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
688 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
689 โรงเรียนบ้านดาลบังบด สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
690 โรงเรียนบ้านถ้ าเจริญ สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
691 โรงเรียนบ้านค าแก้วโนนสามัคคี สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
692 โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
693 โรงเรียนบ้านค าเตาะเจาะโนนเค็ง สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
694 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
695 โรงเรียนบ้านซ้ าบอน สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
696 โรงเรียนบ้านท่าสวาท สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
697 โรงเรียนบ้านนาเหว่ยโนนอุดม สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
698 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
699 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
700 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
701 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
702 โรงเรียนบ้านสามหนอง สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
703 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
704 โรงเรียนบ้านหนองพันทา สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
705 โรงเรียนบ้านดอนเสียด สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
706 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
707 โรงเรียนทรัพย์วังทอง สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
708 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
709 โรงเรียนบ้านค าไผ่ สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
710 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
711 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
712 โรงเรียนบ้านห้วยเชื่อมเหนือ สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
713 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
714 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
715 โรงเรียนบ้านโสกบง สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
716 โรงเรียนบ้านพันล า "เจริญวิทยา" สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
717 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
718 โรงเรียนบ้านไคสี สพป.บึงกำฬ บึงกำฬ 
719 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
720 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
721 โรงเรียนวัดสถานนีหนองตาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
722 โรงเรียนบ้านส าโรงโนนเค็ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
723 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
724 โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
725 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
726 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
727 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
728 โรงเรียนวัดโคกสะอาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
729 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
730 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
731 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
732 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
733 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
734 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
735 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ 
736 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
737 โรงเรียนวัดโคกเจริญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
738 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
739 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
740 โรงเรียนบ้านหนองร้าน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
741 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
742 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
743 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
744 โรงเรียนอนุบาลสะเดา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
745 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
746 โรงเรียนบ้านห้วยส าราญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
747 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
748 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
749 โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
750 โรงเรียนบ้านถนน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
751 โรงเรียนบ้านตาราม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
752 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
753 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
754 โรงเรียนบ้านล าดวน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
755 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
756 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
757 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
758 โรงเรียนบ้านละลมพนู สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
759 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
760 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
761 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
762 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
763 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
764 โรงเรียนบ้านโคลด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
765 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บ ารุง) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
766 โรงเรียนบ้านโคกชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
767 โรงเรียนบ้านสายโท 1  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
768 โรงเรียนบ้านโคกระเหย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
769 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
770 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
771 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
772 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
773 โรงเรียนบ้านตาแก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
774 โรงเรียนบ้านยาง (อ.บ้านกรวด) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
775 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
776 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
777 โรงเรียนบ้านสารภี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
778 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท11 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
779 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
780 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
781 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
782 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
783 โรงเรียนบ้านปลัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
784 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
785 โรงเรียนเพียงหลวง 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
786 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
787 โรงเรียนบ้านบัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
788 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
789 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
790 โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
791 โรงเรียนบ้านสายโท 12 เหนือ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
792 โรงเรียนบ้านโคกขม้ินพัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
793 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
794 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
795 โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
796 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
797 โรงเรียนบ้านอโณทัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
798 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
799 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ 
800 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
801 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
802 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
803 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
804 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
805 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
806 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
807 โรงเรียบ้านหนองกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
808 โรงเรียนบ้านหนองมี สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
809 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
810 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
811 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
812 โรงเรียนบ้านหนองตะแบงสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย ์
813 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ 
814 โรงเรียนบ้านเสม็ด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
815 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
816 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
817 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
818 โรงเรียนบ้านตามา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
819 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
820 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
821 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
822 โรงเรียนบ้านหนองไผ่  (บ้านใหม่ฯ) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
823 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
824 โรงเรียนบ้านเสม็ด (สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
825 โรงเรียนบ้านนายาว สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
826 โรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
827 โรงเรียนบ้านขาม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
828 โรงเรียนวัดสระทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ 
829 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
830 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
831 โรงเรียนบ้านพงโพด สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
832 โรงเรียนบ้านทัน สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
833 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด (อ.กันทรวิชัย) สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
834 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
835 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
836 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
837 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
838 โรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
839 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
840 โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
841 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
842 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
843 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
844 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
845 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
846 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
847 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
848 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป.มหำสำรคำม เขต 1 มหำสำรคำม 
849 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
850 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
851 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสี่สุราช สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
852 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
853 โรงเรียนบ้านหองบัวคูสองหง สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
854 โรงเรียนบ้านตาผวนสร้างแช่ง สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
855 โรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
856 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
857 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
