
K_NAME P_NAME D_NAME CODE S_NAME

ท่ี ช่ือเขต ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ ช่ือโรงเรียน

smis

1 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010002 บ้านเขาตั้ง

2 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010003 ทุ่งพะยอม

3 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010004 บ้านนานอก

4 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010005 บ้านนํ้าจาน

5 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010016 บ้านบางขนุน

6 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010006 วัดโพธ์ิเรียง

7 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010007 บ้านหว่างคลอง

8 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010033 ชุมชนบ้านเขากลม

9 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010015 บ้านเขาทอง

10 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010013 บ้านเขาเทียมป่า

11 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010014 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ"

12 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010031 บ้านคลองม่วง

13 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010032 บ้านดินแดงน้อย

14 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010030 บ้านหนองทะเล

15 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010034 บ้านคลองแห้ง

16 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010029 บ้านไสไทย

17 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010028 บ้านแหลมโพธ์ิ

18 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010036 บ้านอ่าวนาง

19 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010027 บ้านอ่าวนํ้าเมา

20 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010017 บ้านเกาะกลาง

21 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010038 พระราชทานบ้านเกาะพีพี

22 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010018 บ้านคลองกํา

23 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010019 บ้านคลองประสงค์

24 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010037 บ้านแหลมตง

25 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010024 อนุบาลกระบี่

26 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010025 อุตรกิจ

27 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010008 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)

28 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010023 บ้านคลองใหญ่

29 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010022 บ้านทับปริก

30 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010009 ชุมชนบ้านทุ่ง

31 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010010 ทุ่งต้นปีก

32 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010021 บ้านในช่องมิตรภาพท่ี 123

33 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010020 วัดห้วยโต้

34 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010026 บ้านหนองกก



35 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010011 บ้านหนองจิก

36 สพป.กระบี่ กระบี่ เมืองกระบี่ 81010012 บ้านไหนหนัง

37 สพม. เขต  13 กระบี่ เมืองกระบี่ 81012007 อํามาตย์พานิชนุกูล

38 สพม. เขต  13 กระบี่ เมืองกระบี่ 81012008 เมืองกระบี่

39 สพม. เขต  13 กระบี่ เมืองกระบี่ 81012011 หนองทะเลวิทยา

40 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010088 คลองท่อมมิตรภาพท่ี160

41 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010089 อนุบาลคลองท่อม

42 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010090 ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)

43 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010091 บ้านเหนือ

44 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010092 บ้านแชงเปิง

45 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010125 บ้านนํ้าร้อน

46 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010126 บ้านห้วยนํ้าขาว

47 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010127 บ้านทุ่งเสม็ด

48 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010123 บ้านท่าประดู่

49 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010124 บ้านควนใต้

50 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010109 บ้านทรายขาว

51 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010110 บ้านทุ่งคา

52 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010105 บ้านห้วยลึก

53 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010106 บ้านห้วยพลูหนัง

54 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010107 บ้านพรุพี

55 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010108 บ้านบ่อมะม่วง

56 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010101 คลองพน

57 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010102 บ้านทุ่งครก

58 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010103 บ้านคลองไคร

59 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010104 บ้านคลองแรด

60 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010096 บ้านท่ามะพร้าว

61 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010097 บ้านหินเพิง

62 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010098 บ้านคลองปิ้ง

63 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010099 บ้านดินนา

64 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010100 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่

65 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010120 บ้านพรุเตย

66 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010121 บ้านพรุเตียว

67 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010122 บ้านบางใหญ่

68 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010114 บ้านเขาสามหน่วยา

69 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010115 บ้านพรุดินนา

70 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010116 บ้านทับไทร

71 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010112 บ้านช่องเสียด



72 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010113 บ้านทุ่งนุ้ย

73 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010111 บ้านนางรอง

74 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010093 บ้านคลองท่อมเหนือ

75 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010118 บ้านคลองชะมวง

76 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010094 บ้านบางคราม

77 สพป.กระบี่ กระบี่ คลองท่อม 81010095 บ้านบางเตียว

78 สพม. เขต  13 กระบี่ คลองท่อม 81012003 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

79 สพม. เขต  13 กระบี่ คลองท่อม 81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยา

80 สพม. เขต  13 กระบี่ คลองท่อม 81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

81 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010150 อ่าวลึก

82 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010151 บ้านในควน

83 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010152 บ้านถ้ําเสือ

84 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010146 บ้านคลองแรด

85 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010147 วัดสถิตโพธาราม

86 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010148 บ้านแหลมสัก

87 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010149 บ้านอ่าวนํ้า

88 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010145 บ้านหินราว

89 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010157 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ

90 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010158 บ้านทุ่ง

91 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010159 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก1

92 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010160 บ้านถ้ําเพชร

93 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010161 บ้านในยวน

94 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010153 บ้านห้วยปริศนา

95 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010130 วัดไพรสณฑ์

96 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010140 ชุมชนวัดนาเหนือ

97 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010141 บ้านบางเจริญ

98 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010128 บ้านทุ่งสูง

99 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010129 บ้านเขาล่อม

100 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010139 วัดบางโทง

101 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010154 บ้านอ่าวลึกน้อย

102 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010142 บ้านหนองหลุมพอ

103 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010155 บ้านควนโอ

104 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010156 บ้านบากัน

105 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010143 บ้านกลางมิตรภาพท่ี44

106 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010144 บ้านเขางาม

107 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010137 บ้านศาลาพระม่วง

108 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010138 บ้านคลองหิน



109 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010135 บ้านช่องไม้ดํา

110 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010131 บ้านเขาแก้ว

111 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010132 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)

112 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010136 บ้านป่างาม

113 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010133 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2

114 สพป.กระบี่ กระบี่ อ่าวลึก 81010134 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3

115 สพม. เขต  13 กระบี่ อ่าวลึก 81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์

116 สพม. เขต  13 กระบี่ อ่าวลึก 81012010 คลองหินพิทยาคม

117 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010048 บ้านห้วยพลู

118 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010049 บ้านเขาพนม

119 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010044 บ้านหนองนํ้าแดง

120 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010045 บ้านทับพล

121 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010046 บ้านเทพพนม

122 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010047 บ้านห้วยเสียด

123 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010052 บ้านโคกกลาง

124 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010053 วัดพรุเตียว

125 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010054 บ้านบางเหรียง

126 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010055 บ้านทุ่งปรือ

127 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010039 บ้านช้างตาย

128 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010040 บ้านกอตง

129 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010041 บ้านควนม่วง

130 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010042 วัดภูมิบรรพต

131 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010061 บ้านถ้ําโกบ

132 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010062 บ้านห้วยนํ้าแก้ว

133 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010063 บ้านเขาดิน

134 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010058 บ้านห้วยสาร

135 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010059 บ้านควนกลาง

136 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010060 บ้านโคกคา

137 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010057 บ้านมะม่วงเอน

138 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010050 บ้านโคกหาร

139 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010051 บ้านหินลูกช้าง

140 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81010056 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา

141 สพม. เขต  13 กระบี่ เขาพนม 81012005 พนมเบญจา

142 สพม. เขต  13 กระบี่ เขาพนม 81012009 สินปุนคุณวิชญ์

143 สพม. เขต  13 กระบี่ เขาพนม 81012012 เขาดินประชานุกูล

144 สพป.กระบี่ กระบี่ เขาพนม 81012014 ราชประชานุเคราะห์ 37

145 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010065 บ้านร่าหมาด



146 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010066 บ้านร่าปู

147 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010067 บ้านคลองย่าหนัด

148 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010068 บ้านลิกี

149 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010069 บ้านปากคลอง

150 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010070 บ้านนาทุ่งกลาง

151 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010083 บ้านคลองยาง

152 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010084 บ้านโคกยูง

153 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010081 บ้านเขาฝาก

154 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010082 บ้านหลังโสด

155 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010076 วัดเกาะลันตา

156 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010077 บ้านเจ๊ะหลี

157 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010078 บ้านคลองนิน

158 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010085 บ้านทุ่งหยีเพ็ง

159 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010079 บ้านเกาะปอ

160 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010080 บ้านสังกาอู้

161 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010075 บ้านคลองหิน

162 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010071 บ้านโละใหญ่

163 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010072 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์

164 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010073 บ้านคลองโตนด

165 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010074 บ้านหลังสอด

166 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010086 บ้านศาลาด่าน

167 สพป.กระบี่ กระบี่ เกาะลันตา 81010087 บ้านพระแอะ

168 สพม. เขต  13 กระบี่ เกาะลันตา 81012001 ลันตาราชประชาอุทิศ

169 สพม. เขต  13 กระบี่ เกาะลันตา 81012002 คลองยางประชานุสรณ์

170 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010174 ชุมชนวัดหาดถั่ว

171 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010175 วัดนทีมุขาราม

172 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010176 บ้านบางเหียน

173 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010177 บ้านปากหยา

174 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010178 บ้านคลองพระยา

175 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010179 บ้านศรีพระยาราษฎร์บํารุง

176 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010180 บ้านคลองพวนประทีปบํารุง

177 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010162 บ้านคลองปัญญา

178 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010163 บ้านนาเทา

179 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010164 วัดช่องแบก

180 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010173 บ้านบกเก้าห้อง

181 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010172 วัดบางเหลียว

182 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010165 วิทยาประชาคม



183 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010181 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ

184 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010171 สหกรณ์ประชาอุทิศ

185 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010182 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว

186 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010166 วัดเขาต่อ

187 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010167 โคกยอ

188 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010168 วัดบ้านนา

189 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010169 บ้านบางโสก

190 สพป.กระบี่ กระบี่ ปลายพระยา 81010170 บ้านบางหอย

191 สพม. เขต  13 กระบี่ ปลายพระยา 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม

192 สพป.กระบี่ กระบี่ ลําทับ 81010191 บ้านลําทับ

193 สพป.กระบี่ กระบี่ ลําทับ 81010192 บ้านนาพรุ

194 สพป.กระบี่ กระบี่ ลําทับ 81010189 บ้านเกาะไทร

195 สพป.กระบี่ กระบี่ ลําทับ 81010190 บ้านย่านอุดม

196 สพป.กระบี่ กระบี่ ลําทับ 81010188 บ้านสะพานพน

197 สพป.กระบี่ กระบี่ ลําทับ 81010193 บ้านไร่พัฒนา

198 สพป.กระบี่ กระบี่ ลําทับ 81010186 บ้านเสม็ดจวน

199 สพป.กระบี่ กระบี่ ลําทับ 81010187 บ้านหนองจูด

200 สพป.กระบี่ กระบี่ ลําทับ 81010184 บ้านควนแดง

201 สพป.กระบี่ กระบี่ ลําทับ 81010183 บ้านดินแดง

202 สพป.กระบี่ กระบี่ ลําทับ 81010185 บ้านเขาดินประชาพัฒน์

203 สพม. เขต  13 กระบี่ ลําทับ 81012016 ลําทับประชานุเคราะห์

204 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010194 บ้านเกาะจํา

205 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010195 บ้านเกาะปู

206 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010196 บ้านเกาะศรีบอยา

207 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010197 บ้านเกาะฮั่ง

208 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010198 บ้านคลองเตาะ

209 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010199 บ้านติงไหร

210 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010204 บ้านแหลมกรวด

211 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010210 บ้านควนเกาะจันทร์

212 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010211 บ้านควนนกหว้า

213 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010212 วัดโคกยาง

214 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010218 บ้านทุ่งสาคร

215 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010209 ราชประชานุเคราะห์2

216 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010200 บ้านควน

217 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010206 บ้านควนต่อ

218 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010207 บ้านคลองเขม้า

219 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010202 บ้านคลองหมาก



220 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010203 บ้านคลองหวายเล็ก

221 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010208 บ้านนาวง

222 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010213 บ้านคลองรั้ว

223 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010214 บ้านคลองยวน

224 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010215 บ้านตล่ิงชัน

225 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010205 บ้านท่ายาง

226 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010216 บ้านปากหรา

227 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010217 บ้านหาดยาว

228 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010219 บ้านเกาะไทร

229 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010220 บ้านทุ่งประสาน

230 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010221 วัดธรรมาวุธสรณาราม

231 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010229 บ้านนาออก

232 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010230 ราชประชานุเคราะห์1

233 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010231 บ้านไร่ใหญ่

234 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010232 บ้านไสโป๊ะ

235 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010228 บ้านท่านุ่น

236 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010225 บ้านนาปง

237 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010226 บ้านในทับ

238 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010227 บ้านบกห้อง

239 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010223 วัดห้วยคราม

240 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010224 บ้านห้วยมัด

241 สพป.กระบี่ กระบี่ เหนือคลอง 81010222 บ้านห้วยยูง

242 สพม. เขต  13 กระบี่ เหนือคลอง 81012017 เหนือคลองประชาบํารุง

243 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010031 บ้านวังสารภี

244 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010030 บ้านหัวนา

245 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010014 บ้านหัวหิน

246 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010015 วัดบ้านยาง

247 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010016 วัดท่ามะขาม

248 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010059 บ้านเขาปูน

249 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010029 อนุบาลกาญจนบุรี

250 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010028 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

251 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010052 วัดศรีอุปลาราม

252 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010005 วัดท่านํ้าตื้น

253 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010006 ท่าพะเนียดกุญชร

254 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010055 บ้านหนองบัว

255 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010056 บ้านพุเลียบ

256 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010007 บ้านหนองสองตอน



257 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010053 บ้านพุประดู่

258 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010054 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี

259 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010009 บ้านหนองปลวก

260 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010032 วัดลาดหญ้า

261 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010033 วัดกาญจนบุรีเก่า

262 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010038 บ้านทุ่งนานางหรอก

263 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010034 บ้านท่าหวี

264 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010035 บ้านจันอุย

265 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010036 อาทรสังขะวัฒนะ 3

266 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010037 บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)

267 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010039 บ้านหนองสามพราน

268 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010041 บ้านวังด้ง

269 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010012 บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)

270 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010013 บ้านช่องกระทิง

271 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010040 บ้านท่ามะนาว

272 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010043 บ้านท่าโป่ง

273 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010044 บ้านหนองหอย

274 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010011 บ้านทับศิลา

275 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010042 บ้านท่าทุ่ม

276 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010045 วัดเขาน้อย

277 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010010 บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)

278 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010001 บ้านเขาตก

279 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010002 บ้านแก่งหลวง

280 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010003 วัดถ้ํามังกรทอง

281 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010060 บ้านวังปลาหมู

282 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010061 บ้านวังลาน

283 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010062 วัดไทยวิวัฒนาราม

284 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010058 บ้านทุ่งนาคราช

285 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010025 วัดบ้านเก่า

286 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010048 บ้านวังตะเคียน

287 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010049 บ้านหนองกลางพง

288 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010050 ลุ่มโป่งเส้ียว

289 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010026 วัดพุน้อย

290 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010051 บ้านวังเย็น

291 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010046 บ้านนากาญจน์

292 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010047 บ้านดงยาง

293 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010017 พัฒน์พงศ์



294 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010018 บ้านห้วยนํ้าขาว

295 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010019 หนองบ้านเก่าสามัคคี

296 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010020 บ้านตะเคียนงาม

297 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010022 บ้านทุ่งศาลา

298 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010023 วัดท่าโป๊ะ

299 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71010027 ตชด.บ้านประตูด่าน

300 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71012007 กาญจนานุเคราะห์

301 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี

302 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71012008 เทพมงคลรังษี

303 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 71012012 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

304 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010099 วัดอินทาราม

305 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010100 บ้านห้วยตลุง

306 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010098 บ้านรางจิก

307 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010072 บ้านห้วยนาคราช

308 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010073 วัดศรีสุวรรณาราม

309 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010074 วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

310 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010070 วัดท่าล้อ

311 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010068 วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง

312 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010069 อนุบาลท่าม่วง

313 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010071 เขาดินวิทยาคาร

314 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010093 บ้านหนองตาบ่ง

315 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010086 วัดชุกพี้

316 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010077 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)

317 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010085 วัดม่วงชุม

318 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010063 บ้านถ้ํา

319 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010064 บ้านดอนคราม

320 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010065 วัดหนองตะโก

321 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010066 บ้านห้วยนํ้าโจน

322 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010087 วัดขุนไทยธาราราม

323 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010088 บ้านรางสาล่ี

324 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010078 บ้านสระเศรษฐี

325 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010090 บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)

326 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010091 วัดวังขนายทายิการาม

327 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010094 วัดวังศาลา

328 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010095 วัดหนองเสือ

329 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010096 บ้านหนองสะแก

330 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010097 วัดโพธ์ิศรีสุขาราม



331 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010081 ตลาดสํารอง

332 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010067 วัดท่าตะคร้อ

333 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010079 วัดลําสํารอง

334 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010080 บ้านรางสะเดา

335 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010075 บ้านหนองมงคล

336 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010082 วัดหนองพังตรุ

337 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010083 บ้านห้วยไร่

338 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010084 บ้านหนองเป็ด

339 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010101 วัดหนองตะครอง

340 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010103 ดิศกุล

341 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010104 บ้านหนองอีเห็น

342 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010076 บ้านหนองนํ้าขุ่น

343 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010105 บ้านหนองสองห้อง

344 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010136 จํารูญเนติศาสตร์

345 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010089 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม

346 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่าม่วง 71010102 บ้านโกรกตารอด

347 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ท่าม่วง 71012006 วิสุทธรังษี

348 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ท่าม่วง 71012002 ท่าม่วงราษฎร์บํารุง

349 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ท่าม่วง 71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคม

350 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ท่าม่วง 71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์

351 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ท่าม่วง 71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บํารุง

352 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ท่าม่วง 71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

353 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030056 บ้านปากนาสวน

354 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030044 บ้านดงเสลา

355 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030057 บ้านองสิต

356 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030058 บ้านนาสวน

357 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030054 วัดถ้ําองจุ

358 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030055 บ้านองหลุ

359 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030045 บ้านโป่งหวาย

360 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030049 ชุมชนบ้านท่ากระดาน

361 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030050 บ้านหม่องกระแทะ

362 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030061 อนุบาลศรีสวัสดิ์

363 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030062 บ้านทุ่งนา

364 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030046 บ้านพุนํ้าเปรี้ยว

365 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030047 บ้านท่าสนุ่น

366 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030051 บ้านเจ้าเณร

367 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030048 บ้านบนเขาแก่งเรียง



368 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030041 บ้านนํ้าพุ

369 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030059 บ้านนํ้ามุด

370 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030060 บ้านต้นมะพร้าว

371 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030042 บ้านสามหลัง

372 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010131 อนุบาลด่านมะขามเตี้ย

373 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010133 บ้านหนองไผ่

374 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010132 บ้านหนองผู้เฒ่า

375 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010125 บ้านหนองหิน

376 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010126 บ้านหนองปล้อง

377 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010127 บ้านท่าแย้

378 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010135 บ้านหินแด้น

379 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010128 ช่างกลอนุสรณ์ 3 (บ้านหนองหวาย)

380 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010134 บ้านหนองปากดง

381 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010129 บ้านท่าพุ

382 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010120 บ้านหนองโสน

383 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010124 บ้านเนินไพร

384 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010121 บ้านไทรทอง

385 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010122 บ้านโป่งโก

386 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010123 บ้านท่ามะไฟ

387 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010107 วัดยางเกาะ

388 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010108 บ้านกลอนโด

389 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010109 บ้านดอนสว่าง

390 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010110 วัดหนองบัว

391 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010111 บ้านแหลมทอง

392 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010112 บ้านทุ่งมะขามเฒ่า

393 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010113 วัดจรเข้เผือก

394 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010114 บ้านท่ามะเฟือง

395 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010115 บ้านท่าเสด็จ

396 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010116 วัดถ้ําอ่างหิน

397 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010117 บ้านหนองหญ้าปล้อง

398 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010118 บ้านหนองกวาง

399 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71010119 บ้านทุ่งยาว

400 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

401 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020054 บ้านท่ามะกา

402 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020055 วัดคร้อพนัน

403 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020052 บ้านหนองลาน

404 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020056 วัดกระต่ายเต้น



405 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020043 วัดทุ่งมะกรูด

406 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020044 บ้านทุ่งประทุน

407 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020058 วัดใหม่เจริญผล

408 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020057 วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร"

409 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020047 บ้านหนองตาแพ่ง

410 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020045 วัดดอนชะเอม

411 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020048 บ้านรางกระต่าย

412 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020049 บ้านหนองตาคง

413 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020050 วัดตะคร้ําเอน

414 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020051 วัดสํานักคร้อ

415 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020063 วัดดงสัก

416 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020062 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)

417 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020059 บ้านท่าพะเนียง

418 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์

419 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020038 วัดเขาใหญ่

420 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020039 บ้านชายธูป

421 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020061 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

422 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020040 วัดเขาตะพั้น

423 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020041 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

424 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020042 วัดดอนขม้ิน

425 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020068 วัดห้วยตะเคียน

426 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020069 วัดหนองโรง

427 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020070 วัดเขาสะพายแร้ง

428 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020071 วัดสนามแย้

429 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020067 บ้านหนองกรด

430 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020080 วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"

431 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020035 วัดเขาสามสิบหาบ

432 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020036 บ้านหนองหิน

433 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020037 บ้านเขาช่อง

434 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020073 วัดหนองพลับ

435 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020074 วัดท่ากระทุ่ม

436 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020075 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)

437 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020072 บ้านดอนเขว้า

438 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020083 บ้านแจงงาม

439 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020084 บ้านดอนตาลเส้ียน

440 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020085 บ้านอุโลกส่ีหม่ืน

441 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020081 บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์



442 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020082 ประชาวิทยาคาร

443 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา

444 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020079 วัดหนองไม้แก่น

445 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020064 วัดพระแท่นดงรัง

446 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020076 วัดหนองลาน

447 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020078 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพท่ี 142

448 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร

449 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020066 บ้านดอนรัก

450 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ท่ามะกา 71020046 บ้านบึงวิทยา

451 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ท่ามะกา 71022002 ท่ามะกาวิทยาคม

452 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ท่ามะกา 71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคาร

453 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ท่ามะกา 71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

454 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ท่ามะกา 71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา

455 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ท่ามะกา 71022009 ท่าเรือพิทยาคม

456 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี บ่อพลอย 71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษก

457 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี บ่อพลอย 71022004 หนองรีประชานิมิต

458 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020097 วัดบ้านทวน

459 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020093 บ้านดอนมะขาม

460 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020090 วัดสาลวนาราม

461 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020091 บ้านบ่อหว้า

462 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020092 บ้านหนองโพธ์ิ

463 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020109 วัดห้วยสะพาน

464 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020094 วัดทุ่งสมอ

465 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020113 บ้านห้วยด้วน

466 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020114 บ้านวังรัก

467 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020115 บ้านหลุมหิน

468 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020110 วัดนาพระยา

469 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020111 บ้านรางยอม

470 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020086 วัดดอนเจดีย์

471 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020095 บ้านดอนสระ

472 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020087 วัดบ้านน้อย

473 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020116 บ้านหนองขุย

474 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020117 บ้านสระลุมพุก

475 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020098 วัดพังตรุ

476 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020118 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

477 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020099 บ้านบ่อระแหง

478 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020100 บ้านโป่งกูป



479 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020101 บ้านรางสมอ

480 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020102 บ้านกระเจา

481 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020103 วัดเบญพาด

482 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020104 อนุบาลพนมทวน

483 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020105 บ้านโคราช

484 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020106 บ้านดอนเตาอิฐ

485 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020107 บ้านหนองจอก

486 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71020108 บ้านตลาดเขต มิตรภาพท่ี 105

487 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี พนมทวน 71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์

488 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี พนมทวน 71022006 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคล้ิมสุคนธ์)

489 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี พนมทวน 71022010 ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน

490 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี เลาขวัญ 71022011 เลาขวัญราษฎร์บํารุง

491 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี หนองปรือ 71022013 ประชามงคล

492 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี หนองปรือ 71022012 หนองปรือพิทยาคม

493 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020205 อนุบาลห้วยกระเจา

494 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020190 บ้านวังไผ่

495 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020191 บ้านหนองตายอด

496 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020206 บ้านซ่อง

497 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020207 บ้านไพรงาม

498 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020201 บ้านเขาศาลา

499 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020192 บ้านอ่างหิน

500 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020202 บ้านทุ่งมังกะหร่า

501 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020203 บ้านทัพพระยา

502 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020204 บ้านเขากรวด

503 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020197 บ้านสระลงเรือ

504 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020193 บ้านนาใหม่

505 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020198 บ้านหนองเจริญสุข

506 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020199 เมตตาจิตต

507 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020200 บ้านห้วยลึก

508 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020195 บ้านห้วยยาง

509 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020196 บ้านสระจันทอง

510 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020194 บ้านไผ่สี

511 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020183 วัดดอนแสลบ

512 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020185 วัดหนองปลิง

513 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020186 วัดเขารักษ์

514 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020187 บ้านตลุง

515 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020188 บ้านพนมนาง



516 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71020189 บ้านหนองนางเล้ิง

517 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคม

518 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030068 อนุบาลทองผาภูมิ

519 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030069 วัดปรังกาสี

520 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030070 บ้านจันเดย์

521 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030071 บ้านเสาหงษ์

522 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030072 บ้านอูล่อง

523 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030073 บ้านหินแหลม

524 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030080 บ้านดินโส

525 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030081 บ้านป่าไม้สะพานลาว

526 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030093 บ้านหินดาด

527 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030076 บ้านกุยแหย่

528 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030092 วัดหินดาด

529 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030077 บ้านล่ินถิ่น

530 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030078 บ้านนามกุย

531 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030079 บ้านหนองเจริญ

532 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030090 บ้านวังผาตาด

533 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030091 บ้านดงโคร่ง

534 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030085 บ้านไร่

535 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030086 บ้านประจําไม้

536 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030087 บ้านห้วยเขย่ง

537 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030088 บ้านปากลําปิล็อก

538 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030082 บ้านท่ามะเดื่อ

539 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030075 บ้านเหมืองแร่อีต่อง

540 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030083 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

541 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030084 บ้านไร่ป้า

542 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030089 คุรุสภา

543 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030065 บ้านเกริงกระเวีย

544 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030066 บ้านทุ่งเสือโทน

545 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030067 บ้านเหมืองสองท่อ

546 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030063 บ้านห้วยเสือ

547 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71030064 วัดป่าถ้ําภูเตย

548 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71032003 ทองผาภูมิวิทยา

549 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรี

550 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030038 บ้านวังสิงห์

551 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030039 บ้านหนองปรือ

552 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030040 วัดปากกิเลน



553 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030036 บ้านพุปลู

554 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030037 บ้านท่าตาเสือ

555 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030021 บ้านหนองขอน

556 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030030 บ้านท่ามะเดื่อ

557 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030031 บ้านหินดาด

558 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030032 บ้านยางโทน

559 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030033 บ้านทุ่งเรือโกลน

560 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030034 บ้านหนองปลาซิว

561 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030035 บ้านห้วยกะทะทอง

562 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030029 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน

563 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030005 อนุบาลไทรโยค

564 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030006 บ้านพุองกะ

565 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030026 บ้านเขาพัง

566 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030027 บ้านสารวัตร

567 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030028 บ้านวังกระแจะ

568 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030024 บ้านแก่งระเบิด

569 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030007 พุทธวิมุติวิทยา

570 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030022 บ้านวังโพธ์ิ

571 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030023 บ้านลุ่มผ้ึง

572 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030019 หลุงกัง

573 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030020 สามัคคีธรรมานุสรณ์

574 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030025 บ้านเขาช้าง

575 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030008 บ้านช่องแคบ

576 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030001 บ้านวังใหญ่

577 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030002 บ้านพุม่วง-พุพง

578 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030016 บ้านบ้องตี้

579 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030018 บ้านเขาสามช้ัน

580 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030013 บ้านท่าทุ่งนา

581 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030014 บ้านแก่งจอ

582 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030015 บ้านถ้ําดาวดึงส์

583 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030009 บ้านทุ่งก้างย่าง

584 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030010 บ้านแก่งประลอม

585 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030003 บ้านหาดง้ิว

586 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030004 บ้านพุเตย

587 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030011 ไทรโยคใหญ่

588 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030012 วัดใหม่ดงสัก

589 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71030017 ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง



590 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ไทรโยค 71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

591 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ไทรโยค 71032005 ไทรโยคน้อยวิทยา

592 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี ไทรโยค 71032007 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

593 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

594 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี สังขละบุรี 71030099 บ้านซองกาเรีย

595 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี สังขละบุรี 71030100 อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)

596 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี สังขละบุรี 71030101 วัดวังก์วิเวการาม

597 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี สังขละบุรี 71030102 บ้านห้วยมาลัย

598 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี สังขละบุรี 71030103 บ้านใหม่พัฒนา

599 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี สังขละบุรี 71030104 บ้านห้วยกบ

600 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี สังขละบุรี 71030098 บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์

601 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี สังขละบุรี 71030097 บ้านกองม่องทะ

602 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี สังขละบุรี 71030095 บ้านยางขาว

603 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี สังขละบุรี 71030096 บ้านหินตั้ง

604 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี สังขละบุรี 71030094 บ้านท่าดินแดง

605 สพม. เขต   8 กาญจนบุรี สังขละบุรี 71032004 อุดมสิทธิศึกษา

606 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020022 บ้านหนองกระทุ่ม

607 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020023 บ้านหนองกุ่ม

608 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020024 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพท่ี 9)

609 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020025 บ้านรางขาม

610 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020019 บ้านวังด้ง

611 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020020 บ้านพุพรหม

612 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020021 วังเขาแก้ว(หงําอุปถัมภ์)

613 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020010 อนุบาลบ่อพลอย

614 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020011 บ้านหนองย่างช้าง

615 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020012 บ้านท่าว้า

616 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020008 บ้านหนองโพธ์ิ

617 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020009 บ้านบึงหัวแหวน

618 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020007 บ้านหนองเตียน

619 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020017 บ้านเสาหงส์

620 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020001 บ้านหนองหว้า

621 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020030 ชุมชนบ้านหลุมรัง

622 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020002 บ้านช่องด่าน

623 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020003 บ้านวังใหญ่

624 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020031 บ้านหนองหมู

625 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020004 บ้านหนองเข้

626 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020005 บ้านเขาแดง



627 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020006 บ้านสามยอด

628 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020032 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย)

629 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020026 บ้านหนองรี

630 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020033 บ้านยางสูง

631 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020027 บ้านหนองแกใน

632 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020028 บ้านลําอีซู

633 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020034 บ้านไร่เจริญ

634 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020013 บ้านหนองกร่าง

635 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020014 บ้านหลังเขา

636 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020015 บ้านพุรวก

637 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020016 บ้านหนองหวาย

638 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี บ่อพลอย 71020029 บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง

639 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020125 อนุบาลวัดเลาขวัญ

640 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020126 บ้านหนองแสลบ

641 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020127 บ้านพุบอน

642 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020119 บ้านนํ้าลาด

643 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020120 บ้านทุ่งกระบ่ํา

644 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020128 บ้านเขานางสางหัว

645 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020129 บ้านหนองผือ

646 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020121 หมู่บ้านป่าไม้

647 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020130 บ้านรางพยอม

648 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020122 ราษฎร์บํารุงธรรม

649 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020163 บ้านหนองโสน

650 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020164 บ้านนํ้าคลุ้ง

651 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020159 วัดใหม่ภูมิเจริญ

652 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020160 บ้านสระเตยพัฒนา

653 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020161 บ้านหนองไก่ต่อ

654 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020123 บ้านหนองหวาย

655 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020162 บ้านหนองม่วง

656 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020155 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย

657 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020156 เขาวงพระจันทร์

658 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020157 บ้านหนองงูเห่า

659 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020158 บ้านหนองไผ่ล้อม

660 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020148 บ้านบะลังกา

661 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020153 บ้านกรับใหญ่

662 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020146 ประชาพัฒนา

663 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020154 บ้านชุมนุมพระ



664 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020138 บ้านหนองประดู่

665 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020139 บ้านนํ้าโจน

666 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020140 บ้านตลุงเหนือ

667 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020141 บ้านโป่งไหม

668 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020142 บ้านหนองปรือ

669 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020143 บ้านหนองตาก้าย

670 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020137 บ้านหนองไก่เหลือง

671 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020132 บ้านหนองนกแก้ว

672 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020133 บ้านช่องกล้ิงช่องกรด

673 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020134 บ้านหนองเค็ด

674 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020136 บ้านหนองจ่ัน

675 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020144 บ้านหนองปลิง

676 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020145 บ้านพรหมณี

677 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020149 บ้านหนองกะหนาก

678 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020150 บ้านตรอกสะเดา

679 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020151 บ้านหนองมะสัง

680 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี เลาขวัญ 71020147 บ้านหนองใหญ่

681 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020169 อนุบาลหนองปรือ

682 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020170 บ้านหนองขอน

683 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020171 บ้านทุ่งโป่ง

684 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020172 เสรี-สมใจ

685 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020165 บ้านหนองผักแว่น

686 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020173 บ้านหนองใหญ่

687 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020166 บ้านเขาหินตั้ง

688 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020167 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)

689 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020168 บ้านเขาแหลม

690 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020181 บ้านหนองปลาไหล

691 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020182 บ้านหนองแกประชาสรรค์

692 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020179 บ้านหนองขอนเทพพนม

693 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020180 บ้านห้วยหวาย

694 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020178 บ้านพยอมงาม

695 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020174 วัดหนองไม้เอ้ือย

696 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020175 บ้านเขามุสิ

697 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020176 บ้านหนองสาหร่าย

698 สพป.กาญจนบุรี เขต กาญจนบุรี หนองปรือ 71020177 บ้านหนองตาเดช

699 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010070 บ้านต้อนวิทยาคาร

700 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010033 หามแหโพนทองวิทยาคม



701 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010069 บ้านหนาดสงเคราะห์

702 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010071 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี

703 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010032 โคกนํ้าเกล้ียงวิทยาคม

704 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010031 หนองบัวราษฎร์นิยม

705 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010016 เชียงเครือวิทยาคม

706 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010017 ชุมชนนาจารย์วิทยา

707 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010025 บ้านคําเม็ก

708 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010026 บ้านโคกกว้าง

709 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010027 โคกล่ามวิทยา

710 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010028 หนองโพนวิทยายน

711 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010029 หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บํารุง)

712 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010047 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร

713 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010048 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี

714 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010045 ปลาเค้าวิทยาคาร

715 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010046 บ้านหนองม่วง

716 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010044 สะอาดประชาสรรพ์

717 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010020 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)

718 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010019 คําโพนคําม่วงวิทยา

719 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010001 ห้วยตูมวิทยาคาร

720 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010002 กลางหม่ืนสงเคราะห์

721 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010018 แก่งนาขามสามัคคี

722 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010003 หนองหัวช้าง

723 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010012 คําปลาฝาโนนชัย

724 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010040 บ้านห้วยแสง

725 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010041 ภูปอวิทยา

726 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010042 หนองแวงเหนือ

727 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010043 บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ

728 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010022 บึงวิชัยสงเคราะห์

729 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010023 หนองทุ่มสงเคราะห์

730 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010056 คําไผ่สงเคราะห์

731 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010057 ท่าลําดวนประชาบํารุง

732 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010024 ท่าไคร้สามัคคี

733 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010055 นาคอกควาย

734 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010030 หนองกุงวิทยาคม

735 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010065 ดงน้อยสงเคราะห์

736 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010066 บ้านโหมนสงเคราะห์

737 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010067 เหล่าสูงวิทยา



738 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010068 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์

739 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010014 บ้านเหล่าค้อ

740 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010015 แกเปะราษฎร์นิยม

741 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010059 เตาไหราษฎร์ผดุง

742 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010060 บ้านดอนสนวน

743 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010061 โคกกลางราษฎร์พัฒนา

744 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010062 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา

745 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010063 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บํารุง

746 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010058 คอนเรียบอนุกูล

747 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010049 ท่าแสงวิทยายน

748 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010050 ดงเมืองวิทยาคาร

749 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010051 ฝายแตกวิทยาคม

750 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010052 กุดอ้อประชานุสรณ์กุดอ้อประชานุสรณ์

751 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010053 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์

752 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010054 โคกคอนวิทยานุกูล

753 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010036 บ้านสว่าง

754 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010037 เหล่าหลวงวิทยาคาร

755 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010038 ค่ายลูกเสือนิคมลําปาว

756 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010034 นาขามร่วมราษฎร์บํารุง

757 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010035 โคกนางามสามัคคี

758 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010004 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

759 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010005 วัดชัยสุนทร

760 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010006 มิตรภาพท่ี 32

761 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010007 อนุบาลกาฬสินธ์ุ

762 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010008 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย

763 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010009 ขม้ินราษฎร์สงเคราะห์

764 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010021 บ้านโจดศิริราษฎร์บํารุง

765 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010010 นาโกวิทยา

766 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010039 สะอาดสมศรีวิทยา

767 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46010011 หนองแวงประชานุกูล

768 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46012003 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์

769 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46012005 อนุกูลนารี

770 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46012008 เมืองกาฬสินธ์ุ

771 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46012009 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์

772 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46012001 หนองสอพิทยาคม

773 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46012012 แก่งนาจารย์พิทยาคม

774 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ 46012013 เมืองเหนือวิทยาคม



775 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010072 พิพัฒน์ราษฎร์บํารุง

776 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010073 ปากนํ้าราษฎร์บํารุง

777 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010074 นํ้าจ้ันราษฎร์บํารุง

778 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010075 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา

779 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010076 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร

780 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010079 หลักเมืองกมลาไสย

781 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010106 บึงไฮโนนสวางวิทยา

782 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010107 บ้านลาดวิทยาเสริม

783 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010102 เสมาสามัคคี

784 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010103 บ้านโนนโพธ์ิศรี

785 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010077 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา

786 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010078 สงยางสงเปลือยวิทยาคม

787 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010097 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)

788 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010104 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บํารุง

789 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010105 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์

790 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010083 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม

791 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010084 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา

792 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010085 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา

793 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010086 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา

794 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010095 บ้านบ่อโนนมะค้ําวิทยาคาร

795 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010096 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

796 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010093 หนองตุวิทยา

797 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010094 สะอาดโนนงามวิทยา

798 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010087 ชุมชนสีถานดํารงวิทย์

799 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010088 โคกเมยประชาพัฒนา

800 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010089 โคกล่ามผดุงวิทย์

801 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010090 โนนเมืองวิทยาคาร

802 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010091 บ้านแวงประชารัฐบํารุง

803 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010092 ดอนหวายราษฎร์บํารุง

804 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010108 บึงสว่างวิทยาคม

805 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010098 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์

806 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010099 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา

807 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010100 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน

808 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010101 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์

809 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010081 นามลวิทยาคาร

810 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010082 คําโพนทองราษฎร์นิยม

811 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46010109 หัวขวาวิทยา



812 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46012004 กมลาไสย

813 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46012006 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

814 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46012007 ดอนไทรงามพิทยาคม

815 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46012010 โคกศรีเมือง

816 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย 46012011 ธัญญาพัฒนวิทย์

817 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010135 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อํานวย

818 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010148 คําชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์

819 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010149 ดงน้อยวิทยา

820 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010150 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ

821 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010133 วังสวาทนิคมสงเคราะห์

822 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010134 สหัสขันธ์วิทยาคม

823 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010129 คําแคนวิทยา

824 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010130 คําประถมนิคมสงเคราะห์

825 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010126 บ้านศรีสมบูรณ์

826 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010127 ชุมชนแก้งคําวิทยา

827 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010128 นิคมลําปาววิทยา

828 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010131 ชุมชนนํ้าเกล้ียงกล่อมวิทยา

829 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010132 โนนป่าง้ิววิจิตวิทยา

830 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010119 ชุมชนนามะเขือวิทยา

831 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010120 โคกเจริญคํานํ้าแซบวิทยา

832 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010122 โพนสวางพิทยาคม

833 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010123 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคํา)

834 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010124 โป่งเชือกศึกษาสถาน

835 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010125 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)

836 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010144 นามนราษฎร์นุเคราะห์

837 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010145 บ้านโคกใส

838 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010147 บ้านโนนแหลมทอง

839 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010142 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา

840 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010143 บ้านคําเชียงวัน

841 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010136 บ้านม่วงวิทยาคม

842 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010137 ม่วงคําราษฎร์สามัคคี

843 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010138 โนนเมืองประชานุเคราะห์

844 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010139 บ้านแกวิทยายน

845 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010140 โคกก่องวิทยา

846 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010141 คําคาราษฎร์บํารุง

847 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010151 นาคูณวิทยา

848 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010152 คําลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา



849 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010153 ถ้ําปลาวิทยายน

850 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010154 สิงห์สะอาด

851 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010155 ห้วยเตยพรประสิทธ์ิวิทยา

852 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46010156 นาสีนวลโสกทรายวิทยา

853 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46012015 สหัสขันธ์ศึกษา

854 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46012016 นามะเขือพัฒนศึกษา

855 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ 46012017 โนนศิลาพิทยาคม

856 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ร่องคํา 46010110 กุดลิงวิทยาคม

857 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ร่องคํา 46010117 ด่านใต้วิทยา

858 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ร่องคํา 46010118 เหล่าอ้อยบํารุงวิทย์

859 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ร่องคํา 46010116 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา

860 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ร่องคํา 46010111 สองห้องราษฎร์บูรณะ

861 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ร่องคํา 46010112 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม

862 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ร่องคํา 46010113 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

863 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ร่องคํา 46010114 สําเริงวิทยา

864 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ร่องคํา 46010115 สามัคคีสําราญวิทย์

865 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ร่องคํา 46012014 ร่องคํา

866 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010170 หนองแสงราษฎร์พัฒนา

867 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010171 โคกสําราญวิทยา

868 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010172 เขื่อนภูมิพล

869 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010168 บ้านกุดแห่

870 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010169 คําหุ่งราษฎร์บํารุง

871 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010157 ท่านาจานวิทยา

872 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010158 คําแคนราษฎร์วิทยา

873 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010159 บ้านโนนสะอาด

874 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010166 บ้านหนองกุงน้อย

875 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010173 สามชัยอุดมวิทย์

876 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010174 บ้านหนองช้าง

877 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010175 ค้อจารย์วิทยา

878 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010160 บ้านหนองกุงกลาง

879 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010176 บ้านจานวิทยา

880 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010161 บ้านหนองกุงใหญ่

881 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010162 โคกกลางวิทยา

882 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010163 หนองแซงวิทยา

883 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010164 บ้านท่างาม

884 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010167 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา

885 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010177 บ้านห้วยยาง



886 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46010165 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก

887 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ สามชัย 46012018 สามชัย

888 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010182 กุดครองวิทยาคาร

889 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010183 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

890 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010184 หนองแคนวิทยา

891 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010191 หนองพอกวิทยายน

892 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010185 หนองแวงแสน

893 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010192 สะอาดไชยศรี

894 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010193 สายป่าแดงวิทยา

895 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010190 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)

896 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010178 แก้งนางราษฎร์บํารุง

897 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010179 ดงพยุงสงเคราะห์

898 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010180 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)

899 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010186 นาจําปา

900 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010189 บ้านนาวิทยาคม

901 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010188 บ้านม่วงวิทยายน

902 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010187 หนองโพนโนนสมบูรณ์

903 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46010181 หัวคูประชาอุทิศ

904 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46012019 ดอนจานวิทยาคม

905 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ดอนจาน 46012020 จําปาหลวงวิทยาคม

906 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020036 พินิจราษฎร์บํารุง

907 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020037 ผดุงราษฎร์วิทยา

908 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020038 ชุมชนดอนยูงวิทยายน

909 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020039 หัวงัววิทยาคาร

910 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020007 บ้านหนองแวงฮี

911 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020047 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)

912 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020048 วัดบ้านกุดสังข์

913 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020006 บ้านขามวิทยาคม

914 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020008 บ้านหนองบัว

915 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020009 บ้านโคกศรี

916 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020010 บ้านสาวิทยาสรรพ์

917 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020004 หนองบัวหน่วยอํานวยวิทย์

918 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020035 ฮ่องฮีวิทยา

919 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020005 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี

920 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020049 บ้านเสียววิทยาสรรพ์

921 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020050 หนองไม้พลวงวิทยาคม

922 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020051 บ้านลาดสระบัว



923 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020052 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี

924 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020042 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา

925 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020044 หนองอิเฒ่าวิทยา

926 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020043 คําไฮวิทยา

927 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020045 หลักด่านวิทยา

928 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020046 บ้านดงน้อย

929 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020053 หัวนาคําจรูญศิลป์

930 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020054 ดงบังวิทยา

931 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020055 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา

932 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020057 โพนสิมอนุเคราะห์

933 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020058 วัดบ้านดอนกลาง

934 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020056 บ้านหนองหัวช้าง

935 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020041 ห้วยเตยวิทยา

936 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020014 นาเชือกวิทยาสรรพ์

937 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020001 นากุงวิทยาเสริม

938 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020040 บ้านหนองเสือ

939 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020002 บ้านหนองแสง

940 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020013 ดอนยานางศึกษา

941 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020065 โคกศรีวิทยายน

942 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020019 ปอแดงวิทยา

943 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020064 อุ่มเม่าวิทยา

944 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020020 นาดีหลุมข้าววิทยา

945 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020066 ชุมชนดอนม่วงงาม

946 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020021 ขม้ินพัฒนวิทย์

947 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020029 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร

948 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020030 เชียงงามวิทยาคาร

949 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020031 โพธ์ิศรีโปร่งแควิทยาเสริม

950 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020032 โคกก่องราษฎร์นุกูล

951 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020017 นาแกราษฎร์อํานวย

952 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020003 หนองกุงราษฎร์วิทยา

953 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020018 หนองกาวคุรุราษฎร์บํารุง

954 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020061 บ้านแกวิทยาคม

955 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020025 โนนสูงวิทยา

956 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020023 หนองไผ่รัฐบํารุง

957 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020024 สร้างม่ิงประสิทธ์ิผล

958 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020062 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว

959 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020063 ดอนขีวิทยา



960 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020022 นางามแก่นลําดวนวิทยา

961 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020060 ยางคําวิทยา

962 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020011 ชุมชนบ้านป่าแดง

963 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020012 บ้านหนองขาม

964 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020033 บ้านเว่อวิทยานุกูล

965 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020034 โคกคําวิทยา

966 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020027 บ้านคําแมดพิทยาสรรพ์

967 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46020028 เชียงสาศิลปสถาน

968 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46022001 ยางตลาดวิทยาคาร

969 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46022002 โนนสูงพิทยาคม

970 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46022006 เขาพระนอนวิทยาคม

971 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46022008 วังมนวิทยาคาร

972 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 46023001 กาฬสินธ์ุปัญญานุกูล

973 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020114 ท่าคันโทวิทยายน

974 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020115 ท่าเมืองสําราญวิทย์

975 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020113 นาตาลวิทยาคม

976 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020116 บ้านเก้ิง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)

977 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020117 บ้านหนองแซง

978 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020118 บ้านโนนอํานวย

979 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020099 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธ์ิ

980 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020100 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บํารุง

981 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020102 ขอนแก่นวิทยาเสริม

982 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020103 บ้านคําแคน

983 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020105 กุดจิกวิทยาคาร

984 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020106 บ้านโคกกลาง

985 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020107 บ้านแสนสุข

986 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020119 ยางอู้มวิทยาคาร

987 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020120 คําบอนวิทยาสรรพ์

988 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020109 ดงบังอํานวยวิทย์

989 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020110 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ

990 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020111 ดงสวรรค์อุดมมิตร

991 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020112 มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ)

992 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020121 บ้านชัยศรีสุข

993 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46020108 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)

994 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร

995 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท 46022014 ดงกลางพัฒนศึกษา

996 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020092 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล



997 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020093 บ้านกุดท่าลือ

998 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020094 หัวดงวิทยา

999 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020091 เนินลาดวิทยา

1000 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020074 คําเหมือดแก้วบําเพ็ญวิทยา

1001 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020090 หน่อคําประชานุเคราะห์

1002 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020075 ป่าหวายศึกษา

1003 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020067 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม

1004 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020068 หนองแวงประชาสรรพ์

1005 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020069 หนองแวงม่วง

1006 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020070 นาค้อวิทยาคม

1007 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020071 หนองปะโอประชาอุทิศ

1008 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020072 คุรุชนประสิทธ์ิศิลป์

1009 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020073 คํามันปลาผดุงวิทย์

1010 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020083 หนองแสงวิทยา

1011 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020084 ยางเนียมพัฒนา

1012 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020085 หนองบัววิทยาเสริม

1013 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020086 นาสีนวลอุดมเวศม์

1014 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020096 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา

1015 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020082 โนนสะอาดราษฎร์อํานวย

1016 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020097 หนองโนวิทยาคม

1017 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020081 หนองกุงไทยวิทยาคม

1018 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020098 หัวหินราษฎร์บํารุง

1019 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020095 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์

1020 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020076 คําใหญ่วิทยา

1021 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020077 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์

1022 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020089 บ้านหาดทรายมูล

1023 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020078 บ้านชัยศรี

1024 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020088 พิมูลวิทยา

1025 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020079 โนนเตาไหหนองแก

1026 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020087 เดชอุดมพิทยาคม

1027 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46020080 บ้านทรายทองวิทยาคม

1028 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม

1029 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46022005 หัวหินวัฒนาลัย

1030 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46022007 วังล้ินฟ้าวิทยาคม

1031 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก 46022009 คําเจริญวิทยาคม

1032 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020142 หนองกุงศรีวิทยาคม

1033 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020143 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บํารุง



1034 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020144 สะอาดนาดีศิลาวิทย์

1035 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020145 คําไฮวิทยา

1036 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020146 สระแก้ววิทยานุกูล

1037 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020140 โคกเจริญวิทยา

1038 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020122 ประชารัฐศึกษา

1039 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020123 โคกเครือวิทยา

1040 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020124 หนองโนวิทยา

1041 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020125 บ้านนางาม

1042 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020141 หนองหอไตรราษฎร์บํารุง

1043 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020132 สว่างกิจวิทยา

1044 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020133 คําถาวรเจริญวิทย์

1045 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020134 เสริมเสาเล้าวิทยา

1046 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020135 หนองมันปลาวิทยา

1047 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020136 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา

1048 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020137 บ้านหนองไผ่

1049 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020138 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา

1050 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020147 ไชยวารวิทยาคม

1051 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020148 พรมลีศรีสว่าง

1052 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020149 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์

1053 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020150 ท่อนสังข์วิทยา

1054 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020151 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์

1055 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020152 พรมลีศรีสว่าง(สาขาพรมลี)

1056 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020159 หนองบัวชุม

1057 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020160 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร

1058 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020158 สว่างศรีโคกคึม

1059 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020153 นาบงวิทยา

1060 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020154 หนองสวงวิทยาคม

1061 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020155 คําโองวิทยา

1062 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020156 นาอวนวิทยาสิทธ์ิ

1063 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020157 หนองแข้วิทยา

1064 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020161 หนองใหญ่วิทยา

1065 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020162 บ้านหนองบัวแดง

1066 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020164 นามูลสมบูรณ์วิทย์

1067 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020165 บ้านหนองชุมแสง

1068 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020163 จินดาสินธวานนท์

1069 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020126 ห้วยยางดงวิทยา

1070 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020131 คําขามวิทยา



1071 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020128 ภูฮังวิทยาคาร

1072 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020129 สําราญ - ประภาศรี

1073 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020127 สายปัญญาสมาคม

1074 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46020130 ไทรทองวิทยาคาร

1075 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร

1076 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46022018 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

1077 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี 46022019 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

1078 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020173 บ้านชาดวิทยาคาร

1079 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020168 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี

1080 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020169 โคกประสิทธ์ิวิทยา

1081 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020170 โนนชัยประชาสรรค์

1082 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020171 หนองเม็กวิทยา

1083 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020172 บัวสะอาดส่งเสริม

1084 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020179 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา

1085 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020177 บ้านสีสุก

1086 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020178 โนนศิลาสว่างวิทย์

1087 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020174 ท่าแห่วิทยาคม

1088 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020182 โนนแดงราษฎร์ประสิทธ์ิ

1089 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020180 วังยางวิทยาคาร

1090 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020181 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม

1091 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020167 กุดฆ้องชัยวิทยา

1092 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020166 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา

1093 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020175 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา

1094 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46020176 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม

1095 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46022020 ฆ้องชัยวิทยาคม

1096 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46022021 เหล่ากลางวิทยาคม

1097 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย 46022022 ไตรรัตนวิทยาคม

1098 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030052 บ้านบัวขาว(วันครู 2500)

1099 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030053 หนองหูลิงเจริญเวทย์

1100 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030048 บ้านกกตาล

1101 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030049 สามัคคีบัวขาว

1102 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030050 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)

1103 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030051 บ้านดอนอุมรัว

1104 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030046 บ้านโนนสวรรค์

1105 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพท่ี 194

1106 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030055 บ้านดงมัน

1107 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์



1108 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030065 หนองห้างฉวีวิทย์

1109 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030066 หนองห้างอํานวยวิทย์

1110 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030063 บ้านห้วยม่วง

1111 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030064 หนองสระพังวิทยาคาร

1112 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์

1113 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030025 บ้านวังมน

1114 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030026 บ้านขุมขี้ยาง

1115 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030027 บ้านห้วยแดง

1116 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030028 บ้านโคกโก่ง

1117 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030029 นาไคร้ประชาสรรค์

1118 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030030 กุดหว้าวิทยา

1119 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030033 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

1120 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์

1121 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030031 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์

1122 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030056 หนองบัวทองวิทยาเสริม

1123 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030032 บ้านนาเหนือ

1124 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030043 นาขามวิทยา

1125 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030044 บ้านสุขเจริญ

1126 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030045 บอนเขียวราษฎร์บํารุง

