
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปี ๒๕๖๐

ตามท ี่กระทรวงศ ึกษาธ ิการ ได ้ม ีนโยบายการข ับ เคล ื่อนปรัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง 
สู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ 
ใข้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝืงรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป 
และได้เริ่มดำเนินการขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน

ในปี ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธ ิการ โดยหน ่วยงานภาค ีเคร ือข ่ายข ับ เคล ื่อนปร ัชญ า 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินผลสถานศึกษาที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จำนวน ๒,๑๕๒ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกซน จำนวน ๒ แห่ง สำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๓๖ แห่ง รวมท้ังสัน 
จำนวน ๒1๑๙๒ แห่ง มีรายซ่ือดังต่อไปน้ี
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑ โรงเรียนบ้านองสิต สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๓ โรงเรียนบ้านถ้ํา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
(ริ̂ โรงเรียนวัดชุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๕ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๗ โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๘ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุร ี...------
๙ โรงเรียนบ้านพุน้ําเปร้ียว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจKxบ ุร ี^ ''-----

๑๐ โรงเรียนบ้านน้ํามุด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๑๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ 1ทญจนนฺร ^
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๑๒ โรงเรียนบ้านองหลุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๑๓ โรงเรียนบ้านปากนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๑ Gl โรงเรียนบ้านดอนคราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๑ <iL โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๑๖ โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๑๗ โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๑C\9 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น ลพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๑๙ โรงเรียนวัดถ้ําองจุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
เอ๐ โรงเรียนบ้านน้ําพุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
เอ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
เอเอ โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
เอ๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
เอ๔ โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
เอ๕ โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๒๖ โรงเรียนบ้านห้วยน้ําโจน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๒๗ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๒๘ โรงเรียน ตซด. บ้านประตูด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๒๙ โรงเรียนบ้านหนองมงคล สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๓๐ โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๓๑ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๓๒ โรงเรียนบ้านเนินไพร สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๓๓ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๓๔ โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๓๔ โรงเรียนบ้านทับศิลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ กาญจนบุรี
๓๖ โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราซกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี

สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี

๓๗ โรงเรียนบ้านหินต้ัง สพป. กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี
๓๘ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๓๙ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
(ริ̂๑ โรงเรียนบ้านรางขาม สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี''''
๔๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กาณจํนบุรี;'
๔๓ โรงเรียนบ้านเขาหินต้ัง สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กา^จใ/บุรี * บ ั^
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GlGl โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพบ่. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
(sL(â โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพบ่. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๖ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพบ่. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๗ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพบ่. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๘ โรงเรียนเสรี-สมใจ สพบ่. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๙ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพบ่. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๐ โรงเรียนบ้านนํ้าลาด สพบ่. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๒ โรงเรียนบ้านหนองจ่ัน สพบ่. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๓ โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพบ่. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง สพบ่. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพบ่. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๖ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๗ โรงเรียนบ้านซ่องกล้ิงซ่องกรด สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๘ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๔๙ โรงเรียนบ้านหนองมะลัง สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๖๐ โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต ๔ กาญจนบุรี
๖๑ โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๖๒ โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๖๓ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะคํ้าวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๖๔ โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๖๔ โรงเรียนท่าลำดวนบ่ระซาบำรุง สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๖๖ โรงเรียนบ้านโนนโพธ้ีศรี สพป. กาฬสินธุ้ เขต ๑ กาฬสินธุ
๖๗ โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๖๘ โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๖๙ โรงเรียนบ้านหนองข้าง สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๗๐ โรงเรียนค้อจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๗๑ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๗๒ โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๗๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพบ่. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๗๔ โรงเรียนบ้านแกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ ก า ฬ ส ิน ^ —
๗๔ โรงเร ียนคำประถมนิคมสงเคราะห ์ สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสิ^ธ์ ±
๗๖ โรงเรียนชุมซนแก้งคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธ์
๗๗ โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสิน
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๗๘ โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป. กาฬสินลุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๗๙ โรงเรียนนาคูณวิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๘๐ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
Cs(5) โรงเรียนบ้านโคกใส สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๘๒ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๘๓ โรงเรียนโคกเจริญค0าน้ําแซบวิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๘๔ โรงเรียนโพนสวางวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๘๔ โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป. กาฬสินธุ เขต ๑ กาฬสินธุ
๘๖ โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินร์
๘๗ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
£s£9 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๘๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ, สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๙๐ โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๙๑ โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๙๒ โรงเรียนคำชามวิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๙๓ โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๙๔ โรงเรียนสายปญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๙๔ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๙๖ โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๙๗ โรงเรียนบ้านคำแคน สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๙๘ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๙๙ โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ

๑๐๐ โรงเรียนคุรุซนประสิทธ้ืศิลบํ สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๑๐๑ โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๑๐๒ โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธ๋ึ สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๑๐๓ โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๑๐ <SL โรงเรียนน้อยดอนข่าประซาสามัคคี สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๑๐ (<L โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๑๐๖ โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ
๑๐๗ โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสินธุ^,
๑๐^9 โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาฬสิyd  x '
๑๐๙ โรงเร ียนวัดบ ้านดอนกลาง สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ ก า!^ นธ์^
๑๑๐ โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. กาฬสินธุ เขต ๒ กาv k w i
๑๑๑ โรงเรียนบ้านคลองน้ําไหลใต้ สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ ก ำ แ พ ^ ^ 1ร ั^
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๑๑๒ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑ ๑ on โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
(9) (9) (ร! โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๑(^ โรงเรียนบ้านแปลงส่ี สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๑๖ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๑๗ โรงเรียนบ้านปางมะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๑Gfl โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๑๙ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๒๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพท่ี ๑๘๙ สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๒๑ โรงเรียนอนุบาลวังไทร สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๒๒ โรงเรียนบ้านสามแยก สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๒๓ โรงเรียนบ้านบึงลาด สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๒๔ โรงเรียนบ้านคอปล้อง สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑เร(̂ โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๒๖ โรงเรียนบ้านระหานประซาศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ กำแพงเพชร
๑๒๗ โรงเรียนบ้านชำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น
๑๒๘ โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น
๑๒๙ โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น
๑๓๐ โรงเรียนบ้านเลิง สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น
๑๓๑ โรงเรียนบ้านโนนเรือง สพป. ขอนแก่น เขต ๑ ขอนแก่น
๑๓๒ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น
๑๓๓ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประซาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น
๑๓๔ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น
๑๓๔ โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๓๖ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป. ขอนแก่น เขต ๕ ขอนแก่น
๑๓๗ โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๓Gfl โรงเรียนบ้านเซาวง สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๓๙ โรงเรียนบ้านวังสวาบ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑ (ร! o โรงเรียนโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑(^๑ โรงเรียนบ้านชำภูทอง สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๔๒ โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสด๋ึ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนเฟ•น'"'
๑๔๓ โรงเร ียนบ ้านโคกบ ืาก ุง สพป. ขอนแก่น เขต ๔ y m i  แก่น'
๑ Gl (sl โรงเรียนบ้านปาน สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
(ร)(ร!(ร! โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองลู่ สพป. ขอนแก่น เขต ๔
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๑๔๖ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สพบ้. ซอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๔๗ โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ซอนแก่น เซต ๔ ขอนแก่น
©)(5̂ C9 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า สพป. ซอนแก่น เซต ๔ ขอนแก่น
๑๔๙ โรงเรียนบ้านสระพังข่า สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
<9)(<lO โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา ส,พป. ซอนแก่น เซต ๔ ขอนแก่น
(ริ)(H(ริ) โรงเรียนบ้านสงเปีอย สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๔เอ โรงเรียนบ้านบ้ากล้วย ส,พป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๔๓ โรงเรียนบ้านโนนคอม สพบ้. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
(ริ)( ^ .(รี! โรงเรียนบ้านสองคอน สพบ้. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
(ริ) (H(SL โรงเรียนห้วยชันวิทยา สพบ้. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๔๖ โรงเรียนหนองกุงเชินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพบ้. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๔๘ โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๔๙ โรงเรียนบ้านถํ้าแข้ สพบ้. ขอนแก่น เซต ๔ ขอนแก่น
๑๖๐ โรงเรียนบ้านห้วยบง สพบ้. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๖๑ โรงเรียนบ้านห้วยฃ้ีหนูดอนเพ่ิมวิทยา สพบ้. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๖๒ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๖๓ โรงเรียนบ้านแห่ประซานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๖๔ โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๖๔ โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
(5) oDaD โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๖๗ โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
<5)qDĈ9 โรงเรียนบ้านโบ้งเอียด สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๖๙ โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๗๐ โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟบ้ระซาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๗๑ โรงเรียนบ้านศาลาดิน สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๗๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าบ ้ล อ้งหนองหว้า สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๗๓ โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๗๔ โรงเรียนชุมซนบ้านวังเพ่ิม สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๗๔ โรงเรียนบ้านคึมซาติบ้ระซาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๗๖ โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแศ่ว้T _______
ร)๗๗ โรงเร ียนบ ้านพระบาท สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ฃอุนแ ภ ู่^ :r>-  ±
๑๗๘ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ข^นแ ท น ^
๑๗๙ โรงเรียนบ้านโคกสงเปีอยดอนลู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ฃรร๒ ItPsi
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๑๘๐ โรงเรียนชุมแพซนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๘๑ โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๘!ร) โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๘ร!ท โรงเรียนชุมซนไผ่กุดหินท่าเด่ือ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๘ (รี1 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๘๔ โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๘๖ โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๘๗ โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๘๘ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๘๙ โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๙๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๙๑ โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๙๒ โรงเรียนบ้านกุดน้ําใส สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๙๓ โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๙๔ โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๙๔ โรงเรียนบ้านฝางน้อย สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๙๖ โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๙๗ โรงเรียนบ้านโนนกระเดา สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๙๘ โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประซาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ขอนแก่น
๑๙๙ โรงเรียนบ้านซ่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต ๑ จันทบุรี
๒๐๐ โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น สพป. จันทบุรี เขต ๑ จันทบุรี
๒๐๑ โรงเรียนวัดโขมง สพป. จันทบุรี เขต ๑ จันทบุรี
๒๐๒ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธ้ิศรี สพป. จันทบุรี เขต ๑ จันทบุรี
๒๐๓ โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ สพป. จันทบุรี เขต ๑ จันทบุรี
๒๐๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. จันทบุรี เขต ๑ จันทบุรี
๒๐๔ โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป. จันทบุรี เขต ๑ จันทบุรี
๒๐๖ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทภ์อุทัย) สพป. จันทบุรี เขต ๑ จันทบุรี
๒๐๗ โรงเรียนบ้านจางวาง สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี
๒๐๘ โรงเรียนบ้านคลองคต สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี
๒๐๙ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี
๒๑๐ โรงเรียนบ้านเขาหอม สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี
๒®)®) โรงเรียนบ ้านทรัพย์ประเม ิน สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี /L .'T  J& L
๒๑๒ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี.
๒๑๓ โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี ^  \
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ลำดับ รายซื่อสถานสืกษา สังกัด จังหวัด
k)(9) (ริ̂ โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง สพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี
เอ๑(ร; โรงเรียนบ้านดงจิก ลพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี
เอ๑๖ โรงเรียนบ้านแหลม ลพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี
เอ๑๗ โรงเรียนวัดผักกาด ลพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี
๒๑๘ โรงเรียนบ้าน'ซ้นหม้อ ลพป. จันทบุรี เขต ๒ จันทบุรี
๒๑๙ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ลพป. ฉะเซิงเทรา เขต ๒ ฉะเซิงเทรา
๒๒0 โรงเรียนวัดหนองปรือ ลพป. ฉะเซิงเทรา เขต ๒ ฉะเซิงเทรา
๒๒๑ โรงเรียนวัดหนองบัว ลพป. ฉะเซิงเทรา เขต ๒ ฉะเซิงเทรา
๒๒๒ โรงเรียนวัดบึงกระจับ ลพป. ฉะเซิงเทรา เขต ๒ ฉะเซิงเทรา
๒๒๓ โรงเรียนวัดกกสับ ลพป. ฉะเซิงเทรา เขต ๒ ฉะเซิงเทรา
๒๒๔ โรงเรียนวัดหัวสำโรง ลพป. ฉะเซิงเทรา เขต ๒ ฉะเซิงเทรา
๒๒๔ โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก ลพป. ฉะเซิงเทรา เขต ๒ ฉะเซิงเทรา
๒๒๖ โรงเรียนบ้านห้วยหิน ลพป. ฉะเซิงเทรา เขต ๒ ฉะเซิงเทรา
๒๒๗ โรงเรียนวัดเซิงกระ ลพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร
๒๒๘ โรงเรียนบ้านหัวถนน ลพป. ชุมพร เขต ๑ ชุมพร
๒๒๙ โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ลพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย
๒๓๐ โรงเรียนบ้านสันกลาง ลพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย
๒๓๑ โรงเรียนบ้านร่องเผียว ลพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย
๒๓๒ โรงเรียนบ้านฃัวแคร่ ลพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย
๒๓๓ โรงเรียนบ้านบ้าบง ลพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย
๒๓๔ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ลพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย
๒๓๔ โรงเรียนเชียงรายบึญญาบุกูล ลพป. เชียงราย เขต ๑ เชียงราย
๒๓๖ โรงเรียนบ้านดอนสสี ลพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย
๒๓๗ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ลพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย
๒๓๘ โรงเรียนบ้านปางหก ลพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย
๒๓๙ โรงเรียนโบ้งกลางน้ําประซาสรรค์ ลพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย
๒๔๐ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ลพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย
1ร> (SL (ร) โรงเรียนบ้านซุนลาว ลพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย
๒๔๒ โรงเรียนบ้านโฮ่ง ลพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย
๒๔๓ โรงเรียนบ้านบ้าบงท้าวแก่นจันทน์ ลพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงราย
๒๔๔ โรงเรียนบ้านบ้าแดด (เวทยาสมิทเธ้ื) ลพป. เชียงราย เขต ๒ เชียงP ปี''”, ^
๒๔๔ โรงเรียนบ ้าน บ ้าตึง ลพป. เช ียงราย เขต ๒ เช ุคง้ ร f ' ’
๒๔๖ โรงเรียนบ้านฝ่งต้ืน ลพป. เชียงราย เขต ๒
๒๔๗ โรงเรียนบ้านศาลา ลพป. เชียงราย เขต ๒ เชียง,ราย ■ ป̂ ี^ J
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ลำดับ รายซื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
๒๔๘ โรงเรียนอนุบาลยางฮอม ลพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย
๒๔๙
๒๔๐
๒๔๑

โรงเรียนบ้านลันทรายมล ลพป. เชียงราย เขต ๔
โรงเรียนบ้านขมภู ลพป. เชียงราย เขต ๔
โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน ลพป. เชียงราย เขต ๔

เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

๒๔๒
๒๔๓

โรงเรียนบ้านทรายทอง ลพป. เชียงราย เขต ๔
โรงเรียนลันทรายงามวิทยา ลพป. เชียงราย เขต ๔

เชียงราย
เชียงราย

๒๔๔
๒๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไฃย ลพป. เชียงราย เขต ๔
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ลพป. เชียงราย เขต ๔

เชียงราย
เชียงราย

๒๔๖ โรงเรียนบ้านร่องแซ่ ลพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย
๒๔๗ โรงเรียนลักลันเชียงใหม่วิทยาคม ลพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย
๒๔๘ โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ลพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย
๒๔๙
๒๖๐
๒๖๑

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ ลพป. เชียงราย เขต ๔
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ลพป. เชียงราย เขต ๔
โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง ลพป. เชียงราย เขต ๔

เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

๒๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยหาน ลพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย
๒๖๓
๒๖๔

โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ลพป. เชียงราย เขต ๔
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ ลพป. เชียงราย เขต ๔

เชียงราย
เชียงราย

๒๖๔ โรงเรียนบ้านท่งคำ ลพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย
๒๖๖ โรงเรียนบ้านดอนแยง ลพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย
๒๖๗ โรงเรียนศรีสว่าง ลพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย
๒๖๘ โรงเรียนบ้านง้ิวป่าไผ่ (ราษฎร์บุกูล)