858 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
859 โรงเรียนบ้านต าแย สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
860 โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
861 โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
862 โรงเรียนบ้านหัวสระ สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
863 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
864 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
865 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
866 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
867 โรงเรียนบ้านโนน สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
868 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป.มหำสำรคำม เขต 2 มหำสำรคำม 
869 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.ยโสธร เขต  1 ยโสธร 
870 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านค าแกง) สพป.ยโสธร เขต  1 ยโสธร 
871 โรงเรียนบ้านกุดลอกห้องพอกขี้เหล็ก สพป.ยโสธร เขต  1 ยโสธร 
872 โรงเรียนบ้านท่อน สพป.เลย เขต 3 เลย 
873 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.เลย เขต 3 เลย 
874 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.เลย เขต 3 เลย 
875 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป.เลย เขต 3 เลย 
876 โรงเรียนบ้านโคนผง สพป.เลย เขต 3 เลย 
877 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก  สพป.เลย เขต 3 เลย 
878 โรงเรียนบ้านโคก   สพป.เลย เขต 3 เลย 
879 โรงเรียนบ้านซ าทอง สพป.เลย เขต 3 เลย 
880 โรงเรียนบ้านหนองหวาย  สพป.เลย เขต 3 เลย 
881 โรงเรียนบ้านกลาง  สพป.เลย เขต 3 เลย 
882 โรงเรียนบ้านนาเจริญ   สพป.เลย เขต 3 เลย 
883 โรงเรียนบ้านห้วยน้ าผัก  สพป.เลย เขต 3 เลย 
884 โรงเรียนบ้านนามาลา   สพป.เลย เขต 3 เลย 
885 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน   สพป.เลย เขต 3 เลย 
886 โรงเรียนบ้านป่าสะแข สพป.เลย เขต 3 เลย 
887 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว สพป.เลย เขต 3 เลย 
888 โรงเรียนบ้านโคกงาม   สพป.เลย เขต 3 เลย 
889 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 เลย 
890 โรงเรียนบ้านหนองหลวง  สพป.เลย เขต 3 เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
891 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ สพป.เลย เขต 3 เลย 
892 โรงเรียนบ้านวังเวิน  สพป.เลย เขต 3 เลย 
893 โรงเรียนบ้านกกสะตี   สพป.เลย เขต 3 เลย 
894 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ าใส สพป.เลย เขต 3 เลย 
895 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป.เลย เขต 3 เลย 
896 โรงเรียนบ้านห้วยทอง  สพป.เลย เขต 3 เลย 
897 โรงเรียนบ้านโพนสูง   สพป.เลย เขต 3 เลย 
898 โรงเรียนบ้านหัวฝาย   สพป.เลย เขต 3 เลย 
899 โรงเรียนบ้านปลาบ่า สพป.เลย เขต 3 เลย 
900 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า สพป.เลย เขต 3 เลย 
901 โรงเรียนบ้านลาดค่าง   สพป.เลย เขต 3 เลย 
902 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.เลย เขต 3 เลย 
903 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย สพป.เลย เขต 3 เลย 
904 โรงเรียนบ้านป่าม่วง   สพป.เลย เขต 3 เลย 
905 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป.เลย เขต 3 เลย 
906 โรงเรียนบ้านโคกส าราญ สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
907 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
908 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
909 โรงเรียนบ้านดงสว่าง สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
910 โรงเรียนบ้านจ าปานาถ่อน สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
911 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
912 โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
913 โรงเรียนบ้านโคกสีไค สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
914 โรงเรียนบ้านโนนทรายค า สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
915 โรงเรียนบ้านค าชนดงต้อง สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
916 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
917 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฏร์บ ารุง) สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
918 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
919 โรงเรียนบ้านโคกสี (จตุรภูมิพิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
920 โรงเรียนบ้านหวาย สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
921 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
922 โรงเรียนบ้านค าเจริญราษฎร์บ ารุง สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
923 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
924 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
925 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อ านวย สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
926 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
927 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
928 โรงเรียนอภัยด ารงธรรม สพป.สกลนคร เขต 2 สกลนคร 
929 โรงเรียนบ้านคูตัน สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
930 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
931 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
932 โรงเรียนบ้านพราวนคร สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
933 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
934 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
935 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
936 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
937 โรงเรียนบ้านโจรก สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
938 โรงเรียนบ้านตาลวก สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
939 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
940 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
941 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
942 โรงเรียนบ้านโคกกรม สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
943 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
944 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่  190 สพป.สุรินทร ์เขต 3 สุรินทร์ 
945 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
946 โรงเรียนไพลอ านวยวิทย์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
947 โรงเรียนบ้านกุง สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
948 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
949 โรงเรียนบ้านบัวเชด สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
950 โรงเรียนบ้านสวาท สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
951 โรงเรียนบ้านไทยเดิม สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
952 โรงเรียนบ้านตาวัง สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
953 โรงเรียนบ้านส าเภาลูน สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
954 โรงเรียนบ้านโคกสมอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
955 โรงเรียนบ้านจรัส สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
956 โรงเรียนบ้านโอทะลัน สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
957 โรงเรียนบ้านจบก สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
958 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
959 โรงเรียนบ้านแดง สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
960 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
961 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
962 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร ์
963 โรงเรียนบ้านตราด สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
964 โรงเรียนบ้านคูขาด สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ 
965 โรงเรียนสีกายวิทยาคม สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
966 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
967 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
968 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
969 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
970 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
971 โรงเรียนหาดค าบอนวัฒนา สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
972 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
973 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
974 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
975 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
976 โรงเรียนบ้านโคกส าราญ สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
977 โรงเรียนบ้านสวยหลง สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
978 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
979 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
980 โรงเรียนบ้านกองนาง สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
981 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
982 โรงเรียนบ้านนาบง สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
983 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
984 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
985 โรงเรียนครุดิษย์วิทยา สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
986 โรงเรียนบ้านขุมค า สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
987 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
988 โรงเรียนหนองปลาปากจ าปาทอง สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
989 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
990 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
991 โรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
992 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
993 โรงเรียนบ้านหัวทราย สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
994 โรงเรียนบ้านวังน้ ามอก สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
995 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
996 โรงเรียนพัฒนาค าแก้ว สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
997 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
998 โรงเรียนบ้านเทานาบอน สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
999 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 

1000 โรงเรียนบ้านปากโสม สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
1001 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
1002 โรงเรียนสมสนุกดงหนองบอน สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
1003 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
1004 โรงเรียนบ้านฝางวิทยาคา สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
1005 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
1006 โรงเรียนบ้านสาวแล สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
1007 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
1008 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
1009 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง สพป.หนองคำย เขต 1 หนองคำย 
1010 โรงเรียนบ้านกุดเต่า สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1011 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์3 สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1012 โรงเรียนบ้านหินคูณ สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1013 โรงเรียนบ้าโนนเสถียร สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1014 โรงเรียนกุดหานสามัคคี สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1015 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1016 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1017 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1018 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1019 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1020 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1021 โรงเรียนบ้านนาส าราญรุ่งเรือง สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1022 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1023 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1024 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1025 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1026 โรงเรียนบ้านดอนนาดี สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1027 โรงเรียนบ้านข้องโป้ สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1028 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1029 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1030 โรงเรียนห้วยบง( ธนาคารกรุงเทพ  19 ) สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1031 โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1032 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1033 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1034 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1035 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1036 โรงเรียนบ้านนาทม สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1037 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1038 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.หนองบัวล ำภู เขต 1 หนองบัวล ำภู 