1127 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030041 บ้านคําอีหงษ์

1128 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030042 บ้านคําป่าหว้าน

1129 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บํารุง

1130 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030037 แจนแลนวิทยา

1131 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา

1132 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030023 บ้านหนองโง้ง

1133 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030035 หนองฟ้าเล่ือนอํานวยวิทย์

1134 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030069 บ้านกุดฝ่ังแดง

1135 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030070 บ้านจอมทอง

1136 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030038 นาโกวิทยาสูง

1137 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030039 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

1138 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030040 โคกหวายราษฎร์สามัคคี

1139 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

1140 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030072 ดงเหนือประชาสรรค์

1141 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คําก้ัง)

1142 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030068 มะนาววิทยาเสริม

1143 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030057 สามขาราษฎร์บํารุง

1144 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030058 บ้านคุย



1145 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030059 บ้านบึงทอง

1146 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030060 คําโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บํารุง

1147 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030061 บ้านแก้งเดื่อ

1148 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง

1149 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030075 บ้านสวนผ้ึง

1150 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030076 บ้านหนองเม็ก

1151 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030077 บ้านโนนยาง

1152 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46030073 บ้านกลาง

1153 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46032004 กุฉินารายณ์

1154 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46032009 สามขาสว่างวิทย์

1155 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46032010 โนนคําวิทยา

1156 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ 46032011 นาไคร้พิทยาสรรพ์

1157 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030145 บ้านส่ีแยกสมเด็จ

1158 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030138 ชุมชนบ้านบอนวิทยา

1159 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม

1160 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030146 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)

1161 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์

1162 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030139 บ้านสร้างแสน

1163 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030140 บ้านค้อราษฎร์บํารุงวิทยา

1164 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030148 หนองกุงสมเด็จ

1165 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030143 บ้านโนนสะอาด

1166 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030141 บ้านหนองป่าอ้อย

1167 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030161 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์

1168 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030162 แก่งพฤาชัยวิทยา

1169 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030144 บ้านคํากุงหนองอิดุม

1170 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030163 บ้านบึงโคกสะอาด

1171 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030159 บ้านนาทัน

1172 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030160 บ้านดงแหลม

1173 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030158 บ้านหนองไผ่

1174 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล

1175 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030150 บ้านโนนชาด

1176 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030151 บ้านสร้างแก้ว

1177 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030152 บ้านหนองผ้าอ้อม

1178 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030153 โคกกลางสมเด็จ

1179 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030154 บ้านคําไผ่

1180 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030155 หนองขามวิทยา

1181 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030156 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยท่ี 2)



1182 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030134 มหาไชยโคกกว้างวิทยา

1183 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030129 บ้านกอกวิทยาคม

1184 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030130 บ้านแก้งกะอาม

1185 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030131 บ้านขม้ิน

1186 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030135 หนองสนมราษฎร์อํานวย

1187 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030136 บ้านคําหม่วย

1188 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030132 หนองบัววิทยาสรรพ์

1189 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030137 ดงบังนาแก้ววิทยา

1190 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030133 บ้านขม้ิน (สาขาภูเงิน)

1191 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030121 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา

1192 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030122 บ้านบัวสามัคคี

1193 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030123 คําเม็กวิทยา

1194 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030124 บ้านเหล่าภูพานวิทยา

1195 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030125 โพธ์ิคําประชาสรรพ์

1196 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030126 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บํารุง

1197 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46030127 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ

1198 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46032015 สมเด็จพิทยาคม

1199 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46032016 มหาไชยพิทยาคม

1200 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46032017 แก้วเสด็จพิทยาคม

1201 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46032018 ประชารัฐพัฒนศึกษา

1202 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46032019 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์

1203 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 46032021 ผาเสวยรังสรรค์

1204 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา

1205 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030081 บ้านโพนสวาง

1206 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030082 บ้านโนนสําราญ

1207 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์

1208 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม

1209 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030087 บ้านนาวี

1210 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030084 บ้านดงหมู

1211 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา

1212 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030083 กุดสิมวิทยาสาร

1213 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บํารุง

1214 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030089 บ้านส้มป่อย

1215 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030090 บ้านกุดกอก

1216 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030091 โคกมะลิวิทยา

1217 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030092 บ้านหนองผือ

1218 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030093 บ้านโพธ์ิไทร



1219 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46030094 บ้านโพนนาดี

1220 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46032002 เขาวงพิทยาคาร

1221 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46032005 พุทโธภาวนาประชาสรรค์

1222 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ เขาวง 46032008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ

1223 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030098 คําม่วงจรัสวิทย์

1224 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030099 ทุ่งคลองวิทยา

1225 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030100 บ้านเก่าเดื่อ

1226 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030101 โป่งนกเปล้า

1227 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030102 บ้านคําพิมูล

1228 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030112 คําเมยราษฎร์พัฒนา

1229 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม

1230 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์

1231 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล

1232 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030115 บ้านหนองม่วง

1233 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา

1234 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030117 สูงเนินวิทยาคม

1235 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม

1236 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030113 ทุ่งมนราษฏร์บํารุง

1237 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030103 บ้านนาไร่เดียว

1238 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030104 บ้านโนนค้อ

1239 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030105 นาทันวิทยา

1240 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030106 บ้านหนองสระพัง

1241 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030107 บ้านโจดนาตาล

1242 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา

1243 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030095 บ้านโพนแพง

1244 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030109 บ้านนาบอน

1245 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030110 สะพานหินวิทยาคม

1246 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์

1247 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030096 บ้านดินจ่ี

1248 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)

1249 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ คําม่วง 46032013 คําม่วง

1250 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

1251 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030008 หนองหญ้าปล้อง

1252 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์

1253 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030010 หนองโพนสูง

1254 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์

1255 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030002 บ้านโนนเท่ียง



1256 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030003 คํายิ่งหมีมณีเวทย์

1257 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030004 สามัคคีวิทยาคม

1258 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030005 เย็นสยามวิทยา

1259 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030020 ชุมชนหลักเหล่ียมวิทยาคม

1260 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030021 สังคมพัฒนา

1261 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บํารุง

1262 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030016 ยิ่งสันต์วิทยา

1263 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030017 หนองบัวนอก

1264 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030018 หนองบัวกลาง

1265 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030015 หนองบัวใน

1266 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030011 สงเปลือยวิทยายน

1267 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030012 หัวงัววิทยาคม

1268 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร

1269 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นามน 46030014 ดงสวางวรวิทย์

1270 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ นามน 46032003 นามนพิทยาคม

1271 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ นามน 46032006 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์

1272 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูน

1273 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030172 อุปรีศรีวิทยา

1274 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030173 บ้านผ้ึง

1275 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธ์ุ

1276 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030175 บ้านห้วยผ้ึง

1277 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030176 บ้านหนองแสง

1278 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2

1279 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030164 คําบงพิทยาคม

1280 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030165 คําหมุนผดุงเวทย์

1281 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030166 บ้านหนองมะงง

1282 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030167 บ้านคําม่วง

1283 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030168 บ้านปลาขาว

1284 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030178 บ้านห้วยฝา

1285 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์

1286 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030179 บ้านหนองขอนแก่น

1287 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030180 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3

1288 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6

1289 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว

1290 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46032022 ห้วยผ้ึงพิทยา

1291 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง 46032023 นิคมหนองแก้วญาณเวที

1292 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030182 บ้านนาคู



1293 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030183 บ้านวังเวียง

1294 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030200 บ้านนากระเดา

1295 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030201 บ้านกุดตาใกล้

1296 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030202 บ้านนากุดสิม

1297 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030203 บ้านหนองขามป้อม

1298 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030199 บ้านจอมศรี

1299 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030184 บ้านชาด

1300 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030191 นางามวิทยา

1301 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030192 หินลาดนารายณ์สาร

1302 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030193 บ้านบ่อแก้ว

1303 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030194 บ้านม่วงกุล

1304 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030185 นาสีนวลวิทยา

1305 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร

1306 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030186 สามเพื่อนพัฒนา

1307 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030187 บ้านจาน

1308 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030188 โคกนาดี

1309 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030198 บ้านโนนศาลา

1310 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030189 บ้านหนองห้าง

1311 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030197 บ้านนํ้าปุ้น

1312 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030196 บ้านพรหมสว่าง

1313 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กาฬสินธ์ุ นาคู 46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)

1314 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ นาคู 46032024 บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์)

1315 สพม. เขต  24 กาฬสินธ์ุ นาคู 46032025 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา

1316 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010025 บ้านสุวรรณภูมิ

1317 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010026 หนองบัวราษฎร์บํารุง

1318 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010050 บ้านนาบ่อคํา

1319 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010051 นารีราษฎร์สามัคคี

1320 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010052 บ้านชัยภูมิ

1321 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010053 แนะนําราษฎร์บํารุง

1322 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010054 ผินสหราษฎร์พัฒนา

1323 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010055 บ้านเขาวังเยี่ยม

1324 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010048 บ้านศรีไกรลาศ

1325 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010049 บ้านปางขนุน

1326 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010077 บ้านหนองกรด

1327 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010080 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)

1328 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010075 บ้านโพธ์ิสวัสดิ์

1329 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010029 บ้านโนนสมอ



1330 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010030 บ้านบ่อตาโพธ์ิ

1331 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010031 บ้านตลุกงาม

1332 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010032 บ้านคลองเรือ

1333 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010042 อนุบาลเมืองกําแพงเพชร(บ้านนครชุม)

1334 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010043 วัดพระบรมธาตุ

1335 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010045 บ้านทุ่งเศรษฐี

1336 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010044 สาธิต

1337 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010046 บ้านโนนม่วง

1338 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010027 วัดอุทุมพร

1339 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010028 บ้านนํ้าโท้ง

1340 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010062 วัดคูยาง

1341 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010076 อนุบาลกําแพงเพชร

1342 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010081 บ้านบ่อสามแสน

1343 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010078 บ้านลํามะโกรก

1344 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010079 บ้านหนองสะแก

1345 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010033 บ้านโขมงหัก

1346 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010034 บ้านวังโบสถ์

1347 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010056 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธ์ิทะเล)

1348 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010057 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

1349 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010058 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

1350 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010059 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

1351 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010060 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

1352 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010037 บ้านหนองเต่าสามัคคี

1353 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010035 บ้านสระสิงห์โต

1354 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010010 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา

1355 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010070 จํารูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา

1356 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010071 บ้านมอสมบัติ

1357 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010072 บ้านวังทอง

1358 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010073 บ้านหนองหญ้ามุ้ง

1359 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010068 บ้านหนองรี

1360 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010069 นิยมราษฎร์วิทยา

1361 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010011 บ้านเขานํ้าเพชร

1362 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010012 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)

1363 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010067 คลองใหญ่วิทยา

1364 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010016 บ้านไตรตรึงษ์

1365 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010038 บ้านคลองสีนวล

1366 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010039 บ้านธํามรงค์(รองประชาสงเคราะห์)



1367 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010017 บ้านวังประดา

1368 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010018 บ้านดงตาจันทร์

1369 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010082 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)

1370 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010083 บ้านนํ้าดิบ(ศรีกําแพงอุปถัมภ์)

1371 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010084 บ้านคลองห้วยทราย

1372 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010085 บ้านเกาะสะบ้า

1373 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010066 วัดกัลปพฤกษ์

1374 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010063 วัดอรัญญิกาวาสน์

1375 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010064 บ้านเกาะนํ้าโจน

1376 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010065 บ้านลานหิน

1377 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010013 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

1378 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010086 บ้านท่าเสากระโดง

1379 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010087 บ้านทุ่งตาพุก

1380 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010015 ประชารัฐพัฒนา

1381 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010019 บ้านโนนโก

1382 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010021 สหวิทยาคม

1383 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010022 บ้านทรงธรรม

1384 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010023 วัดราษฎร์เจริญพร

1385 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010024 บ้านไทรย้อย

1386 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010047 บ้านทุ่งสวน

1387 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010036 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธ์ิอุปถัมภ์)

1388 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010003 บ้านท่าตะคร้อ

1389 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010001 บ้านเทพนคร

1390 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010002 บ้านไร่

1391 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010004 ปราสาทอนุสรณ์

1392 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010005 บ้านท่าเสล่ียง

1393 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010006 บ้านโพธ์ิพัฒนา

1394 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010007 บ้านใหม่สามัคคี

1395 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010008 บ้านหงษ์ทอง

1396 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010009 บ้านเทียมเจริญ

1397 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010089 บ้านดาดทองเจริญ

1398 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010090 บ้านหนองใหญ่

1399 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010074 บ้านคลองใหญ่ใต้

1400 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010091 บ้านวังตะเคียน

1401 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010020 บ้านวังนํ้าขาว

1402 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62010092 บ้านหนองขาม

1403 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62012001 กําแพงเพชรพิทยาคม



1404 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62012002 วชิรปราการวิทยาคม

1405 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62012003 ทุ่งโพธ์ิทะเลพิทยา

1406 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62012004 วัชรวิทยา

1407 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62012005 คณฑีพิทยาคม

1408 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62012006 นาบ่อคําวิทยาคม

1409 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62012007 นครไตรตรึงษ์

1410 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์

1411 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62012009 หนองกองพิทยาคม

1412 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กําแพงเพชร

1413 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010147 อนุบาลพรานกระต่าย

1414 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010148 บ้านพรานกระต่าย

1415 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010145 ชุมชนบ้านเขาแก้ว

1416 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010136 วัดโพธาราม

1417 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010144 บ้านเขาสว่างอารมณ์

1418 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010137 บ้านหนองตากล้า

1419 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010146 บ้านใหม่เขานิยม

1420 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010138 บ้านท่าไม้

1421 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010139 บ้านวังชะโอน

1422 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010140 บ้านเก่า

1423 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010141 บ้านวังไม้แดง

1424 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010142 บ้านสมอโคน

1425 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010143 บ้านนํ้าดิบมะพร้าว

1426 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010149 บ้านลานสะเดา

1427 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010150 บ้านนานอก

1428 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010151 บ้านลานทอง

1429 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010152 บ้านลานกระทิง

1430 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010153 บ้านคุยป่ารัง

1431 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010154 บ้านหนองทราย

1432 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010123 บ้านคุยป่ายาง

1433 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010124 บ้านเขาคีริส

1434 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010125 บ้านหนองโสน

1435 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010126 บ้านเมืองพาน

1436 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010128 บ้านบึงลูกนก

1437 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010127 บ้านทุ่งรวงทอง

1438 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010160 บ้านหนองหัววัว

1439 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010165 บ้านคลองห้วยยั้ง

1440 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010162 บ้านทุ่งนํ้าตก



1441 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010163 บ้านบางลาด

1442 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010164 บ้านลานไผ่

1443 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010167 บ้านลานช้างท่าว

1444 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010156 บ้านวังตะแบก

1445 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010157 บ้านคุยประดู่

1446 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010168 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)

1447 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010159 บ้านห้วยนํ้าใส

1448 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010155 บ้านวังมะค่า

1449 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010169 บ้านแคทอง

1450 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010134 บ้านนาป่าแดง

1451 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010129 บ้านบึงพิไกร

1452 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010133 บ้านคุยบ้านโอง

1453 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010135 บ้านคุยแขวน

1454 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010132 บ้านไร่ดง

1455 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010158 หนองแขมประชาสรรค์

1456 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62010131 บ้านวังเฉลียง

1457 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม

1458 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62012014 พิไกรวิทยา

1459 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร พรานกระต่าย 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม

1460 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010093 อนุบาลไทรงาม

1461 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010094 บ้านเนินสําราญราษฎร์พัฒนา

1462 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010122 สิริแก้วเจริญ

1463 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010102 บ้านแก้วสุวรรณ

1464 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010107 บ้านหนองคล้า

1465 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010110 บ้านโนนใหญ่

1466 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010111 บ้านเนินกรอย

1467 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010112 บ้านหนองทอง

1468 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010113 บ้านใหม่สามัคคี

1469 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010109 บ้านจิกคันช้อน

1470 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010096 บ้านหนองหัวควาย

1471 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010097 บ้านพานทอง

1472 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010098 บ้านโนนจ่ัน

1473 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010114 บ้านหนองไม้กอง

1474 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010115 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา

1475 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010116 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา

1476 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010118 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

1477 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010119 บ้านตอรัง



1478 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010120 บ้านไผ่ตาสุ่ม

1479 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010121 หนองลวกราษฎร์บํารุง

1480 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010117 บ้านจิกลาด

1481 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010103 บ้านทุ่งมหาชัย

1482 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010108 บ้านวังโขน

1483 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010105 บ้านแม่บัว

1484 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010104 บ้านป่าถั่ว

1485 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010100 ห้วยใหญ่ยางงาม

1486 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010101 บ้านทุ่งมหาศาล

1487 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010106 บ้านหัวยาง

1488 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ไทรงาม 62010099 บ้านบ่อแก้ว

1489 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร ไทรงาม 62012011 ไทรงามพิทยาคม

1490 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร ไทรงาม 62012012 บ่อแก้ววิทยา

1491 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010187 อนุบาลลานกระบือ

1492 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010188 บ้านปลักไม้ดํา

1493 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010189 บ้านหนองแขม

1494 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010190 นิคมสร้างตนเองบางระกํา 5

1495 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010181 บ้านหนองละม่ังทอง

1496 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010179 บ้านเด่นพระ

1497 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010180 บ้านบึงทับแรต

1498 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010175 บ้านบึงกระดาน

1499 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010172 บ้านช่องลม

1500 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010182 บ้านลานตาบัว

1501 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010183 บ้านประชาสุขสันต์

1502 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010173 บ้านเกศกาสร

1503 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010174 บ้านปรือพันไถ

1504 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010184 บ้านหร่ายการ้อง

1505 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010185 วัฒนราษฎร์ศึกษา

1506 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010191 บ้านหนองปากดง

1507 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010195 บ้านทรายทอง

1508 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010196 บ้านหนองมะเกาะ

1509 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010197 บ้านบึงมาลย์

1510 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010198 บ้านสุรเดชสามัคคี

1511 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010193 บ้านใหม่สามัคคี

1512 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010194 บ้านหนองหลวง

1513 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010192 บ้านประดาเจ็ดรัง

1514 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010177 บ้านอินทรานุสรณ์



1515 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010178 บ้านคุยมะม่วง

1516 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010176 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

1517 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010186 บ้านอาชานุสรณ์

1518 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010170 บ้านหนองจิก

1519 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ลานกระบือ 62010171 บ้านจันทิมา

1520 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร ลานกระบือ 62012016 ลานกระบือวิทยา

1521 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร ลานกระบือ 62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กําแพงเพชร

1522 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร ลานกระบือ 62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

1523 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010199 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)

1524 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010200 บ้านมะเดื่อชุมพร

1525 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010201 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

1526 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010202 บ้านไร่ลําปาง

1527 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010203 บ้านไทยทวี

1528 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010204 บ้านดงซ่อม

1529 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010208 บ้านหนองแดน

1530 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010206 บ้านหนองวัวดํา

1531 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010207 บ้านโนนสมบูรณ์

1532 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010209 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

1533 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010210 บ้านเกาะรากเสียด

1534 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010211 บ้านวังชมภู

1535 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010212 บ้านท่านา

1536 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010213 บ้านใหม่พัฒนา

1537 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010205 บ้านคลองเมือง

1538 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010215 บ้านลานดอกไม้

1539 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010216 บ้านเกาะพิมูล

1540 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62010214 ยอดประชาสรรค์

1541 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 62012019 โกสัมพีวิทยา

1542 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020094 บ้านวังหามแห

1543 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020095 บ้านจิตตมาสพัฒนา

1544 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020096 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา

1545 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020097 บ้านหนองชะแอน

1546 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020090 บ้านเขาพริกอนุสรณ์

1547 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020091 บ้านหนองช้างงาม

1548 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020092 บ้านหนองปล้อง

1549 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020093 บ้านวังล้อมรําลึก

1550 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020085 บ้านหนองชุมแสง

1551 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020038 ชุมชนบ้านโค้งไผ่



1552 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020039 บ้านหัวรัง

1553 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020040 บ้านวังโป่งพัฒนา

1554 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020068 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี

1555 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020074 วัดพัฒนราษฎร์บํารุง

1556 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020071 บ้านอุดมสามัคคี

1557 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020072 บ้านวังพลับ

1558 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020073 บ้านหนองตะเคียน

1559 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020075 บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)

1560 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020076 บ้านบึงเสือเต้น

1561 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020077 วัดปรีชาราษฎร์บํารุง

1562 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020078 บ้านบึงหล่มสามัคคี

1563 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020069 บ้านหนองกระทุ่ม

1564 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020102 วัดสว่างอารมณ์

1565 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020035 บ้านดอนขวาง

1566 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020036 บ้านโนนตารอด

1567 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020037 บ้านเกาะตาล

1568 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020103 บ้านหาดชะอม

1569 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020079 บ้านหัวเสลา

1570 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020104 วัดน้อยวรลักษณ์

1571 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020057 อนุบาลปางมะค่า

1572 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020058 บ้านพัดโบก

1573 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020067 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์

1574 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020053 บ้านศรีเกษตรพัฒนา

1575 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020065 บ้านวังนํ้าพัฒนา

1576 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020059 บ้านหนองนํ้าแดง

1577 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020054 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา

1578 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020055 คีรีวงศ์วัฒนา

1579 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020060 บ้านเขาพริกไทย

1580 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020066 บ้านวังนํ้าพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน

1581 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020056 บ้านปางมะนาว

1582 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020098 ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)

1583 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020099 บ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์)

1584 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020100 บ้านรังแถว

1585 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020101 วชิรสารศึกษา

1586 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020042 บ้านสระตาพรม

1587 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020105 วัดหนองเหมือด

1588 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020086 บ้านช่องลม



1589 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020046 วัดคูหาสวรรค์

1590 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020048 ประชาราษฎร์สามัคคี

1591 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020049 บ้านเปาะสวอง

1592 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020087 บ้านนาเหนือ

1593 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020088 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม

1594 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020043 บ้านดงดํามิตรภาพท่ี 88

1595 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020044 บ้านโคกเลาะ

1596 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020089 บ้านไร่ดอนแตง

1597 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020082 บ้านวังนํ้าซึม

1598 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020083 บ้านวังตาช่วย

1599 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020080 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ

1600 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020061 บ้านศรีไพศาล

1601 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020062 บ้านคลองสะพานช้าง

1602 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020063 บ้านส่องตาแล

1603 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020064 บ้านโป่งแต้

1604 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020050 บ้านใหม่หนองยาง

1605 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020051 บ้านบ่อกระบาก

1606 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62020052 บ้านหนองบอน

1607 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62022004 ขาณุวิทยา

1608 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62022005 โค้งไผ่วิทยา

1609 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62022006 ปางมะค่าวิทยาคม

1610 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62022007 สลกบาตรวิทยา

1611 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020133 บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์)

1612 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020134 บ้านไร่ใหม่

1613 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020150 บ้านวังนํ้า

1614 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020151 บ้านคลองยาง

1615 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020152 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

1616 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020136 บ้านบ่อทอง

1617 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020137 บ้านบึงลาด

1618 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020131 บ้านวังหันนํ้าดึง

1619 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020106 ชุมชนประชาสามัคคี

1620 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020107 พิบูลวิทยาคาร

1621 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020108 บ้านถนนงาม (มิตรภาพท่ี 27)

1622 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020128 บ้านห้วยน้อย

1623 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020124 บ้านแม่ลาด

1624 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020126 วัดพรหมประดิษฐ์

1625 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020127 วัดพรหมประดิษฐ์ สาขาบ้านท่ามะขาม



1626 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020129 บ้านร้อยไร่

1627 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020114 บ้านท่าพุทรา

1628 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020118 บ้านวังบัว

1629 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020119 วัดแสงอุทัย

1630 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020117 บ้านป่าเหียง

1631 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020115 วัดคลองเจริญ

1632 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020116 บ้านคลองแขยง

1633 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020138 อนุบาลวังไทร

1634 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020139 บ้านสามเรือน

1635 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020140 อ่างทองราษฎร์วิทยา

1636 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020141 บ้านกระโดนเตี้ย

1637 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020143 บ้านหนองทองหล่อ

1638 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020130 บ้านมาบคล้า

1639 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020144 บ้านช้างคับ

1640 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020145 บ้านทรัพย์มะนาว

1641 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020153 วัดพิกุลทอง

1642 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020154 วัดอุเบกขาราม

1643 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020110 ทุ่งน้อยพัฒนา

1644 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020111 หนองปรือประชาสรรค์

1645 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020112 ประชารักษ์ศึกษา

1646 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020113 บ้านหนองผักหนาม

1647 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020156 บ้านหนองโมก

1648 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020121 อนุบาลคลองขลุง

1649 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020122 บ้านหนองจอก

1650 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020120 บ้านสามแยก

1651 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020147 บ้านนิคม

1652 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020123 อนุบาลคลองขลุง สาขาบ้านโนนมะกอก

1653 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020148 บ้านวังตะล่อม

1654 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองขลุง 62020132 บ้านทุ่งหันตรา

1655 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร คลองขลุง 62022008 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

1656 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร คลองขลุง 62022009 วังแขมวิทยาคม

1657 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร คลองขลุง 62022010 วังไทรวิทยาคม

1658 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020016 ชุมชนบ้านคลองลาน

1659 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020011 บ้านพรหมมาสามัคคี

1660 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020017 บ้านปากคลองลาน

1661 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020012 บ้านคลองนํ้าไหลใต้

1662 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020013 บ้านโชคชัยพัฒนา



1663 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020014 บ้านทะเลพัฒนา

1664 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020018 บ้านใหม่ธงชัย

1665 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020019 บ้านแปลงส่ี

1666 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020005 บ้านคลองพลูประชาสรรค์

1667 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020006 อนุบาลคลองลาน

1668 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020002 รอดนิลวิทยา

1669 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020003 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี

1670 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020028 บ้านท่ามะเขือ

1671 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020004 บ้านสุขสําราญ

1672 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020029 บ้านเพชรนิยม

1673 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020021 บ้านโป่งนํ้าร้อน

1674 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020030 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพท่ี 189

1675 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020031 บ้านหนองปรือ

1676 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020022 บ้านคลองไพร

1677 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020032 บ้านคลองแขยงวิทยา

1678 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020023 บ้านคลองสมบูรณ์

1679 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020033 สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

1680 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020034 บ้านปางลับแล

1681 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020024 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย

1682 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020025 บ้านคลองมดแดง

1683 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020026 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร

1684 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020020 บ้านคลองเตย

1685 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020015 บ้านท่าข้ามสามัคคี

1686 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020007 บ้านบึงหล่ม

1687 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020008 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

1688 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020009 บ้านท่าช้าง

1689 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020010 บ้านใหม่เจริญสุข

1690 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020001 บ้านคลองใหญ่ใต้

1691 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร คลองลาน 62020027 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา

1692 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร คลองลาน 62022001 คลองลานวิทยา

1693 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร คลองลาน 62022002 สักงามวิทยา

1694 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร คลองลาน 62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

1695 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020161 อนุบาลทรายทองวัฒนา

1696 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020166 บ้านคลองสุขใจ

1697 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020163 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)

1698 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020159 บ้านหนองไผ่

1699 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020160 บ้านศรีอุดมธัญญะ



1700 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020162 บ้านวังนํ้าแดง

1701 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020157 บ้านถาวรวัฒนา

1702 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020158 บ้านบึงสําราญ

1703 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020167 บ้านทุ่งทอง

1704 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020168 บ้านดงเจริญ

1705 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020164 บ้านถนนน้อย

1706 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62020165 บ้านชุมนาก

1707 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020175 บ้านไผ่ยาวสามัคคี

1708 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020176 บ้านท่าขึ้น

1709 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020177 บ้านโพธ์ิทอง

1710 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020178 บ้านหนองหล่ม

1711 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020179 บ้านคลองขุด

1712 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020182 บ้านหินดาตราษฎร์บํารุง

1713 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020181 อนุบาลปางศิลาทอง

1714 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020184 บ้านเขานํ้าอุ่น

1715 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020185 บ้านมอเจริญ

1716 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020183 บ้านหนองหิน

1717 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020187 บ้านจอมทองพัฒนา

1718 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020188 บ้านอุดมทรัพย์

1719 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020186 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย

1720 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020189 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5

1721 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020169 บ้านเพชรมงคล

1722 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020170 บ้านไพรสวรรค์

1723 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020171 บ้านคลองปลาสร้อย

1724 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020172 บ้านปางตาไว

1725 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020173 บ้านตากฟ้าพัฒนา

1726 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62020174 บ้านคลองลึกพัฒนา

1727 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 62022012 ปางศิลาทองศึกษา

1728 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020200 บ้านชายเคือง

1729 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020205 บ้านบึงสามัคคีกําแพงเขต

1730 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020202 บ้านคอปล้อง

1731 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020203 บ้านไผ่งาม

1732 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020199 บ้านศรีทองสามัคคี

1733 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020195 บ้านทุ่งซ่าน

1734 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020204 บ้านระหานประชาศึกษา

1735 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020196 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง

1736 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020197 อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)



1737 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020198 บ้านดงเย็น

1738 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020192 บ้านสามขา

1739 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020193 บ้านวังเจ้า

1740 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020194 บ้านโพธ์ิเอน

1741 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020190 บ้านกระบวยทอง

1742 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020191 บ้านโนนพลวง

1743 สพป.กําแพงเพชร เขต กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62020201 บ้านวังชะโอน

1744 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร บึงสามัคคี 62022013 ระหานวิทยา

1745 สพม. เขต  41 กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62022011 ทุ่งทรายวิทยา

1746 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต

1747 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010002 บ้านโคกแปะ

1748 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010003 บ้านโคกสีวิทยาเสริม

1749 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010004 บ้านเลิง

1750 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010115 บ้านหนองบัวน้อย

1751 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010005 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง

1752 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010009 บ้านดอนช้าง

1753 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010010 บ้านดอนหญ้านาง

1754 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010011 บ้านป่าสังข์หนองฮี

1755 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010012 บ้านป่าเหล่ือม

1756 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010013 บ้านหัวบึงหัวสระ

1757 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

1758 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010015 บ้านดอนหันวิทยาสาร

1759 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010016 บ้านโนนเขวา

1760 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010017 บ้านโนนตุ่นประชาบํารุง

1761 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010018 บ้านสว่างมรรคา

1762 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010019 บ้านหลุบหญ้าคา

1763 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

1764 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010021 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์

1765 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ

1766 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010027 บ้านท่าพระเนาว์

1767 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

1768 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010029 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบํารุง)

1769 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010030 บ้านหนองบัวดีหมี

1770 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย์

1771 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010032 บ้านห้วยเตยพัฒนา

1772 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010071 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา

1773 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010072 บ้านบึงฉิม



1774 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010073 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น

1775 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010074 บ้านบึงสวางค์คุยโพธ์ิ

1776 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010079 บ้านเลิงเปือย

1777 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010075 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

1778 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010070 พงษ์ภิญโญ 1

1779 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010053 บ้านกุดนางทุย

1780 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010054 บ้านแดงน้อย

1781 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010022 บ้านแดงใหญ่

1782 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010055 บ้านทุ่ม

1783 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010023 บ้านป่าชาดคุรุประชาบํารุง

1784 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010051 บ้านม่วง

1785 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010024 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บํารุง

1786 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010052 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์

1787 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010025 บ้านหนองหลุบ

1788 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010050 บ้านเหล่าเกวียนหัก

1789 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010033 บ้านคําบอน

1790 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010048 บ้านซําจานเนินทอง

1791 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010110 บ้านนาเพียง

1792 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา

1793 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010035 บ้านบึงแก

1794 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010036 บ้านหนองค้ากลางฮุง

1795 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010037 บ้านหนองเบ็ญ

1796 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010040 บ้านโคกสีโคกเปี้ย

1797 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010041 บ้านค้อท่อนน้อย

1798 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010042 บ้านโนนเรือง

1799 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010043 บ้านโนนลาน

1800 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010044 บ้านหินลาดวังตอ

1801 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010046 บ้านหนองกุงน้อย

1802 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010047 บ้านหนองปอ

1803 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010068 บ้านโคกสูงวิทยาคม

1804 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010062 บ้านทองหลาง

1805 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทอง

1806 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010064 บ้านหนองคู

1807 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010065 บ้านหนองทุ่ม

1808 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010066 บ้านเหล่านาดี

1809 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010067 บ้านเหล่านางาม

1810 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010085 บ้านดอนบม



1811 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010086 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

1812 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010077 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

1813 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010078 พระคือหนองโพธ์ิวิทยา

1814 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย

1815 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010082 บ้านหนองไฮโพธ์ิชัย

1816 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010038 สนามบิน

1817 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010080 อานันทนวิทยา

1818 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์

1819 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010060 บ้านกอก

1820 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010061 บ้านโคกฟันโปง

1821 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010056 บ้านคําไฮหัวทุ่งประชาบํารุง

1822 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010057 บ้านเป็ด

1823 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010084 บ้านสะอาด

1824 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010058 บ้านหนองขามประชาบํารุง

1825 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010059 บ้านหนองโจด

1826 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010039 อนุบาลขอนแก่น

1827 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010178 หนองไผ่มอดินแดง

1828 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010118 บ้านโคกท่า

1829 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010119 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย

1830 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010006 บ้านยางหย่อง

1831 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010116 หนองตูมหนองงูเหลือม

1832 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010007 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่

1833 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010008 บ้านหนองหัววัว

1834 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010117 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ

1835 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010087 บ้านโกทา

1836 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010088 บ้านดอนยาง

1837 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010089 บ้านเต่านอ

1838 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010090 บ้านโนนม่วง

1839 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010092 บ้านศิลา

1840 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร

1841 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010094 บ้านหนองหิน

1842 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010095 บ้านห้วยชัน

1843 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010076 บ้านดงพอง

1844 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010097 บ้านโคกล่าม

1845 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010102 บ้านง้ิว

1846 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010098 บ้านโนนกู่

1847 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร



1848 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010104 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

1849 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010099 บ้านม่วงโป้

1850 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010105 บ้านลาดนาเพียง

1851 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010100 บ้านสาวะถี

1852 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

1853 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010106 บ้านหนองปิง

1854 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010107 บ้านหินขาว

1855 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010108 บ้านไก่นา

1856 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010111 บ้านโคกนางามปลาเซียม

1857 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010049 บ้านตอกแป้น

1858 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010112 บ้านโนนแต้

1859 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010113 บ้านนํ้าเก้ียงโนนสว่าง

1860 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010114 ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสําราญเพี้ยฟาน)

1861 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40010109 บ้านอัมพวัน

1862 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012001 ขอนแก่นวิทยายน

1863 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012002 กัลยาณวัตร

1864 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012003 แก่นนครวิทยาลัย

1865 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012004 ท่าพระวิทยายน

1866 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์

1867 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์

1868 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012007 นครขอนแก่น

1869 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012016 ขามแก่นนคร

1870 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น

1871 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย

1872 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012010 สีหราชเดโชชัย

1873 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา

1874 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2

1875 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3

1876 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2

1877 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012017 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

1878 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 40012018 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น

1879 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010120 บ้านโคกกว้าง

1880 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010121 โคกงามวิทยาคาร

1881 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010122 บ้านคําหญ้าแดง

1882 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010123 บ้านโนนค้อ

1883 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010124 โนนฆ้องวิทยาคาร

1884 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010125 พงษ์ภิญโญ 2



1885 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010126 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง

1886 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010127 หินฮาวคุรุประชาสรรค์

1887 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม

1888 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010152 ชุมชนบ้านหนองบัว

1889 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010153 บ้านนาฝายนาโพธ์ิ

1890 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010150 บ้านบะยาว

1891 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010151 บ้านโสกม่วงดอนดู่

1892 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010129 ชุมชนบ้านฝาง

1893 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010130 บ้านแก่นเท่า

1894 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010132 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา

1895 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010133 ดอนหันประชารัฐศึกษา

1896 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010134 สระแก้วราษฎร์บํารุง

1897 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010135 ไตรมิตรวิทยาคาร

1898 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010136 เขื่อนกระพี้ศึกษา

1899 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010137 บ้านค้อ

1900 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010138 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี

1901 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010139 หนองชาดพิทยาคม

1902 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010140 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์

1903 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010176 หนองชาดพิทยาคมสาขาบ้านเหล่า

1904 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010141 บ้านกระเดื่อง

1905 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010142 แก่นเท่าพัฒนศึกษา

1906 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010143 บ้านคําหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว

1907 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010144 หินกองวิทยา

1908 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010145 บ้านหนองคลอง

1909 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010146 บ้านป่าหวาย

1910 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010147 สว่างศิริพัฒนา

1911 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010148 บ้านโสกแต้

1912 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

1913 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010175 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสําโรง

1914 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น บ้านฝาง 40010177 บ้านวังโพน

1915 สพม. เขต  25 ขอนแก่น บ้านฝาง 40012019 ฝางวิทยายน

1916 สพม. เขต  25 ขอนแก่น บ้านฝาง 40012021 ป่าหวายวิทยายน

1917 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010158 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา

1918 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010159 บ้านโจดใหญ่

1919 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010160 บ้านดงกลาง

1920 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010161 บ้านดงเก่า

1921 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010173 หนองโพธ์ิประชานุกูล



1922 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น

1923 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010172 บ้านหนองหญ้าข้าวนก

1924 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010154 บ้านขามป้อมสํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86

1925 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010164 บ้านโจดศรีวิชัย

1926 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010155 บ้านชาด

1927 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010156 บ้านบ่อแก

1928 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010157 บ้านหนองทุ่งมน

1929 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท

1930 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010165 ชุมชนบ้านพระยืน

1931 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010166 บ้านแก่นประดู่

1932 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010167 บ้านนาล้อม

1933 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010168 บ้านโนนบ่อ

1934 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010169 บ้านป่าส่าน

1935 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010170 บ้านป่าหม้อหนองคู

1936 สพป.ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น พระยืน 40010171 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์

1937 สพม. เขต  25 ขอนแก่น พระยืน 40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม

1938 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์

1939 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ

1940 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า

1941 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล

1942 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก

1943 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บํารุง

1944 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020141 บ้านห้วยไร่

1945 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020158 ชุมชนโนนแสนสุข

1946 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020137 ชุมชนบ้านชนบท

1947 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บํารุง

1948 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020138 บ้านท่านางเล่ือนท่าข่อย

1949 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020160 บ้านท่าม่วง

1950 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม

1951 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020142 บ้านห้วยอ่ึง

1952 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์

1953 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020144 บ้านแท่น

1954 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020145 บ้านโนนแดงน้อย

1955 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020149 มาบตากล้าร่มเย็น

1956 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020146 สระแก้วโคกกลาง

1957 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง

1958 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020147 บ้านหัวนากลาง



1959 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020148 บ้านหันแฮด

1960 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกล้ียง

1961 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020153 บ้านโนนข่า

1962 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020154 บ้านวังแสง

1963 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา

1964 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคํามี

1965 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์

1966 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี

1967 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020163 บ้านทุ่มห้วย

1968 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020151 บ้านปอแดง

1969 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า

1970 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน

1971 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา

1972 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น ชนบท 40020166 บ้านเหล่าเหนือ

1973 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ชนบท 40022013 ชนบทศึกษา

1974 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ชนบท 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ

1975 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020002 ไตรคามประชาสรรค์

1976 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020043 ไตรมิตรประชาบํารุง

1977 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020003 บ้านแคนเหนือ

1978 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020004 บ้านโคกโก

1979 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020005 บ้านดอนหมากพริกล้ินฟ้า

1980 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020044 เก่านาโนมีวิทยา

1981 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง

1982 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020046 หนองตอกเก้ียหัวนาประชาสรรค์

1983 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020047 บ้านหนองนํ้าใส

1984 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020053 บ้านป่าง้ิวหนองฮี

1985 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง

1986 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020040 บ้านภูเหล็ก

1987 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020010 บ้านศิลานาโพธ์ิ

1988 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง

1989 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020011 บ้านโสกตล่ิงโสกจาน

1990 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง

1991 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง

1992 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020019 บ้านเก้ิง

1993 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่

1994 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา

1995 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ



1996 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์

1997 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020008 บ้านหนองลุมพุก

1998 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ

1999 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020009 วัดจันทร์ประสิทธ์ิ

2000 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020030 บ้านกุดเชือก

2001 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020031 บ้านขามป้อม

2002 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020036 บ้านป่าปอ

2003 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าล้ิน

2004 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020032 บ้านลาน

2005 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020052 บ้านสว่าง

2006 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020038 บ้านเสือเฒ่า

2007 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย

2008 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020034 บ้านหนองตับเต่า

2009 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง

2010 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย

2011 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020033 บ้านสร้างเอ่ียน

2012 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง

2013 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020015 บ้านทุ่งมน

2014 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020016 เบญจมิตรวิทยาคม

2015 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020017 บ้านเป้าประชาบํารุง

2016 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020018 บ้านหนองผือกอบง

2017 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020042 บ้านหนองรูแข้

2018 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020013 บ้านหนองแวงไร่

2019 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020014 บ้านเก่าน้อย

2020 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020022 บ้านขามเรียน

2021 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020023 บ้านชีกกค้อ

2022 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020024 บ้านดู่ใหญ่

2023 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020025 บ้านเมืองเพีย

2024 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020026 บ้านละว้า

2025 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020027 บ้านหนองนางขวัญ

2026 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า

2027 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านไผ่ 40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนง้ิว

2028 สพม. เขต  25 ขอนแก่น บ้านไผ่ 40022001 บ้านไผ่

2029 สพม. เขต  25 ขอนแก่น บ้านไผ่ 40022002 บ้านลานวิทยาคม

2030 สพม. เขต  25 ขอนแก่น บ้านไผ่ 40022003 บ้านไผ่ศึกษา

2031 สพม. เขต  25 ขอนแก่น บ้านไผ่ 40022004 บ้านไผ่พิทยาคม

2032 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020054 บ้านโกน้อย



2033 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020055 บ้านวังผือขามป้อม

2034 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020056 บ้านส้มป่อย

2035 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร

2036 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020058 บ้านหินฮาวลําวังชู

2037 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว

2038 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020060 ไตรคามประชาพัฒนา

2039 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง

2040 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์

2041 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ

2042 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020061 บ้านโนนสว่าง

2043 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020062 บ้านวังม่วง

2044 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020063 บ้านโสกนาค

2045 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020064 บ้านห้วยโป่ง

2046 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น เปือยน้อย 40020065 บ้านห้วยแร่

2047 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เปือยน้อย 40022005 เปือยน้อยศึกษา

2048 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เปือยน้อย 40022006 กู่ทองพิทยาลัย

2049 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

2050 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020070 บ้านโจด

2051 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020126 บ้านวังแคน

2052 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน

2053 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์

2054 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา

2055 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020074 บ้านขุมดิน

2056 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020075 บ้านเขวา

2057 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020076 บ้านบัว

2058 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020077 ห้วยยางมัญจาคีรี

2059 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020099 หัวห้วยหัวฝาย

2060 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม

2061 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020080 บ้านคําแคน

2062 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020081 บ้านคําโซ่

2063 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020082 บ้านคําน้อย

2064 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020083 บ้านคําปากดาว

2065 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020084 บ้านน้อยกลางคําแคนเหนือ

2066 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020085 บ้านป่าดู่

2067 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020086 บ้านห้วยแล้ง

2068 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง

2069 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020102 บ้านนาข่า



2070 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020087 บ้านหนองขามวิทยา

2071 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด

2072 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020096 บ้านหนองบัวเย็น

2073 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020097 เหล่าใหญ่วิทยา

2074 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020098 สวัสดี

2075 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร

2076 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020106 บ้านแจ้งทัพม้า

2077 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020107 บ้านนางาม

2078 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020100 บัวเหลือง

2079 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)

2080 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก

2081 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020109 บ้านหนองสองห้อง

2082 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020105 แก่นเท่าโสกนํ้าขุ่น

2083 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์

2084 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020089 บ้านท่าสวรรค์

2085 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

2086 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020091 บ้านโนนเค็ง

2087 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา

2088 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020093 บ้านไส้ไก่นไส้ไก่

2089 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020094 บ้านหัวนา

2090 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล

2091 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020111 บ้านนาฮี

2092 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020112 บ้านโนนคุต

2093 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์

2094 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเก้ิง)

2095 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา

2096 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา

2097 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา

2098 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020118 บ้านห้วยฮวก

2099 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา

2100 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

2101 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020121 ไตรมิตรศึกษา

2102 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020122 โนนเขวาประชารักษ์

2103 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020123 บ้านมูลตุ่น

2104 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020124 บ้านสวนหม่อน

2105 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง

2106 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020127 บ้านแจ้ง



2107 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร

2108 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020129 บ้านโนนสํานัก

2109 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020130 บ้านหนองแปน

2110 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด

2111 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น มัญจาคีรี 40020132 บ้านหนองไห

2112 สพม. เขต  25 ขอนแก่น มัญจาคีรี 40022007 มัญจาศึกษา

2113 สพม. เขต  25 ขอนแก่น มัญจาคีรี 40022008 คําแคนวิทยาคม

2114 สพม. เขต  25 ขอนแก่น มัญจาคีรี 40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์

2115 สพม. เขต  25 ขอนแก่น มัญจาคีรี 40022010 มัธยมโพนเพ็ก

2116 สพม. เขต  25 ขอนแก่น มัญจาคีรี 40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม

2117 สพม. เขต  25 ขอนแก่น มัญจาคีรี 40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์

2118 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020182 ชุมชนบ้านโคก

2119 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020175 บ้านแก้งค้อ

2120 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020176 บ้านนาแพงสงแดง

2121 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020177 บ้านโนนงาม

2122 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม

2123 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020179 บ้านโนนสาวเอ้

2124 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020174 บ้านโสกนาดี

2125 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020180 ดอนหมู

2126 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ

2127 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020186 บ้านโพธ์ิไชย

2128 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020188 บ้านมูลนาค

2129 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา

2130 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020173 บ้านหินตั้ง

2131 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020187 สามหมอโนนทัน

2132 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020168 บ้านซับแดง

2133 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ

2134 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020170 บ้านนาจานซับสมบูรณ์

2135 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020171 บ้านนาตับเต่า

2136 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020181 โนนคูณอัมพวัน

2137 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา

2138 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง

2139 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40020184 อุดมคงคาคีรีเขต

2140 สพม. เขต  25 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 40022016 โคกโพธ์ิไชยศึกษา

2141 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020190 บ้านโคกสําราญ

2142 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020191 บ้านดงหนองเก่ียว

2143 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020192 บ้านดอนปอแดง



2144 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020193 บ้านโนนพันชาติ

2145 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน

2146 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020195 บ้านป่าม่วง

2147 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020196 บ้านเล็บเงือก

2148 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020197 บ้านหนองมะเขือ

2149 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020198 บ้านหนองหัวช้าง

2150 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020203 ชุมชนบ้านแฮด

2151 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020208 ขามป้อมประชานุกูล

2152 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์

2153 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020210 หนองแซงวิทยาคม

2154 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020211 บ้านหนองเต่า

2155 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด

2156 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บํารุง

2157 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020199 บ้านโนนทัน

2158 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020205 บ้านวังหว้า

2159 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก

2160 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์

2161 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020202 บ้านหนองผักตบ

2162 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย

2163 สพป.ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น บ้านแฮด 40022020 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น

2164 สพม. เขต  25 ขอนแก่น บ้านแฮด 40022018 บ้านแฮดศึกษา

2165 สพม. เขต  25 ขอนแก่น บ้านแฮด 40022019 หนองขามพิทยาคม

2166 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030001 บ้านเก่าง้ิวหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ)

2167 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030002 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี

2168 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030059 บ้านหนองทุ่ม

2169 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030003 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา

2170 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030058 สหราษฎร์อนุกูล

2171 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030057 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร

2172 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030043 บ้านโนนตะโก

2173 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030030 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย

2174 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030005 บ้านหนองบะ

2175 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030006 บ้านหนองไผ่วิทยา

2176 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030007 บ้านหนองแวงมน

2177 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030008 บ้านโจดหนองแกหนองสิม

2178 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030034 บ้านโคกล่ามกลางตําแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)

2179 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030009 บ้านเตาเหล็ก

2180 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030035 บ้านเพ็กน้อย



2181 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030010 บ้านวังขอนพาดหนองแวง

2182 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030011 บ้านหนองเรือ

2183 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030012 บ้านหนองหว้าสามัคคี

2184 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030023 บ้านโคกกลางประชาสรรค์

2185 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030024 บ้านโนนหอมโนนศาลา

2186 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030019 บ้านทุ่งแค

2187 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030020 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)

2188 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030021 บ้านยานาง

2189 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030031 บ้านลอมคอม

2190 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030022 บ้านหนองสะแบงสามัคคี

2191 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030032 บ้านหนองอรุณ

2192 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030033 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

2193 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030025 ชุมชนบ้านชาด

2194 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030026 บ้านทับบา

2195 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030036 บ้านป่าเป้า

2196 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030037 บ้านโสกนกเต็น

2197 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030027 บ้านหญ้าคาท่าหลวง

2198 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030028 บ้านหันใหญ่

2199 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030038 บ้านหนองบัวทวิคามบํารุง

2200 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030029 บ้านหนองห้าง

2201 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030013 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์

2202 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030014 บ้านโนนเมืองโคกกุง

2203 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030015 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี

2204 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030040 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ

2205 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030041 หนองมะเขือซองแมววิทยา

2206 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030039 บ้านหนองแวงนอก

2207 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030016 บ้านหัวนาหนองแวง

2208 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030017 มิตรภาพ 2

2209 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030018 บ้านห้วยโจด

2210 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030044 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพท่ี 206

2211 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030045 บ้านฝาผนังวังจาน

2212 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030046 บ้านหนองแวงนางเบ้า

2213 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030047 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์

2214 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030048 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี

2215 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030049 ไตรคามราษฎร์บํารุง

2216 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030050 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี

2217 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030051 บ้านโนนชาดวิทยา



2218 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030052 บ้านหนองแปน

2219 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030053 บ้านหนองแวงโสกพระ

2220 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030055 บ้านหันน้อย

2221 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น พล 40030056 ผ่านบางอนุสรณ์

2222 สพม. เขต  25 ขอนแก่น พล 40032002 พล

2223 สพม. เขต  25 ขอนแก่น พล 40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

2224 สพม. เขต  25 ขอนแก่น พล 40032005 โนนข่าวิทยา

2225 สพม. เขต  25 ขอนแก่น พล 40032006 พลพัฒนศึกษา

2226 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030088 บ้านตลาดหนองแก

2227 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030089 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง

2228 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030091 บ้านโสกกระหนวน

2229 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030092 บ้านโสกนํ้าขาว

2230 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030085 บ้านหนองโกบวรวิทยา

2231 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030086 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)

2232 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030118 บ้านดอนหันนาจาน

2233 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030112 บ้านป่าเป้งนํ้าซับ

2234 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030113 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว

2235 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030096 บ้านหนองม่วงโนนง้ิว

2236 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030108 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร

2237 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030109 บ้านห้วยทรายทุ่งมน

2238 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030093 บ้านทางขวาง

2239 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030094 บ้านโคกสง่า

2240 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030104 บ้านรวงโนนไทโนนโจด

2241 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030102 บ้านหนองแวงท่าวัด

2242 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030095 บ้านหันโสกเชือก

2243 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030103 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)

2244 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030098 บ้านท่านางแนว

2245 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030110 บ้านละหานนา

2246 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030099 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา

2247 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030111 บ้านโนนทองหลางโคกสูง

2248 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030106 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์

2249 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030114 ชุมชนบ้านโคกสี

2250 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030115 บ้านกุดรู

2251 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030087 บ้านบะแหบหญ้าคา

2252 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030116 บ้านแวงน้อย

2253 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030097 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา

2254 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงน้อย 40030117 บ้านหนองแขมอีโล



2255 สพม. เขต  25 ขอนแก่น แวงน้อย 40032009 แวงน้อยศึกษา

2256 สพม. เขต  25 ขอนแก่น แวงน้อย 40032010 ท่านางแนววิทยายน

2257 สพม. เขต  25 ขอนแก่น แวงน้อย 40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม

2258 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030076 ชุมชนบ้านแวงใหญ่

2259 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030060 บ้านคอนฉิม

2260 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030061 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

2261 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030062 บ้านดอนโจด

2262 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030063 บ้านโนนใหญ่

2263 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030075 บ้านบะแค

2264 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030064 ป่าแดงคุรุราษฎร์บํารุง

2265 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030071 บ้านกุดหมากเห็บ

2266 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030072 นาโพธ์ิชีวิทยา

2267 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030065 บ้านโนนข่าวิทยา

2268 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030066 โนนทองวิทยา

2269 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030073 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์

2270 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030067 บ้านป่าไม้งาม

2271 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030068 บ้านรัตนะ

2272 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030070 บ้านหนองแซงแสงอรุณ

2273 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030074 วังบงน้อยวิทยา

2274 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030077 ชุมชนบ้านดอนหัน

2275 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030078 บ้านโจดใหญ่

2276 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030079 บ้านถลุงเหล็ก

2277 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030080 บ้านโนนจันทึก

2278 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030081 บ้านโสกไผ่

2279 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030084 บ้านหนองแดง

2280 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น แวงใหญ่ 40030082 บ้านใหม่นาเพียง

2281 สพม. เขต  25 ขอนแก่น แวงใหญ่ 40032007 แวงใหญ่วิทยาคม

2282 สพม. เขต  25 ขอนแก่น แวงใหญ่ 40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร

2283 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030131 บ้านกระหนวนดอนดั่ง

2284 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030120 บ้านคึมชาด

2285 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030121 บ้านชาดศรีสมบูรณ์

2286 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030132 บ้านโนนสว่าง

2287 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030122 บ้านปอแดง

2288 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030133 บ้านหินแร่

2289 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030123 บ้านหนองกุงโนนทัน

2290 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030134 บ้านหนองวัดป่า

2291 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030124 บ้านหนองแวงตอตั้ง