จุ' จุ̂ %> 6) I
ลพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย

๒๖๙ โรงเรียนบ้านง้ิวใหม่ ลพป. เชียงราย เขต ๔ เชียงราย
๒๗๐ โรงเรียนโสตศึกษาอนสารลนทร ลพป. เชียงใหม่ เขต ๑ เชียงใหม่
๒๗๑ โรงเรียนวัดยั้งเมิน ลพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่
๒๗๒ โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ ลพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่
๒๗๓ โรงเรียนวัดแม่เลย ลพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่
๒๗๔ โรงเรียนบ้านข้างใน ลพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่
๒๗๔ โรงเรียนวัดง้ิวเฒ่า ลพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงใหม่
๒๗๖
๒๗๗

โรงเรียนบ้านป่าลาน ลพป. เชียงใหม่ เขต ๒
โรงเรียนศรีลังวาลย์เชียงใหม่ ลพป. เชียงใหม่ เขต ๒

เชียงใหม่
เชียงใหม่

๒๗๘ โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) ลพป. เชียงใหม่ เขต ๒ เชียงให่ม' /
๒๗๙ โรงเรียนบ้านท ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ เชียงใหม่
๒๘๐ โรงเรียนบ้านแม่อมลอง ลพป. เชียงใหม่ เขต ๔
๒๘๑ โรงเรียนบ้านขุน ลพป. เชียงใหม่ เขต ๔
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เอ๘ เอ โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
เอ๘๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโปง สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
เอ๘๔ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง ๘ สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๘๔ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๘๖ โรงเรียนบ้านฉิมพลี สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๘๗ โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๘๘ โรงเรียนบ้านกองวะ สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๘๙ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๙๐ โรงเรียนบ้าน?แบร สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๙๑ โรงเรียนบ้านนาไคร้ สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๙๒ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๙๓ โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๙๔ โรงเรียนบ้านขุนต่ืน สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๙๔ โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๙๖ โรงเรียนบ้านใบหนา สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๙๗ โรงเรียนบ้านแม่โขง สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๙๘ โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๒๙๙ โรงเรียนบ้านสบลาน สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๓๐๐ โรงเรียนบ้านผาปูน สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๓๐๑ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๓๐๒ โรงเรียนบ้านแม่สะนาม สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๓๐๓ โรงเรียนบ้านวังหม้อ สพป. เขียงใหม่ เขต ๔ เขียงใหม่
๓๐๔ โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง
๓๐๕ โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง
๓๐๖ โรงเรียนวัดนิคมประทีป สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง
๓๐๗ โรงเรียนบ้านปากห้วย สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง
๓๐๘ โรงเรียนบ้านควนยาง สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง
๓๐๙ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง
๓๑๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) สพป. ตรัง เขต ๑ ตรัง
๓๑๑ โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง
๓๑๒ โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง ร / ^
๓๑๓ โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง/'
๓๑๔ โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง
๓๑๔ โรงเรียนบ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง 1 เ § ! 3
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๓๑๖ โรงเรียนบ้านเขาโอน สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง
๓๑๗ โรงเรียนบ้านหาดยาว สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง
๓๑0̂ 9 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป. ตรัง เขต ๒ ตรัง
๓๑๙ โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด ตราด
๓๒๐ โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว สพป. ตราด ตราด
๓๒๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด สพป. ตราด ตราด
๓๒๒ โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. ตราด ตราด
๓๒๓ โรงเรียนวัดแหลมกลัด สพป. ตราด ตราด
๓๒๔ โรงเรียนบ้านสวนใน สพป. ตราด ตราด
๓๒๔ โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ ลพป. ตราด ตราด
๓๒๖ โรงเรียนบ้านฝ!ดใน สพป. ตราด ตราด
๓๒๗ โรงเรียนวัดบุปผาราม 

(คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพท่ี ๑๐๐
สพป. ตราด ตราด

๓๒๘ โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป. ตราด ตราด
๓๒๙ โรงเรียนบ้านคลองศอก 

(เพิ่มประซาราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป. ตราด ตราด

๓๓0 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ สพป. ตราด ตราด
๓๓๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) สพป. ตราด ตราด
๓๓๒ โรงเรียนชุมซนวัดบ่อไร่ สพป. ตราด ตราด
๓๓๓ โรงเรียนบ้านมะนาว สพป. ตราด ตราด
๓๓๔ โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด ตราด
๓๓๔ โรงเรียนวัดคลองชุด สพป. ตราด ตราด
๓๓๖ โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ตราด ตราด
๓๓๗ โรงเรียนวัดห้วงโสม สพป. ตราด ตราด
๓๓๘ โรงเรียนห้วยนํ้านักวิทยา สพป. ตาก เขต ๒ ตาก
๓๓๙ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก
๓๔๐ โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สพป. ตาก เซต ๒ ตาก
๓๔๑ โรงเรียนบ้านจกปก สพป. ตาก เขต ๒ ตาก
๓๔๒ โรงเรียนบ้านปาไร่ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก
๓๔๓ โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ตาก เขต ๒ ตาก ■--- V
๓๔๔ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก \
๓๔๔ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สพป. ตาก เซต ๒ ตาก
๓๔๖ โรงเรียนบ้านทีกะเบ้อ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก
๓๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต ๒ ต า ก

(ร ิ)(ร ิ)
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๓๔๘ โรงเรียนบ้านวังผา สพป. ตาก เขต ๒ ตาก
๓๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามปีอม สพป. ตาก เขต ๒ ตาก
๓๔๐ โรงเรียนชุมซนบ้านแม่กุน้อย สพป. ตาก เขต ๒ ตาก
๓๔๑ โรงเรียนบ้านมอเกอ สพป. ตาก เขต ๒ ตาก
๓๔๒ โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู สพป. ตาก เขต ๒ ตาก
๓๔๓ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แปีน สพป. ตาก เขต ๒ ตาก
๓๔๔ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๔๖ โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขวาง สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๔๘ โรงเรียนวัดสองห้อง สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๔๙ โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๖๐ โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๖๑ โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๖๒ โรงเรียนวัดหว้าเอน (บุญช่วยประซานุกูล) สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๖๓ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๖๔ โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๖๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๖๖ โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๖๗ โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๖๘ โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๖๙ โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา สพป. นครปฐม เขต ๑ นครปฐม
๓๗๐ โรงเรียนบ้านโพนตู่โคกสวัสด้ี สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม
๓๗๑ โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม
๓๗๒ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม
๓๗๓ โรงเรียนบ้านเหิบ สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม
๓๗๔ โรงเรียนบ้านหัวดอน

(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง๒๘)
สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม

๓๗๔ โรงเรียนบ้านดอนม่วง สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม
๓๗๖ โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม
๓๗๗ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครพนม เขต ๑ นครู}9vdiJ
๓๗๘ โรงเรียนบ้านวังสิม สพป. นครพนม เขต ๑ A
๓๗๙ โรงเรียนหนองผักแร่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต ๑ น้คชุพ น ^
๓๘๐ โรงเรียนบ้านหัวฃัวใต้ สพป. นครพนม เขต ๑ v S H
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ลา£9(9) โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง ลพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม
๓๘๒ โรงเรียนบ้านหนองดินแดง สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม
๓๘๓ โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม
๓๘๔ โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต ๑ นครพนม
๓๘๔ โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๘๖ โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๘๗ โรงเรียนบ้านปากยาม (สุนทรกัลยาคาร) สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
ลา£ร๋ึ£ร โรงเรียนบ้านแค สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๘๙ โรงเรียนบ้านเขียงเซา สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๙0 โรงเรียนชุมซนเอ้ืองก่อนาดี สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๙๑ โรงเรียนบ้านโพนขาว ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๙๒ โรงเรียนบ้าน’นา'โพธ้ี ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๙๓ โรงเรียนบ้านนางัว ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๙๔ โรงเรียนบ้านพืซผล ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๙๔ โรงเรียนบ้านโคกสายทอง ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๙๖ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๙๗ โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๙๘ โรงเรียนบ้านดง ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๓๙๙ โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๐๐ โรงเรียนบ้านนานอ ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
(ริ!06) โรงเรียนบ้านโคกศรี ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๐๒ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู, ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๐๓ โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๐๔ โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๐๔ โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๐๖ โรงเรียนบ้านนาใน ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๐๗ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๐๘ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๐๙ โรงเรียนบ้านบงคำ ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
( ร !  (ริ) o โรงเรียนบ้านนาคำ ลพป. นครพนม เขต ๒ น ณ- "
(ร! ๑ (ริ) โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพใt t T ~

( ร !(ริ)1รว โรงเร ียนบ ้านเหล่าบะดาโนนอุดม สพป. นครพนม เขต ๒ นครพรม \
๔๑๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ลพป. นครพนม เขต ๒

1 ะTT-: —
นครพนม

(ริ̂<5)(ริ! โรงเรียนบ้านนาหนองบก ลพป. นครพนม เขต ๒ นครพนมรพนม ■ ' '  ^ i i

๑๓
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(ริ̂(9)(เ̂ โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๑๖ โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๑๗ โรงเรียนบ้านท่าแต้บ้งแก สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
(ริ̂ ( 9 ) C s โรงเรียนบ้านท่าจำปา สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๑๙ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๔๒0 โรงเรียน'บ้าน’นา'โพธ้ี สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
(ริฟ้£)(9) โรงเรียนบ้านหนองนา สพป. นครราซสีมา เขต ๑ นครราชสีมา
๔๒๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๒๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. นครราขสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๒๔ โรงเรียนบ้านโคกพลวง สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๒๔ โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๒๖ โรงเรียนบ้านเมืองรัง สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๒๗ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๒๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๒๙ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๓๐ โรงเรียนไทรทอง สพป. นครราขสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๓๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๓๒ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๓๓ โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๓๔ โรงเรียนชุมซนดอนไพล สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๓๔ โรงเรียนบ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๓๖ โรงเรียนบ้านโนนเพชร สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๓๗ โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๓๘ โรงเรียนบ้านตูม สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๓๙ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๔๐ โรงเรียนวัดกุดสวาย สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
Gl (sl(5) โรงเรียนวัดพะโค สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
Gl(5̂ £) โรงเรียนบ้านดอน สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๔๓ โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
(ร1(ร1(ร1 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา —
(SL (SL ( s i โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราฟ?มา
๔๔๖ โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเก ียรติ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ น ค ร /]ซ เm #  A
๔๔๗ โรงเรียนพิมานประซาสันต์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นค■ เราช( ส ีม ^ ^ ^
(Sieves โรงเรียนชุมซนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชุล^า

^ ะ ^
( ร ิ) ร ^
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๔๔๙ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๔๐ โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ สพป. นครราขสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
(ริ! (̂ (ริ) โรงเรียนโนนตาวิทย์ สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๔๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๔๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง สพป. นครราฃสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๔๔ โรงเรียนอำนวยศิลบ้สารกิจ สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๔๖ โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๔๗ โรงเรียนขามสงเคราะห์ สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
(ร!(ร!Gs โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๔๙ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๖๐ โรงเรียนบ้านโนนพะไล สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
(ร!oD (ริ) โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๖๒ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๖๓ โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๖๔ โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๖๔ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๖๖ โรงเรียนวัดหนองจอก สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๖๗ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๖๘ โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๖๙ โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๗๐ โรงเรียนบ้านโนนข้ีตุ่น สพป. นครราขสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๗๑ โรงเรียนบ้านสวนหอม สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราขสีมา
๔๗๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น สพป. นครราขสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๗๓ โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๗๔ โรงเรียนรักซาติประซาบำรุง สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๗๔ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๗๖ โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๗๗ โรงเรียนบ้านซ่าเลือด สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา
๔๗๘ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพซรพิทยา สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา.-
๔๗๙ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นคร?'1ขี้สมา-'''
๔๘๐ โรงเรียนบ้านพระ สพป. นครราซสีมา เขต ๒ น m ราfimUfr Q -
GlC9 (ริ) โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราซสีมา-. ; '
๔๘๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปีก สพป. นครราซสีมา เขต ๒ นครราชสีมา - ' j
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๔๘๓ โรงเรียนบ้านยอกขาม สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
(sleets! โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
(alcidL โรงเรียนบ้านหนองไมไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๘๖ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๘๗ โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
(3- £ 9  £ 9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๘๙ โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๙๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
(sLoi<3) โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒ นครราชสีมา
๔๙!อ โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๙๓ โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๙๔ โรงเรียนบ้านโคกเกษม 

(สหรัฐ - ราษฎร์สามัคคี)
สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา

๔๙๔ โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๙๖ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ลพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๙๗ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ลพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๙๘ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๙๙ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ลพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๐๐ โรงเรียนบ้านวังหมี สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
CslO(9) โรงเรียนบ้านซับเต่า สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๐๒ โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๐๓ โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๐๔ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๐๔ โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๐๖ โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๐๗ โรงเรียนอาจวิทยาคาร ลพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๐๘ โรงเรียนบ้านไชยวาล ลพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๐๙ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง ลพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
(ร̂(9)0 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ลพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
(si (9) (9) โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ลพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
(  ̂(9)ls) โรงเรียนบ้านหัน (คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา

A  \ๆM  \  \k j f  \ 1 i p  !
๔๑๓ โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๓ น ครราชส ีม า,*-
๔๑๔ โรงเรียนวัดทุ่งจาน ลพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๑๔ โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง ลพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา ----------  ■ Jค ^ i J i
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£๑๖ โรงเรียนบ้านแซะ สพป. นครราซสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๑๗ โรงเรียนวัดโพนทราย สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๕๑๘ โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป. นครราซสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๑๙ โรงเรียนรักเมืองไทย ๑ 

(มลนิธิเตซะไพบลย์)
สพป. นครราซสีมา เซต ๓ นครราชสีมา

๕๒0 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 
(วุฒิรัฐประซาสรรค์)

สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา

Cafe (ริ) โรงเรียนบ้านหนองนมนาง สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๒๒ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป. นครราซสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๒๓ โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม สพป. นครราซสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๒๔ โรงเรียนบ้านหลุมเงิน สพป. นครราซสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๒๕ โรงเรียนจตุคามวิทยาคม สพป. นครราซสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๒๖ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๒๗ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๒๘ โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๒๙ โรงเรียนบ้านคลองทุ่ม สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๓๐ โรงเรียนวัดไม้เส่ียว สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๓๑ โรงเรียนบ้านโคกใบบัว สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๓๒ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๓๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๕๓๔ โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๓๕ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เชต ๓ นครราชสีมา
๕๓๖ โรงเรียนบ้านกลาง สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๕๓๗ โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๕๓๘ โรงเรียนบ้านเฉลียง (คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๓๙ โรงเรียนบ้านบุยายแลบ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๕๔๐ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
(t̂  (รี1 (ริ) โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๔๒ โรงเรียนบ้านเทพนิมิต สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครราชสีมา
๕๔๓ โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ซาวไร่สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เฃต ๓ นครราชสีมา
๕๔๔ โรงเรียนบ้านนางเหริญ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ น ค ร ร ฬ ส ี่บ — ■ '
๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต ๓ นครุ/ท1ขftj jb r  A
๕๔๖ โรงเรียนบ้านสระผักโพด สพป. นครราชสีมา เซต ๓ น ค รราช ส ีม ^ร ;
๕๔๗ โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เซต ๓ นครร า ซ ั ส ื ม า ‘--------\  ๙ A X l  .
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๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๔๙ โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๔๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
(ŝ(s~ (ร) โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๔๒ โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๔๓ โรงเรียนบ้านดอนกรูด สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๔๔ โรงเรียนบ้านดอน (สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๔๔ โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๔๖ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๔๗ โรงเรียนวัดม่วง สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๔๘ โรงเรียนบ้านข้ีเหล็ก สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๖๐ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๖๑ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๖๒ โรงเรียนบ้านดอนแขวนประซานุกูล สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๖๓ โรงเรียนบ้านปางไม้ สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๖๔ โรงเรียนบ้านหนองต้อ สพป. นครราซสีมา เขต ๓ นครราชสีมา
๔๖๔ โรงเรียนนิคมซลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราซสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๔๖๖ โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราซสีมา
๔๖๗ โรงเรียนบ้านปอทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๔๖๘ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๔๖๙ โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๔๗๐ โรงเรียนสันติพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๔๗๑ โรงเรียนบ้านคลองเสือ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๔๗๒ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๔๗๓ โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๔๗๔ โรงเรียนบ้านส้มกบงาม สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๔๗๔ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 

(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)
สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา

๔๗๖ โรงเรียนบ้านไรโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๔๗๗ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๔๗๘ โรงเรียนบ้านบุตาสง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา,
๔๗๙ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา .
๔๘๐ โรงเรียนประซารัฐวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา *2̂ ,
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๕๘๑ โรงเรียนประซาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๘เอ โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๘๓ โรงเรียนบ้านซับชุมพล สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๘๔ โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๘๕ โรงเรียนสระน้ําใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๘๖ โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๘๗ โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๘๘ โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๘๙ โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๙๐ โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๙๑ โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๙๒ โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๙๓ โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๙๔ โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๙๕ โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๙๖ โรงเรียนบ้านปางโก สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๙๗ โรงเรียนสันติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๙๘ โรงเรียนบ้านหนองโอง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๕๙๙ โรงเรียนเท่ียงธรรมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๖๐๐ โรงเรียนบ้านวังราง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๖๐๑ โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๖๐๒ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๖๐๓ โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๖๐๔ โรงเรียนบ้านบุใหญ่ สพป. นครราขสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๖๐๕ โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๖๐๖ โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๖๐๗ โรงเรียนวัดกุดเวียน สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๖๐๘ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๖๐๙ โรงเรียนเจซี.โคราซอนุสรณ์ ๑ สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
a) (9)0 โรงเรียนบ้านโปงกะสัง สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชณีศ'
<D (9) (9) โรงเรียนบ้านกุดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครรy ส ม า L
๖๑๒ โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ สพป. นครราชสีมา เฃต ๔ นครรเซ สี^า'แsjjjQ
๖๑๓ โรงเรียนบ้านถนนคด (ศรีวิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครร า ^ ม̂  1 1 ^
qD(9)(£L โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราซ ื่^ ' ^ ^ ^

๑๙
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๖๑๕! โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
qD (ริ) qD โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๑๗ โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๑๘ โรงเรียนบ้านหนองโพธ้ิ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๑๙ โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๒๐ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๒๑ โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๒๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนาบุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๒๓ โรงเรียนบ้านโนน สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๒๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ1 สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๒๕ โรงเรียนบ้านบุระไหว สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๒๖ โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๒๗ โรงเรียนวัดกุดน้ําใส สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๒๘ โรงเรียนบ้านค้างพลู สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๒๙ โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง สพป. นครราชสีมา เขต ๕ นครราชสีมา
๖๓๐ โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา
๖๓๑ โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา
๖๓๒ โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา
๖๓๓ โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา
๖๓๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา
๖๓๕ โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา
๖๓๖ โรงเรียนบ้านตาก่ิม สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา
๖๓๗ โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา
๖๓๘ โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา
๖๓๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองคีม สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๐ โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๑ โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๒ โรงเรียนบ้านดงประซาบุกูล สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๓ โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๔ โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๕ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต ๗ น ค ร ร า ? ม า / ''
๖๔๖ โรงเรียนบ้านโนนกระเบ ื้องหนองหัวช ้าง 

สามัคคี
สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครรัาซสีมา -

โ MK
๖๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา

ดิกร-,
/  *v>/

๒๐
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๖๔๘ โรงเรียนบ้านโนนปีบ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๙ โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๐ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๑ โรงเรียนบ้านโนนตาเถร สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๒ โรงเรียนบ้านฝาผนัง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๓ โรงเรียนบ้านโสกคู่ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๔ โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๔ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๖ โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๗ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๘ โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๔๙ โรงเรียนบ้านดอนลำดวน สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๖๐ โรงเรียนอาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๖๑ โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๖๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๖๓ โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๖๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๖๔ โรงเรียนหนองกรดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๖๖ โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๖๗ โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์', สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๖๘ โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๖๙ โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๗๐ โรงเรียนบ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๗๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองเด่ิน สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๗๒ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๗๓ โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๗๔ โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๗๔ โรงเรียนวัดวังน้ํา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๗๖ โรงเรียนบ้านฝาง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๗๗ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชMv r f '
๖๗๘ โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครเลํซสีม'บ้*,
๖๗๙ โรงเรียนบ้านสัมฤทธ๋ึ สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครัราช๓!เ ^  A
๖๘๐ โรงเรียนหนองปรือแดง (คิริราษฎร์ปการ) สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นคร์ฑฺซื่พ่ีม1 ^ J £ เ
qD£s(9) โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครร์ทุ่ชัa k ^
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๖๘๒ โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราซสีมา เซต ๗ นครราซสีมา
๖๘๓ โรงเรียนอรพิมวิทยา สพบ้. นครราซสีมา เซต ๗ นครราชสีมา
๖๘๔ โรงเรียนบ้านบ้าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราซสีมา
๖๘๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๘๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๒ สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราซสีมา
๖๘๗ โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๘๘ โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๘๙ โรงเรียนบ้านคีมหญ้านาง สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๙0 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๙๑ โรงเรียนสระบ้ระคู่ สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๙๒ โรงเรียนบ้ราสาทหินนางรำ สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๙๓ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราซสีมา เซต ๗ นครราชสีมา
๖๙๔ โรงเรียนกุลโน สพป. นครราซสีมา เซต ๗ นครราชสีมา
๖๙๔ โรงเรียนหนองบัวลอย สพป. นครราซสีมา เซต ๗ นครราชสีมา
๖๙๖ โรงเรียนบ้านนาดี สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๙๗ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง (รัฐบ้ระชานุกูล) สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๙๘ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๖๙๙ โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗00 โรงเรียนมะค่าสามัคคี สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗0๑ โรงเรียนบ้านโนนโซงโลง สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗0๒ โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗0๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗0๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราซสีมา เซต ๗ นครราชสีมา
๗0๔ โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราซสีมา เซต ๗ นครราชสีมา
๗0๖ โรงเรียนบ้านหนองคู่ สพป. นครราซสีมา เซต ๗ นครราชสีมา
๗0๗ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 

(คุรุสังฆประซาบำรุง)
สพป. นครราซสีมา เซต ๗ นครราชสีมา

๗0๘ โรงเรียนวัดบ้านโคกเพิดหนองไม้ตายพิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗0๙ โรงเรียนบ้านเตยกระโตน สพป. นครราซสีมา เซต ๗ นครราชสีมา
๗๑0 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. นครราซสีมา เซต ๗ นครราชสี;มวั
๗๑๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ สพป. นครราซสีมา เขต ๗ น ค ร ร า ซ ื ่ ส ี ม า .
๗๑๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครรแซสีนุา 'รุเ ^ r J
๗๑๓ โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. นครราซสีมา เขต ๗ นครราชสีม้า
๗๑๔ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี สพป. นครราซสีมา เซต ๗ นครราชสีม^
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๗๑๕ โรงเรียนดอนอีลุ่ม (ประซารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๑๖ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๑๗ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. นครราชสีมา เซต ๗ นครราชสีมา
๗๑๘ โรงเรียนชุมซนบ้านวังหิน สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๑๙ โรงเรียนบ้านท่าแดง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๒0 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๒๑ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๒๒ โรงเรียนวัดบ้านนาง๋ึว สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๒๓ โรงเรียนบ้านถนน สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๒๔ โรงเรียนบ้านจาบ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๒๔ โรงเรียนวัดบ้านหินต้ัง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๒๖ โรงเรียนบ้านมาบปาแดง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๒๗ โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๒๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๔ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๒๙ โรงเรียนบ้านดอนวัว สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๓0 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๓๑ โรงเรียนบ้านประทาย สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๓๒ โรงเรียนวัดโพธศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๓๓ โรงเรียนบ้านศาลา สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๓๔ โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๓๔ โรงเรียนบ้านกระเบ้ือง สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๓๖ โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๓๗ โรงเรียนบ้านซ่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๓๘ โรงเรียนบ้านโคกเพซร สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๓๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๒ (โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต ๗ นครราชสีมา
๗๔0 โรงเรียนชุมชนวัดปัณพาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นครศรีธรรมราช
๗๔๑ โรงเรียนบ้านเซาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นครศรีธรรมราช
๗๔๒ โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นครศรีธรรมราช
๗๔๓ โรงเรียนวัดชนสังฃรณพิจิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นครศรีธรรมราช
๗๔๔ โรงเรียนวัดจันทาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นครศรีธ?รร]ราชิ
๗๔๔ โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นคร■ดัรธแ บ ้ราช
๗๔๖ โรงเรียนบ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นค/5ศรี/r ร่^^ฐ--'--
๗๔๗ โรงเรียนบ้านในเพลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นครศรี^รร
๗๔๘ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ น ค ร ร ัม เ 'ต้ัไ
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๗๔๙ โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราข เขต ๔ นครศรีธรรมราช
๗๔๐ โรงเรียนวัดชนาราม สพป. นครศรีธรรมราข เขต ๔ นครศรีธรรมราช
๗๔๑ โรงเรียนบ้านปลายทอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นครศรีธรรมราช
๗๔๒ โรงเรียนวัดสวนศึขรบรรพต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นครศรีธรรมราช
๗๔๓ โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นครศรีธรรมราช
๗๔๔ โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นครศรีธรรมราช
๗๔๔ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔ นครศรีธรรมราช
๗๔๖ โรงเรียนวัดคลองจินดา สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๔๗ โรงเรียนบ้านคลองน้ําโจน 

สาขาบ้านสระหลวง
สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์

๗๔๘ โรงเรียนวัดหนองมะขาม สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๖๐ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๖๑ โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๖๒ โรงเรียนบ้านดงคู้ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๖๓ โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 

สาขาบ้านปางข้าวสาร
สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์

๗๖๔ โรงเรียนบ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๖๔ โรงเรียนบ้านคลองโพธ้ิพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๖๖ โรงเรียนวัดเจริญผล สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๖๗ โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๖๘ โรงเรียนชุมซนวัดเนินม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๖๙ โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๗๐ โรงเรียนบ้านหนองน้ําแดง สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๗๑ โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๗๒ โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๗๓ โรงเรียนวัดตาลังใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๗๔ โรงเรียนวัดท่าแรต สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๗๔ โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวรรค์
๗๗๖ โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นครสวร^ค์''''
๗๗๗ โรงเรียนวัดโพธ้ิขวัญ สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ นคร,สัวรรค์'^
๗๗๘ โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต ๒
๗๗๙ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต ๒ น ดุร์เทเร ร ค้ํ', ช ุ
๗๘๐ โรงเรียนวัดห้วยดุก สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นคร^ พ * เ !(e
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๗๘๑ โรงเรียนม่วงน้อยประซาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๗๘๒ โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๗๘๓ โรงเรียนบ้านสายนํ้าทิพย์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๗๘๔ โรงเรียนบ้านโพธ้ีงาม 

(สนานทองคำประซาสรรค์)
สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์

๗๘๔ โรงเรียนบ้านวังคาง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๗๘๖ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. นครสวรรค์ เซต ๓ นครสวรรค์
๗๘๗ โรงเรียนบ้านห้วยหอม สพป. นครสวรรค์ เซต ๓ นครสวรรค์
๗๘๘ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๗๘๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๗๙0 โรงเรียนวัดเขาดุม สพป. นครสวรรค์ เซต ๓ นครสวรรค์
๗๙๑ โรงเรียนบ้านปากดง สพป. นครสวรรค์ เซต ๓ นครสวรรค์
๗๙๒ โรงเรียนบ้านหนองกะเปา สพป. นครสวรรค์ เซต ๓ นครสวรรค์
๗๙๓ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. นครสวรรค์ เซต ๓ นครสวรรค์
๗๙๔ โรงเรียนน้ําสาดเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๗๙๔ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เซต ๓ นครสวรรค์
๗๙๖ โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. นครสวรรค์ เซต ๓ นครสวรรค์
๗๙๗ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๗๙๘ โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๗๙๙ โรงเรียนวัดวังแรต สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๘๐๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครสวรรค์ เซต ๓ นครสวรรค์
6ร0(9ไ โรงเรียนบ้านเซาค้างคาว สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๘๐๒ โรงเรียนบ้านเซาดิน (ประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เซต ๓ นครสวรรค์
๘๐๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๘๐๔ โรงเรียนวัดห้วยลำไย สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๘๐๔ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๘๐๖ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าลาด สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์
๘๐๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ นครสวรรค์

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น สพป. นครสวรรค์ เซต ๓ นครสวรรค์
๘๐๙ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าพุประซาพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต ๓ น ครส วรรค ์—- — 1
Co (9)0 โรงเรียนบ้านกาเต็ง สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิว^ส ^ ----- V
£9 (9)6 ) โรงเรียนบ้านมือและห์ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราเซ่ืวา?( เ ^  ^
๘๑๒ โรงเรียนบ้านดือแยหะยี สพป. นราธิวาส เซต ๑ น ร 1ร ิ3., ส ร j
£9 (9) ดา โรงเรียนบ้านบาตง สพป. นราธิวาส เขต ๑ นรา'f ว-')K  ^ * ^ 2-------Vภ์เ

^ ก 5TV!
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๘ ๑ ๙ โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล สพป. นราธิวาส เซต ๑ นราธิวาส
๘๑ ๙ โรงเรียนประซาพัฒนา สพป. นราธิวาส เซต ๑ นราธิวาส
๘ ๑ ๖ โรงเรียนบ้านตอหลัง ลพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๑๗ โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๑๘ โรงเรียนสว่างวัฒนา สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘ ๑๙ โรงเรียนบ้านอีนอ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๒๐ โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๒๑ โรงเรียนบ้านโคกพะยอม สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๒๒ โรงเรียนบ้านยาบี สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๒๓ โรงเรียนบ้านคูเล็ง สพป. นราธิวาส เซต ๑ นราธิวาส
๘๒๔ โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ สพป. นราธิวาส เซต ๑ นราธิวาส
๘๒๔ โรงเรียนบ้านแยะ สพป. นราธิวาส เซต ๑ นราธิวาส
๘๒๖ โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ สพป. นราธิวาส เซต ๑ นราธิวาส
๘๒๗ โรงเรียนบ้านกาแร สพป. นราธิวาส เซต ๑ นราธิวาส
๘๒๘ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๒๙ โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๓๐ โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘คา๑ โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ สพป. นราธิวาส เซต ๑ นราธิวาส
๘๓๒ โรงเรียน’บ้านยือลอ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๓๓ โรงเรียนบ้านไร่พญา สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๓๔ โรงเรียนบ้านยี่งอ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๓๔ โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๓๖ โรงเรียนบ้านแคนา สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๓๗ โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘คา๘ โรงเรียนบ้านตันหยง สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๓๙ โรงเรียนบ้านมะยูง สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๐ โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ สพป. นราธิวาส เซต ๑ นราธิวาส
๘ ๙๑ โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ สพป. นราธิวาส เซต ๑ นราธิวาส
๘๔๒ โรงเรียนบ้านคูแว (ประซาอุทิศ) สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๓ โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราเธิวา,ร
๘ ๙ ๙ โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง สพป. นราธิวาส เซต ๑ นรา?ทาส'''',,
๘ ๙ ๙ โรงเรียนวัดกำแพง สพป. นราธิวาส เซต ๑ r *'
๘๔๖ โรงเรียนบ้านจืองา สพป. นราธิวาส เขต ๑ น น ร ^ ส
๘๔๗ โรงเรียนบ้านกาแนะ สพป. นราธิวาส เขต ๑ น ร า ^ ^ ร !^
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๘(ร̂๘ โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๙ โรงเรียนบ้านโคกแมแน สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๐ โรงเรียนบ้านกาบุ๊ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๑ โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๒ โรงเรียนบ้านดูกู สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๓ โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘ (ŝ(SL โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๔ โรงเรียนบ้านบือเระ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๖ โรงเรียนบ้านสาวอ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๗ โรงเรียนบ้านรีอเสาะ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๘ โรงเรียนบ้านนาดา สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๔๙ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๖๐ โรงเรียนบ้านมะ'นังปินยัง สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๖๑ โรงเรียนบ้านซือเลาะ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๖๒ โรงเรียนบ้านสุเปิะ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๖๓ โรงเรียนบ้านยือลาแป สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘ oDCâ โรงเรียนบ้านบากง สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๖๔ โรงเรียนบ้านลาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๖๖ โรงเรียนบ้านสาคร สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๖๗ โรงเรียนบ้านลาเวง สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
Cs9 qDCs9 โรงเรียนบ้านตามุง สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๖๙ โรงเรียนบ้านดาอง สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๗๐ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๗๑ โรงเรียนบ้านบือแนนากอ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๗๒ โรงเรียนบ้านดือแย สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๗๓ โรงเรียนบ้านนาโอน สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๗๔ โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๗๔ โรงเรียนบ้านสะแนะ สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๗๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๗๗ โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิวาส
๘๗๘ โรงเรียนบ้านละเมาะฮีเล สพป. นราธิวาส เขต ๑ นราธิว ^ ____
๘๗๙ โรงเร ียนบ ้านแฆแบ้ะ สพป. นราธิวาส เขต ๒ น ร า 4.
๘๘๐ โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป. นราธิวาส เขต ๒ •นราPวา! 1
๘๘(ริ) โรงเรียนบ้านปะลุกา สพป. นราธิวาส เขต ๒ นรา{ ( ' เ ^
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๘๘๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๙ (บ้านโคกสยา) สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๘6ก โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๘๙ โรงเรียนบ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๘๔ โรงเรียนบ้านจือแร สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๘๖ โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๘๗ โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๘๘ โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๘๙ โรงเรียนบ้านตอเฮะ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๙๐ โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๙๑ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา (สุขคณานุกูล) สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๙๒ โรงเรียนอิสลามบำรุง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๙๓ โรงเรียนบ้านโผลง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๙๔ โรงเรียนบ้านบอเกาะ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๙๔ โรงเรียนบ้านปาดังยอ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๙๖ โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๙๗ โรงเรียนบ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๙๘ โรงเรียนบ้านสามแยก สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๘๙๙ โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๐๐ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๐๑ โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเต็ง) สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๐๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท ๒ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๐๓ โรงเรียนบ้านจะมาแกะ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๐๔ โรงเรียนบ้านปูโปิะ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๐๔ โรงเรียนบ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๐๖ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๗ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๐๗ โรงเรียนบ้านน้ําใส สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๐๘ โรงเรียน'บ้าน'ปูลาเ'จ๊ะมูดอ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๐๙ โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๑๐ โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ ๑๒ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๑๑ โรงเรียนวัดเกาะสวาด สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิจุสัส์
๙๑๒ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวฬ 1
๙๑๓ โรงเรียนราฃภักดี สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราวิว;เส
๙๑๔ โรงเรียนบ้านตล่ิงสูง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราเ ร ่า ^
๙๑๔ โรงเรียนบ้านบือราแง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราฬ ร ่โ • บ ํ— ะ