1039 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 หนองบัวล ำภู 
1040 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 หนองบัวล ำภู 
1041 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 หนองบัวล ำภู 
1042 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 หนองบัวล ำภู 
1043 โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 หนองบัวล ำภู 
1044 โรงเรียนนาซ าจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 หนองบัวล ำภู 
1045 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 หนองบัวล ำภู 
1046 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 หนองบัวล ำภู 
1047 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 หนองบัวล ำภู 
1048 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 หนองบวัล ำภู 
1049 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธำนี เขต 1 อุดรธำนี 
1050 โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1051 โรงเรียนบ้านนาคูณ สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1052 โรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร) สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1053 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1054 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1055 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1056 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1057 โรงเรียนบ้านตาดน้ าพุ สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1058 โรงเรียนบ้านลาดหอค า สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1059 โรงเรียนบ้านขัวล้อ สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1060 โรงเรียนบ้านวังสวย สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1061 โรงเรียนบ้านจ าปาโมง สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1062 โรงเรียนบ้านข่า สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1063 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1064 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1065 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
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1066 โรงเรียนปะโดสามัคคีวิทยา สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1067 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1068 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1069 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1070 โรงเรียนบ้านธาตุนาอ้ายใหญ่ สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1071 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1072 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1073 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1074 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1075 โรงเรียนบ้านล าภู สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1076 โรงเรียนบ้านเหล่าต าแย สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1077 โรงเรียนบ้านท่าลี สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1078 โรงเรียนบ้านหยวก สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1079 โรงเรียนบ้านจ าปาทอง สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1080 โรงเรียนบ้านน้ าทรง สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1081 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1082 โรงเรียนบ้านนางัว สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1083 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1084 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1085 โรงเรียนน้ าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1086 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1087 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1088 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1089 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1090 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1091 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1092 โรงเรียนบ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์)   สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1093 โรงเรียนบ้านวังบง สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1094 โรงเรียนบ้านนาค าน้อม สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1095 โรงเรียนบ้านนาค า (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป.อุดรธำนี เขต 4 อุดรธำนี 
1096 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1097 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1098 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1099 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1100 โรงเรีนยจอมศรีพิทยาคาร สพม.เขต 20 อุดรธำนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1101 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1102 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1103 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1104 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1105 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1106 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1107 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1108 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1109 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1110 โรงเรียนกุมภวาปี  สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1111 โรงเรียนค ายางพิทยา สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1112 โรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1113 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1114 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1115 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1116 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1117 โรงเรียนประจักษ์ศิลปากร สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1118 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 อุดรธำนี 
1119 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม.เขต 21 หนองคำย 
1120 โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร สพม.เขต 21 หนองคำย 
1121 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม.เขต 21 หนองคำย 
1122 โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21 หนองคำย 
1123 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 หนองคำย 
1124 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม.เขต 21 หนองคำย 
1125 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21 หนองคำย 
1126 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21 หนองคำย 
1127 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคำย 
1128 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคำย 
1129 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคำย 
1130 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคำย 
1131 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.เขต 21 หนองคำย 
1132 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.เขต 21 หนองคำย 
1133 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม.เขต 25 ขอนแก่น 
1134 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 
1135 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.เขต 25 ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1136 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม.เขต 25 ขอนแก่น 
1137 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม.เขต 25 ขอนแก่น 
1138 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1139 โรงเรียนเสลภูม ิ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1140 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1141 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1142 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1143 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1144 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1145 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1146 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1147 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1148 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1149 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1150 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1151 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1152 โรงเรียนผาน้ าทิพย์วิทยา สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 
1153 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 
1154 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 
1155 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 
1156 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 
1157 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 
1158 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 
1159 โรงเรียนน้ าค าวิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 
1160 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1161 โรงเรียนโนนเทพ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1162 โรงเรียนแร่วิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1163 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1164 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1165 โรงเรียนพรหมเทพพิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1166 โรงเรียนเขวาใหญ่วิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1167 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1168 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1169 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1170 โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1171 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1172 โรงเรียนสังขะ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1173 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1174 โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1175 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1176 โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1177 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1178 โรเงรียนพนมดงรักวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1179 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1180 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1181 โรงเรียนมัธยมทับทิม 06 ในพระอุปถัมภ์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1182 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 
1183 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 

ภาคกลาง 
1184 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษำ สช.สป. กรุงเทพมหำนคร 