2292 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030135 บ้านหนองแวงน้อย

2293 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030147 จตุคามวิทยา

2294 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030129 บ้านโกรก

2295 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030166 บ้านขุมปูน

2296 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030148 บ้านตะก่ัวป่า

2297 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030149 บ้านหนองคูบัว

2298 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030145 บ้านหนองตะครอง

2299 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030146 บ้านหนองเปล่ง

2300 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030130 บ้านหนองหญ้าขาว

2301 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030184 ไตรมิตรวิทยา

2302 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030182 บ้านขาม

2303 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030126 บ้านดงเค็ง

2304 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030127 โนนชาดหนองช้างนํ้า

2305 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030128 หนองพลวงมิตรประชา

2306 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030136 บ้านดอนดู่

2307 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030137 บ้านโนนท่อน

2308 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030138 บ้านโนนสะอาด

2309 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030125 บ้านศุภชัย

2310 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030139 บ้านหนองบัวลอง

2311 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030140 บ้านหนองไผ่น้อย

2312 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030141 บ้านหนองแวงยาว

2313 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030142 บ้านหนองแสง

2314 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030185 บ้านกุดหอยกาบ

2315 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030150 บ้านกอกโนนแต้

2316 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030151 บ้านโคกสูงประชาสรรค์

2317 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030152 บ้านชาดหนองเหล็ก

2318 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030186 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว

2319 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030153 บ้านโนนธาตุ

2320 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030188 บ้านแฝก

2321 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030154 บ้านสว่างวิทยา

2322 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030155 บ้านสําราญ

2323 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030161 บ้านสําโรง

2324 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030156 บ้านวังหิน

2325 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030157 บ้านหลักด่าน

2326 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030162 บ้านหินลาดนาดี

2327 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030163 บ้านหนองกาว

2328 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030164 บ้านหนองคลองดอนแดง



2329 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030158 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม

2330 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030159 บ้านหนองยาง

2331 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030165 บ้านเหล่านกชุม

2332 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030169 ชุมชนหนองเม็ก

2333 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030170 บ้านโคกสูงวิทยา

2334 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030189 บ้านดอนชาด

2335 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030171 บ้านท่าหนองหว้า

2336 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030172 บ้านโนนขามป้อม

2337 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030173 บ้านโนนเหล่ือมหัวขัว

2338 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030174 บ้านวังคูณ

2339 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030187 บ้านหันโจดหนองกุง

2340 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030175 บ้านหนองไทร

2341 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030176 บ้านหนองบัวแดงวิทยา

2342 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

2343 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030143 บ้านกุดหว้า

2344 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030178 บ้านโนนกราด

2345 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030179 บ้านโนนรังหนองบอน

2346 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030180 บ้านเปาะ

2347 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030181 บ้านเมย

2348 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030167 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม

2349 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030168 บ้านหนองกุงสว่าง

2350 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030183 บ้านหนองสองห้อง

2351 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030144 บ้านหนองบัวแดง

2352 สพม. เขต  25 ขอนแก่น หนองสองห้อง 40032012 หนองสองห้องวิทยา

2353 สพม. เขต  25 ขอนแก่น หนองสองห้อง 40032013 ไตรคามวิทยา

2354 สพม. เขต  25 ขอนแก่น หนองสองห้อง 40032014 เบญจมิตรวิทยา

2355 สพม. เขต  25 ขอนแก่น หนองสองห้อง 40032015 ศรีหนองกาววิทยา

2356 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030196 บ้านวังยาวสามัคคี

2357 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030197 บ้านหันศิลางาม

2358 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030198 บ้านหนองขี้เห็น

2359 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030199 ไตรมิตรพัฒนศึกษา

2360 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030200 โพธ์ิทองหนองนํ้าขุ่นเหนือ

2361 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030201 บ้านหนองไฮประชาสรรค์

2362 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030202 บ้านห้วยแคน

2363 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030195 เบญจคามสามัคคี

2364 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030203 ไตรราษฎร์สามัคคี

2365 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030192 บ้านขอนสักตอประดู่



2366 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030190 บ้านโนนแดง

2367 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030204 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ

2368 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030205 บ้านผักหวาน

2369 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030191 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า

2370 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030206 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า

2371 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030193 บ้านหลุบคา

2372 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030194 บ้านเหล่าโนนคูณ

2373 สพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น โนนศิลา 40030207 หนองกุงห้วยเสียววิทยา

2374 สพม. เขต  25 ขอนแก่น โนนศิลา 40032016 โนนศิลาวิทยาคม

2375 สพม. เขต  25 ขอนแก่น โนนศิลา 40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา

2376 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040121 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)

2377 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040122 บ้านโคกกลาง

2378 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040108 บ้านคํามืดวิทยา

2379 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040109 บ้านทุ่งใหญ่

2380 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040123 บ้านนาเลาะ

2381 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040106 บ้านฝางวิทยา

2382 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040124 บ้านป่าติ้ว

2383 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040107 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ

2384 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040105 บ้านหนองแวงเป่ง

2385 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040104 ชุมชนนํ้าอ้อม

2386 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040110 บ้านผักหนาม

2387 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040111 บ้านวังโพน

2388 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040112 บ้านเวียงแก้ว

2389 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040113 บ้านหนองกุงใหญ่

2390 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040103 บ้านหนองซา

2391 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040114 บ้านหนองโอง

2392 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040115 ชุมชนกระนวน

2393 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040101 ดูนสาด

2394 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040102 บ้านนามูล

2395 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040116 บ้านคําไฮผักแว่น

2396 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040117 บ้านบะแต้

2397 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040118 ศรีสมบูรณ์วิทยา

2398 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040119 บ้านหนองโก

2399 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040120 บ้านห้วยเชือก

2400 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040126 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

2401 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040127 บ้านนาฝาย

2402 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040128 บ้านโนนสังป่ารัง



2403 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040129 บ้านโสกเส้ียวแสนสุข

2404 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040125 หนองโนวิทยาคาร

2405 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040130 ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา

2406 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040131 ศิลาโป่งคํา

2407 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040134 บ้านโคกกลางวิทยา

2408 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040137 บ้านคําครึ่ง

2409 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040136 บ้านท่าลาดคําตานา

2410 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040135 บ้านโนนสมบูรณ์

2411 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040132 บ้านนํ้าสามวัง

2412 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040133 บ้านห้วยยาง

2413 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น กระนวน 40040138 บ้านหัวนาคํา

2414 สพม. เขต  25 ขอนแก่น กระนวน 40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม

2415 สพม. เขต  25 ขอนแก่น กระนวน 40042016 ยางคําพิทยาคม

2416 สพม. เขต  25 ขอนแก่น กระนวน 40042018 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

2417 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040143 อนุบาลเขาสวนกวาง

2418 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040145 บ้านคําม่วง

2419 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040146 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์

2420 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040147 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง

2421 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040148 บ้านนาอ่างทอง

2422 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040149 บ้านโนนสง่า

2423 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040144 บ้านโนนสว่างหนองตะนา

2424 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040150 บ้านโนนทองห้วยบาก

2425 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040154 ศรีเมืองแอม

2426 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040164 บ้านขามป้อมดงเย็น

2427 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040165 บ้านนาง้ิวนาโพธ์ิ

2428 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040162 บ้านนาง้อง

2429 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040163 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์

2430 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040161 บ้านแสงสว่าง

2431 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040156 บ้านคําแคนคําเจริญ

2432 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040157 บ้านโคกสูงสะอาด

2433 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040151 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บํารุง

2434 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040152 ทุ่งบ่อวิทยา

2435 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040153 บ้านหนองคู

2436 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040158 หนองแวงเรือประชาศึกษา

2437 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040159 บ้านห้วยยางสะอาด

2438 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040166 ชุมชนโนนสมบูรณ์

2439 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040167 บ้านทุ่งโพธ์ิชัย



2440 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040168 บ้านโนนหัวช้าง

2441 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040169 บ้านคําป่าก่อ

2442 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040171 บ้านโคกกลางนาล้อม

2443 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040172 บ้านป่าเปือย

2444 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040170 บ้านหัวฝายประชานุกูล

2445 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040139 บ้านคํานางปุ่ม

2446 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040160 บ้านคําสมบูรณ์

2447 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040140 บ้านนาค้อ

2448 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040155 บ้านโนนนํ้าผ้ึง

2449 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040141 บ้านป่าหวายน่ังราษฎร์บํารุง

2450 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40040142 สองห้องประชาบํารุง

2451 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล

2452 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เขาสวนกวาง 40042021 ดงบังวิทยายน

2453 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040006 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์

2454 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040054 บ้านคําแก่นคูณ

2455 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040055 บ้านโนนพยอม

2456 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040056 บ้านโนนศรีสวัสดิ์

2457 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040067 บ้านบึงกลาง

2458 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040057 บ้านม่วงหวาน

2459 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040051 บ้านสระกุด

2460 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040052 บ้านห้วยหินลาด

2461 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040015 บ้านกุดพังเครือ

2462 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040016 บ้านท่ากระเสริม

2463 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040013 บ้านท่าโพธ์ิท่ามะเดื่อน้อย

2464 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040014 บ้านท่ามะเดื่อ

2465 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040012 บ้านหนองแสง

2466 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040069 ชุมชนหนองกุงวิทยา

2467 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040070 นํ้าพอง

2468 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040007 บ้านโคกสง่านางาม

2469 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040008 บ้านจําปาหัวบึง

2470 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040009 บ้านทรายมูล

2471 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040071 บ้านโสกแสง

2472 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040011 บ้านหนองหว้าสุขใจ

2473 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040030 บ้านโคกใหญ่

2474 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040031 บ้านคําจ่ัน(ปาสานะเตนุสรณ์)

2475 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040032 คําบอนวิทยา

2476 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040033 บ้านดงเย็น



2477 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040025 บ้านนาฝายเหนือ

2478 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040026 บ้านโนนแดงโคกเล้า

2479 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040027 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์

2480 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040028 บ้านหนองกุงขี้ควง

2481 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040029 บ้านหนองแวง

2482 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040034 กู่สว่างสามัคคี

2483 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040035 ชุมชนบ้านบัวใหญ่

2484 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040036 บ้านคอกคีแสนตอ

2485 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040037 บ้านคําม่วมดงเย็น

2486 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040038 บ้านโนนหัวช้าง

2487 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040039 พระธาตุขามแก่น

2488 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040040 บ้านโนนเชือก

2489 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040041 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

2490 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040042 บ้านสําโรง

2491 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040043 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล

2492 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040044 บ้านหัวดง

2493 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040047 บ้านกุดพังทุย

2494 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040048 บ้านดงเรือง

2495 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040049 บ้านนาขาม

2496 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040072 บ้านนาคู

2497 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040050 บ้านโสกม่วง

2498 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040045 บ้านหินลาด

2499 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040046 บ้านหัวบึง

2500 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040017 นํ้าพองประชานุกูล

2501 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040001 บ้านกุดกว้าง

2502 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040002 บ้านกุดนํ้าใส

2503 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040019 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา

2504 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040003 บ้านฟากพอง

2505 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040004 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป

2506 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040005 บ้านหนองอ้อน้อย

2507 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040020 บ้านห้วยไผ่หนองโน

2508 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040021 โคกสูงกุดนํ้าใส

2509 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040022 บ้านคํามืด

2510 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040073 บ้านนาเรียง

2511 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040058 บ้านวังเก้ิง

2512 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040059 บ้านวังชัย

2513 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040060 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว



2514 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040061 บ้านเสียวโคกกลาง

2515 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040063 บ้านคําบง

2516 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040064 บ้านดงมัน

2517 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040065 บ้านนาศรีดงเค็ง

2518 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040066 บ้านสะอาดหนองเรือ

2519 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040023 บ้านหนองหารจาง

2520 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040062 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง

2521 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น นํ้าพอง 40040024 บ้านห้วยเสือเต้น

2522 สพม. เขต  25 ขอนแก่น นํ้าพอง 40042001 นํ้าพองศึกษา

2523 สพม. เขต  25 ขอนแก่น นํ้าพอง 40042002 ดงมันพิทยาคม

2524 สพม. เขต  25 ขอนแก่น นํ้าพอง 40042003 บัวใหญ่พิทยาคม

2525 สพม. เขต  25 ขอนแก่น นํ้าพอง 40042004 นํ้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

2526 สพม. เขต  25 ขอนแก่น นํ้าพอง 40042005 พังทุยพัฒนศึกษา

2527 สพม. เขต  25 ขอนแก่น นํ้าพอง 40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา

2528 สพม. เขต  25 ขอนแก่น นํ้าพอง 40042010 ลํานํ้าพอง

2529 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040074 อนุบาลอุบลรัตน์

2530 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040079 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง

2531 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040083 บ้านทุ่งโป่ง

2532 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040075 บ้านโนนจิก

2533 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040076 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า

2534 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040077 บ้านพระบาทท่าเรือ

2535 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040078 บ้านภูคําเบ้า

2536 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040080 โคกสูงใหญ่วิทยา

2537 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040081 บ้านคําบอนคุรุราษฎร์บํารุง

2538 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040082 บ้านโคกสว่าง

2539 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040084 บ้านหนองผือ

2540 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040085 ห้วยยางวิทยาสรรพ์

2541 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040086 บ้านกุดกระหนวน

2542 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040087 นาคําพิทยาสรรพ์

2543 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040088 บ้านหนองขามพิทยาคม

2544 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040089 บ้านทรัพย์ภูพานคําปลายหลายหนองผักแว่น

2545 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040090 บ้านกุดเชียงมี

2546 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040091 บ้านขุนด่าน

2547 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040092 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)

2548 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040093 บ้านบ่อ

2549 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040094 บ้านหนองแต้

2550 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040095 บ้านห้วยทรายศึกษา



2551 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040096 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์

2552 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040097 บ้านโนนศิลาราศรี

2553 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040098 บ้านศาลาดินห้วยเตย

2554 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040099 บ้านศรีสุขสําราญ

2555 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40040100 บ้านหนองแสงน้อย

2556 สพม. เขต  25 ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม

2557 สพม. เขต  25 ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40042011 บึงไทรพิทยาคม

2558 สพม. เขต  25 ขอนแก่น อุบลรัตน์ 40042012 บัวแก้วพิทยาคม

2559 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040173 บ้านกระนวน

2560 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040174 บ้านคําแมด

2561 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040186 บ้านสว่าง

2562 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040184 บ้านหนองกุงดิ่ง

2563 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040185 บ้านหลุบเลา

2564 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040183 บ้านห้วยเตย

2565 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040178 คูคําพิทยาสรรพ์

2566 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040179 บ้านโคกใหม่นายม

2567 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040180 บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซํา

2568 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040181 บ้านโนน

2569 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040176 บ้านบ่อใหญ่

2570 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040177 บ้านหม้อ

2571 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040175 บ้านหนองบัวคํามูล

2572 สพป.ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น ซําสูง 40040182 บ้านแห้ว

2573 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050067 บ้านขามป้อม

2574 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050068 โคกม่วงศึกษา

2575 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050069 บ้านโป่งเอียด

2576 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050130 บ้านสุขสมบูรณ์

2577 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050131 บ้านหนองโพงโพด

2578 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050132 บ้านหนองศาลา

2579 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050128 บ้านหนองเสาเล้า

2580 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050129 หนองหว้าวิทยา

2581 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050106 บ้านโคกสูง

2582 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050070 บ้านนาสีนวน

2583 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050107 บ้านโนนอุดม

2584 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050071 บ้านสัมพันธ์

2585 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050105 บ้านหอย

2586 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050073 ชุมชนชุมแพ

2587 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050074 บ้านชุมแพ



2588 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050076 บ้านหนองบัวโนนเมือง

2589 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050077 ชุมแพชนูปถัมภ์

2590 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050078 บ้านแห่(ประชานุเคราะห์)

2591 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050083 บ้านไชยสอ

2592 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050082 บ้านโนนทองหลาง

2593 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050123 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง

2594 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050084 ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ

2595 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050085 บ้านหนองสังข์

2596 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050086 บ้านหนองใส

2597 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050087 บ้านหนองหว้าโพนศิลา

2598 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050094 นาหนองทุ่มวิทยาคม

2599 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050095 บ้านโนนโก

2600 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050096 บ้านวังยาว

2601 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050115 หนองกุงพิทยาคม

2602 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050116 บ้านหนองเขียดมิตรภาพ 205

2603 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050117 บ้านหนองหนามแท่ง

2604 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050099 ชุมชนโนนหันวันครู

2605 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050114 บ้านธาตุ

2606 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050104 บ้านโนนชาติ

2607 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050100 บ้านโนนบุรุษ

2608 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050101 บ้านโนนลาน

2609 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050102 หนองม่วงประชานุกูล

2610 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050103 บ้านร่องแซง

2611 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050072 เหมือดแอ่หนองบัว

2612 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050108 ก้องอุดมวิทยาคาร

2613 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050109 บ้านนาคําน้อย

2614 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050110 บ้านโป่งแห้ง

2615 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050111 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา

2616 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050112 วังหินลาดวังเจริญ

2617 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050124 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์

2618 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050113 บ้านหนองไผ่นาดี

2619 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050126 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล

2620 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050119 โคกสูงสําราญ

2621 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050121 บ้านโนนแหลมทอง

2622 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050122 หนองขามวิทยาคาร

2623 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050120 ชุมชนหนองคะเน

2624 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050127 หนองไผ่พิทยาคม



2625 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050125 บ้านยอดห้วย

2626 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050088 บ้านนาเพียง

2627 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050089 โนนงามศึกษา

2628 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050090 บ้านหนองผือจําเริญพัฒนา

2629 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050091 บ้านโนนโพธ์ิ

2630 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050092 บ้านหนองไฮ

2631 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050093 บ้านอาจสามารถ

2632 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ชุมแพ 40050098 บ้านโนนโกสาขาบ้านซําผักหนาม

2633 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ชุมแพ 40052004 ชุมแพศึกษา

2634 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ชุมแพ 40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร

2635 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ชุมแพ 40052007 ขัวเรียงศึกษา

2636 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ชุมแพ 40052008 ชุมแพพิทยาคม

2637 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ชุมแพ 40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร

2638 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ชุมแพ 40052010 ชุมแพวิทยายน

2639 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050264 บ้านเขาวง

2640 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050254 นาฝายวิทยา

2641 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050263 บ้านวังสวาบ

2642 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050255 บ้านสะแกเครือ

2643 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050256 บ้านสองคอน

2644 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050262 หนองแห้ววังมนศึกษา

2645 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050266 ชีพอนุสรณ์

2646 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050267 บ้านซําภูทอง

2647 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050265 บ้านทรัพย์สมบูรณ์

2648 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050261 บ้านนานํ้าซํา

2649 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050257 บ้านโนนคอม

2650 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050260 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ

2651 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050258 บ้านป่ากล้วย

2652 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูผาม่าน 40050259 บ้านสว่างโนนสูง

2653 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ภูผาม่าน 40052021 ภูผาม่าน

2654 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050187 บ้านกุดขอนแก่น

2655 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050188 บ้านไคร่นุ่น

2656 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050189 บ้านค้อ

2657 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050241 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา

2658 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050190 บ้านโนนสําราญ

2659 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050192 บ้านเลิงแสง

2660 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050193 หนองโพนนาหม่อ

2661 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050225 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร



2662 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050196 บ้านกุดดุกวิทยา

2663 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050223 บ้านโคกสง่า

2664 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050197 ดินดําวังชัยวิทยา

2665 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050227 บ้านโพนเพ็กพิทยา

2666 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050198 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์

2667 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050199 บ้านกุดแคนประชาสรรค์

2668 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050249 บ้านโคกกลางวิทยา

2669 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050200 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา

2670 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050201 บ้านทุ่งชมพู

2671 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050250 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา

2672 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050202 บ้านหนองพลวง

2673 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050203 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา

2674 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050205 บ้านกุดนํ้าใส

2675 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050234 ไตรคามวิทยาสรรค์

2676 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050206 บ้านนาชุมแสง

2677 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050208 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม

2678 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050209 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง

2679 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050210 บ้านหัวฝาย

2680 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา

2681 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050212 บ้านคําใหญ่

2682 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050213 บ้านนาหว้า

2683 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050214 บ้านโนนกระเดา

2684 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050215 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์

2685 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050216 โสกห้างศึกษา

2686 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050218 บ้านห้วยชัน

2687 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050220 บ้านโคกสูงวิทยา

2688 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050226 บ้านนาก้านเหลือง

2689 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050252 บ้านพระบาท

2690 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050224 บ้านเรือ

2691 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050248 บ้านหัน

2692 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050253 บ้านหว้าทอง

2693 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050251 บ้านห้วยบง

2694 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050228 อนุบาลภูเวียง

2695 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050237 บ้านโคกไร่

2696 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050238 บ้านถ้ําแข้

2697 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050235 บ้านสงเปือย

2698 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050236 บ้านอ่างศิลา



2699 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050244 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา

2700 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050245 บ้านวังขอนแดง

2701 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050239 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา

2702 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050242 บ้านหนองกุงธนสารโศภน

2703 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น ภูเวียง 40050240 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา

2704 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ภูเวียง 40052017 ภูเวียงวิทยาคม

2705 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ภูเวียง 40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม

2706 สพม. เขต  25 ขอนแก่น ภูเวียง 40052020 เวียงนครวิทยาคม

2707 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050179 บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์

2708 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050152 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์

2709 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050148 บ้านผานํ้าเท่ียง

2710 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050149 บ้านบริบูรณ์

2711 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050175 บ้านป่าน

2712 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050150 บ้านพงษ์

2713 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050144 ชุมชนบ้านส่ีแยกโนนหัวนา

2714 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050145 ท่ากุญชร

2715 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050146 บ้านนาจานนาเจริญ

2716 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050141 โนนสําราญหนองหญ้าขาว

2717 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050134 บ้านสารจอดร่องกลอง

2718 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050135 หนองกระบือวิทยาคม

2719 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050142 แสงบัวทอง

2720 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050136 บ้านซํายาง

2721 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050156 บ้านโนนงาม

2722 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050153 บ้านสวนสวรรค์

2723 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050157 ภูห่านศึกษา

2724 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050159 บ้านหนองปลาซิว

2725 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050160 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม

2726 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050161 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์

2727 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050162 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่

2728 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050163 บ้านปากห้วยฝาง

2729 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050164 บ้านโสกหาดสวรรค์

2730 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050165 บ้านห้วยทรายขาว

2731 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050180 บ้านโคกป่ากุง

2732 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050166 บ้านท่าช้าง

2733 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050176 อนุบาลสีชมพู

2734 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050177 บ้านหนองตาไก้พิทยา

2735 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050168 บ้านขม้ินโนนหัวนา



2736 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050169 บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ

2737 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050170 บ้านโคกม่วง

2738 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050171 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)

2739 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050172 บ้านศรีสุข

2740 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050173 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว

2741 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050182 บ้านสันติสุข

2742 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050183 บ้านหนองโก

2743 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050184 โสกเต็นวิทยาคม

2744 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050154 บ้านโสกจานนาดี

2745 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050185 บ้านหนองแดง

2746 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050186 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์

2747 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050143 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม

2748 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050137 บ้านซําจําปา

2749 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050155 บ้านใหม่โสกส้มกบ

2750 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050151 บ้านผาขาม

2751 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050138 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง

2752 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050139 อ่างทองวิทยาคม

2753 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น สีชมพู 40050140 บ้านนาอุดม

2754 สพม. เขต  25 ขอนแก่น สีชมพู 40052013 นาจานศึกษา

2755 สพม. เขต  25 ขอนแก่น สีชมพู 40052014 ผาขามวิทยายน

2756 สพม. เขต  25 ขอนแก่น สีชมพู 40052015 หนองตาไก้ศึกษา

2757 สพม. เขต  25 ขอนแก่น สีชมพู 40052016 ซํายางวิทยายน

2758 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050051 บ้านนาหว้า

2759 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050052 บ้านป่าเส้ียว

2760 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050053 บ้านเม็ง

2761 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050047 บ้านสว่างดอนช้าง

2762 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050048 บ้านหนองกุงมนศึกษา

2763 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050049 บ้านหนองโนประชาสรรค์

2764 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050050 บ้านหนองแสงสามัคคี

2765 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050045 บ้านหาด

2766 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050010 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง

2767 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050066 บ้านสะอาด

2768 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050012 หนองหอยเทพเทวัญ

2769 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050013 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน

2770 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050014 บ้านหัวบึงสว่าง

2771 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050039 บ้านกง(ประชานุกูล)

2772 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050043 โพธ์ิตากวิทยา



2773 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050041 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธ์ิ

2774 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050040 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์

2775 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050038 บ้านหนองสระ

2776 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050044 หนองแสงวิทยาสรรค์

2777 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050008 บ้านกุดกว้าง

2778 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050009 บ้านขนวนนคร

2779 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050004 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล

2780 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050026 บ้านนาเปือย

2781 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050005 บ้านโนนดู่

2782 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050027 บ้านโนนทันวิทยา

2783 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050029 บ้านร่องสมอ

2784 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050030 บ้านหว้า

2785 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050031 บ้านห้วยม่วง

2786 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050015 บ้านกุดแคน

2787 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050016 บ้านกุดเลา

2788 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050017 บ้านโนนทอง

2789 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050018 บ้านฝางน้อย

2790 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050019 บ้านภูมูลเบ้า

2791 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050020 บ้านสระพังข่า

2792 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050021 บ้านหนองเขื่อนช้าง

2793 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050022 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์

2794 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050023 บ้านห้วยอรุณหินลาด

2795 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050024 บ้านห้วยทรายทอง

2796 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050032 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา

2797 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050006 บ้านโคกกลางหนองแปน

2798 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050033 บ้านดอนหันโนนหินแห่

2799 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050034 บ้านโนนจ่ันห้วยแสงพรสวรรค์

2800 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050007 โนนฟันเรือบะยาววิทยา

2801 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050035 โนนสะอาดพิทยา

2802 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050002 บ้านสําราญหินลาด

2803 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050003 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

2804 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050036 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง

2805 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050037 บ้านโนนหนองแวง

2806 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050060 ชุมชนหนองเรือ

2807 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050025 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร

2808 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050061 บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา

2809 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050062 บ้านฟ้าเหล่ือม



2810 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050063 หนองกุงประชารัฐบํารุง

2811 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050001 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์

2812 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050064 หนองไฮประชารัฐ

2813 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050065 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์

2814 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050056 บ้านดอนแขม

2815 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050057 บ้านดอนหันสระบัว

2816 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050058 บ้านนาง้ิว

2817 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050059 บ้านยางคํา

2818 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050054 บ้านหนองแวงภูเขา

2819 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050055 บ้านหนองหว้าประชารัฐ

2820 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองเรือ 40050046 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง

2821 สพม. เขต  25 ขอนแก่น หนองเรือ 40052001 หนองเรือวิทยา

2822 สพม. เขต  25 ขอนแก่น หนองเรือ 40052002 จระเข้วิทยายน

2823 สพม. เขต  25 ขอนแก่น หนองเรือ 40052003 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา

2824 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050268 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์

2825 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050269 บ้านกุดธาตุ

2826 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050270 บ้านโคกนาฝาย

2827 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050271 บ้านนาดี

2828 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050272 บ้านสะอาด

2829 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050273 บ้านหัวภู

2830 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050274 หนองแวงวิทยา

2831 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050275 บ้านขนวน

2832 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050276 บ้านศาลาดิน

2833 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050277 บ้านหนองกุงคชสาร

2834 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050282 บ้านหนองนาคํา

2835 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050278 บ้านหนองพู่วังหินซา

2836 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050280 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า

2837 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050281 บ้านหนองหอย

2838 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น หนองนาคํา 40050279 บ้านคึมชาติประชาสรรค์

2839 สพม. เขต  25 ขอนแก่น หนองนาคํา 40052022 หนองนาคําวิทยาคม

2840 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น เวียงเก่า 40050219 ภูเวียงวิทยายน

2841 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น เวียงเก่า 40050221 บ้านแดง

2842 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น เวียงเก่า 40050222 โพธ์ิทองหนองเตาปูนวิทยา

2843 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น เวียงเก่า 40050229 บ้านหนองขาม

2844 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น เวียงเก่า 40050194 จตุรคามรังสรรค์

2845 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น เวียงเก่า 40050195 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี

2846 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น เวียงเก่า 40050230 บ้านเมืองเก่า



2847 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น เวียงเก่า 40050231 บ้านหินร่อง

2848 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น เวียงเก่า 40050232 บ้านหนองนาคําประชานุเคราะห์

2849 สพป.ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น เวียงเก่า 40050233 บ้านหนองบัว

2850 สพม. เขต  25 ขอนแก่น เวียงเก่า 40052019 เวียงวงกตวิทยาคม

2851 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010023 อนุบาลจันทบุรี

2852 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010013 บ้านคลองนํ้าใส

2853 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010014 บ้านแก้ว

2854 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010025 บ้านชําโสม

2855 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010026 วัดแสลง

2856 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010024 สฤษดิเดช

2857 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010015 วัดโยธานิมิต

2858 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010017 วัดสิงห์

2859 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010018 วัดพลับ

2860 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010019 บ้านท่าแฉลบ

2861 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010011 วัดจันทนาราม

2862 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010020 วัดดอนตาล

2863 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010021 วัดพลับพลา

2864 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010022 วัดโป่งแรด

2865 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010008 วัดทองท่ัว

2866 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010009 วัดเนินสูง

2867 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010006 วัดคมบาง

2868 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010027 วัดหนองบัว

2869 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010028 วัดเสม็ดงาม

2870 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010029 วัดเนินโพธ์ิ

2871 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010012 วัดไผ่ล้อม

2872 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010001 วัดเกาะขวาง

2873 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010002 วัดเกาะตะเคียน

2874 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธ์ิ)

2875 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010007 วัดเนินยาง

2876 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22010005 วัดเขาน้อย

2877 สพม. เขต  17 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

2878 สพม. เขต  17 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22012003 ศรียานุสรณ์

2879 สพม. เขต  17 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22012002 บางกะจะ

2880 สพม. เขต  17 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22012004 เบญจมานุสรณ์

2881 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010042 วัดบูรพาพิทยาราม

2882 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010038 บ้านคลองกะพง

2883 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010040 บ้านเนินดินแดง



2884 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010041 บ้านมาบโอน

2885 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010065 วัดสามผาน

2886 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010063 ไทยรัฐวิทยา 14

2887 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010054 วัดตะกาดเง้า

2888 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010051 วัดหนองคัน

2889 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010052 วัดแขมหนู

2890 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010050 บ้านสังข์ทอง

2891 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้า

2892 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010056 วัดทุ่งเบญจา

2893 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010057 บ้านสะพานเลือก

2894 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010030 บ้านศรัทธาตะพง

2895 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010031 บ้านท่าปก

2896 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010032 บ้านตาเลียว

2897 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010033 บ้านวังปลา

2898 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010034 บ้านแก่งน้อย

2899 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010036 บ้านเขาแก้ววิทยา

2900 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010045 วัดคลองขุด

2901 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010046 วัดหมูดุด

2902 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010047 บ้านเจ้าหลาว

2903 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010049 บ้านเตาหม้อ

2904 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010059 วัดรําพัน

2905 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010060 วัดท่าศาลา

2906 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010061 บ้านไร่เก่า

2907 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010043 วัดเสม็ดโพธ์ิศรี

2908 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี ท่าใหม่ 22010044 วัดโขมง

2909 สพม. เขต  17 จันทบุรี ท่าใหม่ 22012005 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล)

2910 สพม. เขต  17 จันทบุรี ท่าใหม่ 22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

2911 สพม. เขต  17 จันทบุรี ท่าใหม่ 22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม

2912 สพม. เขต  17 จันทบุรี ท่าใหม่ 22012008 สะพานเลือกวิทยาคม

2913 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010073 วัดเขาวงกต

2914 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อย

2915 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010079 บ้านวังไม้แดง

2916 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010080 บ้านซอยสอง

2917 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010075 บ้านเนินจําปา

2918 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010076 บ้านวังอีแอ่น

2919 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010077 บ้านบ่อไฟไหม้

2920 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010078 บ้านคลองครก



2921 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010066 บ้านช่องกะพัด

2922 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010071 วัดขุนซ่อง

2923 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010067 วัดแก่งหางแมว

2924 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010081 บ้านประแกต

2925 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010070 บ้านโคกวัด

2926 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010068 บ้านโป่งวัว

2927 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010069 บ้านหนองบัวทอง

2928 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี แก่งหางแมว 22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

2929 สพม. เขต  17 จันทบุรี แก่งหางแมว 22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร

2930 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010082 วัดหนองแหวน

2931 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010101 วัดท่าแคลง

2932 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010099 วัดสนามไชย

2933 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010100 บ้านหนองหงส์

2934 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010083 วัดโขดหอย

2935 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010084 วัดนาซา

2936 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010088 วัดหนองไทร

2937 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010094 บ้านห้วงกระแจะ

2938 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010095 วัดวังหิน

2939 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010096 วัดหนองสีงา

2940 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010093 วัดวังเวียน

2941 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010097 บ้านคลองลาว

2942 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010092 วัดโพธ์ิลังกามิตรภาพท่ี 171

2943 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010086 วัดช้างข้าม

2944 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010089 บ้านเขามะปริง

2945 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010085 บ้านยางระหง

2946 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010090 วัดนายายอาม

2947 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี นายายอาม 22010091 บ้านต้นกระบก

2948 สพม. เขต  17 จันทบุรี นายายอาม 22012010 นายายอามพิทยาคม

2949 สพม. เขต  17 จันทบุรี นายายอาม 22012011 มัธยมท่าแคลง

2950 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020001 วัดเกวียนหัก

2951 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020010 วัดตะปอนใหญ่

2952 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020011 วัดตะปอนน้อย

2953 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020012 บ้านหนองเสม็ด

2954 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020029 วัดวันยาวล่าง

2955 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020027 วัดซ้ึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

2956 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020002 วัดซ้ึงบน

2957 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020003 วัดอิม้ัง



2958 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020004 บ้านช้างข้าม

2959 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020009 บ้านตรอกนอง

2960 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020015 วัดวังสรรพรส

2961 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020024 วัดมาบไผ่

2962 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020026 วัดเวฬุวัน

2963 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020006 วัดตกพรม

2964 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020007 วัดสะตอน้อย

2965 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020018 บ้านบ่อเวฬุ

2966 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020019 บ้านเขาทอง

2967 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020020 บ้านโชคดี

2968 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020013 บ้านบ่อ

2969 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020014 มิตรภาพ 20

2970 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020016 บ้านหนองระหาน

2971 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020017 บ้านทรัพย์สินพูน

2972 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020023 วัดบางชัน

2973 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020021 วัดเกาะจิก

2974 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี ขลุง 22020022 บ้านท่าขาหย่าง

2975 สพม. เขต  17 จันทบุรี ขลุง 22022003 ขลุงรัชดาภิเษก

2976 สพม. เขต  17 จันทบุรี ขลุง 22022002 บ่อวิทยาคาร

2977 สพม. เขต  17 จันทบุรี ขลุง 22022001 ตกพรมวิทยาคาร

2978 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020065 บ้านมะขาม

2979 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020071 วัดบ้านอ่าง

2980 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020064 บ้านทุ่งบอน

2981 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020067 วัดวังจะอ้าย

2982 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020069 วัดขนุน

2983 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020058 วัดนํ้ารัก

2984 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020056 วัดทุ่งเพล

2985 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020057 บ้านวังตัก

2986 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020060 บ้านหนองสลุด

2987 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020061 วัดมะทาย

2988 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020062 วัดโป่ง

2989 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี มะขาม 22020063 บ้านทัพนคร

2990 สพม. เขต  17 จันทบุรี มะขาม 22022007 มะขามสรรเสริญ

2991 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020082 วัดปากนํ้า (ประสาทวิทยาคาร)

2992 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020083 ปากนํ้าแหลมสิงห์

2993 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020084 วัดท่าหัวแหวน

2994 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020085 วัดท่าเขา



2995 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020081 บ้านคลองกลอย

2996 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020077 วัดบางกะไชย

2997 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020078 บ้านแหลมสิงห์

2998 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020079 วัดบางสระเก้า

2999 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020086 พล้ิว

3000 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020087 บ้านนํ้าตกพล้ิว

3001 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020089 วัดหนองช่ิม

3002 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020091 บ้านอีมุย

3003 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020072 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

3004 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020073 วัดเขาตาหน่วย

3005 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22020074 บ้านคลองใหญ่

3006 สพม. เขต  17 จันทบุรี แหลมสิงห์ 22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

3007 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020047 วัดทับไทร

3008 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020048 บ้านทุ่งม่วง

3009 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020046 วัดพังงอน

3010 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020035 บ้านทุ่งกร่าง

3011 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020034 บ้านดงจิก

3012 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020045 บ้านคลองตาคง

3013 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020049 บ้านคลองคต

3014 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020039 บ้านโป่งนํ้าร้อน

3015 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020040 บ้านใหม่

3016 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020041 บ้านเขาหอม

3017 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020042 บ้านทรัพย์ประเมิน

3018 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020043 บ้านสามสิบพัฒนา

3019 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020030 บ้านหนองบอน

3020 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020031 วัดผักกาด

3021 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020032 บ้านคลองใหญ่

3022 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020033 บ้านป่าวิไล

3023 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020036 บ้านเนินดินแดง

3024 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020037 บ้านแหลม

3025 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020052 บ้านโพธ์ิ

3026 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020038 บ้านปั้นหม้อ

3027 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020053 บ้านแปลง

3028 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020054 บ้านจางวาง

3029 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020055 บ้านนาสนาดก์

3030 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020050 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี

3031 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22020051 บ้านคลองบอน



3032 สพม. เขต  17 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22022005 โป่งนํ้าร้อนวิทยาคม

3033 สพม. เขต  17 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22022006 หนองตาคงพิทยาคาร

3034 สพม. เขต  17 จันทบุรี โป่งนํ้าร้อน 22022004 เครือหวายวิทยาคม

3035 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020092 บ้านตามูล

3036 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020093 วัดสําโรง

3037 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020094 สังวาลย์วิทย์ 6

3038 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020110 บ้านทรัพย์เจริญ

3039 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020111 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2

3040 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020104 บ้านซับตารี

3041 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020112 บ้านสวนส้ม

3042 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020095 บ้านประตง(อนุบาลอ.สอยดาว)

3043 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020096 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

3044 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020106 โฆวินฑะ

3045 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020105 หนองมะค่า

3046 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020103 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี

3047 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020108 บ้านเขาแก้ว

3048 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020107 บ้านกระทิงทอง

3049 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020100 บ้านทับช้าง

3050 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020101 บ้านไทรงาม

3051 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020109 บ้านตาเรือง

3052 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020098 บ้านทับสงฆ์

3053 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020102 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2

3054 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี สอยดาว 22020099 บ้านโป่งเจริญชัย

3055 สพม. เขต  17 จันทบุรี สอยดาว 22022009 สอยดาววิทยา

3056 สพม. เขต  17 จันทบุรี สอยดาว 22022010 ทุ่งขนานวิทยา

3057 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22020124 วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)

3058 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22020119 บ้านเนินมะหาด

3059 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22020125 บ้านคลองนํ้าเป็น

3060 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22020117 บ้านชากไทย

3061 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22020123 วัดพลวง

3062 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22020116 บ้านจันทเขลม

3063 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22020120 วัดตะเคียนทอง

3064 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22020113 วัดนํ้าขุ่น

3065 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22020114 วัดคลองพลู

3066 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22020121 วัดคลองตะเคียน

3067 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22020115 วัดทุ่งกบิล

3068 สพม. เขต  17 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22022011 คิชฌกูฏวิทยา



3069 สพม. เขต  17 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22022012 คลองพลูวิทยา

3070 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22022013 ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

3071 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010042 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

3072 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010015 วัดเทพนิมิตร

3073 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010016 วัดประตูนํ้าท่าไข่

3074 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010025 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา

3075 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010017 วัดนิโครธาราม

3076 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010024 วัดเท่ียงพิมลมุข

3077 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010021 บ้านบางแก้ว

3078 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010022 วัดเกาะจันทาราม

3079 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010023 วัดสมานรัตนาราม

3080 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010001 วัดจุกเฌอ

3081 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010026 วัดดอนทอง

3082 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010033 วัดทด

3083 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010003 วัดพรหมสุวรรณ

3084 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010027 บ้านวนท่าแครง

3085 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010036 วัดบางพระ

3086 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010034 วัดโพธาราม

3087 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010035 วัดบางปรง

3088 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010018 วัดบ้านนา

3089 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010028 วัดเกาะ

3090 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010029 วัดแพรกนกเอ้ียง

3091 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010030 บ้านแขวงกล่ัน

3092 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010002 วัดชนะสงสาร

3093 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010039 วัดนครเน่ืองเขต

3094 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010041 วัดหนามแดง

3095 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010011 บ้านคลองเจ้า

3096 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010031 วัดบางปลานัก

3097 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010013 วัดคู้เกษมสโมสร

3098 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010040 บ้านวังตะเคียน

3099 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010004 วัดจรเข้น้อย

3100 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010005 สุเหร่าลาดนํ้าขาว

3101 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010006 สุเหร่าสมอเซ

3102 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010012 สุเหร่าหลวงแพ่ง

3103 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010007 สุเหร่าคลองใหญ่

3104 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010008 บ้านเกาะดอน

3105 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010009 ตลาดเปร็ง



3106 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010014 วัดไชยธารา

3107 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24010010 แพ่งพิทยาภูมิ

3108 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์

3109 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24012002 ดัดดรุณี

3110 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24012003 พุทธโสธร

3111 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24012004 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา

3112 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

3113 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24012006 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4

3114 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24012007 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี

3115 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24012008 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

3116 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 24012009 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

3117 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010065 ประชาฤกษ์สมบูรณ์

3118 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010066 บึงเทพยา

3119 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010068 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17

3120 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010069 สุเหร่าแคราย

3121 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010076 สิทธิสุนทรอุทิศ

3122 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010077 วัดบางสาย

3123 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010079 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบํารุง

3124 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010080 วัดญาณรังษาราม

3125 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010060 ปากคลองบางขนาก

3126 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010062 วัดเกตุสโมสร

3127 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010064 วัดประชาบํารุง

3128 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010081 สะแกโดดประชาสรรค์

3129 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010082 วัดบางไทร

3130 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010078 วัดตะพังคลี

3131 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010095 บึงสิงโต

3132 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010096 วัดคลอง 18

3133 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010093 วัดพุทธอุดมวิหาร

3134 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010094 สุเหร่าคลอง 18

3135 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010092 สุเหร่าคลอง 19

3136 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010089 ปากบึงสิงโต

3137 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010090 วัดโพธ์ิแสงกาญจนราษฎร์

3138 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010054 ตลาดคลอง 16

3139 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010055 เฉลิมช่วงวิทยาทาน

3140 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010056 วัดรามัญ

3141 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010057 สุเหร่าปากคลอง 20

3142 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010058 สุเหร่าดอนกลาง



3143 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010059 สุเหร่าคู้

3144 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010052 สุเหร่าลําชะล่า

3145 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010053 สุเหร่าสมอเอก

3146 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010049 บ้านดอนเกาะกา

3147 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010050 บ้านบึงพระอาจารย์

3148 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010043 บ้านคลอง 21

3149 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010044 บ้านปลายคลอง 20

3150 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010045 วัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์

3151 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010046 วัดราษฎร์บํารุงศักดิ์

3152 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010047 สุเหร่าดอนเกาะกา

3153 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010048 วัดบึงตาหอม

3154 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010091 สุเหร่าคลอง 20

3155 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010070 สกุลดีประชาสรรค์

3156 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010071 วัดบึงนํ้ารักษ์

3157 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010072 สุเหร่าคลอง 15

3158 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010073 สุเหร่าดารุลนาอีม

3159 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010074 สุเหร่าคลองหกวา

3160 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010075 สุเหร่าคลอง 14

3161 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010083 วัดไผ่ดํา

3162 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010084 วัดหลวงแพ่ง

3163 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010085 วัดสว่างอารมณ์

3164 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010086 วัดคลองเจ้า

3165 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010087 วัดแคราย

3166 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010088 วัดบึงทองหลาง

3167 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24010051 วัดสุวรรณเตมีย์

3168 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24012010 บางนํ้าเปรี้ยววิทยา

3169 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม

3170 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24012012 หมอนทองวิทยา

3171 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24012013 ไผ่ดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

3172 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 24012014 การทํามาหากินวัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง

3173 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010107 วัดล่าง

3174 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010108 วัดบน

3175 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010109 พระพิมลเสนี

3176 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010101 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10

3177 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010098 วัดบางแสม

3178 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010099 คลองพานทอง

3179 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010110 พรหมานุเคราะห์



3180 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010111 สามัคคีราษฎร์บํารุง

3181 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010119 แสมขาววิทยาคาร

3182 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010120 วัดสองคลอง

3183 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010121 บ้านสีล้ง

3184 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010122 สกัด 80

3185 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010125 สกัด 40

3186 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010126 วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม

3187 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010127 คลองตาเอ่ียม

3188 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010115 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

3189 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010117 วัดบางสมัคร

3190 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010118 วัดพิมพาวาส

3191 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010102 จันทร์เจริญ

3192 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010106 วัดบางเกลือ

3193 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010105 วัดลาดยาว

3194 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010128 วัดสุคันธศีลาราม

3195 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010103 ประกอบราษฎร์บํารุง

3196 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010104 วัดท่าสะอ้าน

3197 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010124 วัดสุขาราม

3198 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010123 คลองขวาง

3199 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010097 วัดเขาดิน

3200 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010113 วัดบางผ้ึง

3201 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24010114 บ้านบางข้าว

3202 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24012015 บางปะกง(บวรวิทยายน)

3203 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010151 วัดอินทาราม

3204 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010137 วัดประศาสน์โสภณ

3205 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010152 วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บํารุง)

3206 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010136 วัดดอนทราย

3207 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010147 วัดสามกอ

3208 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010145 วัดกระทุ่ม

3209 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010144 วัดพิพิธประสาทสุนทร

3210 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010150 วัดแสนภูดาษ

3211 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010140 วัดผาณิตาราม

3212 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010154 วัดอรัญญิการาม

3213 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010155 วัดศรีมงคล

3214 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010132 วัดพนมพนาวาส

3215 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010133 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

3216 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010134 วัดลาดบัว



3217 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010149 วัดประชาบํารุงกิจ

3218 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010153 วัดหนองกระสังสามัคคี

3219 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010141 วัดสนามจันทร์

3220 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010142 วัดคลองบ้านโพธ์ิ

3221 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010143 วัดคลองต้นหมัน

3222 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010138 วัดเทพราช

3223 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010139 วัดกลางราษฎร์บํารุง

3224 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010135 วัดใหม่ประเวศ

3225 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010129 วัดคลองสวน

3226 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010130 สุเหร่าเกาะไร่

3227 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24010131 สุเหร่าจรเข้น้อย

3228 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24012016 พุทธิรังสีพิบูล

3229 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24012018 ผาณิตวิทยา

3230 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24012017 วิทยาราษฎร์รังสรรค์

3231 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ 24012019 ศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา

3232 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020008 วัดปากนํ้า

3233 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020019 วัดหัวไทร

3234 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020001 สุตะโชติประชาสรรค์

3235 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020002 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์

3236 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020007 วัดกกสับ

3237 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020021 วัดคูมอญ

3238 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020017 วัดเสม็ดเหนือ

3239 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020010 วัดเสม็ดใต้

3240 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020011 วัดสนามช้าง

3241 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020015 วัดศรีสุตาราม

3242 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020012 วัดหัวสวน

3243 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020013 บ้านหนองโสน

3244 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020009 วัดสาวชะโงก

3245 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020006 วัดใหม่บางคล้า

3246 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020014 บ้านปลายคลอง

3247 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020003 วัดบางกระเจ็ด

3248 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020018 วัดลาดบัวขาว

3249 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020004 วัดสามแยก

3250 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020020 วัดทางข้ามน้อย

3251 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24020005 วัดบางกระดาน

3252 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24022001 วัดเปี่ยมนิโครธาราม

3253 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24022002 บางคล้าพิทยาคม



3254 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020054 วัดท่าเกวียน

3255 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020053 ไพบูลย์ประชานุกูล

3256 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020055 วัดนาเหล่าบก

3257 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020057 วัดต้นตาล

3258 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020058 วัดหนองปาตอง

3259 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020056 วัดแหลมไผ่ศรี

3260 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020046 วัดหนองเค็ด

3261 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020043 วัดโคกหัวข้าว

3262 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020044 วัดดอนทอง

3263 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020045 วัดท่าลาดเหนือ

3264 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020038 สว่างศรัทธาธรรมสถาน

3265 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020030 วัดดอนขี้เหล็ก

3266 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020039 วัดลํามหาชัย

3267 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020022 วัดพงษาราม

3268 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020023 บ้านแหลมตะคร้อ

3269 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020024 วัดหนองเสือ

3270 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020025 วัดชายเคืองวนาราม

3271 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020026 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)

3272 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020027 วัดนาน้อย

3273 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020029 บ้านไร่ดอน

3274 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020063 วัดหนองแหน

3275 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020064 วัดดงยาง

3276 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020065 วัดหนองบัว

3277 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020059 วัดบึงกระจับ

3278 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020060 วัดสระสองตอน

3279 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020061 วัดสุวรรณคีรี

3280 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020062 วัดบ้านซ่อง

3281 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020047 วัดธารพูด

3282 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020048 วัดหัวกระสังข์

3283 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020049 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม

3284 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020040 วัดหนองปรือ

3285 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020050 บ้านหนองหว้า

3286 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020041 บ้านหนองแสง

3287 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020051 บ้านหนองสองห้อง

3288 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020052 บ้านเขาหินซ้อน

3289 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020031 บ้านชําขวาง

3290 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020032 บ้านปรือวาย



3291 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020033 บ้านม่วงโพรง

3292 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020034 วัดแหลมเขาจันทร์

3293 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020035 บ้านห้วยหิน

3294 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020036 บ้านหนองกลางดง

3295 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24020037 บ้านหนองเหียง

3296 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24022005 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)

3297 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24022003 หนองแหนวิทยา

3298 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

3299 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020076 วัดดอนท่านา

3300 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020077 บางพะเนียง

3301 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020078 บ้านอ่างทอง

3302 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020079 บ้านท่าม่วง

3303 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020080 บ้านยางแดง

3304 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020081 บ้านหนองยาง

3305 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020082 บ้านสระไม้แดง

3306 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020108 บ้านห้วยหิน

3307 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020109 บ้านลาดกระทิง

3308 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020083 บ้านห้วยนํ้าใส

3309 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020084 ไทยรัฐวิทยา 41

3310 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020110 บ้านท่าซุง

3311 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020111 บ้านห้วยนํ้าทรัพย์

3312 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020106 บ้าน ก.ม.7

3313 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020107 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง

3314 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020105 สวนป่าอุปถัมภ์

3315 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020090 วัดชําป่างาม

3316 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020091 บ้านนาโพธ์ิ

3317 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020092 บ้านท่ากระดาน

3318 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020093 บ้านกระบกเตี้ย

3319 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020085 บ้านท่าเลียบ

3320 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020086 บ้านนา

3321 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020087 บ้านโป่งเจริญ

3322 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020088 บ้านหินแร่

3323 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020094 บ้านสุ่งเจริญ

3324 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020095 บ้านโปร่งเกตุ

3325 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020096 บ้านโปร่งตาสา

3326 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020089 บ้านทุ่งส่อหงษา

3327 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020101 บ้านวังคู



3328 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020102 บ้านอ่างตะแบก

3329 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020103 บ้านโคกตะเคียนงาม

3330 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020104 บ้านมาบนาดี

3331 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020097 บ้านท่าทองดํา

3332 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020098 บ้านคลองอุดม

3333 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020099 บ้านคลองยายสร้อย

3334 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24020100 บ้านหนองใหญ่

3335 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24022007 สนามชัยเขต

3336 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020119 ไม้แก้วประชานุเคราะห์

3337 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020120 ไทรทองอุปถัมภ์

3338 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020127 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

3339 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020128 บ้านหนองนํ้าขาวเจริญราษฎร์

3340 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020129 บ้านเขาสะท้อน

3341 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020125 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บํารุง

3342 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020126 วัดหนองไม้แก่น

3343 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020121 วัดวังกะจะ

3344 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020122 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์

3345 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020123 วัดวังเย็น

3346 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020124 หนองปรือประชาสรรค์

3347 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020116 วัดแปลงยาว

3348 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020117 ตลาดบางบ่อ

3349 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020118 บ้านคลองสอง

3350 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020130 วัดหัวสําโรง

3351 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020131 บ้านหนองสทิต

3352 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020132 วัดอ่าวช้างไล่

3353 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020112 วัดสวรรค์นิมิต

3354 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020114 บ้านเนินไร่

3355 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24020115 วัดไผ่แก้ว

3356 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24022009 ไผ่แก้ววิทยา

3357 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24022010 หนองไม้แก่นวิทยา

3358 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24022011 แปลงยาวพิทยาคม

3359 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24020066 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน

3360 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24020067 วัดหินดาษ

3361 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24020068 วัดสะแกงาม

3362 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24020069 วัดนํ้าฉ่า

3363 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24020070 บ้านท่าโพธ์ิ

3364 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24020073 วัดบางคา



3365 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24020072 วัดแสนภุมราวาส

3366 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24020071 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)

3367 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24020074 วัดไผ่ขวาง

3368 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24022006 ราชสาส์นวิทยา

3369 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020144 บ้านท่ากลอย

3370 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020145 วัดทุ่งยายชี

3371 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020146 บ้านหนองปรือกันยาง

3372 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020147 บ้านท่าคาน

3373 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020142 บ้านวังหิน

3374 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020148 บ้านหนองประโยชน์