\
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ลำดับ รายซื่อสถานคีกษา สังกัด จังหวัด
๙๑๖ โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๑๗ โรงเรียนบ้านแขยง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๑๘ โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๑๙ โรงเรียนบ้านโคกโก สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๒0 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป. นราธิวาส เขต ๒ นราธิวาส
๙๒๑ โรงเรียนบ้านน้ําลี สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๒๒ โรงเรียนบ้านนํ้าแพะ สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๒๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๒๔ โรงเรียนบ้านคำเรือง สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๒๔ โรงเรียนชุมขนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๒๖ โรงเรียนบ้านสัาน สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๒๗ โรงเรียนบ้านสาลีก สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๒๘ โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๒๙ โรงเรียนบ้านฮากฮาน สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๓๐ โรงเรียนบ้านชมพู สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๓๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านดอนแท่น) สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๓๒ โรงเรียนชุมขนบ้านน้ําป้ว สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๓๓ โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๓๔ โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๓๔ โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๓๖ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๓๗ โรงเรียนบ้านผาขวาง สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๓๘ โรงเรียนบ้านนาผา สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๓๙ โรงเรียนบ้านธงหลวง สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๔๐ โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๔๑ โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา ลพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๔๒ โรงเรียนบ้านกิ่วนํ้า สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๔๓ โรงเรียนบ้านพ๋ีใต้ สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๔๔ โรงเรียนบ้านดอนหส่ายทุ่ง สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๔๖ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๔๗ โรงเรียนบ้านห ้วยไอ สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๔๘ โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๔๙ โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต ๑ __________ £



ลำดับ รายขื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
๙ ๕ 0 โรงเรียบบ้านต้าม สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙ ๕ ร ) โรงเรียนบ้านเมืองจัง สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙ ๕ ๒ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙ ๕๓ โรงเรียนบ้านแม่ฃะนิง สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๕๔ โรงเรียนบ้านนาท้า สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๔๕ โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๕๖ โรงเรียนบ้านน้ําปูน สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๕๗ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๕๘ โรงเรียนบ้านนํ้าเลา สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๕๙ โรงเรียนบ้านน้ําอูน สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๖๐ โรงเรียนบ้านปางเบ้ย สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๖๑ โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๖๒ โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๖๓ โรงเรียนบ้านไหล,น่าน สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๖๔ โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๖๕ โรงเรียนบ้านท่าล้อ สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๖๖ โรงเรียนบ้านน้ําตวง สพป. น่าน เขต ๑ น่าน
๙๖๗ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๖๘ โรงเรียนวิมลวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๖๙ โรงเรียนบ้านส่ีเหล่ียมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๗๐ โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ํา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๗๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ, สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๗๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๗๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๗๔ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๗๕ โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๗๖ โรงเรียนวัดหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๗๗ โรงเรียนวัดกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๗๘ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๗๙ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์ ________
๙๘๐ โรงเรียนวัดโนนสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์/'ร  -------
๙๘๑ โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรรี ั/ย ์ / h r  ±

๙๘๒ โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีร ั^ . -VY7 1

๙๘๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บ ุร ีร ั g p g

๓๐



ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
๙๘๔ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๙๘๔ โรงเรียนบ้านร่มไทร สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๙๘๖ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๙๘๗ โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๘๘ โรงเรียนบ้านแสลงพัน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๘๙ โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร,' สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๙๙๐ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๙๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพรี้ "ศรีตลาดโพร้ี" สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๙๙!ร โรงเรียนบ้านปีญจคาม 

(เรียนติสสวงศ์วิทยา)
สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์

๙๙๓ โรงเรียนชุมซนบ้านหนองบัวโคก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๙๔ โรงเรียนวัดบ้านบุฃ้ีเหลีก สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๙๙๔ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๙๙๖ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๙๙๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๙๙๙ โรงเรียนบ้านหนองตราด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์

๑๐๐๐ โรงเรียนบ้านมาบสมอ สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๐๑ โรงเรียนบ้านพลวง สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๑๐0๖ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๐๓ โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๐(ริ̂ โรงเรียนบ้านท้องเรือ สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
(9)00(1 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๐๖ โรงเรียนวัดบ้านสะแกชำ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๐๗ โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๐ โรงเรียนบ้านโพร้ีดอนหวาย สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๐๙ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๑๐ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๑๑ โรงเรียนบ้านหนองทะลอก สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๑๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บุรีรัมย์
๑ ๐ ๑ คา โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บ ุร ีร ิ^  / เ น

๑๐๑ (sL โรงเรียนคงชัยสิทร้ีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บ ุร ีร ม่ัย์! 1

๑๐๑ (รแ โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ บ ุร รี ัม ็

(5)OG)b โรงเรียนบ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เซต ๑ ^ มย^ โ |

๓๑
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๑๐๑๗ โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๑Cโ9 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๑๙ โรงเรียนวัดบ้านรุน สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๑๐๒๐ โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๑ บุรีรัมย์
๑๐k)๑ โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๒๒ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๒๓ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ๒ สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๒๔ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ๑ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
(ริ)ok) (̂ โรงเรียนบ้านสีเหล่ียมวิทยา สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๒๖ โรงเรียนบ้านสังเคิล สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๒๗ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๒๘ โรงเรียนบ้านหนองแวง สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๒๙ โรงเรียนบ้านโนนแดง สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๓๐ โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๓๑ โรงเรียนบ้านบ่อดิน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๓๒ โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๓๓ โรงเรียนบ้านมะมัง สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๓๔ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม 

(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์

๑๐๓๔ โรงเรียนบ้านบึงเจริญ สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๓๖ โรงเรียนบ้านโคกก่ี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๓๗ โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๓Cs โรงเรียนบ้านเสม็ด ''สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร,' สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๓๙ โรงเรียนบ้านละลูน สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐(ริ̂๐ โรงเรียนบ้านจาน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๑!๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐ (SLk) โรงเรียนบ้านโคกยาง สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๔๓ โรงเรียนบ้านโคกมะขาม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐ (sL (sL โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
®)0(i(s! โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฎร์บำรุง) สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
ร)os!b โรงเรียนบ้านหนองนา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์ —
๑๐๔๗ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ สพป. บุร ีร ัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์ บ ุ^ . ^
๑๐ Gl โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ a ■น '* /บุรีรัมยํ fy p S i
๑๐๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย สพบ่. บุรีรัมย์ เขต ๒ บ ุร ีร ัม ย ^ ^ %  / ' § )
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ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
๑๐๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเอียน สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๕๑ โรงเรียนบ้านละหอกกระลัง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑ ๐  ๕ เอ โรงเรียนบ้านโคกกลอย สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑ 0 (1 ๓ โรงเรียนบ้านปราสาททอง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๕๕ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท ๘ สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๕๕ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๕๖ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๕๗ โรงเรียนบ้านไผ่ลวก สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑0๕69 โรงเรียนบ้านสวายสอ 'ไกรปีญญานุเคราะห์" สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๕๙ โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๖๐ โรงเรียนบ้านสายตรี ๙ สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๖๑ โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๖๒ โรงเรียนบ้านไทรโยง สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๖๓ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๖๔ โรงเรียนบ้านหว้า สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๖๕ โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๖๖ โรงเรียนบ้านระกา สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๖๗ โรงเรียนบ้านนารา "กัลยาประซาสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐qDCs โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๖๙ โรงเรียนบ้านโนนศิลา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๗๐ โรงเรียนบ้านหนองคูณพินทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๗๑ โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๗๒ โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๗๓ โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๗๔ โรงเรียนวัดขุมพลมณีรัตน์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๗๕ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๗๖ โรงเรียนบ้านตะลุมพุก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๗๗ โรงเรียนบ้านสายโท ๔ใต้

"อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ"
สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์

๑๐๗๘ โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๗๙ โรงเรียนบ้านตรุง สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บ ุร ีร ัม ^ ^ Z— >■ >
๑๐ 6 9 ๐ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี ๒ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรี^มย์/ § ^  ±  •
(9)OdS) โรงเรียนบ้านหลัก สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บุรีรุมรี
๑๐ Gate) โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประซาอุปถัมภ์" สพป. บุรีรัมย์ เซต ๒ บใ)fiSflV ' w
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๑๐๘๓ โรงเรียนบ้านโคกโพธ้ี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๘(ริ̂ โรงเรียนบ้านประดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๘ (SL โรงเรียนบ้านชำแระ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๘๖ โรงเรียนบ้านแซวประดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๑๐๘๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐๘๘ โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐๘๙ โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐๙๐ โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐๙๖ โรงเรียนวัดห้วยหิน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐๙๓ โรงเรียนบ้านหนองก่ีประชาสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐๙๔ โรงเรียนโคกโสนทองวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐๙๔ โรงเรียนบ้านโนนง้ิวตลาดใหม่สามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐๙๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐๙๗ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐๙๘ โรงเรียนบ้านตลาดแย้ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๐๙๙ โรงเรียนบ้านวังกระโดน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๐๐ โรงเรียนบ้านหนองกราด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๐๑ โรงเรียนบ้านนิคมเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๐๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๐๓ โรงเรียนบ้านโคกง้ิว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๐ (£L โรงเรียนบ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๐ (ร̂ โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๐ a} โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๐๗ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๐๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเด่ือง 

(โคภณประชานุกล)
สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์

๑๑๐๙ โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๑๐ โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๑๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธ๋ิ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์ -------- >.
๑๑๑๒ โรงเรียนบ้านเสลา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บ ุร ี'ร ัม /ู ร '  •'
๑๑๑๓ โรงเรียนบ้านหนองถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรี#ม ย ์/ 4 ^ *  ^  \
๑๑๑ (SL โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ ' พ (
๑๑๑ (ร̂ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บ ุร ี^ X r! ’ร ส ิ
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ลำดับ รายซื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
๑๑๑๒ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๑ค)! โรงเรียนบ้านโคกฟ้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
(ริ) (ริ) (ริ) C& โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. บุรีรัมย์ เซต ๓ บุรีรัมย์
(ริ) (ริ) (ริ) 6̂ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เซต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๒๐ โรงเรียนบ้านสองพ่ีน้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๒๑ โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๒๒ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์
๑๑๒๓ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจวบคีรีขันธ์
๑๑๒(ริ̂ โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๒ (si โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๒๖ โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 

(หร่ัง เครือแป้น อุทิศ)
สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี

๑๑๒๗ โรงเรียนบ้านเขานันทา สพป. ปราจีนบุรี เซต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๒๘ โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๒๙ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมซนมิตรภาพท่ี ๗๖ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๓0 โรงเรียนวัดบุยายใบ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑ตก๑ โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑คา๒ โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๓๓ โรงเรียนวัดไซยมงคล สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๓(ริ̂ โรงเรียนวัดขิงกระชาย สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๓(^ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เซต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๓๖ โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ สพป. ปราจีนบุรี เซต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๓๗ โรงเรียนวัดสระข่อย สพป. ปราจีนบุรี เซต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๓ โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เซต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๓๙ โรงเรียนวัดคู้ลำพัน สพป. ปราจีนบุรี เซต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑(ริ̂ o โรงเรียนวัดเนินผาสุก สพป. ปราจีนบุรี เซต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑(ริ̂๑ โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว สพป. ปราจีนบุรี เซต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๑๒ โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๑!๓ โรงเรียนวัดหลังถํ้าวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑ ๑! ๑! โรงเรียนวัดสัมพันธ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑ ร! (ร! โรงเรียนวัดบุฝ็าย สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีน้บุร
๑๑๑!๒ โรงเรียนวัดหนองแก้ว สพป. ปราจีนบุร ี เขต ๑ ปราจีมบุรฺ
๑๑๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑ ร! Cs โรงเรียนวัดต้นโพธ๋ึศรีมหาโพธิ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรีบ้ ^ 2Sr* /
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๑๑๔๙ โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ)(ริ) (aJD โรงเรียนวัดใหม่โพธ้ิเย็น สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ)(ริ)( (̂ริ) โรงเรียนวัดบางคาง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ) (ริ) d̂ te) โรงเรียนวัดบุพพาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ) (ริ) (SL คา โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ) (ริ) (<l(j£ โรงเรียนบ้านหอย 

(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี

(ริ) (ริ) (slCsl โรงเรียน'วัด'โพธงาม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ)(ริ)(£̂0ว โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ) (ริ) (̂ ฅ) โรงเรียนวัดนพคุณทอง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ)(ริ) (âCs โรงเรียนประชุมเขตศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๔๙ โรงเรียนนิคมพัฒนา สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๖๐ โรงเรียนวัดหัวไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ)(ริ) o) (ริ) โรงเรียนบ้านบางขาม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
๑๑๖!อ โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ)(ริ) oD คา โรงเรียนวัดสระมะเขือ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ)(ริ) a) (ริ̂ โรงเรียนวัดบ้านพระ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๑ ปราจีนบุรี
(ริ) (ริ) a) (sl โรงเรียนบ้าน กม. ๘๐ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๖๖ โรงเรียนบ้านคลองร่วม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๖๗ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต เอ ปราจีนบุรี
(ริ) (ริ) qDCs โรงเรียนบ้านหนองตลาด สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
(ริ)(ริ) qDĈ โรงเรียนวัดรัตนโขติการาม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๗๐ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
(ริ)(ริ)6า1(ริ) โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๗เอ โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๗๓ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
(ริ) (ริ) 6ๆ1 (̂ โรงเรียนบ้านซ่ง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
(ริ)(ริ)(ท1(แ โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๗๖ โรงเรียนบ้านทด สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๗๗ โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๗๘ โรงเรียนบ้านคลองระกำ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ป ร าจ ีน บ ุร ี/ '^
๑๑๗๙ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีน^ร ^
(ริ)(ริ)(ง่ีอ โรงเรียนวัดศรีสุวรรพาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจี'เท ^ ! ช ุเ พ
(ริ) (ริ) £ร (ริ) โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีป ๋^ \  . 3 ^ 1