1185 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1186 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1187 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1188 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1189 โรงเรียนดาราคาม สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1190 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1191 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1192 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (เฉลิมพระเกียรติ) สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1193 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1194 โรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1195 โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1196 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1197 โรงเรียนประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1198 โรงเรียนวัดด่าน สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1199 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1200 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1201 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร 
1202 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1203 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1204 โรงเรียนบ้านวังสารภ ี สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1205 โรงเรียนวัดล าส ารอง สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1206 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1207 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1208 โรงเรียนบ้านท่าหวี สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1209 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1210 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1211 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1212 โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1213 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1214 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1215 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1216 โรงเรียนวัดลาดหญ้าฯ สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1217 โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1218 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1219 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1220 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1221 โรงเรียนวัดท่าน้ าตื้น สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1222 โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1223 โรงเรียนวัดถ้ ามังกรทอง สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1224 โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1225 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กำญจนบุรี เขต 1 กำญจนบุรี 
1226 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1227 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1228 โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1229 โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1230 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1231 โรงเรียนดอนสามง่ามผิวหงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1232 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1233 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1234 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1235 โรงเรียนวัดแสนตอ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1236 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1237 โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1238 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1239 โรงเรียนบ้านหนองกรด สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1240 โรงเรียนวัดบ้านทวน สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1241 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1242 โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1243 โรงเรียนบ้านวังรัก สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1244 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1245 โรงเรียนวัดพังตรุ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1246 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1247 โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1248 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1249 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1250 โรงเรียนบ้านทัพพระยา สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1251 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1252 โรงเรียนบ้านเขาศาลา สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1253 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1254 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1255 โรงเรียนบ้านสระลงเรือ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำญจนบุรี 
1256 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1257 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1258 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1259 โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1260 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1261 โรงเรียนบ้านภูไทร สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1262 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1263 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1264 โรงเรียนบ้านกม.ห้า สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1265 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1266 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุร ี
1267 โรงเรียนบ้านมณฑล สพป.ตรำด ตรำด 
1268 โรงเรียนวัดดินแดง สพป.ตรำด ตรำด 
1269 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตรำด ตรำด 
1270 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา สพป.ตรำด ตรำด 
1271 โรงเรียนวัดประสาท สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1272 โรงเรียนวัดจันทร์ สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1273 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1274 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บ ารุง) สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1275 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1276 โรงเรียนวัดปากน้ า(พิบูลสงคราม) สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1277 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1278 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1279 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1280 โรงเรียนวัดส าโรง สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1281 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1282 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1283 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ9 สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 
1284 โรงเรียนวัดศาลากุล สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1285 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1286 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1287 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1288 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1289 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1290 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1291 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1292 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1293 โรงเรียนวัดบางพูดใน สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1294 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1295 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1296 โรงเรียนวัดล าโพ สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1297 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1298 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบ ารุง สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1299 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1300 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1301 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1302 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1303 โรงเรียนวัดลากค้อน สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1304 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1305 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1306 โรงเรียนประชารัฐบ ารุง สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1307 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี 
1308 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1309 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1310 โรงรียนนิกรราษฎร์บูรณะ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1311 โรงเรียนคลองสิบสาม สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1312 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1313 โรงเรียนวัดโปรยฝน สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1314 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บ ารุง สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1315 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1316 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1317 โรงเรียนทองพูลอุทิศ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1318 โรงเรียนวัดศีสโมสร สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1319 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1320 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1321 โรงเรียนวัดสุวรรณ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1322 โรงเรียนเกตุประเภา สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1323 โรงเรียนวัดพวงแก้ว สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1324 โรงเรียนวัดขุมแก้ว สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1325 โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1326 โรงเรียนศาลาลอย สพป.ปทุมธำนี เขต 2 ปทุมธำนี 
1327 โรงเรียนบ้านหนองเกด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1328 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1329 โรงเรียนบ้านหนองกา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1330 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1331 โรงเรียนบ้านหนองซอ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1332 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1333 โรงเรียนบ้านปากน้ าปราณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1334 โรงเรียนดิมากาเร็ตพุลเลอร์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1335 โรงเรียนบ้านดอนปอกุ่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1336 โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1337 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1338 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1339 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1340 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1341 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1342 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1343 โรงเรียนวัดกุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1344 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
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1345 โรงเรียนบ้านบน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1346 โรงเรียนบ้านหนองน้ ากลัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1347 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ 
1348 โรงเรียนวัดบางกระเบา (สิทธิสารานุกูล) สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1349 โรงเรียนวัดบางเตย สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1350 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1351 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1352 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1353 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1354 โรงเรียนวัดบ้านโนน สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1355 โรงเรียนหัวซาวิทยา สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1356 โรงเรียนวัดพรหมรังษี มิตรภาพที่ 1 สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1357 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1358 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1359 โรงเรียนวัดแสงสว่าง สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1360 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1361 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1362 โรงเรียนบ้านเนินหอม สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1363 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1364 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1365 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1366 โรงเรียนวัดล าดวน สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำจีนบุรี 