3375 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020149 บ้านอ่างเตย

3376 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020150 วัดเทพพนาราม

3377 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020143 บ้านหนองปลาซิว

3378 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020133 บ้านกรอกสะแก

3379 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020138 บ้านทุ่งส่าย

3380 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020134 บ้านหนองคอก

3381 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020139 บ้านหนองขาหยั่ง

3382 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020140 บ้านธรรมรัตน์ใน

3383 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020141 บ้านศรีเจริญทอง

3384 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020135 บ้านห้วยตะปอก

3385 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020136 บ้านร่มโพธ์ิทอง

3386 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020137 บ้านเทพประทาน

3387 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020151 สียัดพัฒนา

3388 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24020152 บ้านอ่างเสือดํา

3389 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24022012 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

3390 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24020162 วัดบางโรง

3391 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24020157 วัดบ้านกล้วย

3392 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24020156 วัดคลองเขื่อน

3393 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24020158 ราษฎรนุกูล

3394 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24020159 วัดบางตลาด

3395 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24020163 วัดสามร่ม

3396 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24020153 วัดก้อนแก้ว

3397 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24020154 ก้อนแก้วราษฎร์บํารุง

3398 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24020155 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์

3399 สพม. เขต   6 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24022013 ก้อนแก้วพิทยาคม

3400 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010010 อนุบาลชลบุรี

3401 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010011 อนุบาลวัดอุทยานนที



3402 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010008 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)

3403 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010009 อนุบาลวัดช่องลม

3404 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010029 วัดศรีพโลทัย

3405 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010027 บ้านห้วยสาลิกา

3406 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010028 อนุบาลวัดอู่ตะเภา

3407 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010001 วัดบุญญราศรี

3408 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010020 วอนนภาศัพท์

3409 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010021 วัดบางเป้ง

3410 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010022 บ้านแหลมแท่น

3411 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010023 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

3412 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010036 บ้านไร่ใหหลํา

3413 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010037 วัดราษฏร์ศรัทธา

3414 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010038 วัดตาลล้อม

3415 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010006 นาป่ามโนรถ

3416 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010007 วัดราษฏร์สโมสร

3417 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010004 วัดท้องคุ้ง

3418 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010005 วัดนาเขื่อน

3419 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010003 วัดดอนดํารงธรรม

3420 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010016 วัดสํานักบก

3421 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010012 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)

3422 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010039 พระตําหนักมหาราช

3423 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010018 วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)

3424 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010019 วัดเตาปูน

3425 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010034 บ้านห้วยกะปิ

3426 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010033 บ้านชากพุดซา

3427 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010040 บ้านปากคลองโรงนาค

3428 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010013 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

3429 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010014 บ้านสวนอุดมวิทยา

3430 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010025 วัดผาสุการาม

3431 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010030 ชุมชนวัดหนองรี

3432 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010024 บ้านหนองตะโก

3433 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010015 วัดธรรมนิมิตต์

3434 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010026 บ้านวังตะโก

3435 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010031 บ้านช่องมะเฟือง

3436 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20010032 บ้านหัวโกรก

3437 สพม. เขต  18 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20012001 ชลบุรี (สุขบท)

3438 สพม. เขต  18 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20012002 ชลราษฎรอํารุง



3439 สพม. เขต  18 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20012003 ชลกันยานุกูล

3440 สพม. เขต  18 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20012004 ชลกันยานุกูล แสนสุข

3441 สพม. เขต  18 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20012005 บ้านสวน(จ่ันอนุสรณ์)

3442 สพม. เขต  18 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20012006 ชลราษฎรอํารุง 2

3443 สพม. เขต  18 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

3444 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เมืองชลบุรี 20012008 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

3445 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010052 บ้านเขาแรต

3446 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010053 บ้านมาบไผ่

3447 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010054 บ้านห้วยยาง

3448 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010055 บ้านเกาะไม้แหลม

3449 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010059 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)

3450 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010060 บ้านเขาดิน

3451 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010058 บ้านหนองซํ้าซาก

3452 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010048 อนุบาลบ้านบึง(อํานาจคุณูปถัมภ์)

3453 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010049 บ้านหนองปลาไหล

3454 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010050 บ้านมาบกรูด

3455 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010051 บ้านห้วยมะไฟ

3456 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010045 วัดหนองนํ้าเขียว

3457 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010061 วัดหนองบอนแดง

3458 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010063 วัดหนองยาง

3459 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010072 วัดอรุณรังษี

3460 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010056 บ้านหนองเขิน

3461 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010057 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)

3462 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010073 วัดหนองชันจันทนาราม

3463 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010074 บ้านตาลดํา

3464 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010075 บ้านบึงกระโดน

3465 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010076 ชุมชนบ้านอ่างเวียน

3466 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010066 บ้านหนองปรือ

3467 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010071 วัดคลองใหญ่

3468 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010064 บ้านหนองไผ่แก้ว

3469 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010068 บ้านเนินโมก

3470 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010069 บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)

3471 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010067 วัดเขาไผ่(เช่ียววิทยาคุณ)

3472 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010065 บ้านป่ายุบ

3473 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010046 บ้านหม่ืนจิต

3474 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010047 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ

3475 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010042 บ้านมาบลําบิด



3476 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010043 บ้านโสม

3477 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี บ้านบึง 20010044 บ้านมาบคล้า

3478 สพม. เขต  18 ชลบุรี บ้านบึง 20012009 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)

3479 สพม. เขต  18 ชลบุรี บ้านบึง 20012010 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)

3480 สพม. เขต  18 ชลบุรี บ้านบึง 20012012 คลองก่ิวยิ่งวิทยา

3481 สพม. เขต  18 ชลบุรี บ้านบึง 20012011 จุฬาภรราชวิทยาลัย ชลบุรี

3482 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010086 อนุบาลหนองใหญ่

3483 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010087 บ้านหนองผักหนาม

3484 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010088 บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)

3485 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010089 บ้านหนองประดู่

3486 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010081 ชุมชนบ้านคลองพลู

3487 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010078 บ้านชากนา

3488 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010080 บ้านคลองตะเคียน

3489 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010079 บ้านคลองสิบแปด

3490 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010082 บ้านหนองเสือช้าง

3491 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010083 วัดเฉลิมลาภ

3492 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010084 บ้านท่าจาม

3493 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี หนองใหญ่ 20010085 บ้านห้วยมะระ

3494 สพม. เขต  18 ชลบุรี หนองใหญ่ 20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

3495 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020025 อนุบาลพนัสศึกษาลัย

3496 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020043 วัดเซิดสําราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)

3497 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020044 วัดบ้านศาลา

3498 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020065 วัดบ้านกลาง

3499 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020064 วัดหน้าพระธาตุ

3500 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020031 วัดใหม่ท่าโพธ์ิ

3501 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020029 บ้านหนองหัวหมู(บํารุงราษฎร์อุปถัมภ์)

3502 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020052 บ้านหนองขยาด

3503 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020051 วัดหนองม่วงใหม่

3504 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020046 ชุมชนวัดโบสถ์

3505 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020045 วัดกลางคลองหลวง

3506 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020047 วัดหลวงพรหมาวาส

3507 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020026 วัดโคกเพลาะ

3508 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020027 วัดเนินตามาก

3509 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020074 วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)

3510 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020072 บ้านแปลงกระถิน

3511 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020073 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์)

3512 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020071 วัดป่าแก้ว



3513 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020050 บ้านสระส่ีเหล่ียม

3514 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020048 บ้านเขาดินวังตาสี

3515 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020049 วัดแก้วศิลาราม

3516 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020063 วัดหนองสังข์

3517 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020053 บ้านหนองไผ่

3518 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020054 วัดทรงธรรม

3519 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020056 บ้านทรายมูล

3520 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020057 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บํารุง)

3521 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020041 วัดนาวังหิน

3522 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020037 บ้านนํ้าซับ

3523 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020038 บ้านสระนา

3524 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020039 บ้านหนองสองห้อง

3525 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020040 วัดอัมพวนาราม

3526 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020058 บ้านหนองข่า

3527 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020059 บ้านไร่เสธ์

3528 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020060 บ้านหนองไผ่แก้ว

3529 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020061 วัดแปลงเกต

3530 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020062 บ้านเขาอํานวยสุข

3531 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020042 บ้านเนินหลังเต่า

3532 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020035 วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา)

3533 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020036 วัดเนินสัก

3534 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020033 วัดโคกพระศิลาราม

3535 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020034 บ้านเนิน

3536 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020032 ไทยรัฐวิทยา42

3537 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020066 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

3538 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020067 วัดทุ่งเหียง

3539 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020068 บ้านหนองยาง

3540 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020069 วัดชุมแสงศรีวนาราม

3541 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020070 บ้านหนองพรหม

3542 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พนัสนิคม 20020030 วัดนากระรอก

3543 สพม. เขต  18 ชลบุรี พนัสนิคม 20022003 พนัสพิทยาคาร

3544 สพม. เขต  18 ชลบุรี พนัสนิคม 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม

3545 สพม. เขต  18 ชลบุรี พนัสนิคม 20022006 อุทกวิทยาคม

3546 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020012 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

3547 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020013 วัดพานทอง

3548 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020014 วัดหนองแช่แว่น

3549 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020015 วัดบ้านไร่



3550 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020023 วัดโป่งตามุข

3551 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020016 วัดบ้านง้ิว

3552 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020018 ชุมชนวัดหนองตําลึง

3553 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020019 บ้านห้วยตากด้าย

3554 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020017 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม

3555 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020020 วัดหนองกะขะ

3556 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020021 วัดห้วยยาง

3557 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020022 วัดหนองกานํ้า

3558 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020001 วัดเกาะลอย

3559 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020003 วัดโคกขี้หนอน

3560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020008 บ้านบางหัก

3561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020024 วัดแหลมแค

3562 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020009 วัดบ้านเก่า

3563 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020010 วัดศรีประชาราม

3564 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020011 บ้านย่านซ่ือ

3565 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020004 วัดวรพรตสังฆาวาส

3566 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020005 บ้านบางแสม

3567 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020006 วัดบางนาง

3568 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี พานทอง 20020007 บ้านเนินถาวร

3569 สพม. เขต  18 ชลบุรี พานทอง 20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์

3570 สพม. เขต  18 ชลบุรี พานทอง 20022002 พานทอง

3571 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020087 วัดสําเภาทอง(บ้านหนองยายเภา)

3572 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020088 บ้านหนองเกตุ

3573 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020089 บ้านหนองเสม็ด

3574 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020081 บ้านบึงตะกู

3575 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020086 บ้านบ่อกวางทอง

3576 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020082 บ้านตลาดเนินหิน

3577 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020101 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส

3578 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020102 บ้านทุ่งน้อย

3579 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020103 บ้านคลองโอ่ง

3580 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020075 บ้านอ่างกระพงศ์

3581 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020076 บ้านธรรมรัตน์

3582 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020077 บ้านคลองโค

3583 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020078 บ้านขุนชํานาญ

3584 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020079 บ้านวังมะเดื่อ

3585 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020084 บ้านเนินดินแดง

3586 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020085 บ้านโปร่งเกตุ



3587 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020090 อนุบาลบ่อทอง

3588 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020091 บ้านทับสูง

3589 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020093 บ้านทับร้าง

3590 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020094 บ้านคลองใหญ่

3591 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020097 สวนป่าคลองตาเพชรบน

3592 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020098 บ้านคลองตาเพชร

3593 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020100 บ้านเขาใหญ่

3594 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020080 บ้านคลองปริง

3595 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020095 บ้านคลองยาง

3596 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี บ่อทอง 20020096 บ้านคลองกุ่ม

3597 สพม. เขต  18 ชลบุรี บ่อทอง 20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

3598 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020118 บ้านเกาะโพธ์ิ(วันครู2500)

3599 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020119 บ้านสามแยก

3600 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020116 วัดท่าบุญมี

3601 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020117 บ้านห้วยหวาย

3602 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020111 อนุบาลเกาะจันทน์

3603 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020104 วัดเขาวนาพุทธาราม

3604 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020112 บ้านโค้งประดู่

3605 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020113 บ้านเจ็ดเนิน

3606 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020114 บ้านชุมนุมปรกฟ้า

3607 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020105 บ้านหนองชุมเห็ด

3608 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020106 บ้านเนินทุ่ง

3609 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020107 บ้านเขาสัตตพรหม

3610 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020108 บ้านหนองยายหมาด

3611 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020115 บ้านคลอง

3612 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020109 บ้านเขาวังแก้ว

3613 สพป.ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20020110 บ้านแปลง(รามคําแหงอนุสรณ์ ๗)

3614 สพม. เขต  18 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20022008 เกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา

3615 สพม. เขต  18 ชลบุรี เกาะจันทร์ 20022009 เกาะจันทร์พิทยาคาร

3616 สพม. เขต  18 ชลบุรี เกาะสีชัง 20032009 เกาะสีชัง

3617 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030010 อนุบาลบางละมุง

3618 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030011 วัดสุกรีย์บุญญาราม

3619 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030012 บ้านบางละมุง

3620 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030013 บ้านทุ่งกราด

3621 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030005 บ้านโรงหีบ

3622 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030006 บ้านตะเคียนเตี้ย

3623 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030007 บ้านนาวัง



3624 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030008 วัดเวฬุวนาราม

3625 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030023 วัดหนองเกตุใหญ่

3626 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030024 วัดหนองเกตุน้อย

3627 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030022 บ้านสันติคาม

3628 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030015 วัดสว่างอารมณ์

3629 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030001 บ้านห้วยไข่เน่า

3630 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030002 บ้านภูไทร

3631 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

3632 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030009 บ้านโป่งสะเก็ต

3633 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือ

3634 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030014 วัดโป่ง

3635 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030016 บ้านมาบประชัน

3636 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030018 วัดสุทธาวาส

3637 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030019 บ้านเนินพลับหวาน

3638 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030020 วัดเขาโพธ์ิทอง

3639 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030004 วัดบุญสัมพันธ์

3640 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030021 บ้านทุ่งกลม

3641 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030025 ห้วยใหญ่

3642 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030029 บ้านทุ่งละหาน

3643 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030031 บ้านชากนอก

3644 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030032 บ้านบึง

3645 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030027 บ้านทุ่งคา

3646 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030028 บ้านมาบฟักทอง

3647 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี บางละมุง 20030026 บ้านนอก

3648 สพม. เขต  18 ชลบุรี บางละมุง 20032001 บางละมุง

3649 สพม. เขต  18 ชลบุรี บางละมุง 20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

3650 สพม. เขต  18 ชลบุรี บางละมุง 20032003 ผินแจ่มวิชาสอน

3651 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)

3652 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030047 บ้านห้วยกรุ

3653 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030048 วัดตโปทาราม

3654 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030049 บ้านห้วยกุ่ม

3655 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030050 วัดเขาฉลาก

3656 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030051 บ้านทางตรง

3657 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อํารุง)

3658 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030060 วัดนาพร้าว

3659 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030061 วัดรังษีสุทธาวาส

3660 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030062 วัดพิบูลสัณหธรรม



3661 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030063 วัดวังหิน

3662 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030059 วัดพระประทานพร

3663 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030040 วัดแหลมฉบัง

3664 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030041 วัดใหม่เนินพยอม

3665 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030042 วัดบ้านนา

3666 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030038 บ้านชากยายจีน

3667 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030039 วัดมโนรม

3668 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

3669 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030058 วัดจุกกะเฌอ

3670 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030052 วัดอัมพวัน

3671 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030053 วัดหนองคล้า

3672 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030054 บ้านวังค้อ

3673 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030055 บ้านหนองปรือ

3674 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030056 บ้านบึง

3675 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030044 บ้านบ่อวิน

3676 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030045 บ้านเขาหิน

3677 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030065 บ้านเขาดิน

3678 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030066 บ้านโค้งดารา

3679 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030067 บ้านเขาตะแบก

3680 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030068 บ้านเนินตอง

3681 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030033 บ้านหุบบอน

3682 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030034 บ้านสุรศักดิ์

3683 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030035 บ้านเขาคันทรง

3684 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030036 บ้านระเวิง

3685 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030037 บ้านพันเสด็จนอก

3686 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี ศรีราชา 20030043 บ้านพันเสด็จใน

3687 สพม. เขต  18 ชลบุรี ศรีราชา 20032004 ศรีราชา

3688 สพม. เขต  18 ชลบุรี ศรีราชา 20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

3689 สพม. เขต  18 ชลบุรี ศรีราชา 20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม

3690 สพม. เขต  18 ชลบุรี ศรีราชา 20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม

3691 สพม. เขต  18 ชลบุรี ศรีราชา 20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี

3692 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030085 บ้านสัตหีบ

3693 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030079 จุกเสม็ด

3694 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร

3695 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030080 บ้านขลอด

3696 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030081 บ้านเขาบายศรี

3697 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030082 บ้านกม.ห้า



3698 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่

3699 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030077 เกล็ดแก้ว

3700 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030078 บ้านเขาชีจรรย์

3701 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030072 บ้านหินวง

3702 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่าน

3703 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030086 วัดเขาคันธมาทน์

3704 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030073 วัดหนองจับเต่า

3705 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030074 บ้านอําเภอ

3706 สพป.ชลบุรี เขต 3 ชลบุรี สัตหีบ 20030075 วัดนาจอมเทียน

3707 สพม. เขต  18 ชลบุรี สัตหีบ 20032010 สัตหีบวิทยาคม

3708 สพม. เขต  18 ชลบุรี สัตหีบ 20032012 สิงห์สมุทร

3709 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010020 วัดศรีวิชัย

3710 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010010 บ้านท่าไม้

3711 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010021 พระยาตาก

3712 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010022 อนุบาลชัยนาท

3713 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010023 ลัดดาประชาสรรค์

3714 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010017 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์

3715 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010018 ชุมชนวัดวังเคียน

3716 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010019 วัดนางลือ

3717 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010016 บ้านหนองแค

3718 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010031 รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์

3719 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010002 วัดหลวงพ่อขาว

3720 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010004 วัดส่องคบ่(ท้ายเมืองอนุสรณ์)

3721 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010005 วัดฝาง

3722 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010006 วัดไผ่โพธ์ิทอง

3723 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010008 วัดง้ิว่(เรือไทยสงเคราะห์)

3724 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010009 วัดอัมพวัน

3725 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010024 อนุบาลเมืองชัยนาท

3726 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010027 วัดแหลมหว้า

3727 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010028 วัดดอนรังนก

3728 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010029 วัดหนองพังนาค

3729 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010030 วัดเนินถ่าน

3730 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010025 วัดโรงวัว

3731 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010026 วัดหนองเต่าดํา

3732 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010012 วัดธรรมามูล

3733 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010013 ชุมชนวัดดักคะนน

3734 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18010015 วัดสระเนินพระราม



3735 สพม. เขต   5 ชัยนาท เมืองชัยนาท 18012001 ชัยนาทพิทยาคม

3736 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท 18012003 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท

3737 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010050 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)

3738 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010033 วัดพิกุลงาม

3739 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010034 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)

3740 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010035 อนุบาลมโนรมย์

3741 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010049 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสํานักงานสลากกินแบ่งสมทบสร

3742 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010052 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)

3743 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010036 วัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา)

3744 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010038 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)

3745 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010039 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)

3746 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010040 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)

3747 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010041 บ้านหางนํ้าหนองแขม(โออุปถัมภ์)

3748 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010053 ชุมชนบ้านหางนํ้าสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)

3749 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010058 วัดหนองตาตน

3750 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010057 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล)

3751 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010055 บ้านดอนแตง

3752 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010056 คงรักษ์ประชานุเคราะห์

3753 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010048 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)

3754 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010043 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)

3755 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010044 บ้านเขาแหลม

3756 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010045 บ้านหัวถนน

3757 สพป.ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ 18010047 วัดหัวหว้า

3758 สพม. เขต   5 ชัยนาท มโนรมย์ 18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

3759 สพม. เขต   5 ชัยนาท มโนรมย์ 18012005 สาครพิทยาคม

3760 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010075 วัดดอนตาล

3761 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010070 บ้านสามัคคีธรรมวิทยา

3762 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010067 สําราญราษฎร์บํารุง

3763 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010068 วัดวังหมัน

3764 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010074 วัดโคกสุก

3765 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010069 บ้านท่าข้ามวังนํ้า

3766 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010063 วัดคลองบุญ

3767 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010064 วัดหนองน้อย

3768 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010065 อนุบาลวัดสิงห์

3769 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010076 วัดดอนตูมกมลาวาส

3770 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010060 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บํารุง)

3771 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010071 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพท่ี136



3772 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010061 วัดหนองจิก

3773 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010077 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)

3774 สพป.ชัยนาท ชัยนาท วัดสิงห์ 18010072 บ้านทุ่งกว้าง

3775 สพม. เขต   5 ชัยนาท วัดสิงห์ 18012006 วัดสิงห์

3776 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010133 วัดท่า

3777 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010134 วัดธรรมิกาวาส

3778 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010135 วัดจ่ันเจริญศรี

3779 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010136 วัดโบสถ์

3780 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010113 วัดโพธ์ิงาม

3781 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010114 วัดสนามชัย

3782 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010119 วัดหัวเด่น

3783 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010120 วัดโฆสิตาราม

3784 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010122 วัดสกุณาราม(ประสิทธ์ิชัยประชาสรรค์)

3785 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010123 วัดท่าสมอ(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)

3786 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010118 วัดโพธ์ิทอง

3787 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010131 วัดพร้าว

3788 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010132 วัดโบสถ์ราษฎร์บํารุง

3789 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010117 วัดท่ากระแส

3790 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010115 วัดสังฆาราม(ปล้ืมประชาสงเคราะห์)

3791 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010116 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

3792 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010127 วัดพระแก้ว

3793 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010128 อนุบาลสรรคบุรี

3794 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010129 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)

3795 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010130 วัดโพธาราม

3796 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010124 วัดสระไม้แดง

3797 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010125 วัดกําแพง

3798 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010106 บ้านทุ่งกระถิน

3799 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010107 ชุมชนวัดโคกดอกไม้

3800 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010108 วัดเทพรัตนวนาราม

3801 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010110 เทพรัตน์

3802 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010111 วัดอารีทวีวนาราม

3803 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010112 วัดหนองแขม

3804 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010126 วัดหัวตะพาน

3805 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010121 วัดหอระฆัง

3806 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010141 ชุมชนวัดมาติการาม

3807 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010140 วัดดอนโพธ์ิศรี

3808 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010137 วัดบําเพ็ญบุญ



3809 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010139 วัดคลองง้ิว

3810 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรคบุรี 18010138 วัดจันทน์

3811 สพม. เขต   5 ชัยนาท สรรคบุรี 18012010 คุรุประชาสรรค์

3812 สพม. เขต   5 ชัยนาท สรรคบุรี 18012011 ห้วยกรดวิทยา

3813 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010085 เขื่อนเจ้าพระยา

3814 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010097 วัดดอนตะไล้

3815 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010086 ชุมชนวัดสวนลําไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2)

3816 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010087 วัดกรุณา

3817 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010098 อนุบาลสรรพยา

3818 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010099 วัดโพธิมงคล

3819 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010103 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)

3820 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010104 วัดโพธ์ิประสิทธ์ิ

3821 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010102 วัดยางศรีเจริญ

3822 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010084 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)

3823 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010081 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)

3824 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010082 วัดบ้านหนอง

3825 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010083 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

3826 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010093 วัดมะปราง

3827 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010095 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)

3828 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010078 วัดนมโฑ(สํานักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)

3829 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010079 วัดเขาแก้ว

3830 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010080 บ้านโป่งแค

3831 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010105 วัดหาดอาษา

3832 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010088 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)

3833 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010089 วัดโคกจันทน์

3834 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010090 บ้านคลองยาง

3835 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010091 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)

3836 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010092 วัดคงคาราม(คุ้มม่ันพุมมะระประชาสรรค์)

3837 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010100 วัดกําแพง

3838 สพป.ชัยนาท ชัยนาท สรรพยา 18010101 วัดหลวงสิริบูรณาราม

3839 สพม. เขต   5 ชัยนาท สรรพยา 18012007 สรรพยาวิทยา

3840 สพม. เขต   5 ชัยนาท สรรพยา 18012008 บุญนาคพิทยาคม

3841 สพม. เขต   5 ชัยนาท สรรพยา 18012009 ชยานุกิจพิทยาคม

3842 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010152 บ้านรางจิก

3843 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010153 วัดพรหมวิหาร

3844 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010154 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

3845 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010155 บ้านหนองอ้ายสาม



3846 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010145 บ้านหนองแจง

3847 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010151 บ้านวังเดือนห้า

3848 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010146 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

3849 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010147 วัดวิจิตรังสิตาราม

3850 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010148 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

3851 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010149 วัดบ้านใหม่

3852 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010150 ไกรราษฎร์วิทยา

3853 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010156 วัดคลองธรรม

3854 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010157 บ้านดอนกะโดน

3855 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010158 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)

3856 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010159 วัดวิจิตรรังสรรค์

3857 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010160 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

3858 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010161 วัดถ้ําเข้

3859 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010178 วัดสวนอัมพวัน

3860 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010142 วัดราษฎร์ศรัทธาราม

3861 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010177 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

3862 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010143 วัดเด่นใหญ่

3863 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010144 บ้านสระแก้ว

3864 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010176 บ้านหนองต่อ

3865 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010162 วัดวงเดือน

3866 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010175 วัดโคกหมู

3867 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010163 วัดคลองเกษม

3868 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010164 วัดท่าโบสถ์(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

3869 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010174 ชุมชนคลองจันทน์

3870 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010172 บ้านหม่ืนเทพ

3871 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010173 วัดท่าแก้ว

3872 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010171 วัดทองนพคุณ

3873 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010165 วัดศรีเจริญธรรม

3874 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010166 วัดอรัญญวาสี

3875 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010167 บ้านชัฏฝาง

3876 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010168 ดอนสีนวน(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

3877 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010169 วัดหนองแซง

3878 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หันคา 18010170 วัดสระดู่

3879 สพม. เขต   5 ชัยนาท หันคา 18012012 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์

3880 สพม. เขต   5 ชัยนาท หันคา 18012013 หันคาพิทยาคม

3881 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010184 วัดวังนํ้าขาว

3882 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010185 บ้านหนองหวาย



3883 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010186 อนุบาลหนองมะโมง

3884 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010182 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

3885 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010192 บ้านหนองตะขบ

3886 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010193 บ้านดอนใหญ่

3887 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010183 บ้านวังหัวเรือ

3888 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010194 วัดเขาดิน(วันครู่2502)

3889 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010195 บ้านเขาเกล็ด

3890 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010187 บ้านนํ้าพุ

3891 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010188 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)

3892 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010180 วัดศรีสโมสร

3893 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010190 บ้านโพธ์ิทองชัยประสิทธ์ิ(จํารองราษฎร์อุปภัมภ์)

3894 สพป.ชัยนาท ชัยนาท หนองมะโมง 18010196 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

3895 สพม. เขต   5 ชัยนาท หนองมะโมง 18012014 ศรีสโมสรวิทยา

3896 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เนินขาม 18010202 อนุบาลเนินขาม

3897 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เนินขาม 18010200 บ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์)

3898 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เนินขาม 18010201 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

3899 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เนินขาม 18010203 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

3900 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เนินขาม 18010206 บ้านหนองเด่น

3901 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เนินขาม 18010197 บ้านเก่า

3902 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เนินขาม 18010198 บ้านทุ่งโพธ์ิ

3903 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เนินขาม 18010204 บ้านหนองยาง

3904 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เนินขาม 18010205 บ้านสุขเดือนห้า

3905 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เนินขาม 18010199 บ้านกะบกเตี้ย

3906 สพม. เขต   5 ชัยนาท เนินขาม 18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

3907 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010070 โพนทองพิทยา

3908 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010099 บ้านม่วงเงาะ

3909 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010071 บ้านนางเม้ง

3910 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010068 บ้านหนองหญ้ารังกา

3911 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010100 บ้านห้วยบงเหนือ

3912 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010052 บ้านหม่ืนแผ้ว

3913 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010048 ชุมพลสวรรค์วิทยา

3914 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010049 โค้งนํ้าตับวิทยาคาร

3915 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010039 ฉิมพลีวิทยา

3916 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010050 วังก้านเหลืองดรุณกิจ

3917 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010051 กุดเวียนวิทย์ผดุง

3918 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010040 บ้านโสกหว้า

3919 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010086 บ้านหนองไผ่พัฒนา



3920 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010087 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

3921 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010088 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา

3922 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010089 บ้านหนองแหนดอนกู่

3923 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010085 บ้านดอนหัน

3924 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010036 บ้านแจ้งน้อย

3925 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010037 กะพี้ดอนขวางวิทยา

3926 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010038 โนนสําราญวิทยา

3927 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010082 หนองนาแซงวิทยา

3928 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010083 บ้านหนองโง้ง

3929 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010084 บ้านโนนสมบูรณ์

3930 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010013 โนนหว้านไพล

3931 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010081 บ้านกุดละลม

3932 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010014 วัดพุทโธวาท

3933 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010015 หนองสระสําราญราษฎร์

3934 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010044 บ้านขี้เหล็กใหญ่

3935 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010072 บ้านโนนกอก

3936 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010008 โสกตลับราษฎร์อุทิศ

3937 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010016 บ้านหนองบัวขาว

3938 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010017 หนองปลาโดผดุงราษฎร์

3939 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010018 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์

3940 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010045 สุนทรวัฒนา

3941 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010046 อนุบาลชัยภูมิ

3942 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010074 วัดสว่างอารมณ์

3943 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์

3944 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010009 ยางบ่ารัฐประชามิตร

3945 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010010 โคกสูงราษฎร์สามัคคี

3946 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010027 บ้านช่อระกา

3947 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010028 บ้านกุดขม้ิน

3948 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010029 บ้านหนองหญ้าปล้อง

3949 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010030 บ้านหนองแวง

3950 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010023 บ้านโนนพระคํา

3951 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010024 บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธ์ุ)

3952 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010025 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)

3953 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010026 บ้านนาฝาย

3954 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010090 ห้วยต้อนวิทยา

3955 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010091 บ้านโป่งคองเหนือ

3956 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010092 บ้านโป่งคองใต้



3957 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010093 บ้านชีลองกลาง

3958 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010095 สามพันตาราษฎร์อุทิศ

3959 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010097 ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคําน้อย)

3960 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010098 บ้านชีลองเหนือ

3961 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010094 บ้านชีลองใต้

3962 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010011 บ้านห้วยตะแคง

3963 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010012 บ้านห้วยยาง

3964 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010020 บ้านท่าหินโงม

3965 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010021 บ้านห้วยหมากแดง

3966 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010022 บ้านวังโพน

3967 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010019 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคําแคน

3968 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010031 นาเสียวศึกษาคาร

3969 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010032 บ้านนาวัง

3970 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010033 บ้านซับรวงไทร

3971 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010034 ไทรงามผดุงวิทย์

3972 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010035 บ้านนาสีนวล

3973 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010069 บ้านซับม่วง

3974 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010067 บ้านซับพระไวย์

3975 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010101 บ้านหินกอง

3976 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010053 บ้านเล่าวิทยาคาร

3977 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010054 บ้านโพธ์ิน้อยกุดสวง

3978 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010056 บ้านโพธ์ิใหญ่

3979 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010058 บ้านเส้ียวใหญ่

3980 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010059 บ้านเส้ียวน้อย

3981 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010001 บ้านผือวิทยายน

3982 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010002 สระไข่นํ้าขุนีวิทยา

3983 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010003 บ้านหนองไผ่ล้อม

3984 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010004 บ้านหนองเขื่อง

3985 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010005 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา

3986 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010006 บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)

3987 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010007 โนนโพธ์ิบะก่ามวิทยา

3988 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010060 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

3989 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010061 บ้านขวาน้อย

3990 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010062 บ้านหัวนา

3991 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010063 บ้านสัมพันธ์

3992 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010064 บ้านหนองฉิม

3993 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010065 บ้านโนนแดง



3994 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010066 บ้านกุดโง้ง

3995 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010075 บ้านลาดใหญ่

3996 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010076 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์

3997 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010077 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

3998 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010102 บ้านห้วยหว้า

3999 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010103 บ้านห้วยบงใต้

4000 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010079 บ้านโนนคูณ

4001 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010080 บ้านกุดเวียน

4002 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010267 บ้านซับสีทอง

4003 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010268 บ้านลาดผักหนาม

4004 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010269 บ้านห้วยผักหนาม

4005 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010270 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม

4006 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36010271 บ้านหนองแวง

4007 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล

4008 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36012002 สตรีชัยภูมิ

4009 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36012003 เมืองพญาแลวิทยา

4010 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36012004 กุดตุ้มวิทยา

4011 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36012005 บ้านค่ายวิทยา

4012 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

4013 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36012009 ภูพระวิทยาคม

4014 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36012011 ชีลองวิทยา

4015 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 36012012 ศึกษาพิเศษชัยภูมิ

4016 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010123 อนุบาลบ้านเขว้า

4017 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010124 บ้านเขว้าศึกษา

4018 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010121 บ้านโนนแดง

4019 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010122 บ้านต้อน

4020 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010125 บ้านโนนตาด

4021 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010126 บ้านกุดฉนวน

4022 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010111 บ้านหลุบโพธ์ิ

4023 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010112 บ้านกุดไผ่

4024 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010113 บ้านห้วยหนองจันทิ

4025 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010114 บ้านโนนขี้ตุ่น

4026 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010115 บ้านกุดยาง

4027 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010117 บ้านโนนเปลือย

4028 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010109 ยางนาดีราษฎร์ดํารง

4029 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010135 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา

4030 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010137 โนนน้อยแผ่นดินทอง



4031 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010138 บ้านป่ายาง

4032 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010139 บ้านค่ายหางเรียง

4033 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010140 บ้านวังปลาฝา

4034 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010141 บ้านวังกุ่ม

4035 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010119 บ้านกุดหูลิง

4036 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010127 บ้านคลองไผ่งาม

4037 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010128 บ้านโนนหมาว้อ

4038 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010129 บ้านหนองโสมง

4039 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010143 บ้านโนนโพธ์ิ

4040 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010144 บ้านห้วยหวาย

4041 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010136 ท่าแกวิทยากร

4042 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010104 บ้านสงแคน

4043 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010105 บ้านกุดตะเคียน

4044 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010106 บ้านหินลาด

4045 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010107 บ้านวังกําแพง

4046 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010108 บ้านหนองกระทุ่ม

4047 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010130 บ้านหว้าเฒ่า

4048 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010131 บ้านซับปลาก้ัง

4049 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010132 บ้านแก้งยาว

4050 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010133 บ้านนาอินทร์แต่ง

4051 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010110 บ้านหนองอ้อ

4052 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36010134 บ้านห้วยนํ้าคํา

4053 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ บ้านเขว้า 36012013 บ้านเขว้าวิทยายน

4054 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010186 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์

4055 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010187 บ้านกุดชุมแสง

4056 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010188 บ้านนาทุ่งใหญ่

4057 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010230 บ้านราษฎร์ดําเนิน

4058 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010231 บ้านหนองไฮใต้

4059 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010226 บ้านหนองไฮเหนือ

4060 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010227 บ้านลาดเหนือ

4061 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010232 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง

4062 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010233 บ้านลาดใต้

4063 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010234 หนองเบ็นเจริญวิทย์

4064 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010235 บ้านหนองแห้วพัฒนา

4065 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010228 บ้านโสกรัง

4066 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010229 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์

4067 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010244 บ้านห้วยม่วง



4068 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010193 คุรุประชานุกูล

4069 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010194 บ้านห้วยกนทา

4070 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010189 บ้านหนองหอย

4071 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010195 บ้านปากห้วยเดื่อ

4072 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010190 บ้านหนองลุมพุก

4073 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010191 บ้านหนองสะแก

4074 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010196 บ้านท่าข่อย

4075 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010192 บ้านโชคอํานวย

4076 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010236 ชุมชนบ้านหนองแวง

4077 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010237 บ้านห้วยหว้า

4078 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010238 บ้านนาเจริญ

4079 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010239 บ้านนารี

4080 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010240 บ้านหนองปล้อง

4081 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010241 บ้านห้วยไผ่ใต้

4082 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010242 บ้านสะพุงเหนือ

4083 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010243 บ้านโคกสง่า

4084 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010210 บ้านโนนเหม่า

4085 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010211 บ้านโหล่นสามัคคี

4086 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010212 บ้านห้วยกุ่ม

4087 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010213 บ้านนางแดด

4088 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010214 บ้านโนนศรีสง่า

4089 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010215 บ้านคลองเจริญ

4090 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010216 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์

4091 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010245 บ้านหนองกุงบํารุง

4092 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010217 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง

4093 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010218 บ้านโคกกรวดหนองพวง

4094 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010219 บ้านนางแดดเหนือ

4095 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010220 บ้านห้วยหัน

4096 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010221 บ้านโนนตูม

4097 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010222 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง

4098 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010223 บ้านทรัพย์เจริญ

4099 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010224 บ้านท่าวังย่างควาย

4100 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010225 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน

4101 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010206 บ้านโนนสะอาด

4102 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010207 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)

4103 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010208 บ้านโนนศรีทอง

4104 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010209 บ้านห้วยข่าเฒ่า



4105 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010204 ราษฎร์บํารุง

4106 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010205 ศรีสว่างสามัคคี

4107 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010203 บ้านภูนกเขียน

4108 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010197 หนองหอยปังบําเหน็จวิทยา

4109 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010198 บ้านหัวนาคํา

4110 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010199 บ้านโนนลาน

4111 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010200 บ้านโนนถาวร

4112 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010201 บ้านหนองไห

4113 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36010202 บ้านบ่อทอง

4114 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36012020 หนองบัวแดงวิทยา

4115 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

4116 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ หนองบัวแดง 36012022 คูเมืองวิทยา

4117 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010145 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)

4118 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010151 สหราษฎร์นุเคราะห์

4119 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010146 บ้านคอนสวรรค์

4120 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010147 บ้านนาเสียวหนองชาติ

4121 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010148 บ้านโนนโพธ์ิ

4122 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010149 บ้านหนองทอน

4123 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010152 บ้านหนองโนน้อย

4124 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010167 บ้านยางหวาย

4125 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010168 บ้านท่าฉาง

4126 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010169 โนนเขวาประสิทธ์ิศิลป์

4127 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010162 ชุมชนบ้านโสก

4128 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010163 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

4129 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010164 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)

4130 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010176 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)

4131 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010172 บ้านนามน

4132 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010173 บ้านสําราญ

4133 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010174 บ้านนาฮี

4134 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010175 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น

4135 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010170 บ้านนาโจด

4136 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010171 หนองบัวบานเย็นวิทยา

4137 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010150 บ้านหนองโก

4138 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010155 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บําเพ็ญ)

4139 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010156 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

4140 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010154 บ้านโสกหาด

4141 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010181 บ้านห้วยยาง



4142 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010182 บ้านหลุบเพ็ก

4143 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010183 บ้านโสกมูลนาค

4144 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010157 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา

4145 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010158 บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

4146 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010177 บ้านฝาย

4147 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010159 บ้านโนนพันชาติกุดโดน

4148 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010160 บ้านดอนหันวิทยา

4149 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010161 บ้านลําชี

4150 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010178 หนองตาไก้วิทยากร

4151 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010179 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

4152 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010153 บ้านโคกม่ังงอย(คุรุประชาบําเพ็ญ)

4153 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010165 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์

4154 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010166 บ้านโปร่งโก

4155 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010184 บ้านหนองไฮโคกสง่า

4156 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010185 บ้านดงเย็นมิตรภาพท่ี 167

4157 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36010180 ห้วยไร่วิทยานุกูล

4158 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36012016 คอนสวรรค์

4159 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36012017 สามหมอวิทยา

4160 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36012018 โนนสะอาดวิทยา

4161 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ 36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย

4162 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010255 บ้านนาระยะพัฒนา

4163 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010246 บ้านเจาทอง

4164 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010247 บ้านโนนม่วง

4165 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010248 บ้านลาดชุมพล

4166 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010257 บ้านห้วยร่วม

4167 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010258 สหประชาสรร

4168 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010259 บ้านซับชมภู

4169 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010260 บ้านเจาเหนือ

4170 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010249 บ้านลาดไทรงาม

4171 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010250 บ้านนาอุดม

4172 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010261 บ้านปรางค์มะค่า

4173 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010251 บ้านพัฒนาสามัคคี

4174 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010262 แหลมทองผดุงวิทย์

4175 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010252 บ้านหนองหญ้าปล้อง

4176 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010253 แจ้งตราดคลองไทร

4177 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010263 บ้านโนนผักหวาน

4178 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010264 หินเหิบซับภูทอง



4179 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010265 บ้านสามแยกดงสวรรค์

4180 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010266 บ้านวังตะกู

4181 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36010254 บ้านคลองจันลา

4182 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36012023 ภักดีชุมพลวิทยา

4183 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล 36012024 เจียงทองพิทยาคม

4184 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

4185 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020193 ศรีแก้งคร้อ

4186 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020194 บ้านหนองแสงวิทยา

4187 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020223 บ้านหนองสามขา

4188 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020224 บ้านโปร่ง

4189 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020195 บ้านหนองไฮ

4190 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020196 บ้านสระแต้

4191 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020225 บ้านโนนคูณ

4192 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020241 บ้านหลุบคา

4193 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020237 บ้านภูดินหินกอง

4194 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020238 บ้านเลิงทุ่ม

4195 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020239 บ้านโคกไพรวัน

4196 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม

4197 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร

4198 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020236 บ้านเหล่ากาดย่า

4199 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020226 บ้านหนองแกหนองโน

4200 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020215 บ้านโนนสะอาด

4201 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ

4202 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา

4203 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020212 หว้านไพรสามัคคี

4204 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020213 กุดเก่าน้อยบํารุงวิทย์

4205 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน

4206 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020222 บ้านซํามูลนาก

4207 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020207 บ้านนาหนองทุ่ม

4208 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020208 บ้านนาแก

4209 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020209 บ้านหนองรวก

4210 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม

4211 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020203 บ้านนกเขาทอง

4212 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020204 บ้านโคกล่าม

4213 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020205 บ้านโคกงาม

4214 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020206 บ้านดงพอง

4215 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020188 บ้านโคกกุง



4216 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020189 บ้านตลุกหิน

4217 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020190 บ้านหนองแวง

4218 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020191 บ้านโปร่งสังข์

4219 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020185 บ้านหนองม่วงบํารุง

4220 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ

4221 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020217 บ้านหนองขาม

4222 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่

4223 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020220 บ้านโนนง้ิวงาม

4224 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020221 บ้านหนองช้างเอก

4225 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020227 บ้านหนองสังข์

4226 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020228 บ้านหนองพอก

4227 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020229 บ้านหนองศาลาป่าชาด

4228 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020230 หนองแต้วรวิทย์

4229 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020231 โคกม่วงศึกษา

4230 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง

4231 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020233 บ้านก่าน

4232 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่

4233 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน

4234 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์

4235 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020201 บ้านท่าทางเกวียน

4236 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020202 บ้านทุ่งคําหลวง

4237 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020198 บ้านยางคําวิทยา

4238 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020182 บ้านหนองพีพ่วน

4239 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์

4240 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล

4241 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36022014 แก้งคร้อวิทยา

4242 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36022016 นาหนองทุ่มวิทยา

4243 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ แก้งคร้อ 36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม

4244 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020157 ชุมชนแท่นประจัน

4245 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020158 บ้านมอญ

4246 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020159 หัวนานคร

4247 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020160 บ้านโนนคูณ

4248 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020161 บ้านนาดี

4249 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020162 บ้านหนองผักหลอด

4250 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020163 บ้านหนองบัว

4251 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020174 สามสวนวิทยา

4252 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020175 บ้านโจดโนนข่า



4253 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020170 บ้านหินลาด

4254 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020171 โคกสะอาดศึกษา

4255 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน

4256 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020173 บ้านหลุบค่าย

4257 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์

4258 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020164 บ้านข่าเชียงพิน

4259 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020166 ไตรมิตรพิทยา

4260 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่

4261 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020156 บ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า

4262 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020167 บ้านถนนกลาง

4263 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020168 บ้านนายม

4264 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย

4265 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020153 บ้านหนองแฝก

4266 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020154 บ้านวังหิน

4267 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020176 บ้านหนองคู

4268 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020155 ชัยชุมพลวิทยา

4269 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020150 บ้านหินลาดพัฒนา

4270 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020151 บ้านดอนดู่

4271 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020177 บ้านหนองเรือ

4272 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020178 หนองมะเกลือบํารุงวิทย์

4273 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020179 บ้านดอนเค็ง

4274 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020180 บ้านหนองดินดํา

4275 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020181 บ้านโนนสะอาด

4276 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36020149 บ้านหนองเม็ก

4277 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ บ้านแท่น 36022013 บ้านแท่นวิทยา

4278 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020125 ภูมิวิทยา

4279 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์

4280 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020140 โนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี

4281 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

4282 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020127 บ้านหว้าทอง

4283 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020122 บ้านโนนดินแดง

4284 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020123 บ้านโนนสลวย

4285 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก

4286 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020142 หนองเมยสามัคคี

4287 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

4288 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020143 บ้านแดงสว่าง

4289 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020129 บ้านโนนงาม



4290 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร

4291 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020124 บ้านหนองสองห้อง

4292 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020108 บ้านหนองดินดํา (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

4293 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020133 บ้านหนองบัวพรม

4294 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

4295 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020073 บ้านสวนอ้อย

4296 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020074 บ้านหนองปอแดง

4297 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020075 บ้านกวางโจนโนนทอง

4298 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020077 คุรุราษฎร์วิทยา

4299 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020078 บ้านดอนจําปา

4300 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020098 บ้านหนองคัน

4301 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020094 บ้านธาตุ

4302 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020079 บ้านหนองกุง

4303 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020095 บ้านหนองกุงใหม่

4304 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020096 บ้านฝายพญานาค

4305 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020080 บ้านนาล้อม

4306 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020097 บ้านตาดรินทอง

4307 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020115 เพชรราษฎร์บํารุง

4308 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020116 เพชรราษฎร์สามัคคี

4309 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020117 บ้านหนองงูเหลือม

4310 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020118 บ้านโป่งโพธ์ิ

4311 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020120 บ้านเมืองคง

4312 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020109 บ้านฉนวน

4313 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020121 บ้านหนองขาม

4314 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020119 บ้านกุดขอนแก่น

4315 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020110 บ้านห้างสูง

4316 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020111 บ้านดอนไก่เถื่อน

4317 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020112 บ้านกุดหมากเห็บ

4318 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020113 ฉิมพลีมา

4319 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020114 บ้านดงเมย

4320 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020145 เนรมิตศึกษา

4321 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

4322 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020082 บ้านเรือ

4323 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020083 บ้านโนนสาทร

4324 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020146 บ้านโนนดินจ่ี

4325 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020147 บ้านหนองแวง

4326 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020148 บ้านห้วยพลวง



4327 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)

4328 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020086 บ้านกุดโคลน

4329 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020087 บ้านหนองไรไก่

4330 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020089 บ้านกุดแดง

4331 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020090 บ้านโนนสาวเอ้

4332 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020092 บ้านกุดจอก

4333 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020093 บ้านหนองปลา

4334 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)

4335 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บํารุง)

4336 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020101 บ้านนาหัวแรด

4337 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020102 บ้านโนนหินแร่

4338 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020103 บ้านดอนเตาเหล็ก

4339 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา

4340 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020105 บ้านนาหนองทุ่ม

4341 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020106 บ้านหนองแซง

4342 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020107 บ้านโป่งดินดํา

4343 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020134 หนองเบนประภากร

4344 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020135 บ้านหนองคอนไทย

4345 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020136 บ้านมูลกระบือ

4346 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020137 บ้านสีปลาด

4347 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020138 บ้านโนนข่า

4348 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020139 บ้านหัวหนอง

4349 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020132 บ้านกุดหัวช้าง

4350 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ ภูเขียว 36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคี

4351 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ ภูเขียว 36022006 ภูเขียว

4352 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ ภูเขียว 36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม

4353 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ ภูเขียว 36022009 พระธาตุหนองสามหม่ืน

4354 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020242 บ้านคอนสาร

4355 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020243 บ้านนํ้าพุปางวัว

4356 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020245 บ้านคลองบอน

4357 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020254 บ้านดงบัง

4358 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020255 บ้านม่วง

4359 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020256 บ้านนาบัว

4360 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020263 บ้านทุ่งพระ

4361 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020258 บ้านนาเกาะ

4362 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020259 บ้านนํ้าอุ่น

4363 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020261 บ้านนํ้าพุหินลาด



4364 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020264 บ้านห้วยแก้ว

4365 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020265 บ้านห้วยไห

4366 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020266 บ้านท่าเริงรมย์

4367 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020267 บ้านห้วยทรายทอง

4368 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020268 ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร)

4369 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020262 บ้านโนนหัวนา

4370 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

4371 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020270 บ้านนํ้าทิพย์

4372 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020271 บ้านหนองหญ้าโก้ง

4373 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020272 บ้านหนองเชียงรอด

4374 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020279 ชุมชนห้วยยาง

4375 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตย

4376 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020281 บ้านโนนเพิ่ม

4377 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020282 บ้านป่าว่าน

4378 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก

4379 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020284 บ้านปากช่องผาเบียด

4380 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020278 บ้านดอนอุดม

4381 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020257 บ้านหินรอยเมย

4382 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020260 บ้านนาวงเดือน

4383 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020251 บ้านท่าศาลา

4384 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020275 บ้านโนนคูณ

4385 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020276 บ้านโสกมะตูม

4386 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020252 บ้านโคกนกทา

4387 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020277 บ้านโจดกลาง

4388 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020273 บ้านโนนโจด

4389 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020247 บ้านดงกลาง

4390 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020248 บ้านดงใต้

4391 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020274 บ้านโนนสง่า

4392 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020249 บ้านหนองตากล้า

4393 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ คอนสาร 36020250 บ้านกุดแคน

4394 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ คอนสาร 36022021 คอนสารวิทยาคม

4395 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ คอนสาร 36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

4396 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020042 เกษตรศิลปวิทยา

4397 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่า

4398 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี

4399 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020041 บ้านหนองแต้

4400 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020001 ศาลาสามัคคี



4401 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020002 บ้านระหัด

4402 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020050 สระโพนทอง

4403 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020051 บ้านโพธ์ิ(คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ)

4404 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020052 บ้านหนองคูวิทยาคม

4405 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020043 ชุมชนบ้านหัน

4406 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020044 บ้านดอน- นกเอ้ียงเก่า

4407 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง

4408 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)

4409 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์

4410 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020048 สาลิกาวิทยา

4411 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020049 บ้านโสกคลอง

4412 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020055 บ้านโจดพิทยาคาร

4413 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)

4414 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020057 บ้านฉนวน

4415 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020030 บ้านโนนง้ิว

4416 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020031 บ้านเขวา

4417 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)

4418 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020058 บ้านท่าคร้อ

4419 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020059 บ้านนาสมบูรณ์

4420 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020060 บ้านห้วยยางดํา

4421 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020061 บ้านหนองแดงกุดจิก

4422 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

4423 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020012 บ้านเมืองกลางวิทยา

4424 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา

4425 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี

4426 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020014 บ้านโนนเห็ดไคล

4427 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020015 บุปผาราม

4428 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บํารุง)

4429 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020054 บ้านพีพวย

4430 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)

4431 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020026 บ้านหัวโสก

4432 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020027 บึงมะนาววิทยา

4433 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020028 บ้านจม่ืน

4434 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา

4435 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020022 บ้านหนองบัว

4436 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020023 บ้านนาสีดา

4437 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา



4438 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020034 บ้านเป้า(สําราญไชยวิทยา)

4439 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)

4440 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา

4441 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020037 บ้านโนนชาด

4442 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020071 บ้านดอนหัน

4443 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020003 บ้านขามป้อม

4444 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)

4445 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020016 บ้านโนนเขวา

4446 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)

4447 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020017 บ้านโนนทอง

4448 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020018 บ้านโนนหนองไฮ

4449 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020019 บ้านบุ่งสิบส่ีราษฎร์บํารุง

4450 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020020 บ้านกลาง

4451 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020021 บ้านแก้งตาดไซ

4452 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020062 บ้านหนองโพนงาม

4453 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020063 บ้านหนองไผ่

4454 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020064 บ้านสารจอด

4455 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020065 บ้านวังม่วง

4456 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020066 บ้านโคกสง่า

4457 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020067 บ้านทิกแล้ง

4458 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์

4459 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)

4460 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ 36020070 บ้านสารจอดเก่า

4461 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล

4462 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง

4463 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030010 บ้านสําโรงทุ่ง

4464 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030011 บ้านหลุบง้ิว

4465 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่

4466 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)

4467 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม

4468 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบํารุง)

4469 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

4470 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030022 บ้านห้วยยาง

4471 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก

4472 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030024 บ้านดอนละนาม

4473 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บํารุง)

4474 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030026 กันกงบ้านล่ีสามัคคี



4475 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)

4476 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030028 บ้านส้มป่อย

4477 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี

4478 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030029 บ้านโนนเชือก

4479 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030030 บ้านหนองม่วง

4480 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น

4481 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030046 บ้านหลักศิลา

4482 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030031 บ้านห้วยบง

4483 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030032 บ้านห้วย

4484 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030033 บ้านหนองโดน

4485 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030034 บ้านยางเครือ

4486 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030035 บ้านร้านหญ้า

4487 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บํารุง)

4488 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030037 บ้านโนนฝาย

4489 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)

4490 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030002 บ้านกุดนํ้าใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

4491 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030003 บ้านตลาด(คํานายครุราษฎร์รังสรรค์)