๓๖
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๑๑๙๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑ ๑ ๙ ดา โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประซาอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๙๙ โรงเรียนวัดปากน้ํา สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
(9) ๑ ๙ ๙ โรงเรียนวัดตันทาราม ลพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๙๒ โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๘๗ โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๙๙ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๙๙ โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๙๐ โรงเรียนบ้านโคกหอม สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๙๑ โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. ปราจีนบุรี เขต ๒ ปราจีนบุรี
๑๑๙๒ โรงเรียนวัดสถิตย์ซลธาร สพป. บึตตานี เซต ๑ บึตตานี
๑๑๙๓ โรงเรียนรัชดาภิเษก สพป. บึตตานี เซต ๑ บึตตานี
๑๑๙๔ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑๑๙๔ โรงเรียนบ้านดาลอ สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑ ๑ ๙ ๒ โรงเรียนบ้านจาแบปะ มิตรภาพท่ี ๑๙๗ สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑๑๙๗ โรงเรียนบ้านตาหมน สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑๑๙๙ โรงเรียนบ้านตือระ สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑๑๙๙ โรงเรียนบ้านตาลีอายรี สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑เอ๐๐ โรงเรียนบ้านสายหมอ สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑๒๐๑ โรงเรียนบ้านท่ากำชำ สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑๒๐๒ โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑๒๐๓ โรงเรียนวัดควน สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑๒0๙ โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑๒0๙ โรงเรียนบ้านปะกาจินอ สพป. บึตตานี เขต ๑ บึตตานี
๑๒๐๖ โรงเรียนวัดบ้านช้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๐๗ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำรีต ภู,เงินอนุสรณ์) ลพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๐๘ โรงเรียนวัดแก้วตา 

(สุมนพรฉิมประซาสรรค์)
ลพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา

๑๒๐๙ โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 
(อุป อุ่น พัฒนาประซาสรรค์)

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา

๑๒๑๐ โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนคร^อยุธย่า’~~
๑๒๑๑ โรงเรียนวัดโคกกรวด “ไตรราษฎร์บำรุง” ลพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๑๒ โรงเรียนวัดโคกสังข์ “ประซาบุกูล” ลพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนสุ่รศรีอยุธ่ร เบ ุ
๑๒๑๓ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) ลพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนค^รี่อ)^ยบ ุร ี
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(ริ) Is (5) ( s i โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประซาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
(ริ) k) (ริ) (ร!. โรงเรียนประซาสามัคคี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๑๖ โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๑๗ โรงเรียนวัดสะแก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
(ริ) k) (ริ) Gs โรงเรียนวัดนางซี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๑๙ โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๒๐ โรงเรียนวัดท้าวอู,ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๒๑ โรงเรียนชุมซนวัดโขดเขมาราม 

(ประซาประเสริฐวิทย์)
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา

๑๒๒๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ 
(กร่ิง สง่าศิษย์อุปถัมภ์)

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา

๑๒๒๓ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปญญา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
(ริ)k)k) Gl โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ 

(รัฐบำรุงประซาวิทยา)
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา

(g)k)k) โรงเรียนชุมขนวัดเสด็จ 
(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา

๑๒๒๖ โรงเรียนวัดน้อย
(วิเซียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา

๑๒๒๗ โรงเรียนวัดอุทัย (เซาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๒๘ โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๒๙ โรงเรียนเซาวน์วัศ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๓๐ โรงเรียนวัดโพธ้ีทอง (วาสนานุกูล) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
(ริ) k) on (ริ) โรงเรียนวัดคานหาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๓๒ โรงเรียนประซาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟ้ง อุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๓๓ โรงเรียนวัดบ้านหีบ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๓๔ โรงเรียนวัดเทพคันธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๓๔ โรงเรียนวัดสะตือ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๓๖ โรงเรียนวัดสามเรือน "จนทสโรอนุสสรณ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๓๗ โรงเรียน'วัด'โพธ๋ิเอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๓๘ โรงเรียนวัดบึง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๓๙ โรงเรียนประสิทธ๋ิวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
(ริ) k ) (ร̂ o โรงเรียนวัดบันลือธรรม (ลำกะประซารัฐ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครดูร ีอ ย ุr ^ S T ' ' 1 -

(ริ) k) (ริ̂ (ริ) โรงเรียนรุ่งวิทยาประซาอุปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระ}^ ! '5ค ุเ? ? ย ุธ ย ิT 'N >
๑๒๔๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนลุร์ศ ร ีร ฎ a A k  j

๑๒๔๓ โรงเรียนอุปลพันธุ้โรจนประสิทธ๋ิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พ ร ะ ช ุค ุร ุศ ร ี^ ^ ^  \
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๑!ร๙๙ โรงเรียนรอซีดี สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๔๙ โรงเรียนวัดอินทอารี

(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๒๘๙)
สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา

๑๒๙๖ โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๙๗ โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
<5)เ£)๕£ร โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๔๙ โรงเรียนวัดเบ่รมบ่รีซา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๕๐ โรงเรียนวัดเซิงท่า สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๕๑ โรงเรียนวัดศรีโพธ้ิ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๙๒ โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๙๓ โรงเรียนวัดสามเรือน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๙๙ โรงเรียนวัดใหม่ (บ่ระพิตรบ่ระซาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๙๙ โรงเรียนวัดบางบาล สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๙๖ โรงเรียนวัดสีกุก (ลุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๙๗ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๙๘ โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๙๙ โรงเรียนวัดโพธ้ิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๖๐ โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๖๑ โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม 

(เอิบ มหาเดซน์ อุปถัมภ์)
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา

๑๒๖๒ โรงเรียนวัดอนุกุญซราราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๖๓ โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๖๙ โรงเรียนคซเวกวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๖๙ โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๖๖ โรงเรียนโคกตาพรหม สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๖๗ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๖๘ โรงเรียนวัดฤาไซย (ฤาไซยศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๖๙ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๗๐ โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิซ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๗๑ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป. พระนครศรีอยุธยา เซต ๒ พระนครศรีอยุธยา
๑๒๗๒ โรงเรียนบ้านผาต้ัง สพป. พะเยา เซต ๒ พะเยา
๑๒๗๓ โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา สพป. พะเยา เซต ๒ พะ)เ^า
๑๒๗๔ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล" สพป. พะเยา เซต ๒ พ / พ / ว^k ,  jfll
๑๒๗๙ โรงเรียนบ้านสร้อยศรี สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา

f  .
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๑๒๗๖ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ สพป. พะเยา เซต ๒ พะเยา
๑๒๗๗ โรงเรียนบ้านปางผักหม สพป. พะเยา เซต ๒ พะเยา
๑๒๗๘ โรงเรียนบ้านปี สพป. พะเยา เขต ๒ พะเยา
๑๒๗๙ โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง สพป. พะเยา เซต ๒ พะเยา
๑๒๘๐ โรงเรียนบ้านหลวง สพป. พะเยา เซต ๒ พะเยา
๑๒๘๑ โรงเรียนบ้านเลี้ยว สพป. พะเยา เซต ๒ พะเยา
๑๒๘๒ โรงเรียนบ้านต้นสน สพป. พัทลุง เซต ๒ พัทลุง
๑๒๘๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) สพป. พัทลุง เซต ๒ พัทลุง
๑๒๘ (sL โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประซาอุทิศ) สพป. พัทลุง เซต ๒ พัทลุง
๑๒๘๕ โรงเรียนวัดควนเคี่ยม สพป. พัทลุง เซต ๒ พัทลุง
๑๒๘๖ โรงเรียนบ้านซ่องทืเน สพป. พัทลุง เซต ๒ พัทลุง
๑๒๘๗ โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด 

(อินทรประดิษฐ์)
สพป. พัทลุง เซต ๒ พัทลุง

๑๒๘๘ โรงเรียนวัดโรจนาราม สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง
๑๒๘๙ โรงเรียนบ้านโพธ้ิ (ชุมคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต ๒ พัทลุง
๑๒๙0 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ลพป. พัทลุง เซต ๒ พัทลุง
๑๒(ร̂(ริ) โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต ๑ พิษณุโลก
๑๒๙๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๖ (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. พิษณุโลก เซต ๒ พิษณุโลก
๑๒๙๓ โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เซต ๒ พิษณุโลก
๑๒๙๔ โรงเรียนบ้านกลาง ลพป. พิษณุโลก เซต ๒ พิษณุโลก
๑๒๙๔ โรงเรียนบ้านหินป่ระกาย สพป. พิษณุโลก เซต ๒ พิษณุโลก
๑๒๙๖ โรงเรียนบ้านเซาสมอแคลง 

(ร้ิวศึริวัฒน์อุปถัมภ์)
สพป. พิษณุโลก เซต ๒ พิษณุโลก

๑๒๙๗ โรงเรียนบ้านซำหวาย ลพป. พิษณุโลก เซต ๒ พิษณุโลก
๑๒๙๘ โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เซต ๒ พิษณุโลก
๑๒๙๙ โรงเรียนบ้านซมภู สพป. พิษณุโลก เขต ๒ พิษณุโลก
๑๓๐๐ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เซต ๓ พิษณุโลก
๑๓๐๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เซต ๓ พิษณุโลก
๑๓๐๒ โรงเรียนหนองสะแกประซานุกูล สพป. พิษณุโลก เซต ๓ พิษณุโลก
๑๓๐๓ โรงเรียนวัดทับยายเขียง สพป. พิษณุโลก เซต ๓ พิษณุโลก
๑๓๐๔ โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า สพป. พิษณุโลก เซต ๓ พิษณุไสfi' ’̂  s »
๑๓๐๔ โรงเรียนวัดนาชุม สพป. พิษณุโลก เซต ๓ ''' ' 'น ุ
๑๓๐๖ โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา สพป. พิษณุโลก เซต ๓
๑๓๐๗ โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พษณุโล ฎ เ '
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๑๓๐๘ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก
๑๓๐๙ โรงเรียนบ้านน้ําพริก สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก
(ริ)คา(9)0 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก
๑๓๑๑ โรนงเรียนบ้านนํ้าเลา สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก
๑๓๑!ร) โรงเรียนบ้านห้วยน้ําไซ 

(สาขาร่องกล้าวิทยา)
สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก

๑๓๑๓ โรงเรียนวัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก
๑๓๑(ริ̂ โรงเรียนภูฃัดรวมไทยพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก
๑๓๑(เ̂ โรงเรียนวัดเซิงหวาย สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก
๑๓๑ <0 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก
๑๓๑๗ โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก
๑๓๑(̂ 9 โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒ,ประ,ซาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต ๑ เพชรบุรี
๑๓๑๙ โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) สพป. เพชรบุรี เขต ๑ เพชรบุรี
๑๓๒๐ โรงเรียนวัดเรียงคอย (สว่างแสงวิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต ๑ เพขรบุรี
๑๓๒๑ โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต ๑ เพชรบุรี
๑๓๒๒ โรงเรียนวัดโพธ๋ิทัยมณี (ศึริพรรณพิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต ๑ เพชรบุรี
๑๓๒๓ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๒๔ โรงเรียนบ้านทางข้าม สพป. เพขรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๒๔ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๒๖ โรงเรียนบ้านนํ้าเดื่อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๒๗ โรงเรียนบ้านบ่งกกเรียง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๒๘ โรงเรียนบ้านซับเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๒๙ โรงเรียนบ้านนํ้าลัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๓๐ โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. เพขรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๓๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๓๒ โรงเรียนบ้านด่านข้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๓๓ โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๓๔ โรงเรียนบ้านเขาขาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๓๔ โรงเรียนบ้านวังจาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๓๖ โรงเรียนบ้านโตกใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๑๓๓๗ โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์"”
๑๓๓๘ โรงเร ียนบ ้านคลองค ู่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์'''
๑๓๓๙ โรงเรียนบ้านนาน้ําโครม สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ 1พ ข รช ้4 ; .  t - y
๑๓๔๐ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชร'บ้,5ณ แ



ลำดับ รายขื่อสถานสืกษา สังกัด จังหวัด
(ริ) ดา (ริม่ื (ริ) โรงเรียนบ้านสันติธรรม สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔เอ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔๓ โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ริ) on (ริ1 (SL โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ริ) on (ร ิ̂  (H โรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔๖ โรงเรียนบ้านนํ้าเดือด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔๗ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ริ)ดา(ริน G9 โรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔๙ โรงเรียนบ้านเขาคลัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔0 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ริ) ดา (<L (ริ) โรงเรียนบ้านลำตาเณร สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔๓ โรงเรียนบ้านกันจุ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ริ) ดา (â <3l โรงเรียนบ้านท่าด้วง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔๔ โรงเรียนบ้านท่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เชต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔๖ โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔๗ โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ริ)ดา โรงเรียนชุมชนบ้านโภชนิ สพป. เพชรบูรณ์ เชต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๔๙ โรงเรียนบ้านโปงบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๖๐ โรงเรียนบ้านซับเด่ือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๖๑ โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๖๒ โรงเรียนบ้านพรหมประซาสรรค์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ริ)ดา oD (̂ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ริ)ดา qD qD โรงเรียนบ้านสระกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๖๗ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๖๘ โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๖๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๗๐ โรงเรียนบ้านวังน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๗๑ โรงเรียนบ้านสระหม่ืนเชียง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์ ร
๑๓๗๒ โรงเรียนบ้านแควปาสัก สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูร/น ร
๑๓๗๓ โรงเรียนบ้านซับบอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบู^ณ์ (
๑๓๗๔ โรงเรียนบ้านหนองสะแกส่ี สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบ ูพ . บุ
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๑๓๗๕; โรงเรียนบ้านสระประดู่ สพป. เพซรบูรณี เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๗๖ โรงเรียนบ้านน้ําร้อน สพป. เพซรบูรณ์ เซต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๗๗ โรงเรียนบ้านราหุล สพป. เพซรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๗๘ โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๗๙ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประซาสรรค์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ริ)ดา£ร๋ึ0 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ร)ดา(ริ) โรงเรียนบ้านลำพาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๘๒ โรงเรียนบ้านโคกหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๘๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ริ)ดา£ 9  Gl โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
(ริ) ดา C9 (ร̂ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๑๓๘๖ โรงเรียนบ้านถ่ิน (ถิ่นวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต ๑ แพร่
๑๓๘๗ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต
(ริ)ดา£ 9 6 9 โรงเรียนเกาะมะพร้าว สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต
๑๓๘๙ โรงเรียนบ้านสาคู สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต
๑๓๙0 โรงเรียนราชประซานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต ภูเก็ต
๑๓๙๑ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
๑๓๙๒ โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
๑๓๙๓ โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
๑๓๙๔ โรงเรียนบ้านศรีอรุณ สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
๑๓๙๔ โรงเรียนบ้านเลิงบัว สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
๑๓๙๖ โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
๑๓๙๗ โรงเรียนชุมซนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
๑๓๙๘ โรงเรียนบ้านโนนลัง สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
๑๓๙๙ โรงเรียนบ้านหนองเข่ือน สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
(ริ) GlOO โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
(ริ) (SL. 0(9) โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
<9)<5?ok) โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
๑๔๐๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
๑๔0๔ โรงเรียนบ้านหนองซาด สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารคาม
(ริ) (̂ 0(<L โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน สพป. มหาสารคาม เขต ๓ มหาสารค์าม
(9)๔0 0ว โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต ๓ ม'หุา สา*3คาม
๑๔๐๗ โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. ยโสธร เขต ๒
(ริ) (â O£9 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต ๒ ๙»ท  ๚เร๊ัร
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๑๔๐๙ โรงเรียนชุมซนบ้านศรีฐาน สพป. ยโสธร เซต ๒ ยโสธร
(ริ) (â(ริ)o โรงเรียนบ้านกระจาย สพป. ยโสธร เซต ๒ ยโสธร
(ริ)(ริ1(ริ)(ริ) โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ สพป. ยโสธร เซต ๒ ยโสธร
(ริ) (SL (ริ) 1®ว โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุบ่ระซารัฐ) สพป. ยโสธร เขต ๒ ยโสธร
(ริ)(ริ̂(ริ)ดา โรงเรียนบ้านกุดโจด สพป. ยโสธร เขต ๒ ยโสธร
(ริ) Gl (ร ิ)  (ร̂ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สพป. ยโสธร เขต ๒ ยโสธร
( ร ิ)  (ริ̂(ริ) (s~ โรงเรียนบ้านนาโล่ สพป. ยโสธร เขต ๒ ยโสธร
(ริ) (ริ̂ (ริ) โรงเรียนบ้านดงเค็ง 

(คุรุราษฎรบ์ ร่ะซาสามัคคี)
สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด

(ริ) (รี1 (ริ) 6ๆ1 โรงเรียนบ้านรอบเมือง (คุรุรัฐประซาน สุรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด
(ริ) (aJ5)£9 โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด
(ริ)( (̂ริ) โรงเรียนบ้านโนนส้ันหนองแคสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด
๑๔๒๐ โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด
(ริ) ClIsD (ริ) โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด
๑๔๒๒ โรงเรียนบ้านหนองบ่ัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด
๑๔๒๓ โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย (คุรุรัฐประซาสามัคคี) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด
๑๔๒๔ โรงเรียนบ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประส ิทธ้ิ) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ ร้อยเอ็ด
(ริ) GlIs) (̂ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๒๖ โรงเรียนบ้านตลาดไซย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๒๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๒๘ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๒๙ โรงเรียนบ้านข ีเ้หล็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๓๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
(ร ิ)  G l  ดา (ร ิ) โรงเรียนซีโนวาทธำรง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๓๒ โรงเรียนบ้านโพนหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๓๓ โรงเรียนบ้านเซวาโคกสวายโดด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
(ร ิ)  (ร !. ด ก  (ร ิ^ โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
ร)(ร̂ ดา(ร̂ โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๓๖ โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๓๗ โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
(ร ิ)  (SL C T lC s โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๓๙ โรงเรียนเม ืองโพนทราย สพป. ร ้อยเอ ็ด เขต ๒ ร้อยเอ ็ด
(ร ิ)  Gl ( s l O โรงเรียนบ้านหัวซ้าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
( ร ิ)  G l Gl  (ร ิ) โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
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(ริ) (SL(Ŝ£) โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๒ ร้อยเอ็ด
(ริ) Gk(<L ถา โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๒ ร้อยเอ็ด
(ร) (SL (รี! (ริ̂ โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
(ริ)(ริ̂ (sLd̂ โรงเรียนดงหัวเรือบ้าม่วงวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๔๖ โรงเรียนบ้านดอกไม้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
<9)Gl(3?C* โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒ ร้อยเอ็ด
๑๔๔๙ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
<5)<5?(£?0 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
(ริ)(ริ̂( (̂ริ) โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
(ริ) GLdfe โรงเรียนน้ําคำสมศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
(ร) (SL(f̂  ถา โรงเรียนบ้านหนองข้ีม้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
(ริ) (ŝ cl โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
(ริ)(ริ̂(f^ โรงเรียนอัคคะวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เซต ๓ ร้อยเอ็ด
๑๔๔๖ โรงเรียนบ้านโนนแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
๑๔๔๗ โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงบ้ระซาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
(ริ) Gl(l£9 โรงเรียนบ้านทรายซาวหนองแบ้นบ้ระชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
๑๔๔๙ โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
(ริ)(ร̂ ว o โรงเรียนบ้านพันขาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
(ริ)ร̂ 0ว(ริ) โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร้อยเอ็ด
๑ ๔ ๖ เอ โรงเรียนชุมซนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง
๑๔๖๓ โรงเรียนวัดบ้านค่าย สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง
๑๔๖๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑๓ สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง
๑๔๖๔ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง
๑๔๖๖ โรงเรียนวัดหนองกระบอก สพป. ระยอง เซต ๑ ระยอง
๑๔๖๗ โรงเรียนบ้านตะพุนทอง สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง
(ริ) (ริ̂DCs โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง
๑๔๖๙ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง
๑๔๗0 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง
(ริ)(ริแฅเ(ริ) โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สพป. ระยอง เขต ๑ ระยอง
๑๔๗เอ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพท่ี ๔๒ สพป. ระยอง เซต ๑ ระยอง/'
๑๔๗๓ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต ๑ ระย/ง /%^f" ^  ’
๑๔๗๔ โรงเรียนวัดดอนจันทน์ สพป. ระยอง เขต ๑ ระ?เอ-บุ
๑๔๗๔ โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว สพป. ราชบุรี เซต ๑ ราช
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๑๔๗๖ โรงเรียนบ้านซัฎเจริญ สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๗๗ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ราขบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๗๘ โรงเรียนบ้านรางม่วง สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๗๙ โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
(ริ)(ริ̂ £ร0 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
(9) Gl £s (ริ) โรงเรียนโรตาร่ี ๑ บ้านพุน้ําร้อน สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๘๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
(ริ)(ริ̂ GsGTI โรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ) สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
(ริ)(ŝcโร Gl โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 

(น้อย ไววนิซกุลสงเคราะห์)
สพป. ราฃบุรี เขต ๑ ราชบุรี

(ริ) Gl £ร๋ึ(&̂ โรงเรียนวัดเหนือวน (ประซาอุทิศ) สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๘๖ โรงเรียนวัดท้ายเมือง สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๘๗ โรงเรียนบ้านเซาถ้ํา สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
(ริ) (ริL C9 C9 โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๘๙ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ สพป. ราชบุรี เซต ๑ ราชบุรี
๑๔๙๐ โรงเรียนบ้านพุบอนบน สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
(ริ) (Slot (ริ) โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๙๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวห่ิง (สนิทราษฎร์บำรุง) สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๙๓ โรงเรียนวัดวันดาว สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๙๔ โรงเรียนบ้านเขาพระเอก สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๙๔ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๙๖ โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๙๗ โรงเรียนสีวะรา สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๙๘ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๙๙ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด สพป. ราชบุรี เซต ๑ ราชบุรี
(ริ) (t^oo โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 

(ซุน เล่ือน พิมพ์ ประซาสามัคคี)
สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี

(ริ) (â O(9) โรงเรียนวัดบ้านโพธ้ี สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๐๒ โรงเรียนบ้านเขา'ช้าง สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๔๐๓ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (มิตรภาพท่ี ๑๒) สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี
(ริ) (t̂  OGl โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบ ุ^  /
๑๔๐๔ โรงเรียนบ้านมะขามเอน สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี /{L r
๑๔๐๖ โรงเรียนบ้านทุบพริก สพป. ราชบุรี เขต ๑ ราชบุรี \
๑๔๐๗ โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล) สพป. ราชบุรี เขต ๑ SB
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๑ ๕0๕ โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราซบุรี
๑๕0๙ โรงเรียนสมนีกวิทิศวรการ สพป. ราซบุรี เซต ๑ ราซบุรี
๑๕๑0 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราซบุรี
๑๕<5)6) โรงเรียนวัดดอนตะโก 

(วังประซารัฐอุปถัมภ์)
สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราขบุรี

๑๕๑๖ โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราซบุรี
๑๕๑๓ โรงเรียนวัดหนองตาหลวง สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราขบุรี
๑๕๑๕ โรงเรียนบ้านพุแค สพป. ราซบุรี เซต ๑ ราขบุรี
๑๕๑๕ โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 

(พรหมประชานุกล)
สพป. ราซบุรี เซต ๑ ราชบุรี

๑๕๑๖ โรงเรียนบ้านยางคู่ สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๕๑6 )ๆ โรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๕๑๕ โรงเรียนบ้านพุคาย สพป. ราซบุรี เซต ๑ ราชบุรี
๑๕๑๙ โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. ราฃบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๕๒0 โรงเรียนบ้านมณีลอย สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๕๖๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ราซบุรี เขต ๑ ราชบุรี
๑๕๒๒ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ (กิติยาบุกูล) สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๒๓ โรงเรียนวัดดอนพรม (ฉายปีญญา) สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๒๔ โรงเรียนวัดดอนเซ่ง (แช่มสูตะอุดมศิริราษฎร์) สพป. ราขบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๒๕ โรงเรียนบ้านโปงยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๒๖ โรงเรียนวัดสระส่ีมุม สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๒๗ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย (สหประซาสรรค์) สพป. ราขบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๒๘ โรงเรียนวัดดอนคา (ซอบธรรมประซาสรรค์) สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๒๙ โรงเรียนวัดโบสถ์ "อินทรัฐราษฎร์บำรุง" สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๓0 โรงเรียนวัดใหม่ส่ีหม่ืน สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๓๑ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ราขบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๓๒ โรงเรียนบ้านเกาะโพธ๋ึงาม สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๓๓ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๓๕ โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 

(เพิ่มเจริญประซานุกุล)
สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี

๑๕๓๕ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี
๑๕๓๖ โรงเรียนชุมซนวัดท่าผา สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี /
๑๕๓๗ โรงเรียนวัดหนองม่วง สพป. ราซบุรี เขต ๒ ราชบุรี/ (
๑๕๓๕ โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต ๑ ลำปาง\ \  ^ แชุ
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๑ ๕๓ ๙ โรงเรียนบ้านสบเต๋ิน สพบ้. ลำบ้าง เขต ๑ ลำบ้าง
(ริ) (sl GlO โรงเรียนชุมขนบ้านแหง สพบ้. ลำบ้าง เขต ๑ ลำบ้าง
(9) (<L (รี!(ริ) โรงเรียนบ้านวังตม สพบ้. ลำบ้าง เขต ๑ ลำบ้าง
(ริ) โรงเรียนบ้านแม่ล้าน สพบ้. ลำบ้าง เขต ๑ ลำบ้าง
(ริ) (âGlCTI โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา สพบ้. ลำบ้าง เขต ๑ ลำบ้าง
(ริ) d̂GuCŝ โรงเรียนวัดหัวฝาย สพบ้. ลำบ้าง เขต ๑ ลำบ้าง
(ริ) djS^ โรงเรียนบ้านสบค่อม สพบ้. ลำบ้าง เขต ๑ ลำบ้าง
๑๕๔๖ โรงเรียน'บ้านแม่เทืเอง สพบ้. ลำบ้าง เขต ๑ ลำบ้าง
๑๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ้าตันกุมเมือง สพบ้. ลำบ้าง เขต ๑ ลำบ้าง
(ริ) d^Gs โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า สพบ้. ลำบ้าง เขต ๑ ลำบ้าง
๑๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่า สพบ้. ลำบ้าง เขต ๒ ลำบ้าง
๑๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องล่ี สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๕๒ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
(ริ) (slCsl <sL โรงเรียนบ้านบ้งคอบ สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๕๕ โรงเรียนผาช่อวิทยา สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๕๖ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๕๗ โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
(ริ) Câ Gs โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๕๙ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๖๐ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
(ริ) d̂oD (ริ) โรงเรียนบ้านแม่ตา สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๖๒ โรงเรียนบ้านแม่เย็น สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๖๓ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๖๔ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๖๕ โรงเรียนบ้านทุ่งปี สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๖๖ โรงเรียนบ้านเมืองตึง สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๖๗ โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๖๘ โรงเรียนบ้านแม่แจ้ม สพบ้. ลำบ้าง เขต ๓ ลำบ้าง
๑๕๖๙ โรงเรียนบ้านบ้าเลา สาขาบ้านโบ้งผาง สพบ้. ลำพูน เขต ๑ ลำพูน
๑๕ฝ o โรงเรียนบ้านบ้าเลา 

สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
สพบ้. ลำพูน เขต ๑ ล0สัพ'น/

: 1 อ ุ^ * # '-
(ริ) dfcll (ริ) โรงเรียนวัดข้างคํ้า สพบ้. ลำพูน เขต ๑ ลำพูน £
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๑๔๗เอ โรงเรียนวัดประตูป่า สพป. ลำพูน เขต ๑ ลำพูน
๑(£'๗๓ โรงเรียนวัดป่ายาง สพป. ลำพูน เขต ๑ ลำพูน
๑(£๗๔ โรงเรียนวัดทุ่งยาว สพป. ลำพูน เขต ๑ ลำพูน
๑๔๗๔ โรงเรียนบ้านทาปลาดุก สพป. ลำพูน เขต ๑ ลำพูน
๑๔ ๗ ๖ โรงเรียนวัดน้ําพุ สพป. ลำพูน เขต ๑ ลำพูน
๑๔๗๗ โรงเรียนบ้านทากู่ สพป. ลำพูน เขต ๑ ลำพูน
๑๔๗๘ โรงเรียนวัดทากาศ สพป. ลำพูน เขต ๑ ลำพูน
๑๔๗ ๙ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาฃุนก๋อง สพป. ลำพูน เขต ๑ ลำพูน
(9)d̂ £sO โรงเรียนบ้านตาดซ้อ สพป. เลย เขต ๑ เลย
(9)(ŝ£sGD โรงเรียนบ้านนาเบน สพป. เลย เขต ๑ เลย
๑๔๘เอ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป. เลย เขต ๑ เลย
(9) โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน สพป. เลย เขต ๑ เลย
(ริ)(ร?6s (ริ? โรงเรียนบ้านซมน้อย สพป. เลย เขต ๑ เลย
๑๔๘๔ โรงเรียนบ้านเลิง สพป. เลย เขต ๑ เลย
๑๔ ๘ ๖ โรงเรียนบ้านหนองนาทราย สพป. เลย เขต ๑ เลย
๑๔๘๗ โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน สพป. เลย เขต ๑ เลย
(ริ)(2̂£9̂9 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ สพป. เลย เขต ๑ เลย
๑๔ ๘ ๙ โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ สพป. เลย เขต ๑ เลย
๑ ๔ ๙ ๐ โรงเรียนบ้านน้ํามี สพป. เลย เขต ๑ เลย
๑ ๔ ๙ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต ๑ เลย
๑ ๔ ๙ เอ โรงเรียนบ้านกกชุมแสง สพป. เลย เขต ๑ เลย
๑๔ ๙๓ โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เลย เขต ๑ เลย
๑๔ ๙๔ โรงเรียนบ้านกวนนุ่น สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร
๑๔ ๙๔ โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา สพป. สกลนคร เขต ๑ สกลนคร
๑ ๔ ๙ ๖ โรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป. สตูล สตูล
๑๔๙๗ โรงเรียนบ้านควนขัน สพป. สตูล สตูล
๑๔๙๘ โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สตูล สตูล
๑ ๔ ๙ ๙ โรงเรียนบ้านท่าแพ สพป. สตูล สตูล
๑ ๖ ๐ ๐ โรงเรียนบ้านสาคร สพป. สตูล สตูล
(9)qDO(9) โรงเรียนบ้านปากละงู สพป. สตูล สตูล
๑ ๖ ๐ เอ โรงเรียนบ้านอุไร สพป. สตูล สตูล/ ^  .
๑ ๖ ๐ ๓ โรงเร ียนบ ้านคลองนํ้าเค็ม สพป. สตูล p ®  j£l
๑ ๖ ๐ ๔ โรงเรียนบ้านป่าฝาง สพป. สตูล สตูล
๑ ๖ ๐ ๔ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ สพป. สตูล สตูล ■ ^ M /

< - . w
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๑๖๐๖ โรงเรียนบ้านปากปีง สพป. สตูล สตูล
๑๖๐๗ โรงเรียนนิคมซอย ๑๐ สพป. สตูล สตูล
๑๖๐๘ โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง สพป. สตูล สตูล
๑๖๐๙ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล สตูล
(ริ) a}(9)0 โรงเรียนบ้านขอนคลาน สพป. สตูล สตูล
(ริ) oD (ริ) (ริ) โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย สพป. สตูล สตูล
๑ ๖ ๑ เอ โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. สตูล สตูล
๑๖๑๓ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว สพป. สตูล สตูล
(ริ) aD (ริ) ร̂ โรงเรียนบ้านราวปลา สพป. สตูล สตูล
(ริ)(ริ) (̂ โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ
๑๖๑๖ โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ
๑๖๑๗ โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ) สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ
(ริ) qD (ริ) โรงเรียนวัดบางน้ําผ้ึงใน สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ
(ริ) a) (ริ) cs! โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ
๑๖๒๐ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ลพป. สมุทรปราการ เขต ๑ สมุทรปราการ
๑๖๒๑ โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม 

(สามัคคีพิทยาคาร)
สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

๑๖๒๒ โรงเรียนวัดซ่องลมวรรณาราม 
(สมุทรประชานุกล)

สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

๑๖๒๓ โรงเรียนที'ปีงกรวิทยาพัฒน์ 
(วัดประตู่) ในพระราชปถัมภ์ๆ

สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

๑๖๒๔ โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เพิอบำรุง) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๒๔ โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎร์บุกูล) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๒๖ โรงเรียนวัดบางประจันต์ (หวังเจริญราษฎร์บุกูล) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๒๗ โรงเรียนวัดปากนํ้า (อมรวิมลจันทร์) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๒๘ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๒๙ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังลิยาบุกูล) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๓๐ โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ (จันทร์ศึริวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑ ๖ ๓ ๑ โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๓๒ โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๓๓ โรงเรียนวัดบางนางล่ีใหญ่ 

(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

๑๖๓๔ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๓๔ โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม <
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(ริ) qDGD qD โรงเรียนวัดซ่องลม (ธรรมโซติ) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๓ ๗ โรงเรียนบ้านดอนจั่น 

(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

(ริ) qD6DCs โรงเรียนบ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑ ๖ ๓ ๙ โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
(ริ) a}(SLO โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
(ริ) ft} (ริ̂ (ริ) โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑ ๖ ๔ เอ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บ้านบางแก้ว) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๔ ๓ โรงเรียนวัดประซาโฆสิตาราม 