1367 โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1368 โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1369 โรงเรียนวัดน้ าเต้า (อุดมราษฏร์นิมิต) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1370 โรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1371 โรงเรียนวัดมฤคทายวัน สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1372 โรงเรียนวัดกะภู (เมตตาชนูปการ) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1373 โรงเรียนวัดอินทาราม (ค าเทศวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1374 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1375 โรงเรียนวัดขวิด สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1376 โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ประสาททองโอสถสงเคราะห์) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1377 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1378 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1379 โรงเรียนวัดท าเลไทยโปรดสัตว์ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1380 โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่งฤกษ์ อารี) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1381 โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1382 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1383 โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1384 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1385 โรงเรียนวัดลาดชัด (ลาดชิดวทิยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1386 โรงเรียนวัดสง่างาม สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1387 โรงเรียนวัดสามตุ่ม สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1388 โรงเรียนวัดรางจระเข้   สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1389 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1390 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1391 โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1392 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1393 โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1394 โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1395 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1396 โรงเรียนวัดชีปะขาว สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1397 โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1398 โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจมวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1399 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 พระนครศรีอยุธยำ 
1400 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1401 โรงเรียนวัดคงคาวราราม สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1402 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1403 โรงเรียนวัดคลองปูน สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1404 โรงเรียนบ้านดอนส าราญ สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1405 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1406 โรงเรียนบ้านศรีประชา สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1407 โรงเรียนบ้านน้ าใส สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1408 โรงเรียนวัดป่ายุบ สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1409 โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1410 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1411 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1412 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1413 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1414 โรงเรียนบ้านเขาตลาด สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
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1415 โรงเรียนวัดพังราด สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1416 โรงเรียนบ้านท่าล าบิด สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1417 โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1418 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1419 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1420 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1421 โรงเรียนวัดท่ากง สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1422 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง 
1423 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1424 โรงเรียนวัดมาบแค สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1425 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1426 โรงเรียนวัดตาล สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1427 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1428 โรงเรียนวัดยางหัก สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1429 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1430 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1431 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1432 โรงเรียนวัดชัยรัตน ์ สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1433 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1434 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1435 โรงเรียนบ้านหนองครีม สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1436 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1437 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1438 โรงเรียนอนุบาลด าเนินสะดวก สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1439 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1440 โรงเรียนวัดบ้านกุ่ม สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1441 โรงเรียนวัดล าน้ า สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1442 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา สพป.รำชบุรี เขต 2 รำชบุรี 
1443 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1444 โรงเรียนวัดโบสถ ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1445 โรงเรียนบ้านดอนทอง สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1446 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1447 โรงเรียนวัดบางพ่ึง สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1448 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1449 โรงเรียนวัดเทพอ าไพ สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
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1450 โรงเรียนวัดข่อยกลาง สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1451 โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1452 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1453 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฏร์ด าริบ ารุง) สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1454 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1455 โรงเรียนวัดถนนแค สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1456 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1457 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1458 โรงเรียนวัดป่ากล้วย สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1459 โรงเรียนวัดบ้านลาด สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1460 โรงเรียนวัดเกตุ สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1461 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี 
1462 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1463 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1464 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1465 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1466 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1467 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1468 โรงเรียนบ้านท่าดินด า สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1469 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1470 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1471 โรงเรียนบ้านหัวล า สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1472 โรงเรียนวัดหนองตาม่ิง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1473 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1474 โรงเรียนวัดด ารงบุล สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1475 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1476 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1477 โรงเรียนบ้านสันตะลุง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1478 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1479 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1480 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1481 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี  สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1482 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1483 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1484 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1485 โรงเรียนบ้านซับไทร   สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1486 โรงเรียนช่องสาริกา สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1487 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1488 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1489 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1490 โรงเรียนนิคมล านารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1491 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1492 โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1493 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1494 โรงเรียนบ้านยางโทน สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1495 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบรุ ี
1496 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1497 โรงเรียนบ้านเขาราบ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1498 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1499 โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1500 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1501 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1502 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1503 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1504 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1505 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1506 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์   สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1507 โรงเรียนซอย 17 สาย  2 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1508 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1509 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1510 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1511 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1512 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1513 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1514 โรงเรียนบ้านซับจ าปา สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1515 โรงเรียนซอย 19 สาย  2 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี 
1516 โรงเรียนวัดแพรกษา   สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 สมุทรปรำกำร 
1517 โรงเรียนวัดแหลม สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 สมุทรปรำกำร 
1518 โรงเรียนวัดคู้สร้าง สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 สมุทรปรำกำร 
1519 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 สมุทรปรำกำร 
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ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1520 โรงเรียนวัดบางขม้ิน สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 สมุทรปรำกำร 
1521 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 สมุทรปรำกำร 
1522 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 สมุทรปรำกำร 