4492 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030004 บ้านร่วมมิตร

4493 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030005 บ้านท่าแตง

4494 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030006 บ้านเดื่อ

4495 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030007 บ้านสําโรงโคก

4496 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล

4497 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030015 บ้านโนนคร้อ

4498 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030016 บ้านใหม่นาดี

4499 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030018 บ้านนา

4500 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030019 บ้านหนองลูกช้าง

4501 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030020 บ้านง้ิว

4502 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

4503 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030040 บ้านหนองลุมพุก

4504 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก

4505 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030042 บ้านหนองโสน

4506 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030043 บ้านทามจาน

4507 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030012 บ้านสระส่ีเหล่ียม

4508 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ จัตุรัส 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา

4509 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ จัตุรัส 36032001 จัตุรัสวิทยาคาร

4510 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ จัตุรัส 36032003 หนองบัวบานวิทยา

4511 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ จัตุรัส 36032004 ละหานเจริญวิทยา



4512 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030066 ชุมชนชวนวิทยา

4513 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

4514 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030065 บ้านหนองตะไก้

4515 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030051 บ้านเกาะมะนาว

4516 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030052 จอมแก้ววิทยา

4517 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ

4518 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030068 หินตั้งพิทยากร

4519 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030069 บ้านห้วยทราย

4520 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

4521 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

4522 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030081 บ้านหนองผักแว่น

4523 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030082 บ้านทองคําพิงวิทยา

4524 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง

4525 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030077 บ้านกลอยสามัคคี

4526 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030078 หนองกกสามัคคี

4527 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030071 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์"

4528 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030072 บ้านตาล

4529 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030073 วังกะอาม

4530 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030075 บ้านหนองอีหล่อ

4531 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030070 บ้านกุดแคนสามัคคี

4532 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030084 หัวสระวิทยา

4533 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030085 เขาดินพิทยารักษ์

4534 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

4535 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030088 หนองประดู่วิทยา

4536 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030089 บ้านโคกแสว

4537 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030087 บ้านหนองดง

4538 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

4539 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร

4540 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030059 บ้านโคกสะอาด

4541 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์

4542 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030058 ปากจาบวิทยา

4543 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร

4544 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030061 บ้านโปร่งมีชัย

4545 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030062 บ้านกุดตาลาด

4546 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030057 บ้านหนองตะครอง

4547 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030054 โคกสําราญราษฎร์อํานวย

4548 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)



4549 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36030056 บ้านซับยาง

4550 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36032007 บางอําพันธ์วิทยาคม

4551 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36032008 เพชรพิทยาสรรค์

4552 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ 36032009 เริงรมย์วิทยาคม

4553 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจ๋ิว

4554 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030167 บ้านหนองจะบก

4555 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม

4556 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์

4557 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030170 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี

4558 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030171 บ้านวังคมคาย

4559 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030150 บ้านวังมน

4560 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030151 ซับถาวรพัฒนา

4561 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030157 บ้านห้วยเกตุ

4562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030159 อนุบาลเทพสถิต

4563 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030160 บ้านห้วยฝรั่ง

4564 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030161 บ้านดงลาน

4565 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030162 บ้านช่องสําราญ

4566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030163 บ้านซับไทร

4567 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030152 บ้านโคกไค

4568 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030153 บ้านยางเก่ียวแฝก

4569 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030155 บ้านซับหมี

4570 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030135 บ้านไร่พัฒนา

4571 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030131 บ้านวังอ้ายคง

4572 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห

4573 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030137 บ้านหนองใหญ่

4574 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030138 บ้านโนนสําราญ

4575 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030139 บ้านโนนสวรรค์

4576 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030132 วังใหม่พัฒนา

4577 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง

4578 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030165 บ้านประดู่งาม

4579 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี

4580 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์

4581 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030142 บ้านสะพานหิน

4582 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา

4583 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา

4584 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030145 บ้านสะพานยาว

4585 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030146 บ้านศิลาทอง



4586 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030122 บ้านนํ้าลาด

4587 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา

4588 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030148 บ้านไทรงาม

4589 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030149 ซับมงคลวิทยา

4590 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน

4591 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์

4592 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030124 บ้านวังตาท้าว

4593 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030125 บ้านเสล่ียงทอง

4594 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030126 บ้านหัวสะพาน

4595 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030133 บ้านวังตาเทพ

4596 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030134 วังโพธ์ิสว่างศิลป์

4597 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)

4598 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย

4599 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030128 หินฝนวิทยาคม

4600 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030129 บ้านโคกสะอาด

4601 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เทพสถิต 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ

4602 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ เทพสถิต 36032012 เทพสถิตวิทยา

4603 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ เทพสถิต 36032013 นายางกลักพิทยาคม

4604 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

4605 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030112 บ้านหัวหนอง

4606 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว

4607 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030108 บ้านหนองตานา

4608 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030109 บ้านโสกปลาดุก

4609 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)

4610 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030107 บ้านท่าศิลา

4611 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030090 บ้านละหานค่าย

4612 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030091 บ้านตะลอมไผ่

4613 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030092 บ้านหนองจาน

4614 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030114 บ้านหนองโจด

4615 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030093 บ้านโคกสะอาด

4616 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030094 บ้านหนองม่วง

4617 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030095 โป่งขุนเพชร

4618 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030098 บ้านวังตะเฆ่

4619 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030096 บ้านดอนกอก

4620 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030099 บ้านวังกะทะ

4621 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030100 บ้านหัวสะพาน

4622 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030101 บ้านวังอ้ายจีด



4623 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030102 บ้านสํานักตูมกา

4624 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030103 บ้านท่าโป่ง

4625 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030104 บ้านสํานักตูมกา สาขาบ้านหลังสัน

4626 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030097 บ้านดอนกอกสาขาบ้านห้วยทับนาย

4627 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม

4628 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030106 บ้านสํานักตูมกา สาขาบ้านปากดง

4629 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้

4630 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030116 บ้านหนองกองแก้ว

4631 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030117 บ้านห้วยยางดี

4632 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030118 บ้านห้วยไฮ

4633 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030119 บ้านแจ้งใหญ่

4634 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36030120 บ้านใหม่สามัคคี

4635 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร

4636 สพม. เขต  30 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 36032011 ห้วยแย้วิทยา

4637 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บํารุง)

4638 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030186 บ้านหนองผักชี

4639 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030187 บ้านบะเสียว

4640 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030185 บ้านโสกคร้อ

4641 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี

4642 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030182 รังงามวิทยา

4643 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030183 บ้านหนองตอ

4644 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030184 ดอนเปล้าศึกษา

4645 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร

4646 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030176 บ้านหนองขาม

4647 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030177 บ้านหนองแขม

4648 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030178 บ้านโกรกกุลา

4649 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา

4650 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

4651 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030174 บ้านหนองดินดํา

4652 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ เนินสง่า 36030175 บ้านขี้เหล็ก

4653 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030202 บ้านท่ากูบ

4654 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030203 บ้านโป่งเกต

4655 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030197 บ้านเขื่อนล่ัน

4656 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030204 บ้านวังขอนสัก

4657 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030198 บ้านหนองนกเขียน

4658 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030205 บ้านท่าชวน

4659 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030200 บ้านวังกุง



4660 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์

4661 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม

4662 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030199 บ้านซับใหม่

4663 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030191 บ้านซับเจริญสุข

4664 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030192 บ้านวังพง

4665 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030193 บ้านบุฉนวน

4666 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030194 บ้านโนนสะอาด

4667 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา

4668 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชัยภูมิ ซับใหญ่ 36030196 บ้านบุฉนวน สาขาหนองใหญ่

4669 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010044 บ้านปากนํ้า (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

4670 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010045 บ้านหัวถนน

4671 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010046 บ้านหาดภราดรภาพ

4672 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010063 บ้านหาดทรายรี

4673 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010043 วัดหัวกรูด

4674 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010064 บ้านทุ่งมะขาม

4675 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010013 บ้านบางคอย

4676 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010010 วัดพิชัยยาราม

4677 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010011 บ้านคอสน

4678 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010014 บ้านบางหลง

4679 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010009 วัดดอนทรายแก้ว

4680 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010036 วัดคูขุด

4681 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010037 บ้านดอนไทรงาม

4682 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010039 บ้านคอเตี้ย

4683 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010040 วัดดอนรวบ

4684 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

4685 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010008 อนุบาลชุมพร

4686 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010002 วัดหาดทรายแก้ว

4687 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010042 บ้านท่ามะปริง

4688 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

4689 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010048 วัดดอนเมือง

4690 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010049 วัดวังไผ่

4691 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010050 ศรีอุทัยธรรมพัฒนา

4692 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

4693 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010053 วัดน้อมถวาย

4694 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010055 บ้านนาแซะ

4695 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010056 บ้านท่าไม้ลาย

4696 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010023 วัดหูรอ



4697 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง

4698 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010024 บ้านสามเสียม

4699 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010027 วัดนาทุ่ง

4700 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010029 บ้านหนองเนียน

4701 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร

4702 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010067 บ้านหนองจันทน์หอม

4703 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010065 บ้านเขาน้อย

4704 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010030 วัดบางลึก

4705 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010032 บ้านศาลาลอย

4706 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010019 วัดดอนมะม่วง

4707 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010020 วัดทุ่งคา

4708 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010016 บ้านทุ่งหงษ์

4709 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา

4710 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010059 วัดเชิงกระ

4711 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010058 วัดแหลมลําภู

4712 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010060 บ้านคลองสูบ

4713 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ

4714 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010017 บ้านเขาบ่อ

4715 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010006 ชุมชนบ้านถ้ําสิงห์

4716 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010007 บ้านควนจําปา

4717 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010041 บ้านเขาวง

4718 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010001 วัดขุนกระทิง

4719 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010004 บ้านในห้วย

4720 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร เมืองชุมพร 86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา

4721 สพม. เขต  11 ชุมพร เมืองชุมพร 86012001 ศรียาภัย

4722 สพม. เขต  11 ชุมพร เมืองชุมพร 86012002 สอาดเผดิมวิทยา

4723 สพม. เขต  11 ชุมพร เมืองชุมพร 86012003 ปากนํ้าชุมพรวิทยา

4724 สพม. เขต  11 ชุมพร เมืองชุมพร 86012004 ทุ่งคาพิทยาคาร

4725 สพม. เขต  11 ชุมพร เมืองชุมพร 86012005 เมืองชุมพรวิทยา

4726 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010106 บ้านกลาง

4727 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010107 บ้านบึงลัด

4728 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010108 ประชานิคม 4

4729 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010109 บ้านยายไท

4730 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพท่ี 25)

4731 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010068 บ้านใหม่พัฒนา

4732 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010069 ประชานิคม 2

4733 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010104 บ้านธรรมเจริญ



4734 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010094 บ้านเหมืองทอง

4735 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010075 บ้านเขาพาง

4736 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010076 บ้านหนองเรือ

4737 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010077 บ้านหัวว่าว

4738 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010073 บ้านหาดหงส์

4739 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010074 ประชานิคม 3

4740 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010078 บ้านหาดส้มแป้น

4741 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010072 บ้านแก่งเพกา

4742 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

4743 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010082 บ้านทุ่งบิ่น

4744 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

4745 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010080 ชุมชนประชานิคม

4746 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010088 ประชาสันติ

4747 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010089 บ้านละมุ

4748 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010086 วัดควนมณี

4749 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010087 วัดวังครก

4750 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010090 บ้านดอนเคี่ยม

4751 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010112 บ้านจันทึง

4752 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010091 บ้านรับร่อ

4753 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010110 บ้านหินแก้ว

4754 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010092 บ้านหาดใน

4755 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010111 บ้านนํ้าเย็น

4756 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010100 บ้านงาช้าง

4757 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010095 บ้านคันธทรัพย์

4758 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010096 บ้านเนินทอง

4759 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์

4760 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010098 บ้านพรุตะเคียน

4761 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010101 ประชาพัฒนา

4762 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010102 บ้านร้านตัดผม

4763 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010097 บ้านสวนทรัพย์

4764 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010105 บ้านตาหงษ์

4765 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010103 บ้านทรายขาว

4766 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010070 บ้านท่าลานทอง

4767 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี

4768 สพม. เขต  11 ชุมพร ท่าแซะ 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก

4769 สพม. เขต  11 ชุมพร ท่าแซะ 86012007 ท่าข้ามวิทยา

4770 สพม. เขต  11 ชุมพร ท่าแซะ 86012008 หงษ์เจริญวิทยาคม



4771 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ท่าแซะ 86012009 ราชประชานุเคราะห์ 20

4772 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010139 บ้านปากคลอง

4773 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010140 วัดบางแหวน

4774 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010141 บ้านบ่อสําโรง

4775 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010137 บ้านถ้ําธง

4776 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010136 บ้านนํ้าพุ

4777 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010113 บ้านทรายแก้ว

4778 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010128 ชุมชนมาบอํามฤต

4779 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010129 วัดดอนยาง

4780 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010115 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

4781 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010116 บ้านเขาเล้ียว

4782 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010130 บ้านห้วยรากไม้

4783 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010118 บ้านไชยราช

4784 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010127 บ้านทุ่งเรี้ย

4785 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010114 บ้านหนองผาก

4786 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010119 บ้านวังช้าง

4787 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010126 บ้านบ่ออิฐ

4788 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010121 บ้านบางจาก

4789 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010122 บ้านชุมโค

4790 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010120 บ้านหินกบ

4791 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010124 บ้านดอนทราย

4792 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010125 บ้านทรัพย์สมบูรณ์

4793 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บํารุง)

4794 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010134 บ้านดอนตะเคียน

4795 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010135 วัดดอนกุฎี

4796 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

4797 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010142 ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

4798 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010143 อนุบาลบ้านเนินสําลี

4799 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010144 วัดปากด่าน

4800 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

4801 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010146 บ้านทุ่งวัวแล่น

4802 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86010132 บ้านคอกม้า

4803 สพม. เขต  11 ชุมพร ปะทิว 86012010 ปะทิววิทยา

4804 สพม. เขต  11 ชุมพร ปะทิว 86012011 มาบอํามฤตวิทยา

4805 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมพร ปะทิว 86013001 ชุมพรปัญญานุกูล

4806 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020072 อนุบาลพะโต๊ะ

4807 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020076 บ้านปากเลข



4808 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020074 บ้านในหยาน

4809 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020068 พัฒนศึกษา

4810 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020067 บ้านปากทรง

4811 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020066 บ้านต่อตั้ง

4812 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020069 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บํารุง

4813 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020065 บ้านปังหวาน

4814 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020062 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา

4815 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020070 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา

4816 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020063 บ้านคลองเหนก

4817 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020075 บ้านเขาตะเภาทอง

4818 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020073 บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ)

4819 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร พะโต๊ะ 86020064 บ้านพังเหา

4820 สพม. เขต  11 ชุมพร พะโต๊ะ 86022006 พะโต๊ะวิทยา

4821 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020056 วัดปิยะวัฒนาราม

4822 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020057 วัดปากนํ้าละแม

4823 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020051 บ้านทรายทอง

4824 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020052 บ้านแหลมสันติ

4825 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020059 บ้านดวด

4826 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020058 บ้านดอนแค

4827 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020049 วัดสุวรรณนิมิต

4828 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020048 วัดโสมสิริวัฒนาราม

4829 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020053 ประชาเอ้ืออารี

4830 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020054 สามัคคีวัฒนา

4831 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020060 บ้านเขาตากุน

4832 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020050 ชุมชนบ้านเขาหลาง

4833 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020046 สหกรณ์พัฒนา

4834 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020045 ประชาสงวน

4835 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020061 บ้านสวนสมบูรณ์

4836 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020047 บ้านทับใหม่

4837 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ละแม 86020055 บ้านคลองสง

4838 สพม. เขต  11 ชุมพร ละแม 86022005 ละแมวิทยา

4839 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020102 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธ์ิ)

4840 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020100 วัดธัญญาราม

4841 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020101 ชุมชนสวี

4842 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020095 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)

4843 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020118 วัดแหลมปอ

4844 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020119 วัดพะงุ้น



4845 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020096 วัดชุมแสง

4846 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020099 บ้านห้วยชัน

4847 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020098 บ้านคลองน้อย

4848 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020107 วัดนาสัก

4849 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020110 วัดหนองบัว

4850 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020105 บ้านเขาน้อยสามัคคี

4851 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020106 บ้านยางงาม

4852 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020109 บ้านห้วยใหญ่

4853 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020108 บ้านแก่งกระท่ัง

4854 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020104 ห้วยทรายขาว

4855 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020089 วัดบรรพตวารีเขต

4856 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020090 วัดถ้ําเขาล้าน

4857 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020091 บ้านเล็บกะรอก

4858 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020092 วัดท้องตม

4859 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020093 บ้านหาดทรายรี

4860 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020094 บ้านหนองปลา

4861 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020114 บ้านทุ่งเขาสะบ้า

4862 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020115 ค่ายลูกเสืออําเภอสวี

4863 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020113 วัดควน

4864 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020087 บ้านนาเหรี่ยง

4865 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020117 บ้านแพรกแห้ง

4866 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020086 วัดจันทราวาส

4867 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020085 บ้านคู

4868 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020083 บ้านเขาล้าน

4869 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020082 บ้านไทรล่า

4870 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020112 วัดเชิงคีรี

4871 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020084 บ้านนํ้าฉา

4872 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020080 บ้านเขาทะลุ

4873 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020078 บ้านเขาค่าย

4874 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020079 บ้านทุ่งคาโตนด

4875 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020120 บ้านห้วยทับทอง

4876 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020103 บ้านไทยพัฒนา

4877 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020097 บ้านนํ้าลอดน้อย

4878 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020081 บ้านห้วยกลาง

4879 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร สวี 86020077 บ้านในหุบ

4880 สพม. เขต  11 ชุมพร สวี 86022007 สวีวิทยา

4881 สพม. เขต  11 ชุมพร สวี 86022008 นาสักวิทยา



4882 สพม. เขต  11 ชุมพร สวี 86022009 ด่านสวีวิทยา

4883 สพม. เขต  11 ชุมพร สวี 86022010 เขาทะลุพิทยาคม

4884 สพม. เขต  11 ชุมพร สวี 86022011 ครนพิทยาคม

4885 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020034 วัดดอนชัย

4886 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020020 วัดประสาทนิกร

4887 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020001 วัดสุวรรณคีรี

4888 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020036 ชุมชนวัดขันเงิน

4889 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020043 วัดวาลุการาม

4890 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020026 วัดชลธารวดี

4891 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020027 บ้านคลองกก

4892 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020030 บ้านหนองโพธ์ิ มิตรภาพท่ี 129

4893 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020010 บ้านควนตะวันออก

4894 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020011 บ้านสะพานยูง

4895 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020014 วัดชลธีนิมิตร

4896 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020015 บ้านบางหยี

4897 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020016 บ้านท้องครก

4898 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020017 บ้านนํ้าลอด

4899 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020033 วัดสว่างมนัส

4900 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020039 ชุมชนวัดหาดสําราญ

4901 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020042 บ้านสวนจันทน์

4902 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020002 วัดถ้ําเขาเงิน

4903 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020003 วัดราษฎร์บูรณาราม

4904 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020004 บ้านดอนนน

4905 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020032 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์

4906 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020006 บ้านในเหมือง

4907 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020007 บ้านหนองปลา

4908 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020008 วัดนพคุณ

4909 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020019 บ้านหนองไก่ปิ้ง

4910 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020044 วัดวิเวการาม

4911 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020037 วัดสมุหเขตตาราม

4912 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020038 บ้านเขาแงน

4913 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020035 บ้านคลองระ

4914 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020040 บ้านในกริม

4915 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020041 ประชาบุษยวิทย์

4916 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020021 บ้านปากนํ้าหลังสวน

4917 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020022 วัดนาทิการาม

4918 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020023 วัดราษฎร์บํารุง



4919 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020024 บ้านห้วยหลอด

4920 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020025 บ้านนํ้าตก

4921 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020012 วัดอัมพาวาส

4922 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร หลังสวน 86020013 วัดราษฎร์อรุณ

4923 สพม. เขต  11 ชุมพร หลังสวน 86022001 สวนศรีวิทยา

4924 สพม. เขต  11 ชุมพร หลังสวน 86022002 ปากนํ้าหลังสวนวิทยา

4925 สพม. เขต  11 ชุมพร หลังสวน 86022003 ชลธารวิทยา

4926 สพม. เขต  11 ชุมพร หลังสวน 86022004 เมืองหลังสวน

4927 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020125 บ้านแหลมยางนา

4928 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020127 วัดเทพนิมิตวนาราม

4929 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020128 ชุมชนวัดท่าสุธาราม

4930 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020129 วัดท่าทอง

4931 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020124 บ้านทับช้าง

4932 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020126 บ้านสามแยกจําปา

4933 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020131 ราชประชานุเคราะห์ 3

4934 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020134 บ้านอ่าวมะม่วง

4935 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020135 วัดชลธีพฤกษาราม

4936 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020123 บ้านเขาวงกรด

4937 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020132 วัดมุจลินทาราม

4938 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020133 ชุมชนวัดธรรมถาวร

4939 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020122 วัดผุสดีภูผาราม

4940 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020121 บ้านวังปลา

4941 สพป.ชุมพร เขต 2 ชุมพร ทุ่งตะโก 86020130 บ้านห้วยมุด

4942 สพม. เขต  11 ชุมพร ทุ่งตะโก 86022012 ทุ่งตะโกวิทยา

4943 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010069 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

4944 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010068 อนุบาลเชียงราย

4945 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010057 อนุบาลหัวฝาย

4946 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010058 อนุบาลฮ่องล่ี(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

4947 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010074 บ้านห้วยชมภู

4948 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010059 บ้านป่ายางมน

4949 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010075 บ้านปางขอน

4950 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010076 บ้านผาล้ัง

4951 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010077 บ้านจะคือ

4952 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010064 บ้านนํ้าลัด

4953 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010066 บ้านเวียงกือนา

4954 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010063 บ้านป่ายางหลวง

4955 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)



4956 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010028 บ้านขัวแคร่

4957 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010029 บ้านป่าสักไก่

4958 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010025 บ้านโป่งพระบาท

4959 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010026 บ้านโป่งนํ้าตก

4960 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010023 บ้านนางแล

4961 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010024 บ้านสันต้นขาม

4962 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

4963 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010022 บ้านนางแลใน

4964 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

4965 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010016 ห้วยพลูพิทยา

4966 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

4967 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010018 บ้านถ้ําผาตอง

4968 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010019 บ้านบ่อทอง

4969 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010053 แม่ยาววิทยา

4970 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010054 บ้านทุ่งหลวง

4971 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010056 บ้านห้วยขม

4972 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010081 บ้านห้วยแม่ซ้าย

4973 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010049 บ้านห้วยทรายขาว

4974 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010050 บ้านรวมมิตร

4975 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010008 บ้านผาเสริฐ

4976 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010051 บ้านผาขวางพัฒนา

4977 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010009 บ้านโป่งนาคํา

4978 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010011 บ้านดอยฮาง

4979 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ

4980 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

4981 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010046 ห้วยเจริญวิทยา

4982 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010047 บ้านหนองบัวแดง

4983 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010048 บ้านโล๊ะป่าห้า

4984 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010043 บ้านเวียงกลาง

4985 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010042 บ้านปางลาว

4986 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010037 บ้านแม่กรณ์

4987 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010038 บ้านปางริมกรณ์

4988 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010078 บ้านห้วยแม่เล่ียม

4989 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010040 บ้านปางคึก

4990 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010079 แม่มอญวิทยา

4991 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010012 บ้านโป่งนํ้าร้อน

4992 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010030 บ้านริมลาว



4993 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัย

4994 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010032 บ้านห้วยทราย

4995 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010033 บ้านปุยคํา

4996 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010034 บ้านสันกลาง

4997 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010036 บ้านหนองหม้อ

4998 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

4999 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010013 บ้านท่าสาย

5000 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010014 บ้านหัวดอย

5001 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010088 อนุบาลห้วยสัก

5002 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010089 บ้านร่องเผียว

5003 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010090 ร่องเบ้อวิทยา

5004 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010084 บ้านดงป่าเหม้ียง

5005 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010085 บ้านป่าแหย่ง

5006 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010086 บ้านโป่งฮึ้ง

5007 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010087 บ้านร่องปลาขาว

5008 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010082 บ้านป่าก๊อ

5009 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010083 บ้านหัวดง

5010 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010001 บ้านโป่งเกลือ

5011 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010002 บ้านโป่งช้าง

5012 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010003 ดอยลานพิทยา

5013 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

5014 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010005 บ้านทรายงาม

5015 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010006 บ้านจําหวาย

5016 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010007 บ้านจําบอน

5017 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010136 บ้านผาขวางพัฒนาสาขาบ้านแคววัวดํา

5018 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57010133 บ้านกกน้อยวิทยา

5019 สพม. เขต  36 เชียงราย เมืองเชียงราย 57012001 สามัคคีวิทยาคม

5020 สพม. เขต  36 เชียงราย เมืองเชียงราย 57012002 ดํารงราษฎร์สงเคราะห์

5021 สพม. เขต  36 เชียงราย เมืองเชียงราย 57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม

5022 สพม. เขต  36 เชียงราย เมืองเชียงราย 57012004 ห้วยสักวิทยาคม

5023 สพม. เขต  36 เชียงราย เมืองเชียงราย 57012005 เมืองเชียงราย

5024 สพม. เขต  36 เชียงราย เมืองเชียงราย 57012006 ดอนชัยวิทยาคม

5025 สพม. เขต  36 เชียงราย เมืองเชียงราย 57012007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

5026 สพม. เขต  36 เชียงราย เมืองเชียงราย 57012008 สามัคคีวิทยาคม 2

5027 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เมืองเชียงราย 57013001 เชียงรายปัญญานุกูล

5028 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010110 บ้านเวียงชัย

5029 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010111 อนุบาลเวียงชัย



5030 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010112 บ้านปง

5031 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010108 บ้านศรีเวียง

5032 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010109 บ้านร่องบัวลอย

5033 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010106 บ้านเมืองชุม

5034 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010107 เวียงแก้ววิทยา

5035 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010105 บ้านดอนมูล

5036 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010091 บ้านดอน

5037 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010092 บ้านชัยพฤกษ์

5038 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010093 บ้านช่องลม

5039 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010094 บ้านจอเจริญ

5040 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010096 บ้านดอยงาม

5041 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010097 บ้านสมานมิตร

5042 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010116 บ้านเวียงเดิม

5043 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010117 บ้านค่ายเจริญ

5044 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

5045 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010099 บ้านร่องห้า

5046 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

5047 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010101 บ้านป่าบง

5048 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงชัย 57010102 บ้านหนองบัวผาบ่ม

5049 สพม. เขต  36 เชียงราย เวียงชัย 57012010 เวียงชัยวิทยาคม

5050 สพม. เขต  36 เชียงราย เวียงชัย 57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม

5051 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

5052 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

5053 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยา

5054 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010123 บ้านนํ้าตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

5055 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010122 บ้านโป่ง

5056 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010118 อนุบาลดงมหาวัน

5057 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010119 บ้านปงเคียน

5058 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010120 บ้านร่องหวาย

5059 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010128 บ้านป่าซาง

5060 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010129 บ้านห้วยหมากเอียก

5061 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010130 บ้านห้วยห้างป่าสา

5062 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010131 บ้านห้วยขี้เหล็ก

5063 สพป.เชียงราย เขต 1 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57010132 บ้านป่าซางเหนือ

5064 สพม. เขต  36 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

5065 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020089 บ้านสักพัฒนา

5066 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020090 บ้านแม่พุง



5067 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020091 โรงช้างวิทยา

5068 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020092 บ้านโป่ง

5069 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020087 บ้านใหม่ใต้

5070 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020082 บ้านป่าแงะ

5071 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020083 บ้านป่าเส้า

5072 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020084 บ้านใหม่พัฒนา

5073 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020081 บ้านห้วยลึกผาลาดสามัคคี

5074 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020096 ชุมชนบ้านสันมะค่า

5075 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020094 ศรีโพธ์ิเงินวิทยา

5076 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย ป่าแดด 57020095 บ้านวังผา

5077 สพม. เขต  36 เชียงราย ป่าแดด 57022006 ป่าแดดวิทยาคม

5078 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020019 บ้านดงขนุน

5079 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020020 บ้านสันมะแฟน

5080 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020021 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)

5081 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020010 ร่องธารวิทยา

5082 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020011 บ้านหนองตุ้ม

5083 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020012 บ้านหนองผักจิก

5084 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020013 บ้านโป่งแดง

5085 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020014 บ้านห้วยทรายขาว

5086 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020001 เจริญเมืองวิทยา

5087 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020002 บ้านเจริญเมือง

5088 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020003 บ้านป่าตึง

5089 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020004 บ้านป่าบง

5090 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020065 บ้านป่าต้าก

5091 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020062 สันกลางวิทยา

5092 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020063 บ้านถ้ํา

5093 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020061 บ้านแม่คาวหลวง

5094 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020043 พานพสกสวัสดิ์

5095 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020068 บ้านสันติวัน

5096 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020066 บ้านเหมืองง่า

5097 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020042 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพท่ี ๖๘)

5098 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020038 บ้านหนองบัว

5099 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020039 บ้านป่าส้าน

5100 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020032 บ้านสันผักแค

5101 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020034 บ้านม่วงคํา

5102 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020035 บ้านสันต้นผ้ึง

5103 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020036 บ้านฝ่ังตื้น



5104 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020044 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

5105 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020045 บ้านป่าสัก

5106 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020046 บ้านแม่เย็น

5107 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020047 บ้านดง

5108 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020048 บ้านสันต้นแหน

5109 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020015 บ้านสันป่ง

5110 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020016 บ้านร่องคตสันปูเลย

5111 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020017 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

5112 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020018 บ้านดงเวียง

5113 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020023 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด

5114 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020024 บ้านป่าหัดป่าแขม

5115 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020025 บ้านห้วยประสิทธ์ิ

5116 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020027 บ้านศาลา

5117 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020028 บ้านปางเกาะทราย

5118 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020029 ริมวัง ๑

5119 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020030 ริมวัง ๒

5120 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020049 บ้านจําผักกูด

5121 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020050 โป่งทะลายใหม่เจริญ

5122 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020051 บ้านแม่แก้วเด่นชัย

5123 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020052 บ้านแม่แก้วเหนือ

5124 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020053 บ้านแม่แก้ว

5125 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020054 บ้านแม่แก้วใต้

5126 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020056 บ้านแม่อ้อนอก

5127 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020057 บ้านแม่อ้อ

5128 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020055 บ้านปอเรียง

5129 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020005 บ้านสิบสอง

5130 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020006 บ้านจําคาวตอง

5131 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020007 สันหนองควาย

5132 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020071 บ้านใหม่ท่าต้นเก๋ียง

5133 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020072 ชุมชนสันมะเค็ด

5134 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020073 บ้านกว๋าวโท้ง

5135 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020074 บ้านสันต้นดู่

5136 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020075 บ้านกล้วย

5137 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020077 บ้านป่าแดงงาม

5138 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020080 ป่าแดงวิทยา

5139 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020078 บ้านหนองฮ่างสันหลวง

5140 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020079 บ้านป่าคา



5141 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020058 เวียงห้าว

5142 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย พาน 57020059 บ้านท่าดอกแก้ว

5143 สพม. เขต  36 เชียงราย พาน 57022001 พานพิทยาคม

5144 สพม. เขต  36 เชียงราย พาน 57022002 พานพิเศษพิทยา

5145 สพม. เขต  36 เชียงราย พาน 57022003 นครวิทยาคม

5146 สพม. เขต  36 เชียงราย พาน 57022004 แม่อ้อวิทยาคม

5147 สพม. เขต  36 เชียงราย พาน 57022005 ดอยงามวิทยาคม

5148 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020130 อนุบาลแม่สรวย

5149 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020131 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

5150 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020126 บ้านโป่งปูเฟือง

5151 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020128 บ้านหนองผํา

5152 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020129 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

5153 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020122 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)

5154 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020123 ชุมชนบ้านสันจําปา

5155 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020218 บ้านห้วยสะลักวิทยาสาขาก่ิวจําปี

5156 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020124 บ้านทุ่งฟ้าผ่า

5157 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020120 บ้านปางอ้อย

5158 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020121 บ้านป่าเม่ียงแม่พริก

5159 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020114 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธ์ิ)

5160 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020115 ชุมชนบ้านโป่ง

5161 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020116 บ้านดอนสลี

5162 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020117 บ้านหัวฝาย

5163 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020118 บ้านห้วยหญ้าไซ

5164 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020119 บ้านแม่ตาช้าง

5165 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020112 บ้านห้วยมะแกง

5166 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020113 บ้านห้วยสะลักวิทยา

5167 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020097 บ้านป่าตึงงาม

5168 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020098 บ้านร้องบง

5169 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020099 เจดีย์หลวงพิทยา

5170 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020100 บ้านห้วยหมอเฒ่า

5171 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020101 บ้านสันก้างปลา

5172 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020150 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

5173 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020151 บ้านห้วยเฮี้ย

5174 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020152 บ้านแม่ยางม้ิน

5175 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020102 บ้านแม่ตาแมว

5176 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020153 เวียงผาวิทยา

5177 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020103 บ้านดินดํา



5178 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020104 บ้านแม่ผักแหละ

5179 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020105 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธ์ิ)

5180 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020106 บ้านแม่ต๋ํา

5181 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020107 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา

5182 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020108 บ้านปางหลวง

5183 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020109 บ้านปางหก

5184 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020110 ห้วยนํ้าขุ่นวิทยา

5185 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020132 บ้านวาวี

5186 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020133 บ้านมังกาล่า

5187 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020139 โป่งกลางนํ้าประชาสรรค์

5188 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020134 บ้านเลาลี

5189 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020135 บ้านปางก่ิว(ศุภสิทธ์ิมหาคุณ)

5190 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020136 บ้านแม่โมงเย้า

5191 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020145 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คก้ีฮิทค็อก)

5192 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020146 บ้านแสนเจริญ

5193 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020147 บ้านดอยช้าง

5194 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020148 บ้านห้วยมะซาง

5195 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020140 บ้านขุนสรวย

5196 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020149 บ้านห้วยขี้เหล็ก

5197 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020141 บ้านห้วยไคร้

5198 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020142 บ้านห้วยนํ้าเย็น

5199 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020143 บ้านห้วยกล้า

5200 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020144 บ้านผาแดงหลวง

5201 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่สรวย 57020138 ดอยเวียงวิทยา

5202 สพม. เขต  36 เชียงราย แม่สรวย 57022007 แม่สรวยวิทยาคม

5203 สพม. เขต  36 เชียงราย แม่สรวย 57022008 วาวีวิทยาคม

5204 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020195 บ้านโป่งเหนือ

5205 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020196 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

5206 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020197 บ้านสันสลี

5207 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020191 บ้านเด่นศาลา

5208 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020180 อนุบาลเวียงป่าเป้า

5209 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020181 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

5210 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020182 บ้านหนองยาว

5211 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020192 บ้านแม่ตะละ

5212 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020193 บ้านปางมะขามป้อม

5213 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020183 ดอยเวียงผาพิทยา

5214 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020194 บ้านโป่งนก



5215 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020154 บ้านสัน

5216 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020155 บ้านลังกา

5217 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020156 บ้านโป่งเทวี

5218 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020160 บ้านป่าสัก

5219 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020161 บ้านฮ่างต่ํา

5220 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020164 ป่าง้ิววิทยา

5221 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020165 บ้านหม้อ

5222 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020184 บ้านแม่ปูนหลวง

5223 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020185 บ้านแม่ปูนหลวงสาขาสามกุลา

5224 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020157 บ้านป่าตึง

5225 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020158 บ้านห้วยหินลาดใน

5226 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020188 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

5227 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020189 บ้านทุ่งม่าน

5228 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020190 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

5229 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020186 เวียงกาหลงวิทยา

5230 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020187 บ้านป่าจ่ัน

5231 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020178 บ้านแม่เจดีย์

5232 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020179 บ้านโฮ่ง

5233 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020174 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู

5234 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020175 โป่งนํ้าร้อนวิทยา

5235 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020176 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)

5236 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020177 บ้านขุนลาว

5237 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020172 บ้านห้วยโป่ง

5238 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020173 บ้านห้วยม่วง

5239 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020167 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม)

5240 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020168 อนุบาลแม่ขะจาน

5241 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020169 บ้านป่าแงะ

5242 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020170 บ้านทุ่งยาว

5243 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57020171 ปางมะกาดวิทยา

5244 สพม. เขต  36 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม

5245 สพม. เขต  36 เชียงราย เวียงป่าเป้า 57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม

5246 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020203 บ้านดงมะดะ

5247 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020204 อนุบาลแม่ลาว

5248 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020205 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

5249 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020206 ห้วยส้านยาววิทยา

5250 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020207 บ้านหนองเก้าห้อง

5251 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020198 อนุบาลจอมหมอกแก้ว



5252 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020200 บ้านท่ามะโอ

5253 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020216 โป่งแพร่วิทยา

5254 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020215 บ้านห้วยส้านพลับพลา

5255 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020214 ชุมชนบ้านป่าก่อดํา

5256 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020212 บ้านโป่งมอญ

5257 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020213 บ้านแม่ผง

5258 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020210 บัวสลีวิทยา

5259 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020211 บ้านต้นยาง

5260 สพป.เชียงราย เขต 2 เชียงราย แม่ลาว 57020209 บ้านต้นง้าว

5261 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030075 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

5262 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030076 บ้านสบรวก

5263 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030077 บ้านวังลาว

5264 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030078 บ้านห้วยเก๋ียง

5265 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030074 บ้านสบคํา

5266 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030070 บ้านดอยจัน

5267 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030071 บ้านร่องบง

5268 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030072 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

5269 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030073 บ้านสันธาตุ

5270 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030079 บ้านแม่มะ

5271 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030080 บ้านเวียงแก้ว

5272 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030081 บ้านสันต้นธง

5273 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030082 บ้านป่าก๋อย

5274 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030086 บ้านศรีดอนมูล

5275 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030087 บ้านหนองปลาสะเด็ด

5276 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030088 บ้านดอยสะโง๊ะ

5277 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030051 ป่าตึงพิทยานุกูล

5278 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030053 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี

5279 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030055 บ้านห้วยกว๊าน

5280 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030056 บ้านแม่แอบวิทยา

5281 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030057 บ้านศรีกองงาม

5282 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030058 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)

5283 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030059 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

5284 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030061 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย

5285 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030062 บ้านแม่คํา(ธรรมาประชาสรรค์)

5286 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030063 บ้านสันมะเค็ด

5287 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030064 บ้านปงของ

5288 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030065 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน



5289 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030066 บ้านแม่คํา

5290 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030067 บ้านไร่

5291 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030176 บ้านธารทอง

5292 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย เชียงแสน 57030069 บ้านสันต้นเปา

5293 สพม. เขต  36 เชียงราย เชียงแสน 57032004 เชียงแสนวิทยาคม

5294 สพม. เขต  36 เชียงราย เชียงแสน 57032005 บ้านแซววิทยาคม

5295 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030040 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

5296 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030041 บ้านหนองแว่น

5297 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030039 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1

5298 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030032 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท)

5299 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030024 บ้านป่าบงแม่จัน

5300 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030025 บ้านสันโค้ง

5301 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030026 บ้านโป่งนํ้าร้อน

5302 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030028 ประชารัฐพัฒนา

5303 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030029 บ้านห้วยมะหินฝน

5304 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030030 บ้านปางสา

5305 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030031 บ้านสันติสุข

5306 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030023 บ้านรวมใจ

5307 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030019 บ้านแม่สลองใน

5308 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030046 สันสลีหลวง-สันนายาว

5309 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030047 อนุบาลศรีค้ํา

5310 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030020 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

5311 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030021 บ้านใหม่สามัคคี

5312 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030022 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)

5313 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030018 บ้านแม่คี-หนองอ้อ

5314 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030033 บ้านแม่คํา(บ้านแม่คําประชานุเคราะห์)

5315 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030034 บ้านหนองแหย่ง

5316 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030036 บ้านสันธาตุ

5317 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030037 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคํา

5318 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030038 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

5319 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030042 บ้านสันกอง

5320 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030044 อนุบาลแม่ไร่(บ้านป่ากว๋าว)

5321 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030048 สันทราย(พรหมณีวิทยา)

5322 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030050 บ้านแหลว

5323 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030001 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)

5324 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030002 บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง

5325 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030010 อนุบาลจันจว้าใต้(บ้านก่ิวพร้าว)



5326 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030006 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)

5327 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030007 บ้านหนองครก

5328 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030008 บ้านแม่คําฝ่ังหม่ิน

5329 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030009 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)

5330 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030003 บ้านห้วยนํ้าราก(ไตรราษฎร์บํารุง)

5331 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030011 บ้านท่าข้าวเปลือก

5332 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030014 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม

5333 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030015 บ้านแม่แพง

5334 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030016 บ้านแม่ลัว

5335 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030017 บ้านแม่ลากเนินทอง

5336 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030012 บ้านทับกุมารทอง

5337 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57030013 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒

5338 สพม. เขต  36 เชียงราย แม่จัน 57032003 แม่จันวิทยาคม

5339 สพม. เขต  36 เชียงราย แม่จัน 57032001 จันจว้าวิทยาคม

5340 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่จัน 57032002 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

5341 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030116 บ้านเหมืองแดง

5342 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030112 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพท่ี 169

5343 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030113 บ้านสันทราย

5344 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030114 บ้านสันมะนะ

5345 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030090 บ้านป่าแดง

5346 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030091 บ้านศรีป่าแดง

5347 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030092 บ้านม่วงคํา

5348 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030093 บ้านปางห้า

5349 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030094 บ้านสันนา

5350 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030095 บ้านสันบุญเรือง

5351 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030096 บ้านสันหลวง

5352 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030097 บ้านเหมืองแดงน้อย

5353 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030106 บ้านนํ้าจํา

5354 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030109 บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ

5355 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030110 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

5356 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030101 บ้านถ้ํา

5357 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030102 บ้านโป่ง

5358 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030103 บ้านถ้ํา ตชด.

5359 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030104 บ้านถ้ําปลา

5360 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030107 บ้านจ้อง

5361 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030121 บ้านสันถนน

5362 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030122 บ้านสันธาตุ



5363 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030123 บ้านทุ่งเกล้ียง

5364 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030124 บ้านสันโค้ง

5365 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030125 บ้านห้วยไคร้

5366 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030126 บ้านสันยาวสันลิดไม้

5367 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030127 บ้านฮ่องแฮ่

5368 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030100 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

5369 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030120 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)

5370 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030118 บ้านเวียงพาน

5371 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030115 บ้านป่ายาง

5372 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030119 บ้านป่าเหมือด

5373 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030117 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

5374 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่สาย 57030105 บ้านผาฮี้

5375 สพม. เขต  36 เชียงราย แม่สาย 57032007 วัดถ้ําปลาวิทยาคม

5376 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030143 บ้านห้วยไร่สามัคคี

5377 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030144 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง

5378 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030141 บ้านขาแหย่งพัฒนา

5379 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030142 บ้านป่าซางนาเงิน

5380 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030128 บ้านเทอดไทย

5381 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030129 บ้านพญาไพร

5382 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030130 บ้านแม่หม้อ

5383 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030131 พญาไพรไตรมิตร

5384 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030132 บ้านจะตี

5385 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030133 รัฐราษฎร์วิทยา

5386 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030134 สามัคคีพัฒนา

5387 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030135 บ้านปางมะหัน

5388 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030136 บ้านห้วยอ้ืน

5389 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030174 บ้านห้วยหก

5390 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030175 บ้านห้วยหยวกป่าโซ

5391 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030139 บ้านผาจี

5392 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030155 บ้านห้วยผ้ึง

5393 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030151 บ้านมนตรีวิทยา

5394 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030152 ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป

5395 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030153 บ้านผาเดื่อ

5396 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030154 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

5397 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030145 บ้านสันติคีรี

5398 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030146 บ้านใหม่สันติ

5399 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030147 บ้านกลาง



5400 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030148 บ้านพนาสวรรค์

5401 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030149 ราษฎร์พัฒนา

5402 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030150 บ้านแม่เต๋อ

5403 สพม. เขต  36 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57032008 สันติคีรีวิทยาคม

5404 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030178 ตํารวจตะเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)

5405 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030179 ตํารวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุม

5406 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030180 ตํารวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์

5407 เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030181 ตํารวจตะเวรชายแดนบํารุงท่ี 87

5408 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030164 อนุบาลดอยหลวง

5409 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030165 บ้านป่าลัน

5410 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030166 บ้านห้วยไร่

5411 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030167 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑

5412 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030168 บ้านไทรทอง

5413 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030170 บ้านหนองป่าก่อ

5414 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030172 บ้านใหม่พัฒนา

5415 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030173 บ้านป่าซางงาม

5416 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030156 อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)

5417 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030158 บ้านทุ่งกวาง

5418 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030159 บ้านดอย

5419 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030160 บ้านดอนงาม

5420 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย ดอยหลวง 57030161 บ้านขุนแม่บง(ตชด.)

5421 สพม. เขต  36 เชียงราย ดอยหลวง 57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

5422 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040013 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)

5423 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040014 อนุบาลเชียงของ

5424 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040015 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา

5425 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040016 บ้านทุ่งนาน้อย

5426 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040017 บ้านดอนมหาวัน

5427 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040018 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

5428 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040012 ริมโขงวิทยา

5429 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040010 บ้านเมืองกาญจน์

5430 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040011 บ้านสองพี่น้อง

5431 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040030 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)

5432 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040026 บ้านทุ่งง้ิว(ประชาสงเคราะห์2)

5433 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040027 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)

5434 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040028 บ้านทุ่งอ่าง

5435 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040029 บ้านนํ้าม้า

5436 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040022 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย



5437 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040023 บ้านลุงท่าเจริญ

5438 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040024 บ้านทุ่งซางดงหลวง

5439 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040025 บ้านเขียะ

5440 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040020 บ้านหวาย

5441 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040019 บ้านปากอิง

5442 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040007 บ้านหก

5443 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040008 บ้านบุญเรือง

5444 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040009 บ้านต้นปล้อง

5445 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040005 บ้านส้าน

5446 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040006 บ้านตองม่วงชุม

5447 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040001 บ้านศรีลานนา

5448 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040002 บ้านหลวง

5449 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040003 บ้านครึ่ง

5450 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040004 บ้านครึ่งใต้

5451 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040031 บ้านแก่นวิทยา

5452 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040032 บ้านเก๋ียง

5453 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040034 บ้านห้วยซ้อ

5454 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เชียงของ 57040035 บ้านเวียงหมอก

5455 สพม. เขต  36 เชียงราย เชียงของ 57042001 เชียงของวิทยาคม

5456 สพม. เขต  36 เชียงราย เชียงของ 57042002 บุญเรืองวิทยาคม

5457 สพม. เขต  36 เชียงราย เชียงของ 57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

5458 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040071 เวียงเทิง(เทิงทํานุประชา)

5459 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040072 บ้านใหม่

5460 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040073 บ้านร่องแช่

5461 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040074 บ้านทุ่งโห้ง

5462 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040075 บ้านห้วยไคร้

5463 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040070 วัดพระเกิดคงคาราม

5464 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040079 บ้านสันทรายมูล

5465 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040080 สันทรายงามวิทยา

5466 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040081 บ้านหนองบัว

5467 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040036 บ้านโนนสมบูรณ์

5468 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040037 ศรีสว่าง

5469 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040038 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม

5470 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040039 บ้านง้ิวใหม่

5471 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040040 บ้านง้ิวป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)

5472 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040041 บ้านตุ้มเหนือ

5473 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040042 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)



5474 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040043 บ้านขอนซุง

5475 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040061 บ้านดอนดินแดง

5476 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040062 บ้านป่าม่ืน

5477 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040063 บ้านปล้องตลาด

5478 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040064 จําไฮบ้านเหล่า

5479 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040065 บ้านปล้องใต้

5480 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040066 บ้านปล้องส้าน

5481 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040091 หนองแรดวิทยา

5482 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040092 บ้านม่อนป่ายาง

5483 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040082 บ้านปี๊

5484 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040083 บ้านสันป่าบง

5485 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040084 บ้านเอียน(สหราษฎร์บํารุง)

5486 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040085 บ้านบุญนาค

5487 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040087 บ้านป่าจ้ี

5488 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040088 บ้านท่าข้าม

5489 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040089 บ้านดอนไชย

5490 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040090 บ้านดอนไชยสาขาบ้านผาลาด

5491 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040056 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)

5492 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040048 บ้านขุนห้วยไคร้

5493 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040057 บ้านต้นเขือง

5494 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040058 บ้านตีนเป็ด

5495 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040086 บ้านดอนแยง

5496 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040059 บ้านปางค่า

5497 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040060 บ้านรักถิ่นไทย

5498 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040049 บ้านร่มโพธ์ิไทย

5499 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040050 บ้านร่มโพธ์ิไทยสาขาบ้านขุนต้า

5500 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040051 บ้านร่มโพธ์ิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

5501 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040052 บ้านร่มโพธ์ิไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย

5502 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040053 บ้านรักแผ่นดิน

5503 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040054 บ้านแผ่นดินทอง

5504 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040055 บ้านราษฏ์ภักดี

5505 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040077 บ้านป่ารวก

5506 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040078 ศรีดอนไชยวิทยา

5507 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040067 บ้านเก๋ียง(คุรุราษฎร์วิทยา)

5508 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040076 บ้านป่าตึงงาม

5509 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040068 บ้านแม่ลอยไร่

5510 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040069 บ้านเก๋ียงใต้



5511 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040044 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บํารุง)

5512 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040045 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บํารุง)

5513 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040046 บ้านก๊อ

5514 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040047 บ้านสันปูเลย

5515 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เทิง 57040159 บ้านร่มโพธ์ิไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธ์ิทอง

5516 สพม. เขต  36 เชียงราย เทิง 57042004 เทิงวิทยาคม

5517 สพม. เขต  36 เชียงราย เทิง 57042005 ปล้องวิทยาคม

5518 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040100 บ้านหนองเสา

5519 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040101 บ้านสันป่าสัก

5520 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040102 สันสะลีกวิทยา

5521 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040108 บ้านทุ่งเจ้า

5522 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040109 บ้านแม่เปา

5523 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040110 ชุมชนบ้านสบเปา

5524 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040103 บ้านป่าซาง

5525 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040097 บ้านศรีสะอาด

5526 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040098 บ้านเวียงหวาย

5527 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040099 บ้านหนองบัวคํา

5528 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040111 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

5529 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040112 บ้านกระแล

5530 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040113 บ้านสันหลวงสามัคคี

5531 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040104 บ้านแม่ต๋ําน้อย

5532 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040106 บ้านแม่ต๋ํากลาง

5533 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040107 บ้านบ่อแสง

5534 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040105 บ้านป่าม่วง

5535 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040096 บ้านใหม่โชคชัย

5536 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040093 อนุบาลตาดควัน

5537 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040094 บ้านใหม่สุขสันต์

5538 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040095 บ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอ

5539 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040115 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สาขาบ้านสันสะอาด

5540 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040116 บ้านไม้ยามิตรภาพท่ี168

5541 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040117 บ้านร่องกอก

5542 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040118 บ้านห้วยเดื่อ

5543 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040119 บ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์"

5544 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย พญาเม็งราย 57040114 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา

5545 สพม. เขต  36 เชียงราย พญาเม็งราย 57042006 พญาเม็งราย

5546 สพม. เขต  36 เชียงราย พญาเม็งราย 57042008 ไม้ยาวิทยาคม

5547 สพม. เขต  36 เชียงราย พญาเม็งราย 57042007 แม่ต๋ําวิทยา



5548 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040138 บ้านม่วงยาย

5549 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040139 บ้านแจมป๋อง

5550 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040140 อนุบาลเวียงแก่น

5551 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040136 บ้านหลู้

5552 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040137 บ้านไทยสมบูรณ์

5553 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040135 บ้านห้วยลึก

5554 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040141 บ้านทุ่งคํา

5555 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040142 บ้านห้วยเอียน

5556 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040128 ปอวิทยา

5557 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040123 บ้านโล๊ะ

5558 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040120 ขุนขวากพิทยา

5559 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040121 บ้านท่าข้าม

5560 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040122 ปางหัดสหศาสตร์

5561 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040124 บ้านผาแล

5562 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040125 บ้านห้วยหาน

5563 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040127 บ้านห้วยคุ

5564 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040132 ไตรมิตรวิทยา

5565 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040133 บรรพตวิทยา

5566 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040134 บ้านทรายทอง

5567 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040129 บ้านหนองเตา

5568 สพม. เขต  36 เชียงราย เวียงแก่น 57042009 เวียงแก่นวิทยาคม

5569 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040151 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)

5570 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040149 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)

5571 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040150 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)

5572 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040143 บ้านห้วยโป่ง

5573 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040144 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธ์ิ)

5574 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040145 บ้านห้วยเดื่อ

5575 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040146 ชุมชนบ้านต้าตลาด

5576 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040147 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

5577 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040148 บ้านต้านาล้อม

5578 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040153 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)

5579 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040154 อนุบาลยางฮอม

5580 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040155 บ้านพญาพิภักดิ์

5581 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040156 บ้านทุ่งนํ้าแพร่ป่าบง

5582 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040157 บ้านชมภู

5583 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย ขุนตาล 57040158 บ้านป่าแดงห้วยหลวง

5584 สพม. เขต  36 เชียงราย ขุนตาล 57042010 ขุนตาลวิทยาคม



5585 สพม. เขต  36 เชียงราย ขุนตาล 57042011 ยางฮอมวิทยาคม

5586 สพม. เขต  36 เชียงราย แม่สาย 57032006 แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์

5587 สพม. เขต  36 เชียงราย แม่ลาว 57022011 แม่ลาววิทยาคม

5588 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010008 ท่าศาลา

5589 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010009 วัดดอนจ่ัน

5590 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010029 วัดหนองป่าครั่ง

5591 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010030 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย

5592 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010031 วัดเสาหิน

5593 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010032 วัดเมืองสาตร

5594 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010025 เชิงดอยสุเทพ

5595 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010026 วัดสวนดอก

5596 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010027 บ้านโป่งน้อย

5597 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010017 บ้านแม่เหียะสามัคคี

5598 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010018 บ้านดอนปิน

5599 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010016 ศิริมังคลาจารย์

5600 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010028 บ้านห้วยทราย

5601 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010023 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1

5602 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010024 สังวาลย์วิทยา

5603 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010001 ศรีเนห์รู

5604 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010002 วัดช่างเคี่ยน

5605 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010003 วัดเจ็ดยอด

5606 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010004 วัดข่วงสิงห์

5607 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010005 วัดป่าตัน

5608 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010006 บ้านท่อเมืองลัง

5609 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010020 วัดป่าข่อยใต้

5610 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010021 วัดร้องอ้อ

5611 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010019 ชุมชนวัดท่าเดื่อ

5612 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010015 วัดขะจาว

5613 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010022 บ้านท่าหลุกสันทราย

5614 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010011 วัดป่าแดด

5615 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010012 วัดวังสิงห์คํา

5616 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010014 อนุบาลเชียงใหม่

5617 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010013 พุทธิโศภน

5618 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010007 คําเท่ียงอนุสสรณ์

5619 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50012001 ยุพราชวิทยาลัย

5620 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50012002 วัฒโนทัยพายัพ

5621 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50012003 หอพระ



5622 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50012004 กาวิละวิทยาลัย

5623 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50012006 โสตศึกษาอนุสารสุนทร

5624 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50012007 สอนคนตาบอดภาคเหนือ

5625 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50012008 กาวิละอนุกูล

5626 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 50010139 ศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า ระดับปฐมวัย

5627 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010069 บ้านป่าขุย

5628 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010071 บ้านท่ารั้ว

5629 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010073 บ้านป่าเสร้า

5630 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010037 บ้านบ่อหิน

5631 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010049 บ้านปางนํ้าถุ

5632 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010050 บ้านแม่หวาน

5633 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010051 บ้านโป่งกุ่ม

5634 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010042 เทพเสด็จวิทยา

5635 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010048 บ้านปางแดง

5636 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010064 บ้านป่าสักงาม

5637 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010062 ชลประทานผาแตก

5638 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010063 บ้านลวงเหนือ

5639 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010061 บ้านสันทราย

5640 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010033 บ้านแม่ดอกแดง

5641 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010035 บ้านเชิงดอย

5642 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010036 บ้านร้องขี้เหล็ก

5643 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010053 แม่คือวิทยา

5644 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010075 บ้านสันต้นม่วงเหนือ

5645 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010074 บ้านป่าเหมือด

5646 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010046 บ้านป่าไม้แดง

5647 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010047 บ้านป่าป้อง

5648 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010066 บ้านป่าง้ิว

5649 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010039 บ้านแม่จ้อง

5650 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010056 บ้านตลาดขี้เหล็ก

5651 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010057 บ้านป่าไผ่

5652 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010058 บ้านแม่โป่ง

5653 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010059 บ้านแม่ฮ้อยเงิน

5654 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50010060 บ้านม่วงโตน

5655 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม

5656 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010081 บ้านหนองโค้ง

5657 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010082 บ้านบ่อสร้าง

5658 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010083 วัดสันมะฮกฟ้า



5659 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010084 วัดสันป่าค่า

5660 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010099 บ้านมอญ

5661 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010100 วัดสันกลางเหนือ

5662 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010102 สันกําแพงคันธาอนุสรณ์

5663 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010103 บ้านสันกําแพง

5664 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010104 วัดบ้านน้อย

5665 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010079 บ้านดอนปิน

5666 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010080 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)

5667 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010105 วัดสันโค้ง

5668 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010085 วัดทรายมูล

5669 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010096 วัดร้องวัวแดง

5670 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010112 วัดบ้านโห้ง

5671 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010114 วัดแม่ผาแหน

5672 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010094 บ้านปงป่าเอ้ือง

5673 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010106 บ้านแม่ปูคา

5674 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010108 วัดล้านตอง

5675 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010110 บ้านป่าตึงดอยซิว

5676 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010086 บ้านบวกค้าง

5677 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010087 วัดป่าตาล

5678 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ สันกําแพง 50010089 บ้านกอสะเลียม

5679 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ สันกําแพง 50012010 สันกําแพง

5680 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ แม่ออน 50010122 หมู่บ้านสหกรณ์ 2

5681 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ แม่ออน 50010120 โป่งนํ้าร้อนวิทยา

5682 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ แม่ออน 50010130 วัดห้วยแก้ว

5683 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ แม่ออน 50010137 บ้านออนหลวย

5684 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ แม่ออน 50010133 บ้านออนกลาง

5685 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ แม่ออน 50010135 วัดเปาสามขา

5686 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ แม่ออน 50010124 วัดบ้านม่อน

5687 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ แม่ออน 50010125 วัดห้วยทราย

5688 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ แม่ออน 50010126 วัดดอนชัย

5689 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ แม่ออน 50010115 แม่ตะไคร้

5690 สพป.เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่ แม่ออน 50010116 ทาเหนือวิทยา

5691 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ แม่ออน 50012011 แม่ออนวิทยาลัย

5692 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020158 พร้าวบูรพา

5693 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020159 บ้านต้นรุง

5694 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020160 บ้านป่าตุ้ม

5695 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020161 บ้านป่าไหน่



5696 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020163 บ้านสันกลาง

5697 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020164 ประชาสามัคคีวิทยา

5698 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020156 ชุมชนบ้านโป่ง

5699 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020157 บ้านป่าฮิ้น

5700 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020177 บ้านแจ่งกู่เรือง

5701 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020154 สหกรณ์ดําริ

5702 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020148 บ้านเขื่อนผาก

5703 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020149 บ้านห้วยบง

5704 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020151 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา

5705 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020182 บ้านหนองปิด

5706 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020183 บ้านท่ามะเก๋ียง

5707 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020178 บ้านสันปง

5708 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020181 บ้านแม่ปาคี

5709 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020166 ประดู่วิทยา

5710 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020168 บ้านแม่ปั๋ง

5711 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020170 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง

5712 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020188 บ้านนาบุญโหล่งขอด

5713 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020185 บ้านหลวง

5714 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020171 บ้านแม่เหียะ

5715 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ พร้าว 50020174 บ้านขุนแจ๋

5716 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ พร้าว 50022008 พร้าววิทยาคม

5717 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020062 ป่าจ้ีวังแดงวิทยา

5718 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020065 บ้านปง

5719 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020067 บ้านทับเดื่อ

5720 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020068 วัดหนองออน

5721 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020069 บ้านสันป่าตอง

5722 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020070 บ้านปางห้วยตาด

5723 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020061 บ้านปางกว้าง

5724 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020022 วัดปางมะกล้วย

5725 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020024 ป่าแป๋วิทยา

5726 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020025 บ้านแม่เลา

5727 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020027 บ้านแม่ไคร้

5728 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020028 บ้านแม่แสะ

5729 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020029 บ้านแม่แมม

5730 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020043 หัวฝายวิทยาคาร

5731 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020044 บ้านผ้ึง

5732 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020045 วัดแม่หอพระ



5733 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020040 บ้านแม่นาป้าก

5734 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020041 วัดนาเม็ง

5735 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020038 ภูดินวิทยา

5736 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020057 ป่าบงห้วยฮ่าง

5737 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020059 สันมหาพนวิทยา

5738 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020060 หนองหล่มวิทยาคาร

5739 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020039 วัดทุ่งหลวง

5740 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020037 วัดแม่กะ

5741 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020046 บ้านปางฮ่าง

5742 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020047 สบเปิงวิทยา

5743 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020048 วัดท่าข้าม

5744 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020049 บ้านผาหมอน

5745 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020032 บ้านก๋ายน้อย

5746 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020035 วัดบ้านเหล่า

5747 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020051 บ้านหนองบัวหลวง

5748 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020050 วัดท่าข้าม สาขาม้งชุ่มเย็น

5749 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020052 บ้านปางฮ่างสาขาผาแตก

5750 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020004 บ้านบวกหม้ือ

5751 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020005 สันป่าสักวิทยา

5752 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020007 ร่ําเปิงวิทยา

5753 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020008 บ้านแม่ขะจาน

5754 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020009 บ้านปางเปา

5755 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020010 วัดห้วยไร่

5756 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020001 บ้านเมืองก้ืด

5757 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020002 บ้านแม่ตะมาน

5758 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020003 บ้านต้นขาม

5759 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020015 บ้านช้างใน

5760 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020014 บ้านปางไม้แดง

5761 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020011 ชุมชนวัดช่อแล

5762 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020012 บ้านสันป่าสัก

5763 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020013 บ้านใหม่

5764 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020016 วัดช่อแลสาขาบ้านดง

5765 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020017 บ้านเป้าวิทยาคาร

5766 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020053 สันป่ายางวิทยาคาร

5767 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020054 สันป่าตึงวิทยาคาร

5768 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020055 บ้านหนองก๋าย

5769 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่แตง 50020056 บ้านเอียก



5770 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ แม่แตง 50022001 แม่แตง

5771 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ แม่แตง 50022002 แม่หอพระวิทยาคม

5772 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ แม่แตง 50022003 สันป่ายางวิทยาคม

5773 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020083 บ้านโป่งแยงใน

5774 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020084 บ้านโป่งแยงนอก

5775 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020085 บ้านกองแหะ

5776 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020080 บ้านบวกจ่ัน

5777 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020082 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7

5778 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020093 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2

5779 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020086 บ้านทุ่งโป่ง

5780 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020089 บ้านปางไฮ

5781 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020114 บ้านต้นผ้ึง

5782 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020072 บ้านสันคะยอม

5783 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020073 บ้านนํ้าริน

5784 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020096 บ้านริมใต้

5785 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020095 วัดทรายมูล

5786 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020077 บ้านศาลา

5787 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020078 บ้านดอนแก้ว

5788 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020079 บ้านพระนอน

5789 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020094 บ้านแม่สา

5790 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020098 มูลนิธิมหาราช 5

5791 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020110 บ้านหนองปลามัน

5792 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020099 บ้านนาหืก

5793 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020100 บ้านสะลวงใน

5794 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020101 บ้านสะลวงนอก

5795 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020102 บ้านกาดฮาว

5796 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020103 บ้านเมืองก๊ะ

5797 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50020107 บ้านป่าติ้ว

5798 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ แม่ริม 50022004 แม่ริมวิทยาคม

5799 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ แม่ริม 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ

5800 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ แม่ริม 50022006 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

5801 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020140 ชุมชนบ้านแม่สาบ

5802 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020142 ชุมชนบ้านดง

5803 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020138 ทรายทองราษฎร์อุทิศ

5804 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020139 บ้านแม่ลานคํา

5805 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020137 บ้านแม่ลานคํา สาขาบ้านป่าคานอก

5806 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020125 ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน



5807 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020143 วัดแม่เลย

5808 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020146 บ้านป่าลาน

5809 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020147 วัดบ้านป้อก

5810 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020119 บ้านแม่ขะปู

5811 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020120 บ้านแม่ยางห้า

5812 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020121 บ้านบ่อแก้ว

5813 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020124 วัดอมลอง

5814 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020122 บ้านแม่โต๋

5815 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020136 บ้านแม่ตะละ

5816 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020123 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม

5817 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020117 บ้านแมตะละ สาขาบ้านห้วยเต่า

5818 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020118 บ้านห้วยนํ้าจาง

5819 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020126 วัดง้ิวเฒ่า

5820 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020127 วัดปางเติม

5821 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020129 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ

5822 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020130 บ้านนากู่

5823 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020131 บ้านปางขุม

5824 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020132 บ้านแม่แว

5825 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020133 วัดยั้งเมิน

5826 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สะเมิง 50020135 บ้านก่ิวเสือ

5827 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ สะเมิง 50022007 สะเมิงพิทยาคม

5828 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020224 บ้านสันศรี

5829 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020223 บ้านสันพระเนตร

5830 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020218 บ้านหลักปัน

5831 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020220 บ้านป่าก้าง

5832 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020236 บ้านบวกเปา

5833 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020237 บ้านดงเจริญชัย

5834 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020215 วัดสันทรายมูล

5835 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020190 บ้านเมืองขอน

5836 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020192 บ้านป่าเหมือด

5837 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020193 วัดแม่แก้ดน้อย

5838 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020194 บ้านศรีบุญเรือง

5839 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020197 บ้านหัวฝาย

5840 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020238 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

5841 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020200 บ้านหนองมะจับ

5842 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020201 บ้านโป่ง

5843 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020202 บ้านร่มหลวง



5844 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020203 บ้านศรีงาม

5845 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020204 บ้านแม่แต

5846 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020212 บ้านแม่แฝก

5847 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020234 บ้านป่าบง

5848 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020231 บ้านห้วยเก๋ียง

5849 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020232 บ้านแม่โจ้

5850 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020235 บ้านหนองหาร

5851 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020210 บ้านเจดีย์แม่ครัว

5852 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020196 บ้านโปง

5853 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020216 สันทรายหลวง

5854 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020213 บ้านแม่ย่อย

5855 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020214 วัดสันคะยอม

5856 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020228 บ้านท่าเกวียน

5857 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50020225 บ้านหนองไคร้

5858 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ สันทราย 50022009 สันทรายวิทยาคม

5859 สพป.เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่ สันทราย 50022010 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่

5860 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030043 บ้านป่าบง

5861 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030044 วัดจอมคีรี

5862 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030045 บ้านแม่นะ

5863 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030046 บ้านสบคาบ

5864 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030048 บ้านแม่อ้อใน

5865 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030049 วัดปางมะโอ

5866 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030039 บ้านแม่แมะ

5867 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030040 บ้านสันป่าเก๊ียะ

5868 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030041 บ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า

5869 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030006 บ้านทุ่งละคร

5870 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030007 บ้านดอน

5871 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม

5872 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030001 บ้านถ้ํา

5873 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030002 บ้านเชียงดาว

5874 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030004 บ้านทุ่งหลุก

5875 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030005 บ้านทุ่งหลุก  สาขาปางแดง

5876 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030035 บ้านนาหวาย

5877 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030038 เบญจม 2 บ้านนํ้ารู

5878 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030014 บ้านแม่กอน

5879 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง

5880 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย



5881 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030027 บ้านใหม่

5882 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030011 บ้านห้วยทรายขาว

5883 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030012 พัฒนาต้นนํ้าขุนคอง

5884 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030016 บ้านออน

5885 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030017 บ้านปางเฟือง

5886 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030018 บ้านแม่ป๋าม

5887 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030019 บ้านปางมะเยา

5888 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่

5889 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

5890 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030022 บ้านเมืองคอง

5891 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030023 บ้านวังมะริว

5892 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030024 บ้านหนองบัว

5893 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030025 ดอยสามหม่ืน

5894 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030029 บ้านเมืองนะ

5895 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030030 บ้านอรุโณทัย

5896 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030031 แกน้อยศึกษา

5897 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030032 บ้านหนองเขียว

5898 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030033 โครงการหลวงแกน้อย

5899 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50030034 บ้านรินหลวง

5900 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ เชียงดาว 50032001 เชียงดาววิทยาคม

5901 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ เชียงดาว 50032002 อรุโณทัยวิทยาคม

5902 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เชียงดาว 50032003 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

5903 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030099 บ้านเวียงฝาง

5904 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030100 บ้านสันทรายคองน้อย

5905 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030095 บ้านโป่งถืบ

5906 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

5907 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030087 บ้านปางสัก

5908 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030088 บ้านแม่สูนน้อย

5909 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030089 บ้านต้นส้าน

5910 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030090 บ้านหนองยาว

5911 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030086 บ้านสันป่าแดง

5912 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030083 บ้านแม่งอนกลาง

5913 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030075 บ้านทุ่งหลุก

5914 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030076 บ้านยาง

5915 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

5916 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030078 บ้านห้วยห้อม

5917 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030079 บ้านหนองขวาง



5918 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030080 บ้านหลวง

5919 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

5920 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030059 บ้านขอบด้ง

5921 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030060 บ้านม่อนปิ่น

5922 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030050 บ้านต้นผ้ึง

5923 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030051 บ้านหัวฝาย

5924 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030061 บ้านเวียงหวาย

5925 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030052 บ้านป่าบง

5926 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030053 บ้านโป่งนํ้าร้อน

5927 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030054 บ้านหัวนา

5928 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030055 บ้านม่วงชุม

5929 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030056 บ้านลาน

5930 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030057 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา

5931 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030058 บ้านหัวนา สาขาบ้านห้วยหมากเล่ียม

5932 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030105 วัดนันทาราม

5933 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030106 บ้านสันทราย

5934 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030107 วัดศรีบุญเรือง

5935 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030103 บ้านสันต้นดู่

5936 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030104 บ้านห้วยงูกลาง

5937 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030063 บ้านสันม่วง

5938 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030064 บ้านแม่ข่า

5939 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030065 บ้านหล่ายฝาง

5940 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030066 บ้านดงป่าลัน

5941 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030067 บ้านสันต้นเปา

5942 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030082 วิรุณเทพ

5943 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030071 บ้านโป่งนก

5944 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030072 บ้านห้วยไคร้

5945 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030073 บ้านแม่คะ

5946 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030074 บ้านเหมืองแร่

5947 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030069 บ้านปางปอย

5948 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030097 บ้านหนองตุ้ม

5949 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030098 บ้านศรีดอนชัย

5950 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030093 บ้านแม่ใจ

5951 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030094 บ้านห้วยบอน

5952 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ฝาง 50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน

5953 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ ฝาง 50032004 ฝางชนูปถัมภ์

5954 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030108 วัดห้วยนํ้าเย็น



5955 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่

5956 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030111 บ้านท่ามะแกง

5957 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

5958 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030116 บ้านห้วยศาลา

5959 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม

5960 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)

5961 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030119 บ้านสุขฤทัย

5962 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3

5963 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030136 ชุมชนบ้านคาย

5964 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)

5965 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030130 บ้านหนองขี้นกยาง

5966 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030138 บ้านห้วยม่วง

5967 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030139 บ้านฮ่างต่ํา

5968 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

5969 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2

5970 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030135 บ้านห้วยคอกหมู

5971 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030154 บ้านโละ

5972 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030155 บ้านสันปอธง

5973 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030157 บ้านสันต้นหม้ือ

5974 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030121 บ้านหลวง

5975 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030122 บ้านป่าก๊อ

5976 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030123 บ้านป่าแดง

5977 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030151 บ้านดอนชัย

5978 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

5979 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030127 บ้านปางต้นเดื่อ

5980 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030128 บ้านสันป่าเหียว

5981 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030112 บ้านห้วยปู

5982 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030113 บ้านท่าตอน

5983 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8

5984 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030143 บ้านแม่สาว

5985 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030144 บ้านหนองเต็ง

5986 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030145 บ้านโป่งไฮ

5987 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030146 บ้านห้วยป่าซาง

5988 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030147 บ้านดง

5989 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง

5990 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50030149 บ้านสันป่าข่า

5991 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ แม่อาย 50032006 ราชประชานุเคราะห์ 30



5992 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เวียงแหง 50030165 บ้านกองลม

5993 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เวียงแหง 50030166 บ้านเวียงแหง

5994 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เวียงแหง 50030167 บ้านนามน

5995 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เวียงแหง 50030158 บ้านเปียงหลวง

5996 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เวียงแหง 50030159 บ้านจอง

5997 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เวียงแหง 50030160 บ้านห้วยไคร้

5998 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เวียงแหง 50030169 บ้านม่วงป๊อก

5999 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เวียงแหง 50030168 บ้านปางป๋อ

6000 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ เวียงแหง 50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

6001 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ เวียงแหง 50032007 เวียงแหงวิทยาคม

6002 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030181 บ้านแม่ขิ

6003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น

6004 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030183 บ้านอ่าย

6005 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030185 บ้านถ้ําตับเตา

6006 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030187 บ้านหัวฝาย

6007 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030179 บ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้ํา

6008 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030170 บ้านปงตํา

6009 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030171 บ้านห้วยบง

6010 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030173 วัดอรัญญวาสี

6011 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030174 วัดบ้านท่า

6012 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030196 บ้านห้วยไผ่

6013 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030197 บ้านใหม่หนองบัว

6014 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030193 บ้านต้นโชค

6015 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030194 บ้านปง

6016 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030195 สันติวนา

6017 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030190 บ้านสินชัย

6018 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030191 บ้านผาแดง

6019 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030175 บ้านแม่ทะลบ

6020 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030176 วัดป่าแดง

6021 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030177 บ้านป่าง้ิว

6022 สพป.เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่ ไชยปราการ 50030178 บ้านห้วยต้นตอง

6023 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ ไชยปราการ 50032008 ไชยปราการ

6024 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040031 บ้านร่องนํ้า

6025 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040032 วัดดงป่าง้ิว

6026 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040034 บ้านม่วงพี่น้อง

6027 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040023 วัดท่าโป่ง

6028 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040026 ก่ิวแลน้อยประสิทธ์ิวิทยา



6029 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040028 บ้านเปียง

6030 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040041 วัดกู่คํา

6031 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040045 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

6032 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040046 สันป่าตอง

6033 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040048 วัดอุเม็ง

6034 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040043 ชุมชนก่ิวแลหลวงประสิทธ์ิวิทยา

6035 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040018 วัดท้องฝาย

6036 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040019 บ้านทุ่งเส้ียว (นวรัฐ)

6037 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040020 วัดท่ากาน

6038 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040022 วัดสามหลัง

6039 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040001 ต้นแหนหลวงประสิทธ์ิวิทยา

6040 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040002 วัดทุ่งหลุก

6041 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040003 ดอนชัยวิทยาคาร

6042 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040036 วัดโรงวัว

6043 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040037 วัดหนองครอบ

6044 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040051 วัดบุปผาราม

6045 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040014 วัดนํ้าบ่อหลวง

6046 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040015 วัดศรีอุดม

6047 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040049 บ้านห้วยส้ม

6048 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040012 วัดสว่างอารมณ์

6049 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040013 บ้านหัวริน

6050 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040004 วัดช่างกระดาษ

6051 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040005 ป่าลานประสิทธ์ิวิทยา

6052 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040007 บ้านแม่กุ้งหลวง

6053 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สันป่าตอง 50040008 วัดรัตนาราม

6054 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ สันป่าตอง 50042001 สันป่าตองวิทยาคม

6055 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ สันป่าตอง 50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่

6056 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040108 วัดเวฬุวัน

6057 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040109 วัดศรีโพธาราม

6058 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040115 ชุมชนวัดปากกอง

6059 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040093 วัดพญาชมภู

6060 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040094 วัดท่าต้นกวาว

6061 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040096 วัดแม่สะลาบ

6062 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040119 วัดพระนอนหนองผ้ึง

6063 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040121 วัดกองทราย

6064 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040105 วัดบวกครกเหนือ

6065 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040090 บ้านปากเหมือง



6066 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040113 วัดศรีดอนชัย

6067 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040112 บ้านสันทราย

6068 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040106 ชุมชนวัดศรีคําชมภู

6069 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040107 วัดเทพาราม

6070 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040098 วัดนันทาราม

6071 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040123 เวียงเศรษฐีวิทยา

6072 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040100 วัดตําหนัก

6073 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ สารภี 50040117 วัดสันดอนมูล

6074 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ สารภี 50042004 สารภีพิทยาคม

6075 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040081 วัดพระเจ้าเหล้ือม

6076 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040082 บ้านหนองตอง

6077 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040079 วัดอินทราพิบูลย์

6078 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040085 บ้านทรายมูล

6079 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040055 บ้านแสนตอ

6080 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040086 บ้านดง

6081 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040056 บ้านนํ้าแพร่

6082 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040053 วัดขุนคง

6083 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040054 บ้านท่าขุนคง

6084 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040068 บ้านวังศรี

6085 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040064 วัดจอมทอง

6086 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040072 วัดศรีสุพรรณ์

6087 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040074 บ้านสันทราย

6088 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040088 บ้านหารแก้ว

6089 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040089 บ้านกวน

6090 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040087 วัดศรีล้อม

6091 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040058 บ้านปง

6092 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040059 วัดคีรีเขต

6093 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040060 วัดประชาเกษม

6094 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040077 บ้านตองกาย

6095 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040078 บ้านฟ่อน

6096 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040076 บ้านสันป่าสัก

6097 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040065 บ้านไร่

6098 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040066 บ้านท้าวบุญเรือง

6099 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040070 บ้านสันผักหวาน

6100 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040063 วัดช่างคํา

6101 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ หางดง 50040069 บ้านป่าตาล

6102 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ หางดง 50042003 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์



6103 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040137 บ้านใหม่ปางเติม

6104 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040138 วัดศิริชัยนิมิตร

6105 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040136 บ้านกาด(เขมวังส์ฯ)

6106 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040126 บ้านเหล่าป่าฝาง

6107 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040127 บ้านใหม่สวรรค์

6108 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040128 วัดทุ่งศาลา

6109 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040129 วัดห้วยแก้ว

6110 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040131 บ้านพันตน

6111 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040132 วัดมะกับตองหลวง

6112 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040133 ไตรมิตรวิทยา

6113 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040134 วัดสารภีวิทยาคาร

6114 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040139 บ้านทุ่งหลวง

6115 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040140 บ้านหนองเต่า

6116 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040141 แม่วินสามัคคี

6117 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040142 วัดวังผาปูน

6118 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040143 บ้านห้วยตอง

6119 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040145 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

6120 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040146 พัฒนาต้นนํ้าท่ี 5 ขุนวาง

6121 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040147 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย

6122 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040148 บ้านห้วยข้าวลีบ

6123 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ แม่วาง 50042005 บ้านกาดวิทยาคม

6124 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ แม่วาง 50040170 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์

6125 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040155 กรป.กลางอุปถัมภ์

6126 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040159 วัดหนองหล้ัว

6127 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040160 วัดศรีดอนชัย

6128 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040162 บ้านห้วยนํ้าขาว

6129 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040169 บ้านใหม่หนองหอย

6130 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040167 บ้านแม่ขาน

6131 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040165 วัดสองแคว

6132 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040166 บ้านหัวข่วง

6133 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040164 บ้านสามหลัง

6134 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040157 วัดดอนช่ืน

6135 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040149 บ้านเหล่าเป้า

6136 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040150 บ้านเจริญสามัคคี

6137 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040152 บ้านดอยหล่อ

6138 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040153 วัดวังขามป้อม

6139 สพป.เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50040154 บ้านดงป่าหวาย



6140 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50042006 สองแคววิทยาคม

6141 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50042007 สันติสุข

6142 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ จอมทอง 50052001 จอมทอง

6143 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50052002 แม่แจ่ม

6144 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050202 บ้านแม่ตื่น

6145 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050200 ตรีมิตรวิทยา

6146 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050201 บ้านห้วยนํ้าขาว

6147 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050203 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย

6148 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050204 บ้านห้วยหล่อดูก

6149 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050198 บ้านห้วยปูลิง

6150 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050207 ชุมชนบ้านใหม่

6151 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050199 บ้านห้วยไม้หก

6152 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050206 บ้านซิแบร

6153 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050208 ทุ่งต้นง้ิว

6154 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050227 ชุมชนบ้านอมก๋อย

6155 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050228 บ้านยางเปา

6156 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050219 บ้านผาปูน

6157 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050212 บ้านสบลาน

6158 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050213 บ้านหลวง

6159 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050214 บ้านแม่ลานหลวง

6160 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050220 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด

6161 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050215 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง

6162 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050221 บ้านทุ่งจําเริง

6163 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050222 บ้านยางแก้ว

6164 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050223 บ้านตุงลอย

6165 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050224 บ้านตุงติง

6166 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050225 บ้านแม่ต๋อม

6167 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050226 บ้านแม่อ่างขาง

6168 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050209 บ้านยางเปียง

6169 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050210 บ้านยางครก

6170 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050197 บ้านมูเซอ

6171 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050211 บ้านนาไคร้

6172 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050196 บ้านแม่โขง

6173 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050190 บ้านนาเกียน

6174 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050218 บ้านแม่หลองน้อย

6175 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050191 บ้านห่างหลวง

6176 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050217 บ้านขุนตื่น



6177 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050192 บ้านใบหนา

6178 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050193 บ้านอูตูม

6179 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050216 บ้านห้วยโค้ง

6180 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050194 บ้านผีปานเหนือ

6181 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ อมก๋อย 50050195 บ้านแม่สะเต

6182 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ อมก๋อย 50052006 อมก๋อยวิทยาคม

6183 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ อมก๋อย 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม

6184 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050128 บ้านแม่โถ

6185 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050129 บ้านแม่อมลอง

6186 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050130 บ้านดอกแดง

6187 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050131 บ้านกองลอย

6188 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050132 บ้านทุ่ง

6189 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050133 บ้านบ่อสลี

6190 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050135 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน

6191 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050136 บ้านบ่อหลวง

6192 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050137 บ้านวังกอง

6193 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050138 บ้านขุน

6194 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050139 บ้านนาฟ่อน

6195 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050140 บ้านแม่ลาย

6196 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050141 บ้านก่ิวลม

6197 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050142 บ้านแม่สะนาม

6198 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050143 บ้านแม่ลายเหนือ

6199 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050144 บ้านพุย

6200 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050145 บ้านเตียนอาง

6201 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050153 บ้านแม่ลอง

6202 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050154 ชุมชนบ้านท่าข้าม

6203 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050155 บ้านหางดง

6204 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050156 ชุมชนบ้านแม่ทัง

6205 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050157 บ้านกองหิน

6206 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050158 บ้านวังลุง

6207 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050151 บ้านโค้งงาม

6208 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050152 บ้านดอยคํา

6209 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050159 บ้านแควมะกอก

6210 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050161 บ้านดงดํา

6211 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050150 บ้านผาแตน

6212 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050122 บ้านหลังท่อ

6213 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050123 บ้านนาคอเรือ



6214 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050124 บ้านเด่นวิทยา

6215 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050147 บ้านตาลใต้

6216 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050149 บ้านทุ่งโป่ง

6217 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050148 บ้านตาลเหนือ

6218 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050125 บ้านห้วยฝาง

6219 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050126 บ้านแม่งูด

6220 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ฮอด 50050127 บ้านตีนตก

6221 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ ฮอด 50052004 ฮอดพิทยาคม

6222 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050164 บ้านถิ่นสําราญ

6223 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050165 บ้านผาจุก

6224 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050188 บ้านแปลง 2

6225 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050189 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4

6226 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050169 บ้านวังหลวง

6227 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050170 บ้านแปลง 5

6228 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050171 ศูนย์อพยพแปลง 8

6229 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050172 บ้านหนองบัวคํา

6230 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050179 บ้านวังหม้อ

6231 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050177 บ้านแอ่นใหม่

6232 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050178 บ้านแอ่นจัดสรร

6233 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050173 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา

6234 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050174 บ้านโท้งวิทยา

6235 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050175 บ้านหนองผักบุ้ง

6236 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050176 บ้านบงตัน

6237 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050180 บ้านเกาะหลวง

6238 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050181 บ้านโปง

6239 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050183 บ้านโปงทุ่ง

6240 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050184 บ้านกองวะ

6241 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050185 บ้านแม่บวน

6242 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050186 บ้านแม่ตูบ

6243 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050182 บ้านง้ิวสูง

6244 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050166 บ้านไร่

6245 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050167 ชุมชนบ้านดอยเต่า

6246 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050168 บ้านฉิมพลี

6247 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050162 บ้านสันติสุข

6248 สพป.เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่ ดอยเต่า 50050163 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง

6249 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ ดอยเต่า 50052005 ดอยเต่าวิทยาคม

6250 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050014 ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ



6251 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050032 บ้านขุนยะ

6252 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050033 บ้านขุนกลาง

6253 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050016 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์

6254 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050017 บ้านเมืองอาง

6255 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050018 บ้านนํ้าตกแม่กลาง

6256 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050019 บ้านเมืองกลาง

6257 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050020 วัดพระบาท

6258 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050015 บ้านปากทางท่าล่ี

6259 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050022 บ้านแม่ปอน

6260 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050023 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย

6261 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050026 ชุมชนศรีจอมทอง

6262 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050027 บ้านห้วยส้มป่อย

6263 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050051 บ้านสบเตี๊ยะ

6264 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050048 บ้านท่าหลุก

6265 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050049 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม

6266 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050029 บ้านห้วยนํ้าดิบ

6267 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050031 บ้านขุนแตะ

6268 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050002 บ้านแปะ

6269 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050003 บ้านห้วยทราย

6270 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050004 บ้านข่วงเปาใต้

6271 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050005 บ้านท่าข้าม

6272 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050006 บ้านบนนา

6273 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050007 บ้านขุนแปะ

6274 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050008 บ้านสบแจ่มฝ่ังซ้าย

6275 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050041 บ้านห้วยสะแพด

6276 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050009 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร

6277 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050034 บ้านวังนํ้าหยาด

6278 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050035 บ้านแม่สอย

6279 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050036 บ้านโรงวัว

6280 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050037 บ้านหนองคัน

6281 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050038 บ้านห้วยม่วงฝ่ังซ้าย

6282 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050012 บ้านสบแปะ

6283 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050039 บ้านใหม่สารภี

6284 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050042 วัดพุทธนิมิตร

6285 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050043 บ้านหาดนาค

6286 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050045 ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

6287 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050046 บ้านห้วยม่วง



6288 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ จอมทอง 50050040 ป่ากล้วยพัฒนา

6289 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050072 บ้านสามสบ

6290 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050073 บ้านผานัง

6291 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050074 บ้านนาเรือน

6292 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050075 บ้านป่าแดด

6293 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050076 บ้านยางหลวง

6294 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050052 บ้านกองแขก

6295 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050053 บ้านอมเม็ง

6296 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050054 ออป.13

6297 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050055 บ้านโม่งหลวง

6298 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050056 บ้านอมขูด

6299 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050057 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ

6300 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050058 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน

6301 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050108 บ้านแม่ซา

6302 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050109 บ้านแม่หอย

6303 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050099 บ้านแม่มุ

6304 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050110 บ้านแม่เอาะ

6305 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050100 บ้านแม่นาจร

6306 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050101 บ้านแม่มะลอ

6307 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050102 บ้านแม่วาก

6308 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050103 บ้านสบวาก

6309 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050119 บ้านนากลาง

6310 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050120 บ้านนาฮ่อง

6311 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050121 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด

6312 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050082 บ้านสองธาร

6313 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050084 บ้านปางหินฝน

6314 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050085 บ้านพุย

6315 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050086 บ้านแม่ตูม

6316 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050087 บ้านเฮาะวิทยา

6317 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050088 บ้านแปะสามัคคี

6318 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050089 บ้านแม่แฮใต้

6319 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050083 บ้านทุ่งแก

6320 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050090 บ้านแม่หงานหลวง

6321 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050113 บ้านขุนแม่นาย

6322 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050091 บ้านพุย สาขาพุยใต้

6323 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050112 บ้านแม่ศึก

6324 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050077 บ้านทัพ



6325 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม

6326 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050114 บ้านผาละปิ

6327 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050115 บ้านปางอุ๋ง

6328 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050116 บ้านขุนแม่หยอด

6329 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050061 บ้านขุนแม่รวม

6330 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050106 บ้านสบแม่รวม

6331 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050096 บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้

6332 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050107 บ้านห้วยผา

6333 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050117 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อป

6334 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050118 บ้านปางเก๊ียะ

6335 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050062 บ้านทุ่งยาว

6336 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050063 บ้านต่อเรือ

6337 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050064 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง

6338 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050066 บ้านแม่ปาน

6339 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050067 อินทนนท์วิทยา

6340 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050068 บ้านเนินวิทยา

6341 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050078 สามัคคีสันม่วง

6342 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050079 บ้านจันทร์

6343 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050093 บ้านแม่แดดน้อย

6344 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050094 บ้านห้วยปู

6345 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050059 บ้านแจ่มหลวง

6346 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050105 บ้านแม่แฮเหนือ

6347 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050095 บ้านแม่ตะละเหนือ

6348 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050060 บ้านห้วยยา

6349 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050097 บ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหม่ืน

6350 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050098 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ

6351 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050080 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย

6352 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50052003 ราชประชานุเคราะห์ 31

6353 สพป.เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50050229 ทุ่งแก สาขาแก้วกลางดอย

6354 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010025 บ้านคลองเต็ง

6355 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010026 วัดสันติวัน

6356 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010023 บ้านบางยาง

6357 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010024 บ้านโคกมะม่วง

6358 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010017 วัดนานอน

6359 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010004 วัดนิคมประทีป

6360 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010005 วัดสาริการาม

6361 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010006 มิตรภาพท่ี 31



6362 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010045 วัดเกาะมะม่วง

6363 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010028 วัดทุ่งหินผุด

6364 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010029 บ้านโคกชะแง้

6365 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010044 วัดแจ้ง

6366 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010001 บ้านควนปริง

6367 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010002 บ้านนาป้อ

6368 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010036 วัดโคกพิกุล

6369 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010008 อนุบาลตรัง

6370 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010007 วัดควนวิเศษ

6371 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010034 เพาะปัญญา

6372 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010048 วัดโพธาราม

6373 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010031 บ้านหนองเรี้ย

6374 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010032 ต้นบากราษฎร์บํารุง

6375 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010033 วัดขุนสิทธ์ิ

6376 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010047 บ้านห้วยไทร

6377 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010037 วัดนํ้าผุด

6378 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010040 บ้านไร่พรุ

6379 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010041 บ้านทุ่งนา

6380 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010042 บ้านเขาหลัก

6381 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010043 บ้านด่าน

6382 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010038 บ้านห้วยเร็จ

6383 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010039 บ้านปากห้วย

6384 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010016 วัดศรีสุวรรณาราม

6385 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010009 วัดไทรงาม

6386 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010010 วัดไพรสนฑ์

6387 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010049 บ้านคลองขุด

6388 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010050 วัดเช่ียวชาญกิจ

6389 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010051 บ้านปากไพ

6390 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010052 บ้านกลางนา

6391 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙

6392 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง เมืองตรัง 92010015 บ้านควนสระแก้ว

6393 สพม. เขต  13 ตรัง เมืองตรัง 92012001 วิเชียรมาตุ

6394 สพม. เขต  13 ตรัง เมืองตรัง 92012002 สภาราชินี

6395 สพม. เขต  13 ตรัง เมืองตรัง 92012003 นํ้าผุด

6396 สพม. เขต  13 ตรัง เมืองตรัง 92012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

6397 สพม. เขต  13 ตรัง เมืองตรัง 92012005 สภาราชินี 2

6398 สพม. เขต  13 ตรัง เมืองตรัง 92012006 วิเชียรมาตุ 3



6399 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010100 บ้านท่าข้าม

6400 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010101 บ้านหยงสตาร์

6401 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010102 ทุ่งรวงทอง

6402 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010098 บ้านสามแยก

6403 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010099 บ้านทอนหาน

6404 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010095 หาดทรายทอง

6405 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010096 บ้านแหลม

6406 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010103 วัดท่าพญา

6407 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010113 บ้านหนองยายแม็ม

6408 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010110 บ้านบางด้วน

6409 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010111 วัดควนวิไล

6410 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010108 บ้านยวนโปะ

6411 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010109 บ้านป่าแก่

6412 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010104 บ้านทุ่งยาว

6413 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010105 บ้านหนองหว้า

6414 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อม

6415 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010132 หนองผักฉีด

6416 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010114 บ้านหนองโต๊ะ

6417 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010126 บ้านลิพัง

6418 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010127 บ้านทุ่งปาหนัน

6419 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010125 บ้านเขาติง

6420 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010115 บ้านห้วยม่วง

6421 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010116 บ้านหินคอกควาย

6422 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010117 บ้านหัวควน

6423 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010118 บ้านวังศิลา

6424 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010128 บ้านสุโสะ

6425 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010129 บ้านท่าคลอง

6426 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010130 ทุ่งไทรทอง

6427 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010131 บ้านท่าเทศ

6428 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010123 บ้านปะเหลียน

6429 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010124 บ้านลําแคลง

6430 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010121 บ้านลําปลอกเหนือ

6431 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010122 บ้านหาดเลา

6432 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010133 บ้านหนองเจ็ดบาท

6433 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010134 บ้านแหลมสอม

6434 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010135 บ้านนาทุ่ง

6435 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010120 บ้านวังเจริญ



6436 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ปะเหลียน 92010119 บ้านควนไม้ดํา

6437 สพม. เขต  13 ตรัง ปะเหลียน 92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์

6438 สพม. เขต  13 ตรัง ปะเหลียน 92012013 คันธพิทยาคาร

6439 สพม. เขต  13 ตรัง ปะเหลียน 92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์

6440 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010054 วัดโหละคล้า

6441 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010086 บ้านโคกทราย

6442 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010072 บ้านยูงงาม

6443 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010075 วัดควนนิมิตศิลา

6444 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010076 บ้านไทรงาม

6445 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010077 บ้านลําพิกุล

6446 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010078 บ้านทอนพลา

6447 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010082 บ้านทุ่งหนองแห้ง

6448 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010083 วัดโพรงจระเข้

6449 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010080 บ้านห้วยด้วน

6450 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010081 บ้านในควน

6451 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010079 บ้านทุ่งศาลา

6452 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010053 บ้านโพรงจระเข้

6453 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010091 วัดชลวาปีวิหาร

6454 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010093 บ้านปากคลอง

6455 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010073 วัดหนองเป็ด

6456 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010074 บ้านหนองชุมแสง

6457 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010057 บ้านคลองทรายขาว

6458 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010058 บ้านทุ่งนา

6459 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010070 บ้านทุ่งค่าย

6460 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010071 บ้านเขาไม้แก้ว

6461 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010066 บ้านควนเคี่ยม

6462 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010067 บ้านควนยาง

6463 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010068 บ้านควนยวน

6464 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010056 วัดอัมพวัน

6465 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010087 บ้านย่านตาขาว

6466 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010094 บ้านทุ่งเกาะญวน

6467 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010063 บ้านคลองปะเหลียน

6468 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010064 บ้านท่าบันได

6469 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010089 บ้านควนโพธ์ิ

6470 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010088 บ้านนายายหม่อม

6471 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010065 บ้านควนอินทนินงาม

6472 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010061 บ้านนาโตง



6473 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010062 บ้านนานิน

6474 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง ย่านตาขาว 92010059 บ้านหนองชวด

6475 สพม. เขต  13 ตรัง ย่านตาขาว 92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

6476 สพม. เขต  13 ตรัง ย่านตาขาว 92012009 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

6477 สพม. เขต  13 ตรัง ย่านตาขาว 92012010 วิเชียรมาตุ 2

6478 สพม. เขต  13 ตรัง ย่านตาขาว 92012011 ตรังรังสฤษฎ์

6479 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010148 วัดจอมไตร

6480 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010147 บ้านหนองไทร

6481 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010149 ไทรงาม

6482 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010150 บ้านควนสวรรค์

6483 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010142 วัดธรรมาราม

6484 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010143 บ้านเกาะปุด

6485 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010144 วัดควนสีนวล

6486 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010136 วัดไทรทอง

6487 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010137 วัดนางประหลาด

6488 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010138 บ้านไร่หลวง

6489 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010154 วัดมงคลสถาน

6490 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010152 บ้านหนองยวน

6491 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010153 บ้านทุ่งส้มป่อย

6492 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010151 บ้านคลองลําปริง

6493 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010139 บ้านช่อง

6494 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์

6495 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง นาโยง 92010141 บ้านห้วยลึก

6496 สพม. เขต  13 ตรัง นาโยง 92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุข

6497 สพม. เขต  13 ตรัง นาโยง 92012016 นาโยงวิทยาคม

6498 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง หาดสําราญ 92010161 หาดสําราญ

6499 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง หาดสําราญ 92010162 วัดหนองสมาน

6500 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง หาดสําราญ 92010163 บ้านปากปรน

6501 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง หาดสําราญ 92010164 วัดปากปรน

6502 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง หาดสําราญ 92010160 บ้านบกหัก

6503 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง หาดสําราญ 92010159 บ้านบ้าหวี

6504 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง หาดสําราญ 92010158 บ้านทุ่งกอ

6505 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง หาดสําราญ 92010155 บ้านตะเสะ

6506 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง หาดสําราญ 92010156 บ้านนาทะเล

6507 สพป.ตรัง เขต 1 ตรัง หาดสําราญ 92010157 บ้านโคกรัก

6508 สพม. เขต  13 ตรัง หาดสําราญ 92012017 หาดสําราญวิทยาคม

6509 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020011 บ้านคลองชีล้อม



6510 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020045 บ้านปาเต

6511 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020012 บ้านหนองเสม็ด

6512 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020029 บ้านบางเป้า

6513 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020030 บ้านป่าเตียว

6514 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020038 บ้านตะเคียนหลบฟ้า

6515 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020039 บ้านไร่ใหญ่

6516 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020032 บ้านควนตุ้งกู

6517 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020035 บ้านบางสัก

6518 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020033 บ้านนํ้าราบ

6519 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020023 บ้านนาเกลือ

6520 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020008 บ้านเกาะมุกด์

6521 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020021 บ้านท่าโต๊ะเมฆ

6522 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020009 บ้านเกาะลิบง

6523 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020010 บ้านบาตูปูเต๊ะ

6524 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020005 บ้านหาดยาว

6525 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020006 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา

6526 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020007 บ้านมดตะนอย

6527 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020022 บ้านพระม่วง

6528 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020044 บ้านแหลม

6529 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020001 บ้านแตะหรํา

6530 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020043 วัดวารีวง

6531 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020031 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา

6532 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020002 บ้านกันตังใต้

6533 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020003 บ้านเกาะเคี่ยม

6534 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020004 บ้านจุปะ

6535 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020041 บ้านย่านซ่ือ

6536 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020013 บ้านคลองลุ

6537 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020014 บ้านบางเตา

6538 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020025 บ้านท่าส้ม

6539 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020027 บ้านท่าปาบ

6540 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020016 วัดควนธานี

6541 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020017 บ้านบางหมากน้อย

6542 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020018 บ้านโคกยาง

6543 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020037 บ้านบางหมาก

6544 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020036 บ้านพรุใหญ่

6545 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020040 บ้านทุ่งอิฐ

6546 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020015 บ้านนาเหนือ



6547 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง กันตัง 92020020 บ้านนํ้าฉา

6548 สพม. เขต  13 ตรัง กันตัง 92022001 กันตังพิทยากร

6549 สพม. เขต  13 ตรัง กันตัง 92022002 กันตังรัษฎาศึกษา

6550 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020105 วัดบางดี

6551 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020106 บ้านซา

6552 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020103 บ้านควนอารี

6553 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020104 บ้านทุ่งยางงาม

6554 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020074 วัดคีรีวิหาร

6555 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020075 บ้านหนองปรือ

6556 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020082 บ้านควนตัง

6557 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020111 บ้านท่ามะปราง

6558 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020112 บ้านคลองคุ้ย

6559 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020113 บ้านลําแพะ

6560 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020079 บ้านหนองยูง

6561 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020080 วัดกาญจน์บริรักษ์

6562 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020127 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

6563 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020126 วัดห้วยนาง (วันครู2501)

6564 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020076 บ้านเขากอบ

6565 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020125 บ้านหนองราโพ

6566 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020122 บ้านหนองสองพี่น้อง

6567 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020123 บ้านควนเลียบ

6568 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020124 บ้านวังหลาม

6569 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020086 วัดเขา

6570 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020085 บ้านไสมะม่วง

6571 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020084 ท่าง้ิว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)

6572 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020120 วัดศรีรัตนาราม

6573 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020121 บ้านห้วยนํ้าเย็น

6574 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020119 บ้านป่ายาง

6575 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020095 บ้านเกาะเต่า

6576 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020114 บ้านลําภูรา

6577 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020115 วัดสิทธิโชค

6578 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020108 วัดควนไทร

6579 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020107 บ้านนํ้าพราย

6580 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020088 บ้านทุ่งต่อ

6581 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020110 วัดปากแจ่ม

6582 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020118 วัดไตรสามัคคี

6583 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020117 บ้านเขาพรุเสม็ด



6584 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020096 บ้านทุ่งศาลา

6585 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020116 บ้านวังลํา

6586 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020097 บ้านควนพญา

6587 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020098 วัดนาวง

6588 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020099 บ้านเหนือคลอง

6589 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020091 บ้านหนองหมอ

6590 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020092 บ้านป่ากอ

6591 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง ห้วยยอด 92020093 บ้านไสบ่อ

6592 สพม. เขต  13 ตรัง ห้วยยอด 92022004 ห้วยยอด

6593 สพม. เขต  13 ตรัง ห้วยยอด 92022005 สามัคคีศึกษา

6594 สพม. เขต  13 ตรัง ห้วยยอด 92022006 ห้วยนางราษฎร์บํารุง

6595 สพม. เขต  13 ตรัง ห้วยยอด 92022007 ลําภูราเรืองวิทย์

6596 สพม. เขต  13 ตรัง ห้วยยอด 92022008 ในเตาพิทยาคม

6597 สพม. เขต  13 ตรัง ห้วยยอด 92022009 บางดีวิทยาคม

6598 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020055 บ้านเขาไม้แก้ว

6599 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020056 บ้านบางค้างคาว

6600 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020052 บ้านแหลมไทร

6601 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020053 บ้านแหลมมะขาม

6602 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020046 วัดเจริญร่มเมือง

6603 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020047 บ้านโตน

6604 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020049 บ้านพรุเตย

6605 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020050 กมลศรี

6606 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020051 บ้านสายควน

6607 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020058 บ้านกล้ิงกลอง

6608 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020059 บ้านนาเมืองเพชร

6609 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020060 บ้านห้วยไทร

6610 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020071 บ้านผมเด็น

6611 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020072 บ้านห้วยต่อ

6612 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020062 บ้านไร่ออก

6613 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020069 บ้านฉางหลาง

6614 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020063 บ้านบ่อหิน

6615 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020064 บ้านดุหุน

6616 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020065 บ้านไสต้นวา

6617 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020066 บ้านหัวหิน

6618 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020067 บ้านพรุจูด

6619 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020070 วัดไม้ฝาด

6620 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020068 หาดปากเมง



6621 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง สิเกา 92020054 บ้านทุ่งขี้เหล็ก

6622 สพม. เขต  13 ตรัง สิเกา 92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์

6623 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020128 วัดเขาวิเศษ

6624 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020129 บ้านเขาโอน

6625 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020130 บ้านคลองโตน

6626 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020136 บ้านจิจิก

6627 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020141 บ้านช่องลม

6628 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020134 บ้านทุ่งยาง

6629 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020135 วัดทุ่งใหญ่

6630 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020131 บ้านหนองคล้า

6631 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020132 บ้านหน้าเขา

6632 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020133 บ้านหลังเขา

6633 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020142 บ้านช่องหาร

6634 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020144 บ้านไชยภักดี

6635 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020143 บ้านต้นปรง

6636 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020139 วัดนํ้าฉ่า

6637 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020146 บ้านในปง

6638 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020145 บ้านบางคราม

6639 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020140 บ้านบางพระ

6640 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020138 สวนป่าประชาอุปถัมภ์

6641 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง วังวิเศษ 92020147 บ้านหนองชุมแสง

6642 สพม. เขต  13 ตรัง วังวิเศษ 92022010 วังวิเศษ

6643 สพม. เขต  13 ตรัง วังวิเศษ 92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

6644 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020156 วัดควนเมา

6645 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020157 บ้านไร่ใหญ่

6646 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020148 บ้านทอนเหรียน

6647 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020155 บ้านหนองมวง

6648 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020152 วัดเขาพระ

6649 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020153 บ้านควนหนองกก

6650 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020164 บ้านคลองมวน

6651 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020165 บ้านไทรบ่วง

6652 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020162 บ้านควนหนองยาง

6653 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020163 บ้านหนองบัวน้อย

6654 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020149 บ้านลําช้าง

6655 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020154 บ้านทุ่งสมอ

6656 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020158 บ้านหนองบัว

6657 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020159 วัดถ้ําพระพุทธ



6658 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020160 บ้านหนองศรีจันทร์

6659 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020161 บ้านต้นไทร

6660 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020150 บ้านโพธ์ิน้อย

6661 สพป.ตรัง เขต 2 ตรัง รัษฎา 92020151 วัดโคกเลียบ

6662 สพม. เขต  13 ตรัง รัษฎา 92022012 รัษฎา

6663 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010041 ชุมชนวัดอ่าวช่อ

6664 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010029 บ้านเปร็ดใน

6665 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010040 บ้านแหลมพร้าว

6666 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010022 วัดหนองคันทรง

6667 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010028 วัดห้วงนํ้าขาว

6668 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010021 วัดแหลมหิน

6669 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010039 วัดอ่าวใหญ่

6670 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010005 คลองขวาง

6671 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)

6672 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010006 บ้านทุ่งไก่ดัก

6673 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010007 วัดวรุณดิตถาราม

6674 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010010 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)

6675 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010037 บ้านคลองประทุน

6676 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010001 บ้านนาเกลือ

6677 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010002 วัดคิริวิหาร

6678 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010003 วัดตะกาง

6679 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010038 วัดสะพานหิน

6680 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010036 วัดแหลมกลัด

6681 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010026 บ้านปากคลองนํ้าเช่ียว

6682 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010025 วัดไทรทอง

6683 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010024 วัดสุวรรณมงคล

6684 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010023 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)

6685 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010013 อนุบาลตราด

6686 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010014 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บํารุง)

6687 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010015 บ้านท่าประดู่

6688 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010016 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)

6689 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010017 บ้านเนินตาแมว

6690 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010018 บ้านสวนใน

6691 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010019 วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)

6692 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010020 วัดวัง(ก่ิม - บุญอยู่  อุทิศ)

6693 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010030 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)

6694 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010031 บ้านบางปรง



6695 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010011 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธ์ินุเคราะห์)