(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

๑๖๔ ๔ โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๔ ๔ โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑ ๖ ๔ ๖ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๔ ๗ โรงเรียนวัดสวนแก้ว สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๔ ๘ โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑ ๖ ๔ ๙ โรงเรียนบ้านบางบ่อ สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
(ริ) a3(̂ 0 โรงเรียนบ้านฉู่ฉ่ี สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
(ริ)0ว(ร̂(ริ) โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง 

(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

๑๖๔๒ โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๔ ๓ โรงเรียนวัดส่ีแยกราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๔ ๔ โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๔ ๔ โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 

(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกล)
สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

๑ ๖ ๔ ๖ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนาบุวรรัตน์) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๔ ๗ โรงเรียนวัดบางขันแตก (บำเพ็ญอยู่รังสฤษด๋ึ) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๔ ๘ โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประซาบุกูล) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑ ๖ ๔ ๙ โรงเรียนวัดธรรมสถิต้ีวราราม 

(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

๑ ๖ ๖ ๐ โรงเรียนวัดบางคนทีใน (วามโกประซานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑ ๖ ๖ ๑ โรงเรียนบ้านยายแพง (พิศผ่องประซาบุสรณ์) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑ ๖ ๖ ๒ โรงเรียนบ้านเซตเมือง สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงค^;พ ''"
๑ ๖ ๖ ๓ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธ๋ึ สพป. สมุทรสงคราม สมุทร?เ^ค %/sT"
๑ ๖ ๖ ๔ โรงเรียนวัดคลองโคน สพป. สมุทรสงคราม สมุนุเรสง / ‘แ ^
๑ ๖ ๖ ๔ โรงเรียนศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงครา!เ ร g  \
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๑๖๖๖ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๖๗ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 

(ราษฎร์สงเคราะห์)
สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

๑๖๖๘ โรงเรียนวัดลาดเป๋ง สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๖๙ โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๗๐ โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
๑๖๗๑ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 

(เล้ียงล้อมอนุกูล)
สพป. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

๑๖๗๒ โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ์) สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๗๓ โรงเรียนวัดซีผ้าชาว (ประชานุเคราะห์) สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๗๔ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๗๔ โรงเรียน'วัด,โพธ้ิแจ้ (มาลีราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๗๖ โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๗๗ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๗๘ โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๗๙ โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกชามมิตรภาพท่ี ๙๔ สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๘๐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 

(แช่มประซาอุทิศ)
สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร

(ริ) qDCs®) โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๘๒ โรงเรียนวัดบางกระเจ้า สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๘๓ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธ์พิทยาคาร สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
(9) qDĈ (sL โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านโรงเข้ สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
(ริ) <DCs โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๘๗ โรงเรียนวัดบางปัง 

(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร

(ริ) oDGsGs โรงเรียนวัดเกาะ (สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๘๙ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๙๐ โรงเรียนบ้านท่าทราย 

(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร

๑๖๙๑ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๙๒ โรงเรียนวัดใต้บ้านปอ บ้พธิบุญราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๙๓ โรงเรียนบ้านสันดาบ สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาดัร /
๑๖๙๔ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านปอ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) สพป. สมุทรสาคร สมุทร?คคร/ แ โ  ;
๑๖๙๔ โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมล้ีมณีฉาย) สพป. สมุทรสาคร สมทรสฯ'คร,— '— น้ล้-A— m J
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๑๖๙ ๖ โรงเรียนวัดกระโจมทอง สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๙๗ โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๙๘ โรงเรียนวัดขัยมงคล สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๖๙๙ โรงเรียนบ้านรางสายบัว สพป. สมุทรสาคร สมุทรสาคร
๑๗๐๐ โรงเรียนบ้านกิโลสาม สพป. สระแก้ว เขต ๑ สระแก้ว
๑๗๐๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. สระแก้ว เขต ๑ สระแก้ว
๑๗๐เอ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สระแก้ว เขต ๑ สระแก้ว
๑๗๐๓ โรงเรียนอนุบาลวังนํ้าเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ สพป. สระแก้ว เขต ๑ สระแก้ว
๑๗๐๔ โรงเรียนบ้านท่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต ๑ สระแก้ว
๑๗๐๔ โรงเรียนบ้านทัพเชียม สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว
๑๗๐๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว
๑๗๐๗ โรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว
๑๗๐๘ โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว
๑๗๐๙ โรงเรียนบ้านคลองยางประซาสรรค์ สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว
๑๗๑๐ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ลพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว
(9)6ว1(9)(ร) โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว
๑๗๑เอ โรงเรียนอนุบรรพต สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว
๑๗๑๓ โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. สระแก้ว เขต ๒ สื ร'น้แทร
(ร)6ว1(ริ) (ริม่ิ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว
(ร)60เ(ร)(^ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต ๒ สระแก้ว
๑๗๑๖ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย
๑๗๑๗ โรงเรียนบ้านวังตามน (น้อยประซาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย
๑๗๑๘ โรงเรียนบ้านทับผ้ึง สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย
๑๗๑๙ โรงเรียนบ้านนา สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย
๑๗เอ๐ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย
๑๗เอ๑ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย
๑๗เอเอ โรงเรียนบ้านฝืงหม่ิน สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย
๑๗๒๓ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย
(ร) 6าแ£) (ร ี1 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย
๑๗๒๔ โรงเรียนบ้านโป่งตีนต่ัง สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย —
๑๗๒๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๔ 

(วัดลาวทอง)
สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณ*!ร" — -

/  /%»<“ X
๑๗๒๗ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพร 5ณใเรี p j
๑๗๒๘ โรงเรียนวัดสามทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุ,พร\ ฉ ^
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๑๗๒๙ โรงเรียนวัดประชุมซน สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๓๐ โรงเรียนวัดวรจันทร์ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๓๑ โรงเรียนวัดบ้านโพธ๋ึตะวันตก สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๓๒ โรงเรียนวัดพร้าว สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๓๓ โรงเรียนวัดบางจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๓๔ โรงเรียนวัดดอนขาด สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๓๔ โรงเรียนวัดดอนตาจีน สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๓๖ โรงเรียนวัดลาดนํ้าขาว สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๓๗ โรงเรียนวัดเสาธงทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๓๘ โรงเรียนวัดซีปะขาว สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๓๙ โรงเรียนวัดลานคา สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๔๐ โรงเรียนวัดบึงคา สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
(9)6า1(ร̂(9) โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๔๒ โรงเรียนวัดเสาธงทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๔๓ โรงเรียนวัดไก่เต้ีย สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี
๑๗๔๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี
๑๗๔๔ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี
๑๗๔๖ โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี
๑๗๔๗ โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี
๑๗๔๘ โรงเรียนบ้านทะเลบก สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี
๑๗๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ สุพรรณบุรี
๑๗๔๐ โรงเรียนบ้านบางชุมโถ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
(ริ)6ๆ เ (<L (ริ) โรงเรียนวัดบุญบันเทิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๔๒ โรงเรียนบ้านคลองสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๔๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๔๔ โรงเรียนบ้านปอนํ้าร้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงสืบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๔๖ โรงเรียนบ้านทับท้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๔๗ โรงเรียนบ้านคลองกรูด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๔๘ โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๔๙ โรงเรียนบ้านดอนสน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑ ๗ ๖ 0 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคค ี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี'''''
๑๗๖๑ โรงเรียนบ้านท่าโพธ๋ึ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุร')ษฎร์ธสุชุ๊
๑๗๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
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๑๗๖๓ โรงเรียนบ้านดอนเสาธง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๖๔ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๖๔ โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๖๖ โรงเรียนบ้านปลายแหลม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๖๗ โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๖๘ โรงเรียนวัดคุณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๖๙ โรงเรียนวัดคีรีวงการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๗0 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๗๑ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๗๒ โรงเรียนบ้านศรีธนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๗๓ โรงเรียนบ้านหาดร้ิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๗๔ โรงเรียนวัดสมัยคงคา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี
๑๗๗๔ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๗๖ โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๗๗ โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๗๘ โรงเรียนจิตประซาราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๗๙ โรงเรียนบ้านหนองเรียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๘๐ โรงเรียนวัดบางพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
(ริ)6ๆ 1̂9(9) โรงเรียนบ้านปากหาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๘เอ โรงเรียนบ้านควนสินชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๘๓ โรงเรียนบ้านเขารักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๘๔ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๘๔ โรงเรียนบ้านในไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๘๖ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๘ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๘๗ โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๘๘ โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๘๙ โรงเรียนบ้านบางนํ้าเย็น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๙0 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๙๑ โรงเรียนบ้านคลองโร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๙เอ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ส ุราษฎร ์ธาน ี^— .
๑๗๙๓ โรงเรียนบ้านควนพรุพี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษภ ^ ™ ^ - ----
๑๗๙๔ โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ส ุร า ษ ^ ร ์k
๑๗๙๔ โรงเรียนวัดโสภณประซาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์
๑๗๙๖ โรงเรียนบ้านเหมืองทวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓

Xs<!!นท้รุ่) กร&
๕๕



ลำดับ รายซื่อสถานสีกษา สังกัด จังหวัด
๑๗๙๗ โรงเรียนบ้านบางปาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๙๘ โรงเรียนประซาอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๗๙๙ โรงเรียนบ้านคลองกา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๐๐ โรงเรียนวัดควนศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑ Cโ90(9) โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๐เอ โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
(9)๘๐ดา โรงเรียนบ้านคลองยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๐๔ โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘0๔ โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๐๖ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๐๗ โรงเรียนบ้านไสฃรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๐๘ โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๐๙ โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๑๐ โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๑๑ โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๑๒ โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๑คา โรงเรียนบ้านควนยอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๑๔ โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๑๔ โรงเรียนบ้านควนกองเมือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๑qD โรงเรียนบ้านบางดี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๑๗ โรงเรียนวัดน้ําพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๑๘ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๑๙ โรงเรียนบ้านควนมหาซัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๒๐ โรงเรียนบ้านดอนงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๒๑ โรงเรียนควนสุบรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๒๒ โรงเรียนบ้านห้วยตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๒๓ โรงเรียนบ้านคลองจัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๒๔ โรงเรียนบ้านควนปราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๒๔ โรงเรียนบ้านปลายสาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๒๖ โรงเรียนบ้านหมาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี.____
๑๘๒๗ โรงเรียนบ้านยวนปลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ส ุร า^ร ธ น ิน— -^
๑๘ Is๘ โรงเรียนบ้านบางเหรียง ลพป. สุราษฎร์ซานี เขต ๓ ส ุร ^ ษ ฎ ร ์^
๑๘๒๙ โรงเรียนหมู่บ้านปาไม้พระราชประสงค์ ๑ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ส fia*บ(ๅ 1p wlfd
๑๘คา๐ โรงเรียนบ้านยูงทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ส ุ^ ^ ธ ^ ^ ^ ^
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(5) CLOTHS) โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินบุ]น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๓๒ โรงเรียนบ้านควนกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๓๓ โรงเรียนบ้านคลองโหยน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
(§)£ร ดา (ร!. โรงเรียนบ้านปากสาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
(ริ)£ร0ก(&̂ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๓๖ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๓๗ โรงเรียนบ้านส่ีแยกคลองศิลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
(9)£ร6ก£ร โรงเรียนบ้านเขาตอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๓๙ โรงเรียนบ้านบางหยด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
(ริ) GsGlO โรงเรียนบ้านยูงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
(ริ) GsCsL (ริ) โรงเรียนบ้านควนใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๔เอ โรงเรียนวัดไทรโพธ้ีงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
Cs)ĈsCŝGTI โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพท่ี ๑๓๐ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
(ริ) Gs (ร! (si โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น ๑ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
(ริ) C9 (sl (â โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๔๖ โรงเรียนสมบูรณ์ประซาสรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๔๗ โรงเรียนบ้านคลองปราบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
(ริ) Cv9 (!L £s โรงเรียนบ้านห้วยมุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๓ สุราษฎร์ธานี
๑๘๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
(ริ) £9(ŝ O โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
(ริ) C9 (ร̂(ริ) โรงเรียนบ้านตาเพซร สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
๑๘๔เอ โรงเรียนบ้านหนองขนาด สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
(ริ) GsCâQn โรงเรียนบ้านขม้ิน (เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
(ริ) £s(f^ โรงเรียนบ้านไถงตรง สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
(9)Cs(sl(sl โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
(ริ) Gsd̂ D โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
๑๘๔๗ โรงเรียนบ้านตรีม (ตรีมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
(ริ)£ร(2̂£ร โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาบ สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
๑๘๔๙ โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
(ริ) C9 โรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ ๑) สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
(ร ิ)(ร ิ) โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ สพป. สุรินทร์ เขต ๑ ส ุร ินทร ์/'’'',
๑๘๖๒ โรงเรียนบ้านเปรียง สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรีy ที่ร / £ ^
๑๘๖๓ โรงเรียนบ้านหม่ืนศรีน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๑ แ
๑๘๖๔ โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุริน ้^
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๑๘๖๕ โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
๑๘๖๖ โรงเรียนบ้านไพรชลา 

(ไพรฃลาราษฎร์พิทยากล)
สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์

๑๘๖๗ โรงเรียนบ้านโพนทา สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ร) (ริร๋ึ qD̂9 โรงเรียนหัวพี สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
๑๘๖๙ โรงเรียนบ้านกุดมะโน สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
๑๘๗0 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ริ) Cs Gil (ริ) โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
๑๘๗๒ โรงเรียนบ้านบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
๑๘๗๓ โรงเรียนบ้านแคน (คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
๑๘๗๔ โรงเรียนบ้านพิงพวย สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
๑๘๗๔ โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
๑๘๗๖ โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
๑๘๗๗ โรงเรียนบ้านน้ําคำ สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ริ) ĈGliCs โรงเรียนบ้านบานวน สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
๑๘๗๙ โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ริ)£ร£ร0 โรงเรียนบ้านโนนเชียง สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ริ)£ร£ร๋ึ (ริ) โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ริ) GsGflls) โรงเรียนบ้านบุตาโสม สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ริ) ĈCร GT1 โรงเรียนบ้านข้ีเหล็กโนนจาน สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ริ) C&Cs (ร1 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ริ) CsGaCâ โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ริ) CsCsqD โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ริ) C\9Cร่ึ Gnl โรงเรียนสนวนโคกเม็ก สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
(ริ) ĈCaCs9 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์
๑๘๘๙ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต ๑ หนองคาย
๑๘๙๐ โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม สพป. หนองคาย เขต ๑ หนองคาย
(ริ) GsĜ (ริ) โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต ๑ หนองคาย
๑๘๙๒ โรงเรียนบ้านสร้างพอก สพป. หนองคาย เขต ๑ หนองคาย
๑๘๙๓ โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. หนองคาย เขต ๑ หนองคาย
(ริ) CsĜ! (ร!. โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา สพป. หนองคาย เขต ๑ หนองคาย/''^’'
๑๘๙๔ โรงเรียนบ้านนาโคก สพป. หนองคาย เขต ๑ หนองฟ{\ย
๑๘๙๖ โรงเรียนบ้านน้ําทอน สพป. หนองคาย เขต ๑ หนอ/คา/ ^ >£ 1
๑๘๙๗ โรงเรียนบ้านท่ามะเหืเอง สพป. หนองคาย เขต ๑ หนอ
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(9)69<0ท่ี6ร โรงเรียนบ้านหนองหม่ืน สพป. หนองคาย เขต ๑ หนองคาย
(9)CsĜĜ โรงเรียนบ้านดงต้อง สพป. หนองคาย เขต ๑ หนองคาย
๑๙๐๐ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
๑๙๐๑ โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
๑๙๐๒ โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
๑๙๐๓ โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
๑๙๐๔ โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
๑๙๐๔ โรงเรียนบ้านเหล่าโพธ้ิศรี สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
๑๙๐๖ โรงเรียนบ้านคำตอยูง สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
๑๙๐๗ โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เซต ๒ หนองคาย
๑๙๐๘ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
๑๙๐๙ โรงเรียนบ้านหาดส่ัง สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
®)©! (9) o โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
ร) (ริ)(ริ) โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
๑๙๑๒ โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สพป. หนองคาย เขต ๒ หนองคาย
๑๙๑๓ โรงเรียนนิคมเจริญขัย สพป. หนองคาย เซต ๒ หนองคาย
๑๙๑๔ โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน สพป. หนองคาย เซต ๒ หนองคาย
(ริ) (ริ) ( s i โรงเรียนบ้านดงสีโท สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
(ริ) (ริ) a) โรงเรียนชุมซนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๑๗ โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
(ริ) Ĝ (ริ) G9 โรงเรียนบ้านนาเวียง (วรพจนาบุสรณ์) สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๑๙ โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๒๐ โรงเรียนปลาค้าวหนองนํ้าเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๒๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๒๒ โรงเรียนประขาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๒๓ โรงเรียนชุมซนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๒๔ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๒๔ โรงเรียนบ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๒๖ โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๒๗ โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สพป. อำนาจเจริญ อำนาจ!จริญ
๑๙๒๘ โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป. อำนาจเจริญ / าน์าp m f t s ^ >ร
(ริ) ĜlsĜ โรงเรียนบ้านดอนชาด ลพป. อำนาจเจริญ / อ ํล ํจเฌ  * ^ 'V
๑๙๓๐ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ อ า ! พ )
(ริ) Ĝ ดา (ริ) โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐ,ประ'ซาบุกูล) สพป. อำนาจเจริญ ;•อนุนาจ เจริญ *  2 i\
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๑๙๓เอ โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๓๓ โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๓๔ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๓๔ โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๓๖ โรงเรียนบ้านห่องเตย สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๓๗ โรงเรียนบ้านคำย่านาง สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๓๘ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๓๙ โรงเรียนอนุบาลซานุมาน สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๐ โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๑ โรงเรียนบ้านศรีราชา สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๑ (โคกจักจ่ัน) สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๓ โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพซร สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๔ โรงเรียนบ้านดงสวาง สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
(ริ)(̂ (รี!(ร̂. โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๖ โรงเรียนคุรุประซาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๗ โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
(ริ)Qร! (รี! Cs โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๙ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๐ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๑ โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๒ โรงเรียนบ้านโคกช้างร้าย สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
(ริ)Gร!(ร!(รี! โรงเรียนบ้านคำแก้ว สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๔ โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๖ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๗ โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม (หนองทับม้า) สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๘ โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๔๙ โรงเรียนบ้านนาโพธ้ี สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๖๐ โรงเรียนบ้านดอนเมย สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๖๑ โรงเรียนบ้านเชือก สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ_____
๑๙๖๒ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ อำนาจ____ _______
๑๙๖๓ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจmiL. K -
๑๙๖๔ โรงเรียนบ้านนาป่าแซง (ประซาสามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ อำ: ฑจเจร่ํข่เ ^ ® i
๑๙๖๔ โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนซาด สพป. อำนาจเจริญ อำพ พ ว ิญ ^ * พ/