1523 โรงเรียนบางนางเกรง สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 สมุทรปรำกำร 
1524 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 สมุทรปรำกำร 
1525 โรงเรียนวัดคันลัด สพป.สมุทรปรำกำร เขต 1 สมุทรปรำกำร 
1526 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1527 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1528 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1529 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1530 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1531 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1532 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1533 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1534 โรงเรียนคลองกันยา สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1535 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1536 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1537 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1538 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1539 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป.สมุทรปรำกำร เขต 2 สมุทรปรำกำร 
1540 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1541 โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อ ารุง) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1542 โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์ สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1543 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชติประชานุกูล) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1544 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1545 โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1546 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม (ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1547 โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุกูล) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1548 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ (จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บ ารุง) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1549 โรงเรียนวัดสาธุธนาราม สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1550 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส (น าบุญรอดชนูทิศ) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1551 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ (สมกิตติราษฎร์บ ารุง) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1552 โรงเรียนวัดปากลัด (ผติคารบ ารุงวิทย์) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1553 โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมขเวชกิจ) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
1554 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ (กมลราษฎร์สามัคคี) สพป.สมุทรสงครำม สมุทรสงครำม 
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1555 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1556 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1557 โรงเรียนบ้านวังปืน สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1558 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1559 โรงเรียนบ้านป่าระก า สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1560 โรงเรียนบ้านเขาสิงโต สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1561 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎร์บ ารุง) สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1562 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1563 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1564 โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1565 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1566 โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1567 โรงเรียนบ้านซับเกษม สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1568 โรงเรียนบ้านคลองอุดม  สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1569 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1570 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1571 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถ่ือน สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1572 โรงเรียนบ้านซับถาวร สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1573 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1574 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1575 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1576 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1577 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1578 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1579 โรงเรียนบ้านนาดี สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1580 โรงเรียนบ้านท่าเต้น สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1581 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1582 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1583 โรงเรียนบ้านเขาตาง็อด สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว 
1584 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1585 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1586 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1587 โรงเรียนบ้านทดเจริญ สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1588 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1589 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1590 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1591 โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1592 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1593 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1594 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1595 โรงเรียนบ้านโนน สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1596 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1597 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1598 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1599 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1600 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1601 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจ าปาทอง สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1602 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1603 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1604 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1605 โรงเรียนบ้านตุ่น สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1606 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1607 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว 
1608 โรงเรียนวัดท่าช้าง (ท่าช้างประถฤตศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1609 โรงเรียนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1610 โรงเรียนบ้านธารทองแดง สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1611 โรงเรียนบ้านพุซาง สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1612 โรงเรียนวัดจันทบุรี (พิมพ์ประชานุเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1613 โรงเรียนวัดมะขามเรียง สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1614 โรงเรียนวัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1615 โรงเรียนวัดห้วยหวาย สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1616 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1617 โรงเรียนวัดหนองกบ (ไทยกล้าประชานุกูล) สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1618 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1619 โรงเรียนวัดห้วยลี ่ สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี 
1620 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1621 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1622 โรงเรียนวัดดอนกลาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1623 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1624 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1625 โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1626 โรงเรียนบ้านดอนโพ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1627 โรงเรียนวัดสวนแตง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1628 โรงเรียนบ้าหนองปรือ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1629 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1630 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1631 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1632 โรงเรียนวัดสกุณปักษี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1633 โรงเรียนวัดอู่ยา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1634 โรงเรียนวัดเสาธง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1635 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1636 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1637 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1638 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1639 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1640 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1641 โรงเรียนวัดสาล ี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1642 โรงเรียนวัดคลองโมง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1643 โรงเรียนวัดบางเลน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1644 โรงเรียนบางแม่หม้าย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1645 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1646 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1647 โรงเรียนวัดตะลุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1648 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1649 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1650 โรงเรียนวัดสามจุ่น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1651 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1652 โรงเรียนวัดบ้านกร่าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1653 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1654 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี 
1655 โรงเรียนบ้านบัวขาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1656 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1657 โรงเรียนบ้านหัวเขา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1658 โรงเรียนวัดหนองหลุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 
1659 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1660 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม.เขต 3 นนทบุรี 
1661 โรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรำ 
1662 โรงเรียนหมอนทองวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรำ 
1663 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรำ 
1664 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรำ 
1665 โรงเรียนไผ่ค าพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรำ 
1666 โรงเรียนการท ามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรำ 
1667 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรำ 
1668 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรำ 
1669 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรำ 
1670 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรำ 
1671 โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรำ 
1672 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม.เขต 7 ปรำจีนบุรี 
1673 โรงเรียนอดุลย์ศาสนกิจศึกษา สพม.เขต 7 ปรำจีนบุรี 
1674 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม.เขต 8 รำชบุรี 
1675 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม.เขต 8 รำชบุรี 
1676 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม.เขต 8 รำชบุรี 

1677 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
กาญจนบุรี สพม.เขต 8 รำชบุรี 

1678 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม.เขต 8 รำชบุรี 
1679 โรงเรียนหนองรีประชามิต สพม.เขต 8 รำชบุรี 
1680 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชด าริ) สพม.เขต 8 รำชบุรี 