6696 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010012 บ้านไร่ป่า

6697 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010033 วัดคลองขุด

6698 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010034 วัดเนินยาง

6699 สพป.ตราด ตราด เมืองตราด 23010035 วัดบางปรือ

6700 สพม. เขต  17 ตราด เมืองตราด 23012001 ตราษตระการคุณ

6701 สพม. เขต  17 ตราด เมืองตราด 23012002 สตรีประเสริฐศิลป์

6702 สพม. เขต  17 ตราด เมืองตราด 23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม

6703 สพม. เขต  17 ตราด เมืองตราด 23012004 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

6704 สพม. เขต  17 ตราด เมืองตราด 23012005 เขาน้อยวิทยาคม

6705 สพม. เขต  17 ตราด เมืองตราด 23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร

6706 สพม. เขต  17 ตราด เมืองตราด 23012007 เนินทรายวิทยาคม

6707 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010053 ชุมชนบ้านเขาสมิง

6708 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010060 บ้านตามาง (อมฤทธ์ิอุปถัมภ์)

6709 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010070 บ้านโป่ง

6710 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010075 บ้านห้วงพัฒนา

6711 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010069 วัดฆ้อ

6712 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010054 ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลําภูราย

6713 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010062 บ้านเกษมสุข

6714 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010063 บ้านเจียรพัฒนา

6715 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010076 บ้านเนินตะบก

6716 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010064 บ้านมณฑล

6717 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010077 วัดพนมพริก

6718 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010065 บ้านดอนสูง

6719 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010071 บ้านหนองบัว

6720 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010066 วัดดินแดง

6721 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010067 วัดเสนาณรงค์

6722 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010072 วัดตาพลาย

6723 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010068 วัดประณีต

6724 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010073 ชุมชนวัดแสนตุ้ง

6725 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010057 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)

6726 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010055 บ้านดงกลาง

6727 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010058 บ้านอ่างกะป่อง

6728 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010059 วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บํารุง)

6729 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010074 วัดท่าหาด

6730 สพป.ตราด ตราด เขาสมิง 23010056 วัดสลัก

6731 สพม. เขต  17 ตราด เขาสมิง 23012010 เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)



6732 สพม. เขต  17 ตราด เขาสมิง 23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

6733 สพม. เขต  17 ตราด เขาสมิง 23012012 ประณีตวิทยาคม

6734 สพป.ตราด ตราด คลองใหญ่ 23010042 อนุบาลวัดคลองใหญ่

6735 สพป.ตราด ตราด คลองใหญ่ 23010050 บ้านโขดทราย

6736 สพป.ตราด ตราด คลองใหญ่ 23010043 บ้านคลองจาก

6737 สพป.ตราด ตราด คลองใหญ่ 23010051 บ้านคลองมะขาม

6738 สพป.ตราด ตราด คลองใหญ่ 23010044 บ้านเนินตาล

6739 สพป.ตราด ตราด คลองใหญ่ 23010052 บ้านหาดเล็ก

6740 สพป.ตราด ตราด คลองใหญ่ 23010046 บ้านคลองมะนาว

6741 สพป.ตราด ตราด คลองใหญ่ 23010045 บ้านตาหนึก

6742 สพป.ตราด ตราด คลองใหญ่ 23010047 บ้านไม้รูด(วิสิทธ์ิประชาสรรค์)

6743 สพป.ตราด ตราด คลองใหญ่ 23010048 บ้านหนองม่วง

6744 สพป.ตราด ตราด คลองใหญ่ 23010049 วัดห้วงโสม

6745 สพม. เขต  17 ตราด คลองใหญ่ 23012009 คลองใหญ่วิทยาคม

6746 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010095 คีรีศรีสาครวิทยา

6747 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010089 บ้านจัดสรร

6748 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010090 บ้านปะอา

6749 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010086 บ้านมะนาว

6750 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010096 บ้านหนองบอน

6751 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010078 บ้านหนองแฟบ

6752 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010079 วัดช้างทูน

6753 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010094 อัมพรจินตกานนท์

6754 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010091 ชุมชนบ้านตากแว้ง

6755 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010092 ชุมชนวัดบ่อไร่

6756 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010085 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)

6757 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010093 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์

6758 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010087 บ้านคลองแอ่ง

6759 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010080 บ้านด่านชุมพล

6760 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010081 บ้านปะเดา

6761 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010088 บ้านตางาม

6762 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010082 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล

6763 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010083 บ้านมะม่วง

6764 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23010084 บ้านสระใหญ่

6765 สพม. เขต  17 ตราด บ่อไร่ 23012013 บ่อไร่วิทยาคม

6766 สพม. เขต  17 ตราด บ่อไร่ 23012014 หนองบอนวิทยาคม

6767 สพป.ตราด ตราด บ่อไร่ 23012015 ศึกษาสงเคราะห์ตราด

6768 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010109 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)



6769 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010097 บ้านคลองใหญ่

6770 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010098 บ้านเนินดินแดง

6771 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010101 อนุบาลวัดนํ้าเช่ียว

6772 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010108 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)

6773 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010107 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง

6774 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010102 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บํารุง)

6775 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010099 บ้านธรรมชาติล่าง

6776 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010104 บ้านอ่าวตาลคู่

6777 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010100 วัดทองธรรมชาติ

6778 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010105 วัดบางปิดบน

6779 สพป.ตราด ตราด แหลมงอบ 23010106 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)

6780 สพม. เขต  17 ตราด แหลมงอบ 23012016 แหลมงอบวิทยาคม

6781 สพป.ตราด ตราด เกาะกูด 23010113 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)

6782 สพป.ตราด ตราด เกาะกูด 23010110 บ้านคลองเจ้า

6783 สพป.ตราด ตราด เกาะกูด 23010111 บ้านอ่าวพร้าว

6784 สพป.ตราด ตราด เกาะกูด 23010112 อนุบาลเกาะกูด

6785 สพม. เขต  17 ตราด เกาะกูด 23012017 เกาะกูดวิทยาคม

6786 สพป.ตราด ตราด เกาะช้าง 23010114 บ้านคลองพร้าว

6787 สพป.ตราด ตราด เกาะช้าง 23010117 บ้านบางเบ้า

6788 สพป.ตราด ตราด เกาะช้าง 23010115 อนุบาลเกาะช้าง

6789 สพป.ตราด ตราด เกาะช้าง 23010116 วัดคลองสน

6790 สพป.ตราด ตราด เกาะช้าง 23010118 วัดวัชคามคชทวีป

6791 สพป.ตราด ตราด เกาะช้าง 23010119 วัดสลักเพชร

6792 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010043 อนุบาลตาก

6793 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010042 ตากสินราชานุสรณ์

6794 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010022 ชุมชนบ้านไม้งาม

6795 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010020 บ้านวังม่วง

6796 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010021 บ้านหนองกระโห้

6797 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010008 บ้านลานห้วยเดื่อ

6798 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010009 บ้านตลุกป่าตาล

6799 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010010 บ้านโป่งแดง

6800 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010011 บ้านหนองนกปีกกา

6801 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010012 บ้านหนองกระทุ่ม

6802 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010013 บ้านโพรงตะเข้

6803 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010026 บ้านวังประจบ

6804 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010027 นํ้าดิบพิทยาคม

6805 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010028 หนองเสือพิทยาคม



6806 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010029 บ้านสะแกเครือ

6807 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010024 บ้านลานเต็ง

6808 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010025 บ้านหนองร่ม

6809 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010014 บ้านชะลาดระฆัง

6810 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010023 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม

6811 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010004 บ้านคลองสัก

6812 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010005 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

6813 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010001 บ้านตลุกกลางทุ่ง

6814 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010002 บ้านเนินมะล่ืน

6815 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010003 บ้านลานมะคร้อ

6816 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010033 ชุมชนบ้านวังหิน

6817 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010034 บ้านท่าไม้แดง

6818 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010035 บ้านไร่

6819 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010030 บ้านเกาะอ้ายด้วน

6820 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010031 บ้านนํ้าด้วน

6821 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010036 บ้านหนองบัวใต้

6822 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010037 บ้านคลองห้วยทราย

6823 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010038 บ้านท่าเล่

6824 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010015 บ้านมูเซอ

6825 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010016 บ้านลานสาง

6826 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010018 บ้านหนองแขม

6827 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010019 บ้านห้วยน่ึง

6828 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010017 บ้านห้วยเหลือง

6829 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010006 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง

6830 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010007 บ้านชะลาด

6831 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010039 เด่นวิทยา

6832 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010040 วัดปากห้วยไม้งาม

6833 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63010041 บ้านหนองบัวเหนือ

6834 สพม. เขต  38 ตาก เมืองตาก 63012001 ตากพิทยาคม

6835 สพม. เขต  38 ตาก เมืองตาก 63012002 ผดุงปัญญา

6836 สพม. เขต  38 ตาก เมืองตาก 63012003 วังหินกิตติวิทยาคม

6837 สพม. เขต  38 ตาก เมืองตาก 63012004 ถนอมราษฏร์บํารุง

6838 สพม. เขต  38 ตาก เมืองตาก 63012005 วังประจบวิทยาคม

6839 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63012007 ศึกษาสงเคราะห์ตาก

6840 สพป.ตาก เขต 1 ตาก เมืองตาก 63012006 โสตศึกษาจังหวัดตาก

6841 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010052 ชุมชนวัดสันป่าลาน

6842 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010053 อนุบาลรอดบํารุง



6843 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010054 ประชาพัฒนา

6844 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010055 บ้านวังไม้ส้าน

6845 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010056 บ้านปากวัง

6846 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010070 เสริมปัญญา

6847 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010071 บ้านเกาะลาน

6848 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010072 บ้านนํ้าดิบ

6849 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010066 บ้านห้วยแม่บอน

6850 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010067 บ้านแม่สลิด

6851 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010068 บ้านสันกลาง

6852 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010069 บ้านยางโองนอก

6853 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010064 ยางโองนํ้าวิทยาคม

6854 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010065 เด่นไม้ซุงวิทยาคม

6855 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010050 บ้านหนองชะลาบ

6856 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010051 วัดพระธาตุน้อย

6857 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010048 สว่างวิทยา

6858 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010049 บ้านตากประถมวิทยา

6859 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010044 ศรีวิทยา

6860 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010045 ชูวิชาราษฎร์

6861 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010046 ชุมชนบ้านแม่ยะ

6862 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010047 บ้านแม่พะยวบ

6863 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010062 บ้านดงยาง

6864 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010063 บ้านทุ่งกระเชาะ

6865 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010057 บ้านฉลอม

6866 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010058 บ้านห้วยพลู

6867 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010061 บ้านใหม่

6868 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010059 บ้านท้องฟ้า

6869 สพป.ตาก เขต 1 ตาก บ้านตาก 63010060 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา

6870 สพม. เขต  38 ตาก บ้านตาก 63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)

6871 สพม. เขต  38 ตาก บ้านตาก 63012009 ทุ่งฟ้าวิทยาคม

6872 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010091 เขื่อนภูมิพล

6873 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010090 อนุบาลบ้านท่าปุย

6874 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010073 บ้านสันป่าป๋วย

6875 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010074 บ้านโสมง

6876 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010075 บ้านอูมวาบ

6877 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010076 หินลาดนาไฮวิทยาคม

6878 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010089 บ้านวังไคร้มิตรภาพท่ี 102

6879 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010087 วังหวายวิทยาคม



6880 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010088 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล

6881 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010085 หมู่บ้านตัวอย่าง

6882 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010086 บ้านนาตาโพ

6883 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010083 บ้านวังโพ

6884 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010084 บ้านดงลาน

6885 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010077 บ้านหนองเชียงคา

6886 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010078 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

6887 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010080 บ้านท่าไผ่

6888 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010081 บ้านคลองไม้แดง

6889 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010082 บ้านใหม่สามัคคี

6890 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010092 ชุมชนชลประทานรังสรรค์

6891 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010093 บ้านสามเงา

6892 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010094 บ้านป่ายางใต้

6893 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010095 บ้านป่ายางตะวันตก

6894 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010096 วัดสามเงา

6895 สพป.ตาก เขต 1 ตาก สามเงา 63010097 บ้านท่าปุยตก

6896 สพม. เขต  38 ตาก สามเงา 63012010 สามเงาวิทยาคม

6897 สพม. เขต  38 ตาก สามเงา 63012011 ยกกระบัตรวิทยาคม

6898 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010098 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)

6899 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010099 อนุบาลวังเจ้า

6900 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010100 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์

6901 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010101 ดงซ่อมพิทยาคม

6902 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010102 บ้านใหม่เสรีธรรม

6903 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010103 บ้านหนองปลาไหล

6904 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010104 ผาผ้ึงวิทยาคม

6905 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010111 บ้านท่าตะคร้อ

6906 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010109 บ้านประดาง(บุญธรรมจําปาอุปถัมภ์)

6907 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010110 บ้านทุ่งกง

6908 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010105 บ้านตะเคียนด้วน

6909 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010106 บ้านวังตําลึง

6910 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010107 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

6911 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010108 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

6912 สพม. เขต  38 ตาก วังเจ้า 63012012 นาโบสถ์พิทยาคม

6913 สพม. เขต  38 ตาก วังเจ้า 63012013 วังเจ้าวิทยาคม

6914 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010112 บ้านวังนํ้าเย็น

6915 สพป.ตาก เขต 1 ตาก วังเจ้า 63010113 บ้านศรีคีรีรักษ์

6916 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020084 แม่สอด



6917 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020054 บ้านแม่ตาว

6918 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020051 บ้านห้วยม่วง

6919 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020052 บ้านท่าอาจ

6920 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020053 บ้านวังตะเคียน

6921 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020079 บ้านแม่ปะ

6922 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020080 บ้านแม่ปะเหนือ

6923 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020081 บ้านแม่ปะใต้

6924 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020082 บ้านห้วยกะโหลก

6925 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020083 บ้านห้วยหินฝน

6926 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020067 บ้านแม่ก้ืดหลวงกัญไชยมิตรภาพท่ี 182

6927 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020068 บ้านแม่ก้ืดสามท่า

6928 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020069 บ้านแม่กาษา

6929 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020070 บ้านนํ้าดิบ

6930 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020078 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพท่ี 26

6931 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020076 บ้านแม่ตาวแพะ

6932 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020077 บ้านแม่ตาวใต้

6933 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020055 บ้านหัวฝาย

6934 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020056 บ้านค้างภิบาล

6935 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020057 บ้านแม่ตาวใหม่

6936 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020058 บ้านพะเด๊ะ

6937 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020071 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย

6938 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020072 บ้านแม่กุเหนือ

6939 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020073 บ้านแม่กุหลวง

6940 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020074 บ้านห้วยผาลาด

6941 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020065 บ้านห้วยไม้แป้น

6942 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020066 บ้านแม่โกนเกน

6943 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020075 บ้านปูเต้อ

6944 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020064 บ้านเจดีย์โคะ

6945 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020063 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ

6946 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020062 บ้านแม่ละเมา

6947 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020061 วัดสว่างอารมณ์

6948 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020047 บ้านปางส้าน

6949 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020048 ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)

6950 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020049 บ้านห้วยปลาหลด

6951 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020050 บ้านธงชัย

6952 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020059 บ้านปูแป้

6953 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020060 ญาณวิศิษฎ์



6954 สพม. เขต  38 ตาก แม่สอด 63022004 สรรพวิทยาคม

6955 สพม. เขต  38 ตาก แม่สอด 63022005 แม่ปะวิทยาคม

6956 สพม. เขต  38 ตาก แม่สอด 63022006 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม

6957 สพม. เขต  38 ตาก แม่สอด 63022007 แม่กุวิทยาคม

6958 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020127 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ

6959 ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020128 บ้านถ้ําผาโต้

6960 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020022 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บํารุง

6961 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020023 บ้านห้วยนกแล

6962 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020021 บ้านต้นผ้ึง

6963 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020001 บ้านป่าไร่

6964 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020002 บ้านแม่ระมาดน้อย

6965 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020003 บ้านจกปก

6966 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020004 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง

6967 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020005 บ้านพะละ

6968 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020006 บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ

6969 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020016 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง

6970 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020017 บ้านแม่จะเราสองแคว

6971 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020018 บ้านห้วยบง

6972 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020011 บ้านทุ่งมะขามป้อม

6973 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020012 บ้านสันป่าไร่

6974 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020014 บ้านวังผา

6975 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020010 บ้านขุนห้วยนกแล

6976 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020007 บ้านขะเนจ้ือ

6977 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020008 กลาโหมราชเสนา

6978 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020009 บ้านป่าไร่เหนือ

6979 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020025 บ้านสามหม่ืน

6980 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020019 บ้านห้วยโป่ง

6981 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020020 บ้านนํ้าหอม

6982 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020024 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ

6983 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020026 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา

6984 สพม. เขต  38 ตาก แม่ระมาด 63022001 แม่ระมาดวิทยาคม

6985 สพม. เขต  38 ตาก แม่ระมาด 63022002 แม่จะเราวิทยาคม

6986 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020032 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบํารุง

6987 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020033 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน

6988 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020030 บ้านแม่โพ

6989 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020043 บ้านห้วยนกกก

6990 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020039 บ้านแม่สละเหนือ



6991 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020040 บ้านแม่ออกผารู

6992 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020041 บ้านแม่สละ

6993 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020031 บ้านอู่หู่

6994 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020042 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี

6995 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020044 บ้านแม่อุสุ

6996 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020045 บ้านหนองบัว

6997 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020036 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

6998 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020037 บ้านแม่ระเมิง

6999 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020027 ชุมชนบ้านท่าสองยาง

7000 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020046 บ้านแม่พลู

7001 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020029 บ้านทุ่งถ้ํา

7002 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020034 บ้านแม่วะหลวง

7003 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020028 บ้านแม่ตื่น

7004 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020035 บ้านแม่อมกิ

7005 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020038 บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ

7006 สพม. เขต  38 ตาก ท่าสองยาง 63022003 ท่าสองยางวิทยาคม

7007 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020121 ชุมชนบ้านอุ้มผาง

7008 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020109 บ้านแม่กลองเก่า

7009 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020122 สามัคคีวิทยา

7010 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020114 บ้านปรอผาโด้

7011 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020115 บ้านไม้กะพง

7012 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020113 บ้านปะหละทะ

7013 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020116 บ้านแม่กลองน้อย

7014 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020120 สามัคคีวิทยาสาขาบ้านอุ้มผางคี

7015 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020118 บ้านหนองหลวง

7016 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020108 บ้านแม่กลองใหม่

7017 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020119 บ้านเซอทะ

7018 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020117 ขุนห้วยบ้านรุ่ง

7019 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020110 บ้านกล้อทอ

7020 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020111 บ้านนุเซะโปล้

7021 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020112 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคล่ิง)

7022 สพม. เขต  38 ตาก อุ้มผาง 63022009 อุ้มผางวิทยาคม

7023 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020097 ชุมชนบ้านพบพระ

7024 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020107 บ้านยะพอ

7025 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020104 บ้านวาเล่ย์

7026 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020105 บ้านมอเกอ

7027 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020098 บ้านหม่ืนฤาชัย



7028 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020099 ห้วยนํ้านักวิทยา

7029 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020106 ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู

7030 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020093 อรุณเมธา

7031 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020094 บ้านช่องแคบ

7032 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020095 บ้านขุนห้วยช่องแคบ

7033 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020096 บ้านทีกะเป่อ

7034 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020091 ไทยราษฎร์คีรี

7035 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020092 รวมไทยพัฒนา 6

7036 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020086 บ้านร่มเกล้า 2

7037 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020087 บ้านร่มเกล้า 3

7038 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020088 บ้านร่มเกล้า 4

7039 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020085 ป่าไม้อุทิศ 4

7040 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020089 บ้านป่าคาใหม่

7041 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020100 รวมไทยพัฒนา 1

7042 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020101 รวมไทยพัฒนา 2

7043 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020090 รวมไทยพัฒนา 3

7044 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020102 รวมไทยพัฒนา 4

7045 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020103 รวมไทยพัฒนา 5

7046 สพม. เขต  38 ตาก พบพระ 63022008 พบพระวิทยาคม

7047 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020124 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี

7048 สพป.ตาก เขต 2 ตาก พบพระ 63020126 ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย

7049 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010001 วัดกุดตะเคียน

7050 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010002 วัดวังทิพย์พันธาราม

7051 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010003 วัดเกาะกระชาย

7052 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010005 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)

7053 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010024 วัดวังไทร

7054 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010035 วัดสันตยาราม

7055 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010011 บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)

7056 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010012 บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)

7057 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010013 วัดดอนยอ

7058 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010021 วัดท่าทราย

7059 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010014 บ้านชวดบัว

7060 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010009 วัดสุวรรณศิริ

7061 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010010 วัดสันติวัฒนาราม

7062 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010015 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)

7063 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010016 ชลนายกสงเคราะห์

7064 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010017 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)



7065 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010018 วัดโบสถ์การ้อง

7066 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010027 วัดโคกลําดวน

7067 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010028 วัดวังปลาจีด

7068 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010029 วัดเอ่ียมประดิษฐ์

7069 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010030 วัดธรรมปัญญา

7070 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010031 วัดสุตธรรมาราม

7071 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010032 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

7072 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010033 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)

7073 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010034 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8

7074 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010019 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)

7075 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010036 ชุมชนบ้านคลองเหมือง

7076 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010037 บ้านดอนเจริญ

7077 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010025 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)

7078 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010026 วัดวังตูม

7079 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010023 อนุบาลนครนายก

7080 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010006 วัดหนองทองทราย

7081 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010007 วัดใหม่บําเพ็ญผล

7082 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010008 วัดคลองโพธ์ิ

7083 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010041 วัดศรีจุฬา

7084 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010039 บ้านกําแพงเศียร

7085 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010040 วัดบางหอย

7086 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010038 วัดบางปรัง

7087 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010048 หัวเขาแก้ว

7088 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010049 วังดอกไม้

7089 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010050 บ้านดงวิทยาคาร

7090 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010046 สาริกา

7091 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010047 วัดตําหนัก(ละเอียดชํานาญอนุศาสน์)

7092 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010045 วัดพราหมณี

7093 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010042 วัดคีรีวัน

7094 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010053 วัดท่าด่าน

7095 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010054 วัดท่าชัย

7096 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010052 วัดวังยายฉิม

7097 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010043 วัดสบกเขียว

7098 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010044 ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)

7099 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010051 วัดหุบเมย

7100 สพม. เขต   7 นครนายก เมืองนครนายก 26012001 เมืองนครนายก

7101 สพม. เขต   7 นครนายก เมืองนครนายก 26012002 นครนายกวิทยาคม



7102 สพม. เขต   7 นครนายก เมืองนครนายก 26012003 นวมราชานุสรณ์

7103 สพม. เขต   7 นครนายก เมืองนครนายก 26012004 ปิยชาติพัฒนา

7104 สพม. เขต   7 นครนายก เมืองนครนายก 26012005 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

7105 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010082 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)

7106 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010083 วัดท่าทราย(พิมพานุสร)

7107 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010079 บ้านคลอง 30

7108 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010080 วัดโบสถ์เจริญธรรม

7109 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010084 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)

7110 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010085 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)

7111 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010088 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)

7112 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010089 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)

7113 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010101 ชุมชนวัดป่าขะ

7114 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010102 วัดหนองเคี่ยม

7115 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010073 วัดเนินสะอาด

7116 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010074 บ้านเขาเพิ่ม

7117 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010075 บ้านเขาส่องกล้อง

7118 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010086 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)

7119 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010104 วัดพิกุลแก้ว

7120 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010087 วัดทองจรรยา

7121 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010108 วัดกุฎีเตี้ย

7122 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010109 วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)

7123 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010100 บ้านคลอง 31

7124 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010103 วัดแหลมไม้ย้อย

7125 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010090 ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)

7126 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010091 วัดทางกระบือ (เอ้ือดีวิทยาคาร)

7127 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010092 วัดหนองรี

7128 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010106 บ้านหนองกันเกรา

7129 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010107 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)

7130 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010105 วัดเกาะพิกุล

7131 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010076 บ้านเขาหัวนา

7132 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010093 วัดโพธ์ิแก้วเบญจธาราม

7133 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010094 วัดศรีสุวรรณ

7134 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010095 วัดบ้านพริก

7135 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010096 วัดหนองคันจาม

7136 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010097 บ้านคลอง 33

7137 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010077 วัดโคกสว่าง

7138 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010098 บ้านชะวากยาว



7139 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010078 บ้านเขาไม้ไผ่

7140 สพม. เขต   7 นครนายก บ้านนา 26012007 บ้านนา(นายกพิทยากร)

7141 สพม. เขต   7 นครนายก บ้านนา 26012008 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา

7142 สพม. เขต   7 นครนายก บ้านนา 26012009 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม

7143 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010059 อนุบาลอําเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)

7144 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010055 วันครู 2504

7145 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010061 วัดพรหมเพชร

7146 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010058 บ้านดงแขวน

7147 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010062 วัดเกาะกา

7148 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010063 วัดลําบัวลอย

7149 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010064 วัดแขมโค้ง

7150 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010070 วัดโพธ์ิ

7151 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010066 บ้านโคกสว่าง

7152 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010067 วัดท่ามะปราง

7153 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010068 วัดนาหินลาด

7154 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010071 วัดเนินหินแร่

7155 สพป.นครนายก นครนายก ปากพลี 26010072 บ้านบุ่งเข้

7156 สพม. เขต   7 นครนายก ปากพลี 26012006 ปากพลีวิทยาคาร

7157 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010111 บ้านคลองใหญ่

7158 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010133 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)

7159 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010115 บ้านคลอง 14

7160 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010116 บ้านทํานบ(เลิศสินอนุสรณ์)

7161 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010131 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)

7162 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010132 บ้านหัวหมอน

7163 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010113 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)

7164 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010120 วัดประสิทธิเวช

7165 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010139 วัดโพธ์ิแทน

7166 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010138 บ้านปากคลอง31

7167 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010121 บ้านกลางคลอง 30

7168 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010119 วัดสันติธรรมราษฎร์บํารุง

7169 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010112 ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ

7170 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010117 วัดทวีพูลรังสรรค์

7171 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010122 วัดบางนางเล็ก

7172 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010123 วัดใหม่พงษ์โสภณ

7173 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010128 วัดจันทร์เรือง

7174 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010130 วัดเข็มทอง

7175 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010114 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม



7176 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010134 บ้านช่องตะเคียน

7177 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010144 บ้านคลอง 23

7178 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010145 บ้านปลายคลอง 22

7179 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010146 บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)

7180 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010135 บ้านปากคลอง 17

7181 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010136 บ้านคลองหกวา

7182 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010147 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)

7183 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010118 บ้านคลอง 1

7184 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010142 บ้านคลอง 24

7185 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010143 บ้านหนองขุม(พูนแถมอุปถัมภ์)

7186 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010148 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)

7187 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010110 ชุมชนวัดอําภาศิริวงศ์

7188 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010124 วัดอรุณรังษี

7189 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010140 วัดอารีราษฎร์

7190 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010141 วัดราษฎร์ประดิษฐ์

7191 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010137 วัดสุนทรพิชิตาราม

7192 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010125 วัดพลอยกระจ่างศรี

7193 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010126 วัดปากคลองพระอาจารย์

7194 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010127 บ้านเตยใหญ่

7195 สพม. เขต   7 นครนายก องครักษ์ 26012010 องครักษ์

7196 สพม. เขต   7 นครนายก องครักษ์ 26012011 ภัทรพิทยาจารย์

7197 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010001 วัดดอนยายหอม

7198 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010002 วัดดอนขนาก

7199 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010011 วัดธรรมศาลา

7200 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010012 บ้านต้นสําโรง

7201 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010044 วัดสามควายเผือก

7202 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010045 บ้านรางมะเดื่อ

7203 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010016 วัดดอนเสาเกียด

7204 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010023 วัดพระปฐมเจดีย์

7205 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010017 วัดบางแขม

7206 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010018 วัดลาดปลาเค้า

7207 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010033 บ้านลําพยา

7208 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010034 บ้านหนองหิน

7209 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010052 บ้านหนองปากโลง

7210 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010036 วัดวังเย็น

7211 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010040 วัดสระกะเทียม

7212 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010041 วัดลาดหญ้าแพรก



7213 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010048 วัดหนองดินแดง

7214 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010049 วัดหนองเสือ

7215 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010042 วัดรางปลาหมอ

7216 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010043 วัดใหม่ห้วยลึก

7217 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010039 วัดใหม่ดอนทราย

7218 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010037 บ้านไร่ต้นสําโรง

7219 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010028 วัดโพรงมะเดื่อ

7220 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010029 วัดหุบรัก

7221 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010030 วัดศรีวิสารวาจา

7222 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010027 วัดหว้าเอน

7223 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010020 วัดบ้านยาง

7224 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010021 บ้านหนองกะโดน

7225 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010022 บ้านคอวัง

7226 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010019 บ้านคลองยาง

7227 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010046 บ้านหนองงูเหลือม

7228 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010006 วัดทัพหลวง

7229 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010007 วัดม่วงตารศ

7230 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010008 วัดทุ่งรี

7231 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010035 วัดวังตะกู

7232 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010051 วัดทัพยายท้าว

7233 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010050 บ้านทุ่งหัวพรหม

7234 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010047 บ้านหนองแก

7235 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010024 อนุบาลนครปฐม

7236 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010026 วัดพระประโทณเจดีย์

7237 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010005 วัดเกาะวังไทร

7238 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010014 บ้านบ่อพลับ

7239 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010015 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

7240 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010009 บ้านทุ่งน้อย

7241 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010010 บ้านลําท่าโพ

7242 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010025 วัดไผ่ล้อม

7243 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010003 วัดตาก้อง

7244 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010004 บ้านมาบแค

7245 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010031 วัดพะเนียงแตก

7246 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010013 บ้านนาสร้าง

7247 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม เมืองนครปฐม 73010038 บ้านหนองขาหยั่ง

7248 สพม. เขต   9 นครปฐม เมืองนครปฐม 73012001 พระปฐมวิทยาลัย

7249 สพม. เขต   9 นครปฐม เมืองนครปฐม 73012002 ราชินีบูรณะ



7250 สพม. เขต   9 นครปฐม เมืองนครปฐม 73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

7251 สพม. เขต   9 นครปฐม เมืองนครปฐม 73012004 ศรีวิชัยวิทยา

7252 สพม. เขต   9 นครปฐม เมืองนครปฐม 73012005 สระกะเทียมวิทยาคม

7253 สพม. เขต   9 นครปฐม เมืองนครปฐม 73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

7254 สพม. เขต   9 นครปฐม เมืองนครปฐม 73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม

7255 สพม. เขต   9 นครปฐม เมืองนครปฐม 73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย

7256 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010063 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)

7257 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010056 อนุบาลกําแพงแสน

7258 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010090 วัดวังนํ้าเขียว

7259 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010057 บ้านทุ่งขี้อ้าย

7260 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010089 บ้านคลองตัน

7261 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010061 วัดสระพัง

7262 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010059 วัดบ่อนํ้าจืด

7263 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010060 บ้านดอนทอง

7264 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010091 บ้านหนองพงนก

7265 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010092 วัดสระส่ีมุม

7266 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010096 วัดดอนเตาอิฐ

7267 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010094 วัดราษฎร์วราราม

7268 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010095 บ้านหนองพงเล็ก

7269 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010075 วัดนิยมธรรมวราราม

7270 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010058 วัดทุ่งกระพังโหม

7271 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010098 วัดหนองกระทุ่ม

7272 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010077 วัดหนองศาลา

7273 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010097 บ้านหนองเขมร

7274 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010078 บ้านหนองกร่าง

7275 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010079 บ้านห้วยรางเกตุ

7276 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010080 บ้านห้วยปลากด

7277 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010081 วัดหนองจิก

7278 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010070 บ้านหลักเมตร

7279 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010104 บ้านหนองโสน

7280 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010105 วัดหนองโพธ์ิ

7281 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010071 วัดปลักไม้ลาย

7282 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010083 บ้านอ้อกระทุง

7283 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010084 วัดห้วยผักชี

7284 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010082 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล

7285 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010066 บ้านอ้อกระทิง

7286 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010067 วัดสองห้อง



7287 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010068 วัดลาดหญ้าไทร

7288 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010069 บ้านสระนํ้าส้ม

7289 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010064 บ้านห้วยขวาง

7290 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010065 บ้านรางอีเม้ย

7291 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010072 บ้านหนองขาม

7292 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010062 วัดหนองปลาไหล

7293 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010088 บ้านดอนซาก

7294 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010053 วัดโพธ์ิงาม

7295 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010054 วัดทะเลบก

7296 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010055 ประถมฐานบินกําแพงแสน

7297 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010099 วัดห้วยม่วง

7298 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010100 วัดปทุมทองสุทธาราม

7299 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010101 วัดท่าเสา

7300 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010093 บ้านสามัคคี

7301 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010073 บ้านบ่อนํ้าพุ

7302 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010103 วัดกําแพงแสน

7303 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010085 วัดประชาราษฎร์บํารุง

7304 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010074 เมืองเก่ากําแพงแสน

7305 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010102 บ้านบัวแดง

7306 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010086 บ้านห้วยด้วน

7307 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม กําแพงแสน 73010076 บ้านหนองไม้งาม

7308 นครปฐม เขต 1 นครปฐม กําแพงแสน 73010087 บ้านไผ่โน้ม

7309 สพม. เขต   9 นครปฐม กําแพงแสน 73012009 กําแพงแสนวิทยา

7310 สพม. เขต   9 นครปฐม กําแพงแสน 73012010 มัธยมฐานบินกําแพงแสน

7311 สพม. เขต   9 นครปฐม กําแพงแสน 73012011 ศาลาตึกวิทยา

7312 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010123 วัดสามง่าม

7313 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010115 บ้านแหลมกะเจา

7314 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010120 วัดแหลมมะเกลือ

7315 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010121 วัดตะโกสูง

7316 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010122 บ้านดอนกลาง

7317 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010114 วัดลําลูกบัว

7318 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010109 บ้านหัวถนน

7319 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010116 วัดลําเหย

7320 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010117 วัดทุ่งสีหลง

7321 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010118 บ้านใหม่

7322 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010119 บ้านรางมูก

7323 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010128 วัดเลาเต่า



7324 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010129 วัดทุ่งพิชัย

7325 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010130 บ้านสามแก้ว

7326 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010126 วัดห้วยพระ

7327 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010127 บ้านแจงงาม

7328 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010112 วัดบ้านหลวง

7329 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010113 วัดหนองกระพี้

7330 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010106 บ้านปากหว้า

7331 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010107 บ้านหนองบอน

7332 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010108 ละเอียดอุปถัมภ์

7333 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010124 วัดทุ่งผักกูด

7334 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010125 วัดกงลาด

7335 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010111 วัดสุขวราราม

7336 สพป.นครปฐม เขต 1นครปฐม ดอนตูม 73010110 วัดสระส่ีเหล่ียม

7337 สพม. เขต   9 นครปฐม ดอนตูม 73012012 คงทองวิทยา

7338 สพม. เขต   9 นครปฐม ดอนตูม 73012013 บ้านหลวงวิทยา

7339 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020030 บ้านห้วยพลู

7340 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020013 วัดบางพระ

7341 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020005 บ้านคลองบางกระจัน

7342 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020023 วัดสําโรง

7343 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020017 วัดลานตากฟ้า

7344 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020014 วัดกลาง

7345 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020004 วัดง้ิวราย

7346 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020018 วัดพุทธธรรมรังษี

7347 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020028 วัดกกตาล

7348 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020027 วัดกลางครูเวียง

7349 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020019 วัดสัมปทวน

7350 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020025 วัดศีรษะทอง

7351 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020026 วัดเสถียรรัตนาราม

7352 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020011 วัดกลางบางแก้ว

7353 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020012 วัดตุ๊กตา

7354 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020001 วัดประชานาถ

7355 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020010 วัดไทยาวาส

7356 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020008 วัดท่าตําหนัก

7357 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020006 วัดไทร

7358 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020007 คลองทางหลวง

7359 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020002 วัดสว่างอารมณ์

7360 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020003 วัดโคกพระเจดีย์



7361 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020015 วัดบ่อตะก่ัว

7362 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020009 วัดน้อย

7363 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020016 วัดห้วยตะโก

7364 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020020 วัดละมุด

7365 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020021 บ้านลานแหลม

7366 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020022 วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)

7367 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020032 บ้านห้วยกรด

7368 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020033 วัดโคกเขมา

7369 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020034 วัดทุ่งน้อย

7370 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020031 วัดท้องไทร

7371 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73020024 วัดศรีมหาโพธิ

7372 สพม. เขต   9 นครปฐม นครชัยศรี 73022001 ง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์

7373 สพม. เขต   9 นครปฐม นครชัยศรี 73022002 ภัทรญาณวิทยา

7374 สพม. เขต   9 นครปฐม นครชัยศรี 73022003 ปรกแก้ววิทยา

7375 สพม. เขต   9 นครปฐม นครชัยศรี 73022004 พลอยจาตุรจินดา

7376 สพม. เขต   9 นครปฐม นครชัยศรี 73022005 แหลมบัววิทยา

7377 สพม. เขต   9 นครปฐม นครชัยศรี 73022006 เพิ่มวิทยา

7378 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม นครชัยศรี 73022007 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

7379 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020070 บ้านบางเลน

7380 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020071 บ้านไผ่คอกวัว

7381 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020069 บ้านประตูนํ้าพระพิมล

7382 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020037 วัดลานคา

7383 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020078 บ้านไผ่ล้อม

7384 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020079 วัดไผ่หูช้าง

7385 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020054 วัดบางไผ่นารถ

7386 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020055 วัดผาสุการาม

7387 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020040 วัดไผ่สามตําลึง

7388 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020072 วัดบางหลวง

7389 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020073 วัดบางน้อยใน

7390 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020074 วัดราษฎร์สามัคคี

7391 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020075 วัดลัฏฐิวนาราม

7392 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020076 บ้านลาดหลวง

7393 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020083 บ้านไผ่หลวง

7394 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020082 วัดศิลามูล

7395 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020080 วัดลําพญา

7396 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020065 วัดสุขวัฒนาราม

7397 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020081 วัดเวฬุวนาราม



7398 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020035 วัดบางภาษี

7399 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020047 วัดนราภิรมย์

7400 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020045 บ้านนราภิรมย์

7401 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020046 วัดสว่างอารมณ์

7402 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020066 ไทยรัฐวิทยา 4

7403 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020056 วัดบางปลา

7404 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020057 วัดเกาะแรต

7405 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020058 ตลาดเกาะแรต

7406 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020038 วัดดอนยอ

7407 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020039 วัดลาดสะแก

7408 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020068 วัดเกษมสุริยัมนาจ

7409 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020067 บ้านหนองปรง

7410 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020059 วัดรางกําหยาด

7411 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020060 ตลาดรางกระทุ่ม

7412 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020061 บ้านรางกระทุ่ม

7413 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020062 บ้านรางปลาหมอ

7414 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020063 บ้านคลองพระมอพิสัย

7415 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020064 วัดบึงลาดสวาย

7416 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020036 บ้านคลองนกกระทุง

7417 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020044 วัดพระมอพิสัย

7418 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020041 วัดโพธ์ิ

7419 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020042 วัดไผ่จรเข้

7420 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020043 วัดเกษตราราม

7421 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020077 บ้านหนองมะม่วง

7422 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020053 วัดบัวหว่ัน

7423 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020051 วัดบอนใหญ่

7424 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020052 ตลาดเจริญสุข

7425 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020050 บ้านหนองปรงกาญจนา

7426 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020048 วัดนิลเพชร

7427 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม บางเลน 73020049 วัดบัวปากท่า

7428 สพม. เขต   9 นครปฐม บางเลน 73022008 บางเลนวิทยา

7429 สพม. เขต   9 นครปฐม บางเลน 73022009 บางหลวงวิทยา

7430 สพม. เขต   9 นครปฐม บางเลน 73022010 สถาพรวิทยา

7431 สพม. เขต   9 นครปฐม บางเลน 73022011 บัวปากท่าวิทยา

7432 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020086 วัดปรีดาราม

7433 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020087 บ้านคลองจินดา

7434 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020088 บ้านพาดหมอน



7435 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020089 วัดวังนํ้าขาว

7436 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020097 วัดจินดาราม

7437 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020095 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์

7438 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020096 บ้านตากแดด

7439 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020094 วัดราษฏร์ศรัทธาราม

7440 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020113 วัดท่าพูด

7441 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020101 วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

7442 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020102 คลองบางกระทึก

7443 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020117 บ้านหอมเกร็ด

7444 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020084 บ้านกระทุ่มล้ม

7445 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020085 บ้านเพลินวัฒนา

7446 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020107 บ้านบางเตย

7447 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020103 บ้านหัวอ่าว

7448 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020106 บ้านบางม่วง

7449 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020091 วัดบางช้างเหนือ

7450 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020105 วัดบางช้างใต้

7451 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020092 บ้านดอนทอง

7452 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020090 บ้านฉาง

7453 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020119 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

7454 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020109 บ้านบางประแดง

7455 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020104 วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)

7456 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020099 วัดท่าข้าม

7457 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020115 บ้านดงเกตุ

7458 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020110 วัดสรรเพชญ

7459 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020111 วัดเดชานุสรณ์

7460 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020100 บ้านท่าตลาด

7461 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020116 วัดหอมเกร็ด

7462 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020098 วัดทรงคนอง

7463 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020112 วัดไร่ขิง

7464 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม สามพราน 73020093 บ้านคลองใหม่

7465 สพม. เขต   9 นครปฐม สามพราน 73022012 สามพรานวิทยา

7466 สพม. เขต   9 นครปฐม สามพราน 73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย

7467 สพม. เขต   9 นครปฐม สามพราน 73022014 วัดไร่ขิงวิทยา

7468 สพม. เขต   9 นครปฐม สามพราน 73022015 ปรีดารามวิทยาคม

7469 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม พุทธมณฑล 73020126 วัดสุวรรณาราม

7470 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม พุทธมณฑล 73020124 บ้านคลองมหาสวัสดิ์

7471 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม พุทธมณฑล 73020125 วัดสาลวัน



7472 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม พุทธมณฑล 73020123 บ้านคลองโยง

7473 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม พุทธมณฑล 73020120 บุณยศรีสวัสดิ์

7474 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม พุทธมณฑล 73020121 บ้านคลองสว่างอารมณ์

7475 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม พุทธมณฑล 73020122 วัดมะเกลือ

7476 สพป.นครปฐม เขต 2นครปฐม พุทธมณฑล 73020127 พระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

7477 สพม. เขต   9 นครปฐม พุทธมณฑล 73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

7478 สพม. เขต   9 นครปฐม พุทธมณฑล 73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

7479 นครปฐม นครปฐม ฟ้าใสวิทยา

7480 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010036 สุนทรวิจิตร

7481 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010064 บ้านสําราญ

7482 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010065 บ้านไผ่ล้อม

7483 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010066 บ้านคําเก้ิม

7484 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010068 บ้านนาหัวบ่อ

7485 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010029 บ้านนาราชควาย

7486 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010030 บ้านเนินสะอาด

7487 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010031 บ้านนาราชควายน้อย

7488 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010032 บ้านสร้างหิน

7489 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010033 บ้านหนองบัวนาราชควาย

7490 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010025 บ้านนาทราย

7491 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010026 บ้านนามูลฮิ้น

7492 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010027 บ้านดอนยานาง

7493 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010050 บ้านโพธ์ิตาก

7494 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010051 บ้านสุขเกษม

7495 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010052 บ้านหนองค้าโคกกุง

7496 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010028 บ้านนาคําโนนขาม

7497 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010053 บ้านโคกก่อง

7498 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010049 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน

7499 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010048 บ้านดอนม่วง

7500 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010042 ชุมชนนามนวิทยาคาร

7501 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010043 บ้านผ้ึง

7502 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010044 บ้านวังกระแส

7503 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010045 บ้านสุขเจริญ

7504 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010046 บ้านดงสว่าง

7505 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010004 รอดโพธ์ิทองวิทยาสรรค์

7506 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010005 บ้านไทยสามัคคี

7507 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010006 บ้านนาป่ง

7508 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010047 บ้านหนองปลาดุก



7509 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010011 บ้านคําเตย

7510 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010012 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์

7511 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010013 บ้านหนองยาว

7512 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010014 บ้านหนองดินแดง

7513 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010015 บ้านดอนแดง

7514 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010016 บ้านวังไฮหนองกุง

7515 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010017 บ้านทุ่งมน

7516 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010018 บ้านโพนป่าหว้าน

7517 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010001 บ้านกุรุคุ

7518 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010002 บ้านหนองบัวด่านเก่า

7519 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010003 บ้านหนองหญ้าไซ

7520 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010057 บ้านวังตามัว

7521 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010055 บ้านหนองแซง

7522 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010056 บ้านโชคอํานวย

7523 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010054 บ้านคําสว่าง

7524 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010023 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)

7525 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010024 บ้านหนองจันทน์

7526 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010021 บ้านดงหมู

7527 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010022 บ้านนาหลวง

7528 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010007 บ้านกล้วย

7529 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010008 บ้านชะโนต

7530 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010009 บ้านชะโงมนาโดน

7531 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010010 บ้านขามเฒ่า

7532 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010035 บ้านน้อยใต้

7533 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010040 บ้านกลาง

7534 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010041 บ้านดงต้อง

7535 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010038 บ้านกลางน้อย

7536 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010039 บ้านดงติ้ว

7537 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010037 บ้านดงยอ

7538 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010019 บ้านนาคอกควาย

7539 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010020 บ้านกกไฮ

7540 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010034 อนุบาลนครพนม

7541 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010058 เมืองนครพนม

7542 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010059 บ้านหนองญาติ

7543 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010060 บ้านดงโชค

7544 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010061 บ้านคําพอก

7545 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เมืองนครพนม 48010062 บ้านเหล่าภูมี-คําธาตุ



7546 สพม. เขต  22 นครพนม เมืองนครพนม 48012001 ปิยะมหาราชาลัย

7547 สพม. เขต  22 นครพนม เมืองนครพนม 48012002 คําเตยอุปถัมภ์

7548 สพม. เขต  22 นครพนม เมืองนครพนม 48012003 นครพนมวิทยาคม

7549 สพม. เขต  22 นครพนม เมืองนครพนม 48012004 ศรีโคตรบูรณ์

7550 สพม. เขต  22 นครพนม เมืองนครพนม 48012005 บ้านผ้ึงวิทยาคม

7551 สพม. เขต  22 นครพนม เมืองนครพนม 48012006 ศรีบัวบานวิทยาคม

7552 สพม. เขต  22 นครพนม เมืองนครพนม 48012007 วังกระแสวิทยาคม

7553 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010120 วัดพระธาตุพนม

7554 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010123 บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)

7555 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010121 บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)

7556 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010122 บ้านหัวดอน(สํานักงานสลากฯ)

7557 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010147 พระกลางวิทยาคาร

7558 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010148 มรุกขนคร

7559 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010149 บ้านนาทาม

7560 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010150 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง

7561 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010124 บ้านดอนแดง

7562 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010151 บ้านหนองกุดแคน

7563 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010137 บ้านนํ้ากํ่า(ลํ้าประชาอุปถัมภ์)

7564 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010138 บ้านนํ้ากํ่า (สิทธิผลนุกูล)

7565 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010139 บ้านนาคํา

7566 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010140 บ้านคับพวง

7567 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010141 บ้านทรายมูลคําผักแพว

7568 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010142 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)

7569 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010143 บ้านแก่งโพธ์ิ

7570 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010136 บ้านดอนข้าวหลาม

7571 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010160 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข

7572 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010144 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)

7573 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010145 บ้านฝ่ังแดง

7574 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010133 บ้านขอนกองโพนทอง

7575 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010134 บ้านนาหนาด

7576 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010135 บ้านคําชะอี

7577 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010146 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จําปา

7578 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010157 อุ่มเหม้าวิทยาคาร

7579 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010132 บ้านขอนขว้าง

7580 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010158 บ้านดอนสวรรค์

7581 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010159 บ้านโสกแมว

7582 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010155 บ้านแสนพันหมันหย่อน



7583 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010113 บ้านสร้างแห่

7584 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010114 บ้านกุดฉิม

7585 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010156 บ้านดงขวาง

7586 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010115 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)

7587 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010116 ดอนนางหงส์สงเคราะห์

7588 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010131 บ้านหนองหญ้าม้า

7589 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010117 บ้านหนองสะโน

7590 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010118 บ้านนาแกบึงเหล็ก

7591 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010119 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

7592 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010125 นาถ่อนวิทยานุกูล

7593 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010126 นาถ่อนท่าวิทยาคาร

7594 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010127 บ้านดงยอ

7595 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010128 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร

7596 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010129 บ้านดงก้อม

7597 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010130 บ้านดงป่ายูง

7598 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010152 บ้านโพนแพง

7599 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010153 บ้านห้วยทราย

7600 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ธาตุพนม 48010154 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์

7601 สพม. เขต  22 นครพนม ธาตุพนม 48012014 ธาตุพนม

7602 สพม. เขต  22 นครพนม ธาตุพนม 48012019 นาถ่อนพัฒนา

7603 สพม. เขต  22 นครพนม ธาตุพนม 48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์

7604 สพม. เขต  22 นครพนม ธาตุพนม 48012016 โพนแพงพิทยาคม

7605 สพม. เขต  22 นครพนม ธาตุพนม 48012017 กุดฉิมวิทยาคม

7606 สพม. เขต  22 นครพนม ธาตุพนม 48012018 วัดบึงเหล็ก

7607 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010205 นาแกผดุงราชกิจเจริญ

7608 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010206 บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ

7609 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010207 บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ)

7610 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010208 บ้านนาป่งคอง

7611 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010217 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ

7612 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010218 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี

7613 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010219 บ้านโพธ์ิศรี

7614 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010220 บ้านนาโสก

7615 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010221 บ้านนาทุ่งม่ัง

7616 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010230 ชุมชนบ้านพิมาน

7617 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010231 บ้านพิมานท่า

7618 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010242 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง

7619 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010243 บ้านเหล่าทุ่ง



7620 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010241 บ้านสีชมพูมิตรภาพท่ี 164

7621 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010232 บ้านดงน้อยพัฒนา

7622 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010233 บ้านจอมมณี

7623 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010234 บ้านปากบัง

7624 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010229 ธารนํ้าใจ

7625 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010235 ชุมชนบ้านพุ่มแก

7626 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010236 บ้านหนองหอยใหญ่

7627 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010237 บ้านนางเลิศ

7628 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010239 บ้านตับเต่าโนนจันทร์

7629 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010240 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์

7630 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010238 บ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช)

7631 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010209 บ้านนาคู่

7632 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010223 บ้านหนองหอยคําอ้อม

7633 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010210 บ้านแขนนาง

7634 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010211 บ้านนํ้าบ่อ

7635 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010212 บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์

7636 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010228 พระซองวิทยาคาร

7637 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010224 บ้านบ่อดอกซ้อน

7638 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010225 บ้านพระซองเหนือ

7639 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010226 นาเหนือทุ่งทองวิทยา

7640 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010227 บ้านดงอินํา

7641 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010222 บ้านหนองยอโพนแพง

7642 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010213 บ้านนาเลียง

7643 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010214 บ้านหนองคอง

7644 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010215 บ้านนามนดงติ้ววิทยา

7645 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010216 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี

7646 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010251 หนองสังข์ราษฎร์บํารุง

7647 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010249 บ้านคําเม็ก

7648 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010250 บ้านหนองกุง

7649 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010248 บ้านหนองห้าง

7650 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010245 บ้านหนองบ่อ

7651 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010246 บ้านดินดําหมากเฟือง

7652 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010247 บ้านนากุงยางคํา

7653 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010244 บ้านดงดู่งาม

7654 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010198 บ้านดอนโทน

7655 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010199 ศรีโพนทองวิทยา

7656 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010200 ดอนเหลืองทองวิทยา



7657 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010201 บ้านจําปา

7658 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010202 ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคําพี้)

7659 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010203 นาผือบอนราษฎร์นุกูล

7660 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม นาแก 48010204 บ้านกลางมูลอ้น

7661 สพม. เขต  22 นครพนม นาแก 48012022 นาแกพิทยาคม

7662 สพม. เขต  22 นครพนม นาแก 48012026 นาแกสามัคคีวิทยา

7663 สพม. เขต  22 นครพนม นาแก 48012023 พระซองสามัคคีวิทยา

7664 สพม. เขต  22 นครพนม นาแก 48012024 หนองบ่อวิทยานุกูล

7665 สพม. เขต  22 นครพนม นาแก 48012025 ธรรมากรวิทยานุกูล

7666 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010069 บ้านกุตาไก้

7667 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010070 บ้านวังโพธ์ิ

7668 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010071 บ้านดอนดู่

7669 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010072 บ้านโพนทา

7670 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010086 บ้านนามะเขือ

7671 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010087 บ้านหนองแสง

7672 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010073 บ้านนางาม

7673 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010085 โพนสวางนาง้ิววิทยา

7674 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010084 บ้านหนองบัวคํา

7675 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010099 บ้านมหาชัย

7676 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010100 บ้านทันสมัย

7677 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010083 บ้านนกเหาะ

7678 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010101 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบํารุง

7679 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010102 บ้านวังม่วง

7680 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010103 บ้านดอนกลาง

7681 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010097 บ้านห้วยไหล่

7682 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010107 ชุมชนหนองฮีสามัคคี

7683 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010108 บ้านนาสะเดา

7684 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010109 บ้านโพนทัน

7685 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010111 บ้านกุงโกน

7686 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010112 บ้านหนองกกคูณ

7687 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010110 บ้านจรุกเตย

7688 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010074 บ้านนาดอกไม้

7689 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010088 ปลาปากราษฎร์บํารุง