/รดท')
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๑๙๖๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๖๗ โรงเรียนบ้านโนนคู่ สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
(9)(o\ qDGs โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๖๙ โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๗๐ โรงเรียนบ้านคำน้อย สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๗๑ โรงเรียนบ้านเวียงหลวง สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๗๒ โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๗๓ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๗๔ โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๑๙๗๔ โรงเรียนบ้านปาก้าว สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๗๖ โรงเรียนสยามกลการ ๓ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๗๗ โรงเรียนบ้านคำนํ้าทิพย์ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๗๘ โรงเรียนบ้านหนองอิลู สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๗๙ โรงเรียนบ้านคำยาง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๘๐ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๘๑ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๘๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธ้ีคำ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๘๓ โรงเรียนบ้านไทย สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
(9)(2\6ร(รี1 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๘๔ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๘๖ โรงเรียนบ้านดงโพนยอ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๘๗ โรงเรียนบ้านหงษาวดี สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
(ริ) โรงเรียนบ้านนารัง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๘๙ โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๙๐ โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๙๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๙๒ โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๙๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๙๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๑๙๙๔ โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี __
๑๙๙๖ โรงเรียนบ้านคำเลาะ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุด ^ า น ^ .------ v
๑๙๙๗ โรงเรียนบ้านสมวิไล สพป. อุดรธานี เขต ๓
๑๙๙๘ โรงเรียนบ้านฝาง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธ า น ี^ ^ ^ ^ ว ั
๑๙๙๙ โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธชุนี Jt)7
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๒0๐๐ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๐๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธ้ีซัย สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๐๒ โรงเรียนบ้านโพธ๋ึท่าเมือง สพป. อุดรธานี เซต ๓ อุดรธานี
๒๐๐๓ โรงเรียนบ้านนาดี สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๐๔ โรงเรียนบ้านคำสง่าประซาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๐๔ โรงเรียนบ้านเมืองนาชำ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๐๖ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๐๗ โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๐๘ โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๐๙ โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๑๐ โรงเรียนบ้านโคกคำไหล สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๑๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๑๒ โรงเรียนบ้านท่าช่วง สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๑๓ โรงเรียนบ้านโพธิ้เหล่าวิซาคำสีดา สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๑๔ โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๒๐๑๔ โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์
๒๐๑๖ โรงเรียนบ้านวังแดง สพป. อุตรดิตภ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์
๒๐๑๗ โรงเรียนบ้านน้ําไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์
๒๐๑๘ โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์
๒๐๑๙ โรงเรียนบ้านดงช้างดี สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์
๒๐๒๐ โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) สพป. อุตรดิตถ์ เซต ๑ อุตรดิตภ์
๒๐๒๑ โรงเรียนร้องประดู่

(หนุนเภา-ประซาสงเคราะห์)
สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตภ์

๒๐๒๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์
๒๐๒๓ โรงเรียนนาน้อยวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์
๒๐๒๔ โรงเรียนบ้านวังแดง (หมู่สองสามัคคี) สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์
๒๐๒๔ โรงเรียนวัดใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์
๒๐๒๖ โรงเรียนบ้านหาดทับยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ์
๒๐๒๗ โรงเรียนไผ่ใหญ่ (เกษตรกรอุปถัมภ์) สพป. อุตรดิตภ์ เขต ๑ อุตรดีตภ์
๒๐๒๘ โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุตรดิตถ..-
๒๐๒๙ โรงเรียนบ้านผักฃวง สพป. อุตรดีตถ์ เขต ๑ อ ุตรด ัตถ/'''''
๒๐๓๐ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ซุย สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๓๑ โรงเรียนบ้านเขากวางทอง สพป. อุทัยธานี เขต ๒
๒๐๓๒ โรงเรียนบ้านปาเลา สพป. อุทัยธานี เขต ๒
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๒๐๓๓ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๓๔ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๓๔ โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๓๖ โรงเรียนบ้านหนองอาสา สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๓๗ โรงเรียนวัดสะนำ สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๓๘ โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๓๙ โรงเรียนบ้านลานคา สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๔๐ โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
k)0(ŝ  (ร) โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๔๒ โรงเรียนขุมซนบ้านประดู่ยืน สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๔๓ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๔๔ โรงเรียนบ้านทัพยายปอน สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๔๔ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒

(สมโภซกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)
สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี

๒๐๔๖ โรงเรียนบ้านคลองชะนี สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๔๗ โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต ๒ อุทัยธานี
๒๐๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๔๙ โรงเรียนบ้านหมากม่ี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๔๐ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๔๒ โรงเรียนบ้านเคีงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๔๓ โรงเรียนศรีศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๔๔ โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๔๔ โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๔๖ โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๔๗ โรงเรียนบ้านแสง สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๔๘ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป. อุบลราชธานี เฃต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๔๙ โรงเรียนบ้านนาไรใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๖๐ โรงเรียนบ้านดอนประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๖๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๖๒ โรงเรียนบ้านสองห้อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อุบลราชธานี
๒๐๖๓ โรงเรียนประซาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ อ ุบ ^ าซธ^นี-^.
๒๐๖๔ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ สับล!, วนี »
๒๐๖๔ โรงเรียนบ้านโนนกอย สพป. อุบลราชธานี เขต ๔
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ลำดับ รายขื่อสถานคิกษา สังกัด จังหวัด
๒๐๖๖ โรงเรียนบ้านหม้อทอง สพบ้. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๖๗ โรงเรียนบ้านบ้าตาว สพบ้. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๖๘ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๖๙ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๗๐ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๗๑ โรงเรียนบ้านโนนสนาม สพบ้. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๗๒ โรงเรียนบ้านโนนทุ่ง สพบ้. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๗๓ โรงเรียนบ้านนาโดม สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๗๔ โรงเรียนบ้านเก่ากลาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๗๔ โรงเรียนบ้านหนองยู สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๗๖ โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๗๗ โรงเรียนบ้านตูม (ราษฎร์บูรณะ) สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๗๘ โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๗๙ โรงเรียนบ้านแท้งขอ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๘๐ โรงเรียนบ้านบ้าไร่ สพบ้. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๘๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๘๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๘๓ โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๘๔ โรงเรียน ตซด.บ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๘๔ โรงเรียนบ้านแท้งโตน สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๘๖ โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๘๗ โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๘๘ โรงเรียนบ้านหนองถาวร สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๘๙ โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๙๐ โรงเรียนบ้านอีสานเศรษฐกิจ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔ อุบลราชธานี
๒๐๙๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร
๒๐๙๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร
๒๐๙๓ โรงเรียนวัดบ้ระดูในทรงธรรม สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร
๒๐๙๔ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุบ้ถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราขสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สพม. เขต ๑ กรุงเทพมหานคร

๒๐๙๔ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม สพม. เขต ๖ ^ะแร̂ ร า ^ ^ ^ '
๒๐๙๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวีทยาลัย 

ฉะเชิงเทรา
สพม. เขต ๖ t v f l l . §
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ลำดับ รายขื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
๒๐๙๗ โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต ๖ ฉะเชิงเทรา
๒๐๙๘ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎี้ ๔ ลพม. เขต ๖ ฉะเชิงเทรา
๒๐๙๙ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต ๖ ฉะเชิงเทรา
๒๑๐๐ โรงเรียนราชประชาสมาลัย ฝ่ายมัธยม 

รัชดาภิเษก ในพระบรมราชปถัมภ์
สพม. เขต ๖ สมุทรปราการ

๒๑๐๑ โรงเรียนเทพศึรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต ๖ สมุทรปราการ
๒๑๐๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต ๘ กาญจนบุรี
๒๑๐๓ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต ๘ ราชบุรี
๒๑๐๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ้ สพม. เขต ๙ สุพรรณบุรี
๒ (9)0(iL โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต ๙ สุพรรณบุรี
๒๑๐๖ โรงเรียบกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สพม. เขต ๙ นครปฐม

๒๑๐๗ โรงเรียนอุบลรัตนราซกัญญาราชวิทยาลัย 
นครปฐม

สพม. เขต ๙ นครปฐม

๒๑๐๘ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" สพม. เขต ๙ สุพรรณบุรี
๒๑๐๙ โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ นครปฐม
๒๑๑๐ โรงเรียนสามซุกรัตนโภคาราม สพม. เขต ๙ สุพรรณบุรี
๒ (ริ) (9) (ร) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี
สพม. เขต ๙ สุพรรณบุรี

๒๑๑๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ สพม. เขต ๙ สุพรรณบุรี
๒ ๑ ๑ Gก โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม. เขต ๙ สุพรรณบุรี
๒(ริ)(ร)ิ ( ^ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต ๙ นครปฐม
๒๑๑ (ร̂ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. เขต ๑๑ ชุมพร
๒๑๑๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

สุราษฎร์ธานี
สพม. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

๒๑๑๗ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สพม. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๒๑๑๘ โรงเรียนนํ้ารอบวิทยา สพม. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๒๑๑๙ โรงเรียนท่าเพิองวิทยา สพม. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๒๑๒๐ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๒๑๒๑ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สพม. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๒๑๒๒ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๒๑๒๓ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. เขต ๑๑ สุรา^ฎร์รา
๒ ๑๒ ๑' โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ / พ ุร่า)รf t f j ร รา'น ' ' \
๒๑๒๔ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ลพม. เขต ๑๑  / สุ,รา'บุ^ร
๒๑๒๖ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต ๑๖ ^งข ^
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ลำดับ รายซื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
๒ ๑เอ๗ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒๑๒๘ โรงเรียนซะแล้นิมิตวิทยา สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒๑๒๙ โรงเรียนธรรมโฆสิต สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒๑๓๐ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒(ร ิ) 6โ1(ริ) โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒๑๓๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒๑๓๓ โรงเรียนปากจ่าวิทยา สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒๑๓๔ โรงเรียนรัตนพลวิทยา สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒๑๓๔ โรงเรียนจะนะวิทยา สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒๑๓๖ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒๑๓๗ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒๑๓๘ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สพม. เขต ๑๖ สงขลา
๒๑๓๙ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต ๑๖ สตูล
๒(ริ)๔(ว โรงเรียนละงพิูทยาคม สพม. เขต ๑๖ สตูล
๒๑๔๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต ๑๙ เลย
๒๑๔๒ โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต ๒๐ อุดรธานี
๒๑๔๓ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต ๔๑ กำแพงเพชร
๒๑๔๔ โรงเรียนวังกรดพิทยา สพม. เขต ๔๑ พิจิตร
๒๑๔๔ โรงเรียนโพธ้ิไทรงามวิทยาคม สพม. เขต ๔๑ พิจิตร
๒๑๔๖ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ พิจิตร
๒๑๔๗ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๔๑ พิจิตร
๒๑๔๔ โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต ๔๑ พิจิตร
๒๑๔๙ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต ๔๑ กำแพงเพชร
๒๑๔๐ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต ๔๑ พิจิตร
๒๑๔๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต ๔๑ พิจิตร
๒๑๔๒ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ นครสวรรค์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒๑๔๓ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย สช. นครราชสีมา
๒๑๔๔ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย ๒ สซ. นครราชสีมา

ลำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ___
๒๑๔๔ โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ สนศ.กทม กรุง>'ดพัม}
๒๑๔๖ โรงเรียนวัดธาตุทอง สนศ.กทม. กุเ(งเ'ฟ(timานุแร -,-J

ลำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( (
๒๑๔๗ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สอศ. ณ ุๅ ^ ม ^ เส ิ^ง๓ พมพ ุ
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ลำดับ รายซื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
1อ๑๕๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สอศ. กรุงเทพมหานคร
1ร)(ริ) (a !̂ วิทยาลัยการอาชีพพล สอศ. ขอนแก่น
๒ ๑ ๖ ๐ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สอศ. ชลบุรี
๒ ๑ ๖ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาซลบุรี สอศ. ชลบุรี
๒ ๑๖๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ สอศ. ชัยภูมิ
๒ ๑๖๓ วิทยาลัยสารพัด1ซ่างซุมพร สอศ. ชุมพร
๒ ๑๖๔ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สอศ. นครปฐม
เ£) (ริ) o}(f̂ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราซ สอศ. นครศรีธรรมราช
๒ ๑ ๖ ๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

นครศรีธรรมราช
สอศ. นครศรีธรรมราช

๒ ๑๖๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สอศ. นครสวรรค์
te) (ริ) <D£s วิทยาลัยการอาชีพปีว สอศ. น่าน
๒ ๑ ๖ ๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 

โนนดินแดง
สอศ. บุรีรัมย์

๒ ๑๗๐ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี สอศ. ปทุมธานี
๒ ๑๗ ๑ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สอศ. ประจวบคีรีขันธ์
๒๑๗๒ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี สอศ. ปราจีนบุรี
๒๑๗๓ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอศ. ปราจีนบุรี
te) (ริ)6า1 Gl วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุกิจอยุธยา สอศ. พระนครศรีอยุธยา
๒๑๗๔ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา สอศ. พระนครศรีอยุธยา
๒ ๑๗ ๖ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม สอศ. พัทลุง
๒๑๗๗ วิทยาลัยพณิซยการบึงพระพิษณุโลก สอศ. พิษณุโลก
๒๑๗๘ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราซินีมุกดาหาร สอศ. มุกดาหาร
๒ ๑๗๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา สอศ. ร้อยเอ็ด
๒ ๑๘๐ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สอศ. ระยอง
๒ ๑๘ ๑ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สอศ. ระยอง
๒๑๘๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สอศ. เลย
๒๑๘๓ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง สอศ. ลพบุรี
เ£> (ริ) C9 (si วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ สอศ. ศรีสะเกษ
๒๑๘๔ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สอศ. สงขลา
๒ ๑๘ ๖ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สอศ. สง,ขลา_______ _
๒๑๘๗ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สอศ. ส ู^ ส 3 ^ พ ^ >
l© (ริ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สอศ. ^สร/|j jพ L ร
๒ ๑๘๙ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สอศ. สเชท่ํ)ร ฟ ั! เ ^ '  1
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ลำดับ รายซื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
๒๑๙๐ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สอศ. สุราษฎร์ธานี
๒๑๙๑ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สอศ. สุราษฎร์ธานี
๒๑๙๒ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ สอศ. อุดรธานี
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กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้สถานศึกษาทั้ง ๒,๑๙๒ แห่ง เป็นสถานศึกษ'uni.บ-อบ้าง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
ประจำปี ๒๕;๖๐ ต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี f ) r (  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖>๑

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศึลป๋) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