1681 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.เขต 8 รำชบุรี 
1682 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม.เขต 8 รำชบุรี 
1683 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม.เขต 8 รำชบุรี 
1684 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม สพม.เขต 8 รำชบุรี 
1685 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.เขต 8 รำชบุรี 
1686 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1687 โรงเรียนธงชัยวิทยา   สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1688 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1689 โรงเรียนยางชุมวิทยา สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1690 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1691 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1692 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1693 โรงเรียนบางจานวิทยา สพม.เขต 10 เพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1694 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1695 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1696 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1697 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1698 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1699 โรงเรียนกุศลวิทยา สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1700 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1701 โรงเรียนวัดเหล็กสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.เขต 10 เพชรบุรี 
1702 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม.เขต 17 จันทบุรี 
1703 โรงเรียนบ่อไรวิทยาคม สพม.เขต 17 จันทบุรี 
1704 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม สพม.เขต 17 จันทบุรี 
1705 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม.เขต 18 ชลบุร ี
1706 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา สพม.เขต 18 ชลบุร ี
1707 โรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม สพม.เขต 18 ชลบุร ี
1708 โรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร " สพม.เขต 18 ชลบุร ี
1709 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  สพม.เขต 18 ชลบุร ี
1710 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม.เขต 18 ชลบุร ี

ภาคใต ้
1711 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง 
1712 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง 
1713 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง 
1714 โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)  สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง 
1715 โรงเรียนบ้านท่าสูง สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1716 โรงเรียนบ้านฉาง สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1717 โรงเรียนบ้านประชาอารี สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1718 โรงเรียนวัดจันพอ สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1719 โรงเรียนวัดป่า (โมคลาน) สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1720 โรงเรียนบ้านสะพานหัน สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1721 โรงเรียนบ้านหนับเภา   สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1722 โรงเรียนวัดนากุน สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1723 โรงเรียนบ้านเราะ (อุทัยประชาสรรค์) สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1724 โรงเรียนวัดดอนใคร สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1725 โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1726 โรงเรียนวัดสโมสร สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1727 โรงเรียนบ้านเขาทราย สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1728 โรงเรียนบ้านไสพลู สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1729 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1730 โรงเรียนวัดสุชน สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1731 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1732 โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1733 โรงเรียนบ้านทุ่งคร้ า สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1734 โรงเรียนวัดขรัวช่วย สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1735 โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1736 โรงเรียนบ้านเผียน สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1737 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1738 โรงเรียนวัดพระอาสน์ สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1739 โรงเรียนชุมชนวัดอินคีรี สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1740 โรงเรียนวัดป่ากิ่ว สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1741 โรงเรียนวัดสากเหล็ก สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1742 โรงเรียนบ้านขุนทะเล สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 นครศรีธรรมรำช 
1743 โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1744 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1745 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1746 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1747 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1748 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1749 โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1750 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1751 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1752 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1753 โรงเรียนบ้านตายา สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1754 โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1755 โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1756 โรงเรียนบ้านรามา สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1757 โรงเรียนบ้านคลอแระ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1758 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่ 66 สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1759 โรงเรียนบ้านฮูแตฑูวอ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1760 โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1761 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1762 โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1763 โรงเรียนบ้านจูดแดง สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1764 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1765 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1766 โรงเรียนน้ าตกปาโจ (วันครู 2501) สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1767 โรงเรียนบ้านยารอ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1768 โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1769 โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1770 โรงเรียนบ้านจอเบาะ สพป.นรำธิวำส เขต 1 นรำธิวำส 
1771 โรงเรียนวัดโพเด็ด สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1772 โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1773 โรงเรียนบ้านควนพนางถุง สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1774 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1775 โรงเรียนบ้านควนดินสอ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1776 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1777 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1778 โรงเรียนบ้านลานบ่อ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1779 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1780 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1781 โรงเรียนวัดพ่ึงดาน สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1782 โรงเรียนวัดใสประดู่ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1783 โรงเรียนวัดตะแดน สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1784 โรงเรียนบ้านโคกวา สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1785 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1786 โรงเรียนวัดโอ่ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1787 โรงเรียนบ้านนาวง สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1788 โรงเรียนบ้านโหละหนุน  สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1789 โรงเรียนบ้านโตน สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1790 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1791 โรงเรียนบ้านค าลา สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1792 โรงเรียนวัดควนปันตาราม สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1793 โรงเรียนวัดสุนทราวาส สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1794 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซียนประชารัฐ) สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1795 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1796 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1797 โรงเรียนวัดป่าต้อ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
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1798 โรงเรียนวัดปากสระ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1799 โรงเรียนวัดท่าส าเภาใต้ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1800 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1801 โรงเรียนบ้านเหวียงงาม สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1802 โรงเรียนวัดต านาน สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1803 โรงเรียนวัดอภัยาราม สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1804 โรงเรียนเรวดีพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1805 โรงเรียนประชารัฐบ ารุง 2 สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1806 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1807 โรงเรียนวัดกลาง สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1808 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1809 โรงเรียนวัดโพรงงู สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1810 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1811 โรงเรียนบ้านโคกโดน สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1812 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1813 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1814 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1815 โรงเรียนวัดโพธาวาส สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1816 โรงเรียนวัดปากปะ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1817 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1818 โรงเรียนวัดลานแซะ สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง 
1819 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1820 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1821 โรงเรียนบ้านแหลมพันวา สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1822 โรงเรียนบ้านทุ่งคา(บุญขจรประชาอาสา) สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1823 โรงเรียนบ้านสะปา (มงคลวิทยา) สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1824 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1825 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1826 โรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชย สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1827 โรงเรียนหงษ์หยกบ ารุง สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1828 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบ ารุง สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1829 โรงเรียนบ้านครองชีพ สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1830 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต 
1831 โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ า สพป.ยะลำ เขต 3 ยะลำ 
1832 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ าร้อน) สพป.ยะลำ เขต 3 ยะลำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1833 โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู สพป.ยะลำ เขต 3 ยะลำ 
1834 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไตย สพป.ยะลำ เขต 3 ยะลำ 
1835 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป.ยะลำ เขต 3 ยะลำ 
1836 โรงเรียนวัดห้วยคู สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1837 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1838 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1839 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1840 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1841 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1842 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ า สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1843 โรงเรียนบ้านสวรรค์ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1844 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1845 โรงเรียนบ้านพรุพลุมพี สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1846 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1847 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1848 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดน) สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1849 โรงเรียนบ้านน้ าลัด สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1850 โรงเรียนบ้านยางเกาะ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1851 โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1852 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1853 โรงเรียนบ้านส านักหว้า สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1854 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1855 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1856 โรงเรียนบ้านกรงอิต า สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1857 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1 สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1858 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1859 โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1860 โรงเรียนบ้านคูหา สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1861 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1862 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรา สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1863 โรงเรียนบ้านล่องควน สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1864 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 1 สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1865 โรงเรียนบ้านนาจะแหน สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1866 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1867 โรงเรียนบ้านมุณี สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1868 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1869 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1870 โรงเรียนบ้านควนหวัน สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1871 โรงเรียนบ้านเก่า สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1872 โรงเรียนชุมชนบ้านนากิน สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1873 โรงเรียนบ้านท าเนียบ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1874 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1875 โรงเรียนบ้านท่า สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1876 โรงเรียนอุทยานอุทิศ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1877 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1878 โรงเรียนบ้านทับยาง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1879 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1880 โรงเรียนบ้านทาไทร สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1881 โรงเรียนวัดปริก สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1882 โรงเรียนบ้านนาจวก สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1883 โรงเรียนบ้านพรุชิง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1884 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1885 โรงเรียนบ้านโคกกอ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1886 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1887 โรงเรียนบ้านตาแปด สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1888 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1889 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1890 โรงเรียนบ้านบ่อน้ าส้ม สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1891 โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1892 โรงเรียนบ้านพรุตู สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1893 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1894 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1895 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1896 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1897 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1898 โรงเรียนบ้านกระอาน สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1899 โรงเรียนบ้านล าซิ่ง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1900 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1901 โรงเรียนวัดวังไทร สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1902 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1903 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1904 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1905 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1906 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1907 โรงเรียนวัดล าพองจินดาราม สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1908 โรงเรียนวัดนาหมอศรี สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1909 โรงเรียนบ้านล าลอง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1910 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1911 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1912 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป.สงขลำ เขต 3 สงขลำ 
1913 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1914 โรงเรียนวัดบางพลา สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1915 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1916 โรงเรียนบ้านราษฏร์ประดิษฐ์ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1917 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1918 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1919 โรงเรียนวัดเกษมบ ารุง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1920 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1921 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1922 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1923 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1924 โรงเรียนวัดถ้ าสิงขร สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1925 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1926 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1927 โรงเรียนบ้านท่าแซะ   สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1928 โรงเรียนวัดรัษฏาราม สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1929 โรงเรียนบ้านบางสาน สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1930 โรงเรียนวัดพนม สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สุรำษฎร์ธำนี 
1931 โรงเรียนวัดคลองฉนวน สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1932 โรงเรียนบ้านหานเพชร สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1933 โรงเรียนมหาราช2 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1934 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1935 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1936 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1937 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1938 โรงเรียนบ้านลานเข้ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1939 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1940 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1941 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1942 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1943 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1944 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1945 โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1946 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์1 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1947 โรงเรียนบ้านไสดง   สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1948 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1949 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1950 โรงเรียนบ้านเมรัย สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1951 โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1952 โรงเรียนวัดบางก ายาน สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1953 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1954 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1955 โรงเรียนวัดดอนพยอม สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1956 โรงเรียนศึกษาประชาคม สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1957 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1958 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1959 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1960 โรงเรียนบ้านทุ่งต าเสา สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1961 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1962 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1963 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1964 โรงเรียนบ้านไสดง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1965 โรงเรียนวัดท่าเจริญ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1966 โรงเรียนบ้านธารอารี สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1967 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1968 โรงเรียนบ้านปากด่าน สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1969 โรงเรียนทรัพย์ทวี สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1970 โรงเรียนวัดอินทการาม สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1971 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1972 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
1973 โรงเรียนบ้านควนสระ สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 สุรำษฎร์ธำนี 
1974 โรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม.เขต 14 พังงำ 
1975 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม.เขต 14 พังงำ 
1976 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม.เขต 14 พังงำ 
1977 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม.เขต 14 พังงำ 
1978 โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม.เขต 14 พังงำ 
1979 โรงเรียนสตรีพังงา สพม.เขต 14 พังงำ 
1980 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม.เขต 14 พังงำ 
1981 โรงเรียนเทพา สพม.เขต 16 สงขลำ 
1982 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สพม.เขต 16 สงขลำ 
1983 โรงเรียนบางกล่ าวิทยารัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 16 สงขลำ 
1984 โรงเรียนสามบ่วิทยา สพม.เขต 16 สงขลำ 
1985 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพม.เขต 16 สงขลำ 
1986 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม สพม.เขต 16 สงขลำ 
1987 โรงเรียนก าแพงวิทยา สพม.เขต 16 สงขลำ 
1988 โรงเรียนควนโคนวิทยา สพม.เขต 16 สงขลำ 
1989 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม สพม.เขต 16 สงขลำ 
1990 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สพม.เขต 16 สงขลำ 
1991 โรงเรียนคูเต่าวิทยา สพม.เขต 16 สงขลำ 
1992 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สพม.เขต 16 สงขลำ 
1993 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม.เขต 16 สงขลำ 
1994 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สพม.เขต 16 สงขลำ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงขอประกาศให้สถานศึกษาทั้ง  1,994 แห่ง  เป็นสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” ต่อไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                                               พลเรือเอก   

  (ณรงค ์ พิพัฒนาศัย) 
                                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