7690 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010089 บ้านนาขาม

7691 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010090 บ้านวังยาง

7692 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010091 บ้านกอก

7693 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010092 บ้านหนองบัว



7694 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010093 บ้านโคกกลาง

7695 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010094 บ้านใหม่วังเซือม

7696 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010095 บ้านปลาปากน้อย

7697 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010098 บ้านถาวรนาอุดม

7698 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010075 บ้านโคกสว่าง

7699 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010105 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

7700 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010104 บ้านหนองหมากแก้ว

7701 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010076 บ้านวังกะเบา

7702 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010077 บ้านนาสีนวล

7703 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010106 บ้านนาเชือก

7704 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010079 บ้านศรีธน

7705 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010096 บ้านวังสิม

7706 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010080 บ้านสว่างสําราญ

7707 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010081 บ้านโคกสูง

7708 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม ปลาปาก 48010082 บ้านม่วง

7709 สพม. เขต  22 นครพนม ปลาปาก 48012008 ปลาปากวิทยา

7710 สพม. เขต  22 นครพนม ปลาปาก 48012009 กุตาไก้วิทยาคม

7711 สพม. เขต  22 นครพนม ปลาปาก 48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

7712 สพม. เขต  22 นครพนม ปลาปาก 48012011 ธรรมโฆษิตวิทยา

7713 สพม. เขต  22 นครพนม ปลาปาก 48012012 โคกสว่างประชาสรรค์

7714 สพม. เขต  22 นครพนม ปลาปาก 48012013 มหาชัยวิทยาคม

7715 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010187 เรณูวิทยาคาร

7716 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010188 บ้านโนนสังข์

7717 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010190 บ้านนาบั่ว

7718 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010189 บ้านโพนสาวเอ้

7719 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010191 บ้านโคกกลาง

7720 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010192 บ้านบ่อสะอาด

7721 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010193 บ้านนาโดนเก่า

7722 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010194 บ้านทุ่งสว่าง

7723 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010184 โพนทองวิทยาคาร

7724 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010185 บ้านดงมะเอก

7725 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010195 ชุมชนบ้านหนองย่างซ้ีน

7726 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010197 บ้านนาดี

7727 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010182 บ้านดงบาก

7728 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010183 บ้านหนองลาดควาย

7729 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010196 บ้านหัวขัวใต้

7730 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010181 บ้านเหล่าสําราญ



7731 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010161 บ้านโคกหินแฮ่

7732 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010162 บ้านหนองแซง

7733 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010163 บ้านนาโดนใหม่

7734 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010164 บ้านนาบัว

7735 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010165 บ้านนาม่วง

7736 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010166 บ้านหนองกุง

7737 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010176 นางามวิทยาคาร

7738 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010177 บ้านสร้างแป้น

7739 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010178 บ้านดอนกกโพธ์ิค่ายเสรีวิทยา

7740 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010186 บ้านคําผาสุก

7741 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010179 บ้านนายอน้อย

7742 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010180 บ้านโนนสวรรค์

7743 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010174 ชายแดนอนุสรณ์

7744 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010175 บ้านนายอ

7745 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010167 บ้านท่าลาด

7746 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010173 บ้านเหิบ

7747 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010168 บ้านวังยาง

7748 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010169 บ้านสร้างเม็ก

7749 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010171 บ้านดอนขาว

7750 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010172 บ้านนาขาม

7751 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม เรณูนคร 48010170 ลาดสว่างวิทยา

7752 สพม. เขต  22 นครพนม เรณูนคร 48012020 เรณูนครวิทยานุกูล

7753 สพม. เขต  22 นครพนม เรณูนคร 48012021 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

7754 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010259 บ้านวังยาง

7755 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010260 บ้านนาขามส้มป่อย

7756 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010261 บ้านหนองนางด่อน

7757 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010262 บ้านหนองสะโน

7758 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010263 บ้านสามแยกหัวภูธร

7759 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010252 บ้านหนองผักแว่น

7760 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010253 บ้านโคกสีมิตรภาพท่ี 87

7761 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010254 บ้านโนนหอม

7762 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010264 บ้านหนองโพธ์ิวังโน

7763 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010265 บ้านโพนสวาง

7764 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010255 บ้านยอดชาดวิทยา

7765 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010256 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง

7766 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010257 บ้านหนองบึง

7767 สพป.นครพนม เขต 1นครพนม วังยาง 48010258 บ้านหนองแคน



7768 สพม. เขต  22 นครพนม วังยาง 48012027 วังยางวิทยาคม

7769 สพม. เขต  22 นครพนม วังยาง 48012028 หนองโพธ์ิพิทยาคม

7770 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020019 อุเทนวิทยาคาร

7771 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020018 บ้านน้อยนาเหนือ

7772 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020009 ชุมชนบ้านคําพอกท่าดอกแก้ว

7773 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020010 บ้านท่าจําปา

7774 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020011 บ้านห้วยพระ

7775 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020012 บ้านดอนแดง

7776 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020013 บ้านคําเตย

7777 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020014 บ้านดอนติ้ว

7778 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020015 บ้านนาดอกไม้

7779 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020016 บ้านท่าแต้ปุ่งแก

7780 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020017 บ้านท่าอุเทน

7781 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020025 บ้านตาล

7782 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020021 บ้านนาผักปอด

7783 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020022 บ้านโพน

7784 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020023 บ้านธาตุ

7785 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020024 บ้านน้อยทวย

7786 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020001 ชุมชนบ้านไชยบุรี

7787 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020002 บ้านตาลปากนํ้า

7788 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020003 บ้านนาเพียง

7789 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020004 บ้านนาหนองบก

7790 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020005 บ้านวังโพธ์ิ

7791 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020006 บ้านหาดกวน

7792 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020007 บ้านแก้วปัดโป่ง

7793 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020031 บ้านเหล่าศรีโหนโห่

7794 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020008 บ้านดอนดู่

7795 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020026 บ้านพนอม

7796 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020027 บ้านดง

7797 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020028 บ้านหนองสาหร่าย

7798 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020030 บ้านเหล่าหนาด

7799 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020032 บ้านพะทาย

7800 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020045 บ้านหนองเทา

7801 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020046 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย

7802 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020033 บ้านนาข่าท่า

7803 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020034 บ้านโคกสว่าง

7804 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020042 บ้านเวินพระบาท



7805 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020043 บ้านเชียงยืน

7806 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020044 บ้านปากทวย

7807 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020041 บ้านม่วงนาสีดา

7808 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020038 บ้านรามราช

7809 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020039 บ้านแพงสะพัง

7810 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020040 บ้านโพนก่อ

7811 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020036 บ้านโพนแดง

7812 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020037 ไตรราษฎร์วิทยาคาร

7813 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ท่าอุเทน 48020035 บ้านบุ่ง

7814 สพม. เขต  22 นครพนม ท่าอุเทน 48022001 อุเทนพัฒนา

7815 สพม. เขต  22 นครพนม ท่าอุเทน 48022002 ไชยบุรีวิทยาคม

7816 สพม. เขต  22 นครพนม ท่าอุเทน 48022003 พะทายพิทยาคม

7817 สพม. เขต  22 นครพนม ท่าอุเทน 48022004 รามราชพิทยาคม

7818 สพม. เขต  22 นครพนม ท่าอุเทน 48022005 ท่าจําปาวิทยา

7819 สพม. เขต  22 นครพนม ท่าอุเทน 48022006 เชียงยืนวิทยา

7820 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020126 ชุมชนนางัว

7821 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020127 บ้านนาคอย

7822 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020128 บ้านอูนนา

7823 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020129 บ้านโนนกุง

7824 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020130 บ้านสามัคคี

7825 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020131 บ้านกุดนํ้าใส

7826 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020125 บ้านนากะทืมโนนสะอาด

7827 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020137 บ้านดอนแดง

7828 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020138 บ้านเสียววิทยา

7829 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020139 บ้านดอนพะธาย

7830 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020140 บ้านโคกสะอาด

7831 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020141 บ้านเหล่าพัฒนา

7832 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020142 บ้านหนองดุด

7833 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020143 บ้านดอนศาลา

7834 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020144 บ้านนาน้อย

7835 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020145 บ้านดอนปอหนองโอง

7836 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020132 บ้านนาหว้า

7837 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020124 ชุมชนประสานมิตร

7838 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020123 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว

7839 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020133 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ

7840 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020134 บ้านนาพระ

7841 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020122 ราษฎร์สามัคคี



7842 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020135 บ้านอูนยางคํา

7843 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาหว้า 48020136 บ้านหนองบัว

7844 สพม. เขต  22 นครพนม นาหว้า 48022015 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์)

7845 สพม. เขต  22 นครพนม นาหว้า 48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์

7846 สพม. เขต  22 นครพนม นาหว้า 48022017 ดอนเสียวแดงพิทยาคม

7847 สพม. เขต  22 นครพนม นาหว้า 48022018 อุดมพัฒนศึกษา

7848 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020055 บ้านแพงวิทยา

7849 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020056 บ้านนายาง

7850 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020057 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี

7851 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020052 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ

7852 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020053 บ้านแพงโคก

7853 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020054 บ้านดอนบาก

7854 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020066 บ้านม่วงชี

7855 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020060 ชุมชนไผ่ล้อม

7856 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020050 บ้านนางัว

7857 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020051 บ้านพืชผล

7858 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020061 บ้านนาโพธ์ิ

7859 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020062 บ้านโพธ์ิไทรทองวิทยา

7860 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020059 บ้านหัวหาด

7861 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020063 บ้านโพนทอง

7862 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020047 บ้านนาเข

7863 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020067 บ้านดอนสะฝาง

7864 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020068 บ้านโคกพะธาย

7865 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020069 บ้านป่าหว้าน

7866 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020064 บ้านนาดีหัวภู

7867 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020048 บ้านโคกสายทอง

7868 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020076 บ้านนากระแต้

7869 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020065 บ้านโคกยาว

7870 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020070 บ้านหนองแวง

7871 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020071 บ้านนาพระชัย

7872 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020072 บ้านนาข่าคําพอก

7873 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020073 บ้านไชยศรี

7874 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020074 บ้านคํานกกก

7875 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม บ้านแพง 48020075 บ้านดอนกลาง

7876 สพม. เขต  22 นครพนม บ้านแพง 48022007 บ้านแพงพิทยาคม

7877 สพม. เขต  22 นครพนม บ้านแพง 48022008 ลังกาพิทยาคม

7878 สพม. เขต  22 นครพนม บ้านแพง 48022023 หนองแวงวิทยานุกูล



7879 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020105 บ้านนาโพธ์ิ

7880 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020106 บ้านโพนสว่าง

7881 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020107 บ้านโพนขาว

7882 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020098 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา

7883 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020099 ชุมชนเอ้ืองก่อนาดี

7884 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020100 บ้านหนองผือ

7885 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020101 บ้านเซียงเซา

7886 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020104 ประชาสนธ์ินุสรณ์

7887 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020113 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)

7888 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020114 บ้านศรีเวินชัย

7889 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020115 ชุมชนบ้านสามผง

7890 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020116 บ้านนาหนองหวาย

7891 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020117 บ้านดงน้อย

7892 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020112 บ้านแค

7893 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020081 บ้านนาเพียง

7894 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020118 บ้านคําไฮ

7895 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020119 บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)

7896 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020120 บ้านเสียวสงคราม

7897 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020121 บ้านอ้วน

7898 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020109 บ้านยางงอย

7899 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020110 บ้านหนองบาท้าว

7900 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020111 บ้านปฏิรูป

7901 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020096 บ้านขามเปี้ย

7902 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020077 บ้านดงหนองบัว

7903 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020095 บ้านข่า

7904 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020078 บ้านดอนสมอ

7905 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020079 บ้านดอนมะจ่าง

7906 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020080 บ้านดอนแดง

7907 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020082 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอํานวย)

7908 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020102 บ้านดงขวาง

7909 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020103 บ้านนาจาน

7910 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020108 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

7911 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020093 บ้านจอมศรี

7912 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020094 บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

7913 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020091 บ้านนาเดื่อ

7914 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020083 บ้านนาคํา

7915 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020084 บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)



7916 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020085 บ้านคําสว่าง

7917 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020086 บ้านอุ่มไผ่

7918 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020087 บ้านภูกระแต

7919 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020088 บ้านโพนงาม

7920 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020089 บ้านเหล่า

7921 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020092 บ้านนาชุม

7922 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม ศรีสงคราม 48020090 บ้านอีอูด

7923 สพม. เขต  22 นครพนม ศรีสงคราม 48022009 สหราษฎร์รังสฤษดิ์

7924 สพม. เขต  22 นครพนม ศรีสงคราม 48022010 สามผงวิทยาคม

7925 สพม. เขต  22 นครพนม ศรีสงคราม 48022011 สนธิราษฎร์วิทยา

7926 สพม. เขต  22 นครพนม ศรีสงคราม 48022014 บ้านข่าพิทยาคม

7927 สพม. เขต  22 นครพนม ศรีสงคราม 48022012 นาคําราษฎร์รังสรรค์

7928 สพม. เขต  22 นครพนม ศรีสงคราม 48022013 นาเดื่อพิทยาคม

7929 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020171 บ้านโพนสวรรค์

7930 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020172 บ้านเสาเล้า

7931 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020173 บ้านหนองนางเลิง

7932 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020174 บ้านท่าเรือ

7933 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020166 บ้านโพนจาน

7934 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020167 บ้านบงคํา

7935 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020165 บ้านต้าย

7936 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020155 บ้านนาหัวบ่อ

7937 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020156 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก

7938 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020157 บ้านโพนตูมหนองแสง

7939 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020154 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า

7940 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020168 บ้านโพนบก

7941 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020146 บ้านนาขม้ิน

7942 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020147 บ้านดงวิทยาคาร

7943 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020169 บ้านโพนเพ็ก

7944 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020148 บ้านขามเตี้ยใหญ่

7945 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020149 บ้านขามเตี้ยน้อย

7946 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020170 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม

7947 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020150 บ้านดอนยางทุ่งน้อย

7948 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020151 บ้านอ้อวังหมากเห็บ

7949 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020175 บ้านหนองหญ้าปล้อง

7950 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020152 บ้านนาใน

7951 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020153 บ้านนาผักหมนาหมากแงว

7952 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020158 บ้านค้อ



7953 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020159 บ้านขว้างคลีชูชาติ

7954 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020160 บ้านหนองท่ม

7955 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020161 บ้านง้ิวสร้างแก้ว

7956 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020162 บ้านห้วยไหสมบูรณ์

7957 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020163 บ้านนาคํา

7958 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม โพนสวรรค์ 48020164 บ้านนาเต่า

7959 สพม. เขต  22 นครพนม โพนสวรรค์ 48022019 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

7960 สพม. เขต  22 นครพนม โพนสวรรค์ 48022020 ค้อวิทยาคม

7961 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020182 บ้านนาทม

7962 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020183 บ้านดอนแดงดอนดู่

7963 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020184 บ้านพันห่าวดอนดู่

7964 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020185 บ้านนาโดโพธ์ิศรี

7965 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020180 บ้านท่าพันโฮง

7966 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020181 บ้านเหล่าส้มป่อย

7967 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020186 บ้านหนองซน

7968 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020178 บ้านคําแม่นาง

7969 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020188 บ้านนานอ

7970 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020189 บ้านนาดีวิทยา

7971 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020187 บ้านชัยมงคล

7972 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020179 บ้านดอนเตย

7973 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020176 บ้านหมูม้น

7974 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020177 บ้านโคกศรี

7975 สพป.นครพนม เขต 2นครพนม นาทม 48020190 บ้านเทพนิมิตร

7976 สพม. เขต  22 นครพนม นาทม 48022021 นาทมวิทยา

7977 สพม. เขต  22 นครพนม นาทม 48022022 หนองซนพิทยาคม

7978 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010079 ไตรคามสามัคคี

7979 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010128 บ้านกระถินหนองเครือชุด

7980 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010080 บ้านเกรียมโนนสําโรง

7981 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010129 บ้านดอนผวา

7982 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010081 บ้านไพ

7983 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010130 บ้านสะพาน

7984 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010082 บ้านหนองพลอง

7985 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010122 บ้านกระเพรา

7986 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010123 บ้านคล้าโนนคราม

7987 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010084 บ้านจันอัด

7988 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010124 ดอนท้าววิทยา

7989 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010085 บ้านด่านติง



7990 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010125 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)

7991 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010126 บ้านเมืองที

7992 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010086 บ้านเหล่าพิทยาคม

7993 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010142 กันเกราพิทยาคม

7994 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010143 บ้านดอนม่วง

7995 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010144 บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)

7996 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010145 บ้านหนองจําปา

7997 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010093 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

7998 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010140 บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)

7999 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010141 โพธารามพิทยาคม

8000 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010094 วัดบ้านด่านคนคบ

8001 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010091 บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)

8002 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010098 บ้านด่านเกวียน

8003 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010096 บ้านด่านทองหลาง

8004 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010097 บ้านโตนด

8005 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010092 บ้านโนนมะกอก

8006 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010134 บ้านโนนมันเทศ

8007 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010132 บ้านหนองโจด

8008 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010099 อนุบาลตลาดแค

8009 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010100 บ้านธารปราสาท

8010 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010101 บ้านวังม่วง

8011 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010087 บ้านส้มมิตรภาพท่ี93

8012 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010102 บ้านหญ้าคาใต้

8013 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010103 บ้านหญ้าคาเหนือ

8014 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010139 บ้านหลุมข้าว

8015 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010104 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ

8016 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010105 ชุมชนบ้านเพชร

8017 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010133 ไตรมิตรวิทยา

8018 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010106 บ้านขนายดี(ประชารัฐบํารุง)

8019 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010107 บ้านขามช่ังโค

8020 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010088 บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)

8021 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010108 บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์

8022 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010089 บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)

8023 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010090 บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)

8024 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010109 บ้านสําโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์

8025 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010119 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา

8026 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010114 บ้านเปราะหอมพัฒนา



8027 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010120 บ้านพลจลก

8028 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010115 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)

8029 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010121 บ้านหนองแจง

8030 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010117 บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)

8031 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010083 บ้านขามเฒ่า

8032 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010118 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ)

8033 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010110 บ้านมะรุม

8034 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010111 บ้านเสลาถั่วแปบ

8035 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010112 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ.

8036 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010113 บ้านหนองนา

8037 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010116 บ้านหนองม้า

8038 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010131 บ้านคอหงษ์

8039 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010135 บ้านซาด

8040 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010136 บ้านดงพลอง(สํานักงานสลากกินแบ่งฯ)

8041 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010137 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)

8042 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010138 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)

8043 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010127 บ้านหนองอ้อ

8044 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนสูง 30010095 บ้านคอนน้อย

8045 สพม. เขต  31 นครราชสีมา โนนสูง 30012014 โนนสูงศรีธานี

8046 สพม. เขต  31 นครราชสีมา โนนสูง 30012015 ศรีสุขวิทยา

8047 สพม. เขต  31 นครราชสีมา โนนสูง 30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา

8048 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010001 ตําบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

8049 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010002 บ้านโป่งแมลงวัน

8050 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010039 บ้านยางน้อยหัวสิบ

8051 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010003 โคกเพชรสระมโนรา

8052 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010004 บ้านหนองเป็ดนํ้า(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

8053 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010005 บ้านหนองรังกา

8054 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010056 อ่างห้วยยาง

8055 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010006 สุขานารี 2 (หนองขอน)

8056 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010060 บ้านกระโดน

8057 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010007 บ้านโคกสูง

8058 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010010 บ้านบึงทับช้าง

8059 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010008 บ้านลําเชิงไกร

8060 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010059 บ้านหนองไข่นํ้า

8061 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010049 บ้านหนองยารักษ์-ลําโพง(รัฐประชาสรรค์)

8062 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010009 วัดสว่างอารมณ์

8063 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010036 ตําบลบ้านโพธ์ิ



8064 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010011 บ้านกรูดหนองออก

8065 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010012 บ้านกล้วยจอหอ

8066 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010013 บ้านจอหอ

8067 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010017 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)

8068 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010033 บ้านมะค่า

8069 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010014 บ้านระกาย

8070 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010034 บ้านลองตอง

8071 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010035 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)

8072 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010025 ชลประทานสงเคราะห์

8073 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010068 ทหารอากาศบํารุง

8074 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010055 บ้านโกรกเดือนห้า

8075 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010015 บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)

8076 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010061 บ้านหนองปรู

8077 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010026 บ้านหนองไผ่ล้อม"พยัคฆเดชบําเพ็ญ"

8078 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010016 บ้านหนองพลวงใหญ่

8079 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010051 เสนานุเคราะห์

8080 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010018 เมืองนครราชสีมา

8081 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010019 วัดสระแก้ว

8082 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010020 สวนหม่อน

8083 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010021 สามัคคีรถไฟ

8084 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010022 สุขานารี

8085 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010023 อนุบาลนครราชสีมา

8086 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010069 บ้านทับช้าง

8087 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010052 บ้านบึงสาร

8088 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010044 บ้านพะเนา

8089 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010078 บ้านพะไล

8090 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010072 บ้านมาบมะค่า

8091 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010073 บ้านยองแยง

8092 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010074 บ้านหนองระเวียง

8093 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010070 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา

8094 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010071 ประชาสามัคคี

8095 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010045 บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง

8096 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010043 บ้านบึงตะโก

8097 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010042 บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธ์ิอนุสรณ์)

8098 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010046 บ้านพุดซา

8099 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010047 บ้านละลมโพธ์ิ

8100 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010054 บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)



8101 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010048 บึงสาลี

8102 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010027 เคหะประชาสามัคคี

8103 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010040 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง

8104 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010041 บ้านคนชุม

8105 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010053 บ้านทุ่งกระโดน

8106 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010037 บ้านภูเขาลาด

8107 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010038 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)

8108 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010028 บ้านหลักร้อย

8109 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010029 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7

8110 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010076 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่

8111 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010031 บ้านโคกไผ่-ขนาย

8112 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010062 บ้านต่างตา

8113 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010057 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย

8114 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010058 บ้านหนองกระทุ่ม

8115 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010075 บ้านหม่ืนไวย

8116 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010032 บึงพญาปราบ

8117 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010077 บ้านดอนขวาง

8118 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010063 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

8119 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010064 บ้านหนองตาคง

8120 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010050 บ้านหนองพลวง

8121 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010030 บ้านหัวทะเล

8122 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010024 วัดทุ่งสว่าง

8123 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010065 วัดบ้านหนองบัวศาลา

8124 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30010066 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี

8125 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012001 ราชสีมาวิทยาลัย

8126 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012002 สุรนารีวิทยา

8127 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012003 บุญวัฒนา

8128 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012004 มหิศราธิบดี

8129 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012005 โคราชพิทยาคม

8130 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์

8131 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012006 สุรธรรมพิทักษ์

8132 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012007 สุรนารีวิทยา 2

8133 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012008 พุดซาพิทยาคม

8134 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012009 ราชสีมาวิทยาลัย2

8135 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012011 บุญวัฒนา 2

8136 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 30012013 นครราชสีมาปัญญานุกูล

8137 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020007 จักราชราษฎร์สามัคคี



8138 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020009 บ้านตะกุดเครือปลอก

8139 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020010 บ้านโนนพฤกษ์

8140 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020044 บ้านสวนปอ

8141 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020011 บ้านหนองบัวกลาง

8142 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020045 บ้านหินโคน

8143 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020046 เสมาอุปถัมภ์

8144 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

8145 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020041 บ้านโคกพระ

8146 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ

8147 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020015 บ้านทองหลาง

8148 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020016 รัฐการุณวิทยา

8149 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020042 วัดหนองจอก

8150 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020043 วัดหนองพลวง

8151 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020017 วัดเหมสูง

8152 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020001 ไทรทอง

8153 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020002 บ้านดงพลอง

8154 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020003 บ้านทรัพย์เจริญ

8155 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020004 บ้านพระนารายณ์

8156 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020005 บ้านหนองขามน้อย

8157 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020038 บ้านหนองแมว

8158 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020039 วัดหนองนกคุ่ม

8159 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020006 วัดหนองบัวยอดแก้ว

8160 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020030 ขามสงเคราะห์

8161 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020031 ชุมชนสว่างวิทยา

8162 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020025 บ้านโกรกไม้แดง

8163 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020026 บ้านโคกสําโรง

8164 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020028 บ้านบุวังหว้า

8165 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020029 บ้านหนองไผ่

8166 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020027 วัดหินมงคล

8167 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020019 บ้านโนนตาพรม

8168 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020020 บ้านช่องโค

8169 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020021 บ้านละกอ

8170 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020022 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ

8171 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020012 บ้านหนองนกกวัก

8172 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020013 หนองพลวงพิทยา

8173 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020023 อรพิมพ์วิทยา

8174 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020024 อรพิมพ์วิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)



8175 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020032 ชาติวิทยา

8176 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020033 บ้านโนนทะยุง

8177 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020034 บ้านโนนพะไล

8178 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020035 บ้านหนองขาม

8179 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020047 บ้านหนองจระเข้หิน

8180 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020036 ราษฎร์บํารุง

8181 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา จักราช 30020037 สามัคคีวิทยา

8182 สพม. เขต  31 นครราชสีมา จักราช 30022001 จักราชวิทยา

8183 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020064 ชุมชนดอนไพล

8184 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020048 บ้านดอน

8185 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020067 บ้านท่าลาดขาว

8186 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020068 บ้านบึงไทย

8187 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020066 บ้านบึงพระ

8188 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020050 วัดพะโค

8189 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020065 ชลประทานนาตล่ิงชัน

8190 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020060 ชลประทานบ้านกอโจด

8191 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020051 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร

8192 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020061 บ้านโจด

8193 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020071 บ้านดอนพราหมณ์

8194 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา

8195 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020063 บ้านโนนเพชร

8196 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020052 บ้านบิง

8197 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020053 บ้านบึงทับปรางค์

8198 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์

8199 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020086 บ้านกุดจอกน้อย

8200 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020087 บ้านกุดจอกใหญ่

8201 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020070 บ้านกุดโบสถ์

8202 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020058 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)

8203 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020055 บ้านด่านเกวียน

8204 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020056 บ้านตูม

8205 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020069 บ้านท่าอ่าง

8206 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020085 บ้านละลม

8207 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020059 บ้านหนองกก

8208 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020057 บ้านหนองบอน

8209 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020073 บ้านโนนปอแดง

8210 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020074 บ้านโค้งกระโดน

8211 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020075 บ้านดอนเกตุ



8212 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020076 บ้านดะแลง

8213 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020077 บ้านปอพราน

8214 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020078 บ้านหนองปรึก

8215 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020081 ชุมชนพลับพลา

8216 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020082 บ้านกอกวิทยา

8217 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020083 บ้านคลองกลาง

8218 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020084 บ้านท่าตะเคียน

8219 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020079 บ้านปรางค์

8220 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020072 บ้านหนองเสาเดียว

8221 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โชคชัย 30020080 วัดกุดสวาย

8222 สพม. เขต  31 นครราชสีมา โชคชัย 30022006 โชคชัยสามัคคี

8223 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020135 บ้านซับตะคร้อ

8224 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020139 บ้านถนนหัก

8225 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020136 บ้านสระซาง

8226 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020158 บ้านหนองลูกควาย

8227 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020159 บ้านหนองสะแก

8228 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020160 บ้านหนองหัวแรด

8229 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ

8230 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020138 บ้านใหม่สมบูรณ์

8231 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020157 บ้านคลองสารเพชร

8232 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020156 บ้านบุกระโทก

8233 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020153 บ้านสระมะค่า

8234 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020155 บ้านหนองกระทุ่ม

8235 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020154 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

8236 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020152 บ้านหนองไม้ไผ่

8237 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020142 บ้านท่าตะแบก

8238 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020143 บ้านทุ่งหัวขวาน

8239 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020144 บ้านพระ

8240 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020140 บ้านลุงเขว้า

8241 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020145 บ้านสารภี

8242 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020141 บ้านหนองจาน

8243 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020146 บ้านยอกขาม

8244 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020148 บ้านสว่างวิทยา

8245 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020147 บ้านหนองตะไก้

8246 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020149 บ้านหนองไทร

8247 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020150 บ้านหนองบุนนาก

8248 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา หนองบุนนาก 30020151 เทียมนครวิทยา



8249 สพม. เขต  31 นครราชสีมา หนองบุนนาก 30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา

8250 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย

8251 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020115 บ้านกู่โกสีย์วิทยา

8252 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020103 บ้านโนนทอง

8253 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020104 บ้านโนนสําราญ

8254 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020105 บ้านเมืองพลับพลา

8255 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020107 บ้านสระแก้ว

8256 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020108 บ้านหนองชุมแสง

8257 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020088 กงรถราษฎร์สามัคคี

8258 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020089 บ้านซ่าเลือด

8259 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020099 บ้านนาตะคุ

8260 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020090 บ้านโนนขี้ตุ่น

8261 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020091 บ้านหนองบัวรองสามัคคี

8262 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020123 บ้านห้วยแคน

8263 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020092 บ้านหัวทํานบ

8264 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020120 บ้านโคกพลวง

8265 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020121 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา

8266 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020116 บ้านเมืองรัง

8267 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020117 บ้านหนองปรือ

8268 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020118 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา

8269 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020119 บ้านหลุ่งประดู่

8270 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020093 บ้านจอมศรี

8271 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020094 บ้านหนองม่วงหวาน

8272 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020095 บ้านหนองม่วงใหญ่

8273 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020096 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี

8274 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020097 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์

8275 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020098 วัดหนองนา

8276 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020111 บ้านกระทุ่มแท่น

8277 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020112 บ้านตะแกรง

8278 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020106 บ้านท่าล่ี

8279 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020113 บ้านหนองนกเขา

8280 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020114 บ้านหนองสาย

8281 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020109 บ้านหลุ่งตะเคียน

8282 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020110 รักชาติประชาบํารุง

8283 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020124 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย

8284 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020100 บ้านตะโก

8285 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020126 บ้านสวนหอม



8286 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020127 บ้านแสนสุข

8287 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020101 บ้านหนองไผ่

8288 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020122 บ้านหนองม่วง

8289 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020125 บ้านห้วยปอ

8290 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020131 บ้านโคกสะอาด

8291 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020132 บ้านตะคร้อ

8292 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020133 บ้านสระมะค่า

8293 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020134 บ้านหนองพลอง

8294 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020128 บ้านหนองโสน

8295 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020129 บ้านหัวสะพาน

8296 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ห้วยแถลง 30020130 บ้านหินดาด

8297 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ห้วยแถลง 30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม

8298 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ห้วยแถลง 30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม

8299 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020165 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ

8300 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020161 บ้านกรูด

8301 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020168 บ้านกันผม

8302 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020166 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

8303 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020167 โนนตาวิทย์

8304 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020169 บ้านพระพุทธ

8305 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020162 สมบูรณ์วัฒนา

8306 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020172 ชุมชนวัดรวง

8307 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020173 บ้านนาตาวงษ์

8308 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020174 วัดสลักได

8309 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020175 สมานมิตรวิทยา

8310 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020176 อํานวยศิลป์สารกิจ

8311 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020177 โคกวังวนวิทยา

8312 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020170 บ้านด่านพัฒนา

8313 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)

8314 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020179 บ้านหนองบัวโคก

8315 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020180 บ้านหนองยาง

8316 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020163 เพชรมาตุคลา

8317 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020171 ภูทองวิทยา

8318 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30020164 พิมานประชาสันต์

8319 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 30022013 ท่าช้างราษฏร์บํารุง

8320 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030039 บ้านทรัพย์เจริญ

8321 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030029 บ้านเทพนิมิต

8322 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030040 บ้านโปร่งสนวน



8323 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030041 บ้านไร่แหลมทอง

8324 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030042 บ้านลําเพียก

8325 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030043 บ้านหนองแคทราย

8326 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030028 บ้านหนองตะแบก

8327 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030038 บ้านหนองไทร

8328 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030032 ครบุรีวิทยา

8329 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030012 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

8330 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030013 บ้านโคกใบบัว

8331 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030022 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บํารุง)

8332 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030023 บ้านทุ่งแขวน

8333 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030014 บ้านมาบกราด

8334 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030030 บ้านซับสะเดา

8335 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030015 บ้านตะกุดโนนระเวียง

8336 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030031 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

8337 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030017 บ้านไผ่

8338 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030016 บ้านหนองโบสถ์

8339 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030021 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

8340 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030033 บ้านอังโกน-ห้วยทราย

8341 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030001 บ้านโกรกสําโรง

8342 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030011 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

8343 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030002 บ้านไชยวาล

8344 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030003 บ้านดอนแสนสุข

8345 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030007 บ้านสระผักโพด

8346 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030004 บ้านหนองต้อ

8347 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030005 บ้านหนองใหญ่

8348 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030006 บ้านใหญ่

8349 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030034 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

8350 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030035 บ้านบุยายแลบ

8351 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030044 บ้านบุหว้าสามัคคี

8352 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030036 บ้านมาบตะโกเอน

8353 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030046 บ้านสระว่านพระยา

8354 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030047 บ้านหนองเมา

8355 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030037 บ้านหนองสองห้อง

8356 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030045 บ้านหนองหินโคน

8357 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030048 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

8358 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030049 บ้านโคกสะอาด

8359 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030026 บ้านแชะ



8360 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030027 บ้านดอนกรูด

8361 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030024 บ้านพนาหนองหิน

8362 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030025 บ้านหนองรัง

8363 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030050 บ้านหนองเสือบอง

8364 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030020 จอมทองวิทยา

8365 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030018 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)

8366 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030019 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

8367 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030008 บ้านซับก้านเหลือง

8368 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030009 บ้านหนองโสน

8369 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ครบุรี 30030010 บ้านหนองหว้าประชาอาสา

8370 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ครบุรี 30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา

8371 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030091 ม่วงแก้ววิทยาคาร

8372 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030124 วัดทุ่งจาน

8373 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030089 วัดมกุฎไทยาราม

8374 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030125 วัดม่วง

8375 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030126 วัดหงษ์

8376 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030117 สวนหมากสงเคราะห์

8377 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030090 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

8378 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030092 จตุคามวิทยาคม

8379 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030093 บ้านโกรกหว้า

8380 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030086 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

8381 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030098 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)

8382 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030087 วัดศีรษะกระบือ

8383 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030097 บ้านหนองผักไร

8384 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030088 บ้านหนองล้างช้าง

8385 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030094 วัดบ้านพร้าว

8386 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030095 วัดบ้านส่อง

8387 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030096 วัดไม้เส่ียว

8388 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030099 ชุมชนบ้านตะขบ

8389 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030100 บ้านเขาพญาปราบ

8390 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030101 บ้านคลองสาริกา

8391 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030102 บ้านน้อย

8392 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030103 บ้านบุหัวช้าง

8393 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030104 บ้านยางกระทุง

8394 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030105 ป่าไม้อุทิศ 2

8395 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030106 บ้านโคกสําราญ

8396 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030107 บ้านวังหิน



8397 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030108 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

8398 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030109 บ้านหนองตาด

8399 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030110 บ้านหนองนมนาง

8400 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030111 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

8401 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030112 ไผ่สีสุก

8402 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030113 อาจวิทยาคาร

8403 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030156 บ้านปลายดาบ

8404 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030154 บ้านพุปลาไหล

8405 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030155 บ้านหนองโดน

8406 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030114 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา

8407 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030115 วัดพรหมราช

8408 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030116 วัดโพธ์ิเมืองสามัคคี

8409 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030153 หนองชุมแสงศรัทธาคาร

8410 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030118 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

8411 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030138 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

8412 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030119 บ้านพันธ์สงวน

8413 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030120 บ้านหนองหญ้าขาว

8414 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030121 บ้านอ่างเก็บนํ้าห้วยยาง

8415 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030122 แหลมรวกบํารุง

8416 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030135 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

8417 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030136 บ้านเมืองปักสามัคคี

8418 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030137 โพธ์ิทองวิทยา

8419 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030131 บ้านโนนแดง

8420 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030132 บ้านหนองกก

8421 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030133 บ้านหนองกระทุ่ม

8422 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030134 บ้านหลุมเงิน

8423 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030130 หนองนกเขียนสามัคคี

8424 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030127 บ้านกลาง

8425 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030139 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี

8426 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030128 บ้านบ่อปลา

8427 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030141 บ้านพัดทะเล

8428 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030142 บ้านลํานางแก้ว

8429 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030140 บ้านวังตะเคียน

8430 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030129 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

8431 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030143 บ้านเก่าปอแดง

8432 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030144 บ้านขี้เหล็ก

8433 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030145 บ้านคลองเตย



8434 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030146 บ้านโป่งสามัคคี

8435 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030148 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

8436 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030149 สะแกราชวิทยาคม

8437 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030084 บ้านนางเหริญ

8438 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030151 หนองประดู่

8439 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030123 วัดโคกสระน้อย

8440 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030147 วัดโพธินิมิตร

8441 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030152 วัดโพนทราย

8442 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030085 วัดหลุมข้าว

8443 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปักธงชัย 30030150 วัดใหม่สําโรง

8444 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ปักธงชัย 30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต

8445 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ปักธงชัย 30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี

8446 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030051 บ้านกุดโบสถ์

8447 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030052 บ้านโคกโจด

8448 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030053 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

8449 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030054 บ้านท่าเยี่ยม

8450 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030055 บ้านสมบัติเจริญ

8451 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030067 บ้านสระตะเคียน

8452 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030056 บ้านหนองสนวน

8453 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030068 บ้านสันติสุข

8454 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030069 บ้านหนองใหญ่พัฒนา

8455 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030058 บ้านโนนสมบูรณ์

8456 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030059 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์

8457 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030061 บ้านราษฎร์พัฒนา

8458 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030060 บ้านราษฎร์สามัคคี

8459 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030062 บ้านลําไซกง

8460 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030063 ตะแบกวิทยา

8461 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030083 บ้านหนองหิน

8462 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030065 สามัคคีประชาสรรค์

8463 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030064 บ้านปางไม้

8464 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030070 บ้านดอนแขวนประชานุกูล

8465 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030082 บ้านประชาสันต์

8466 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030071 บ้านสุขไพบูลย์

8467 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030072 บ้านหนองขนาก

8468 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030057 บ้านหนองแดง

8469 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030073 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม

8470 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030074 บ้านหน้ากลองวิทยา



8471 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030075 สกัดนาควิทยา

8472 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030076 ชุมชนบ้านเสิงสาง

8473 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030077 ท้าวสุรนารี(2521)

8474 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030066 บ้านโคกไม้งาม

8475 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030078 บ้านสระประทีป

8476 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030079 บ้านหนองไผ่ใหญ่

8477 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030080 บ้านหนองหลักศิลา

8478 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เสิงสาง 30030081 หนองไผ่วิทยา

8479 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เสิงสาง 30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา

8480 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เสิงสาง 30032009 เสิงสาง

8481 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030177 บ้านโคกสันติสุข

8482 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030168 บ้านซับไทรทอง

8483 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030169 บ้านนํ้าซับ

8484 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030178 บ้านโนนสาวเอ้

8485 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030170 บ้านบุตะโก

8486 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030187 บ้านห้วยนํ้าเค็ม

8487 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030171 บ้านคลองทราย

8488 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030165 บ้านคลองทุเรียน

8489 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030166 บ้านคลองบง

8490 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030157 บ้านไทยสามัคคี

8491 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030179 บ้านบุเจ้าคุณ

8492 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030158 บ้านบุไผ่

8493 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030167 บ้านศาลเจ้าพ่อ

8494 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030172 เจียรวนนท์อุทิศ 2

8495 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030173 บ้านคลองใบพัด

8496 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030174 บ้านคลองสะท้อน

8497 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030175 บ้านท่าวังไทรสามัคคี

8498 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030176 บ้านวังหมี

8499 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030180 บ้านซับเต่า

8500 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030181 บ้านโนนเหล่ือม

8501 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030182 ด่านอุดมวิทยา

8502 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030183 บ้านบะใหญ่

8503 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030184 บ้านวังนํ้าเขียว

8504 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030185 บ้านหนองแวง

8505 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030186 บ้านหนองโสมง

8506 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030159 บ้านคลองกุ่ม

8507 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030160 บ้านคลองหินร่อง



8508 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030162 บ้านระเริง

8509 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030163 บ้านหนองไม้สัก

8510 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา วังนํ้าเขียว 30030164 บ้านไทรงาม

8511 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040159 บ้านซับใต้

8512 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040160 บ้านโนนกระโดน

8513 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040161 บ้านโศกน้อย

8514 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040162 บ้านหัวป้าง

8515 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์

8516 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040121 เบทาโกรวิทยา

8517 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์

8518 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040122 วัดกลางดง

8519 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040123 วัดมิตรภาพวนาราม

8520 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040139 บ้านป่าไผ่

8521 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040140 บ้านสอยดาว

8522 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040141 บ้านสายชนวน

8523 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040142 บ้านหนองกะทุ่ม

8524 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040136 บ้านหนองไข่นํ้า(ลําพญากลาง)

8525 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040137 บ้านหนองตอ

8526 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040138 เสนารัฐวิทยาคาร

8527 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040126 ขนงพระใต้

8528 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา

8529 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040175 บ้านเขาวง

8530 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040151 บ้านซับนํ้าเย็น[

8531 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040177 บ้านนา(ประสิทธ์ิวิทยาคาร)

8532 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040152 วัดบันไดม้า

8533 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม

8534 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์

8535 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040186 นิคมสร้างตนเองลําตะคอง 1

8536 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040172 นิคมสร้างตนเองลําตะคอง 2

8537 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040124 นิคมสร้างตนเองลําตะคอง 5

8538 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040130 บ้านซับเศรษฐี

8539 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040125 บ้านหนองตะกู

8540 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)

8541 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040144 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)

8542 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040145 บ้านลําทองหลาง

8543 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040147 บ้านหนองตาแก้ว

8544 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040148 บ้านหนองมะค่า



8545 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040149 บ้านหนองอีเหลอ

8546 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040131 นิคมสร้างตนเองลําตะคอง 4

8547 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040163 บ้านเขาแก้ว

8548 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040128 บ้านเขาจันทน์หอม

8549 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040164 บ้านคลองมะค่าหิน

8550 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040165 บ้านวังกะทะ

8551 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040166 บ้านหนองขวางวิทยา

8552 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040132 บ้านหนองหมาก

8553 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040167 ประชารัฐวิทยา

8554 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040133 วันอาสาพัฒนา 2520

8555 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040168 บ้านป่ากล้วย

8556 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040169 บ้านกุดโง้ง

8557 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040170 บ้านซับน้อย

8558 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040187 บ้านบ่อทอง

8559 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040134 บ้านโป่งวัวแดง

8560 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040171 บ้านวังไทร

8561 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040135 บ้านวังสีสด

8562 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040173 บ้านหินดาด

8563 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040174 บ้านหินเพิง

8564 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040193 บ้านคลองดินดํา

8565 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040194 บ้านบุ่งเตย

8566 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040153 บ้านโป่งตาลอง

8567 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา

8568 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040155 บ้านหนองจอก

8569 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม

8570 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040157 สระนํ้าใสวิทยา

8571 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร

8572 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040180 บ้านคลองยาง

8573 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040181 บ้านซับหวาย

8574 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040182 บ้านท่ามะนาว

8575 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040183 บ้านท่าเล่ือนสามัคคี

8576 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040184 บ้านหนองสาหร่าย

8577 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040188 บ้านคลองเดื่อ

8578 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040189 บ้านคลองเสือ

8579 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040190 บ้านท่าช้าง

8580 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040191 บ้านปรางคล้า

8581 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040176 บ้านโป่งกะสัง



8582 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040192 บ้านหมูสี

8583 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ปากช่อง 30040129 วัดขนงพระเหนือ

8584 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ปากช่อง 30042012 ปากช่อง

8585 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ปากช่อง 30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม

8586 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040058 บ้านซับใต้

8587 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040094 บ้านโนนประดู่

8588 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040059 บ้านโนนรัง

8589 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040055 บ้านปางละกอ

8590 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040056 บ้านวังกระสวย

8591 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040095 บ้านวังราง

8592 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040057 บ้านวังโรงน้อย

8593 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี

8594 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040097 บ้านหนองกระทุ่ม

8595 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040093 บ้านห้วยลุง

8596 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040060 บ้านกุดน้อย

8597 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040062 บ้านโนนเสลา

8598 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040064 บ้านหนองสลักได

8599 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

8600 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040066 พรพิทยาคม

8601 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040109 ห้วยทรายวิทยาคม

8602 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040103 คลองแจ้งวิทยา

8603 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040104 คลองไทรวิทยาสิทธ์ิ

8604 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040105 ทับ6วิทยาคาร

8605 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040075 บ้านดอนเมือง

8606 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040076 นาหว้าไตรประชาคม

8607 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040070 บ้านมะค่างาม

8608 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040077 หนองแวงพิทยาคม

8609 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี

8610 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์

8611 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040106 สง่าพัฒนา

8612 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040107 หนองนํ้าใส

8613 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040108 บ้านหนองกก

8614 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040112 บ้านหนองบัวน้อย

8615 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040113 บ้านหนองไม้ตาย

8616 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040078 บ้านหนองโอง

8617 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040111 บ้านห้วยตะแคง

8618 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้



8619 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040079 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)

8620 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1

8621 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040085 ถนนมิตรภาพ

8622 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040071 เท่ียงธรรมวิทยา

8623 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040086 บ้านคลองตะแบก

8624 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040087 บ้านซับตะเคียน

8625 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)

8626 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040083 บ้านหนองขาม

8627 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040067 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1

8628 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร

8629 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040069 บ้านซับศรีจันทร์

8630 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040089 บ้านลาดบัวขาว

8631 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040090 บ้านหนองบัว

8632 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040091 บ้านใหม่สําโรง

8633 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040092 หนองนํ้าขุ่น

8634 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040080 คีรีวัฒนา

8635 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ

8636 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040081 บ้านกุดชะนวน

8637 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)บ

8638 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด

8639 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพท่ี210

8640 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040098 สันติพัฒนา

8641 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040114 โนนกราดสามัคคี

8642 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040115 บ้านซับชุมพล

8643 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040116 บ้านโนนสง่า

8644 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040072 บ้านปางโก

8645 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040117 บ้านหนองไผ่

8646 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040118 บ้านหนองหญ้าขาว

8647 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีคิ้ว 30040119 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)

8648 สพม. เขต  31 นครราชสีมา สีคิ้ว 30042009 หนองนํ้าใสพิทยาคม

8649 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040003 จตุรคามสามัคคี

8650 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040001 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)

8651 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองล่ี

8652 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040014 บ้านกุดหัวช้าง

8653 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ[

8654 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040004 โค้งยางวิทยา

8655 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040012 โนนค่าวิทยา



8656 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040002 บ้านสลักใด

8657 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040016 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)

8658 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040006 บ้านนาตะโครก

8659 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040018 วัดกุดเวียน

8660 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040019 สันติวิทยา

8661 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040053 บ้านกุดขม้ิน

8662 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040009 บ้านนากลาง

8663 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

8664 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040054 บ้านสองคร

8665 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040049 บ้านหนองตะไก้

8666 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040011 บ้านหนองบอน

8667 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040050 บ้านหนองพยอม

8668 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040051 บ้านหนองแวง

8669 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040008 บ้านห้วยตะคร้อ

8670 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์

8671 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040031 บ้านโคกสว่าง

8672 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040032 บ้านทุ่งสะแบง

8673 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040027 บ้านมะเกลือเก่า

8674 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040033 บ้านมะเกลือใหม่

8675 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040028 บ้านไร่โคกสูง

8676 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040034 บ้านใหม่สันติ

8677 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040035 กิริวัฒนศักดิ์

8678 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040036 บ้านบุใหญ่

8679 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040029 บ้านหนองเบน

8680 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040037 บ้านสระเพลง

8681 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040020 บ้านห้วยไผ่

8682 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040038 ประชารัฐสามัคคี

8683 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040039 ระดมวิทยานุสรณ์

8684 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์

8685 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040045 บ้านแก่นท้าว(อโศกสงเคราะห์)

8686 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040046 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)

8687 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040047 บ้านน้อยกุดคล้า

8688 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040048 บ้านโป่ง

8689 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040043 บ้านส้มกบงาม

8690 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040044 บ้านโสกแจ้ง

8691 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040042 เสมาวิทยา

8692 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040021 บ้านบุตาสง



8693 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040022 บ้านวังราง

8694 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040023 บ้านวังรางน้อย

8695 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040024 บ้านหนองม่วง

8696 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040025 บ้านหนองไม้ตาย

8697 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สูงเนิน 30040026 บ้านหนองเลา

8698 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050173 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

8699 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050177 บ้านโกรกกระหาด

8700 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050167 บ้านขามทะเลสอ

8701 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050168 บ้านโคกแฝก

8702 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050176 บ้านโนน

8703 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050175 บ้านโป่งแดงนํ้าฉ่าสามัคคี

8704 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050174 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี

8705 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050169 รัฐราษฎร์รังสรรค์

8706 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050178 บ้านโคกแขวน

8707 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050179 บ้านโตนดพูนผลวิทยา

8708 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050170 บ้านโนนตาล

8709 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050171 บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)

8710 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050172 บ้านบุระไหว

8711 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050180 บ้านพันดุง

8712 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050183 บ้านหนองกก

8713 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050184 บ้านหนองตะครอง

8714 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050182 บ้านหนองสรวง

8715 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30050181 บ้านหนองสะแก

8716 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ขามทะเลสอ 30052011 ขามทะเลสอวิทยา

8717 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050137 อนุบาลขามสะแกแสง

8718 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050138 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

8719 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050154 บ้านบุตะโก

8720 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050139 บ้านหญ้าคาโนนแจง

8721 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050140 บ้านหนองจาน

8722 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050155 บ้านหนองโบสถ์

8723 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050141 บ้านหนุก

8724 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050152 ชุมชนบ้านหนองไข่นํ้า

8725 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050142 บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)

8726 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050151 บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

8727 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050143 บ้านโนนผักชี

8728 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050144 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต

8729 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050145 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต



8730 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050146 บ้านหนองโพธ์ิ

8731 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050147 บ้านครึมม่วง

8732 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050156 บ้านคูเมือง

8733 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050148 บ้านง้ิว

8734 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050163 บ้านโนนมะเกลือ

8735 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050149 บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)

8736 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050150 บ้านสระแจง

8737 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050153 บ้านหนองไผ่

8738 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050164 ชุมชนหนองหัวฟาน

8739 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050165 บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

8740 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050157 บ้านเมืองนาท

8741 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050158 บ้านเสมา

8742 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050166 บ้านหนองปรือ

8743 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050159 บ้านหนองโพธ์ินามาบ

8744 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050160 บ้านห้วยโนนพฤกษ์

8745 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30050161 บ้านเหนือทัพรั้ง

8746 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ขามสะแกแสง 30052010 ขามสะแกแสง

8747 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050063 บ้านจะบู

8748 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050001 บ้านถนนหักใหญ่

8749 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050064 บ้านโนนระเวียง

8750 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050065 บ้านเมืองตะโก

8751 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050002 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

8752 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050003 บ้านสํานักพิมาน

8753 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050004 บ้านหนองกระเทียมเหนือ

8754 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050066 บ้านหนองบัวตะเกียด

8755 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050067 บ้านห้วย

8756 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050005 วัดกุดพิมาน

8757 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050027 บ้านกุดโดก

8758 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050028 บ้านเก่า-บ้านน้อย

8759 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050029 บ้านโนนสะเดา

8760 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050030 บ้านมะเริง

8761 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050031 บ้านวังโป่ง

8762 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050032 บ้านสระพัง

8763 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050008 บ้านใหม่เจริญสุข

8764 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050084 บ้านกุดนางทอหูก

8765 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050085 บ้านค่ายทะยิง

8766 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050022 บ้านตะเคียน



8767 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050086 บ้านทุ่งสว่าง

8768 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050089 บ้านหินดาด

8769 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050076 บ้านซับพลู

8770 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050077 บ้านซับยาง

8771 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050090 บ้านท่าขี้เหล็ก

8772 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050082 บ้านปราสาท

8773 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050078 บ้านป่ารังงาม

8774 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050079 บ้านศิลาร่วมสามัคคี

8775 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050080 บ้านหนองกราดน้อย

8776 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050083 บ้านห้วยจรเข้

8777 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050015 บ้านดอนด่านใน

8778 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050013 บ้านพระมะขามสามัคคี

8779 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050011 บ้านละเลิงพิมาน

8780 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050014 บ้านหนองบง

8781 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050047 บ้านหนองสาร

8782 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050045 บ้านหลุง

8783 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050012 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

8784 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050046 วัดสระจรเข้

8785 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050048 บ้านเกาะลอย

8786 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050049 บ้านดอนใหญ่หนองโสน

8787 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050050 บ้านวังสนวน

8788 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050051 บ้านหนองขุยคูเมือง

8789 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050052 บ้านหนองหัน

8790 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050053 บ้านหนองแหน

8791 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050054 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์

8792 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050055 บ้านใหม่ศรีสุข

8793 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050056 วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)

8794 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050016 ชุมชนบ้านกุดม่วง

8795 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050017 ไชยณรงค์วิทยา

8796 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050033 วัดบ้านกลาง

8797 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050018 บ้านโกรกลึก

8798 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050009 บ้านจ่ันโคกรักษ์

8799 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050019 บ้านหนองละม่ัง

8800 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050020 บ้านหินลาด

8801 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050021 บ้านหินหล่อง

8802 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050023 บ้านคลองแค

8803 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050060 บ้านโคกสามัคคี



8804 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050024 บ้านโนนเต็ง

8805 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050025 บ้านโนนเมือง

8806 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050068 บ้านสระขี้ตุ่น

8807 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050058 บ้านหนองแดง

8808 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050034 บ้านประดู่งาม

8809 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050035 บ้านแปรง

8810 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050036 บ้านฝายโบสถ์

8811 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050057 บ้านหนองไทร

8812 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050038 บ้านหนองปรือ

8813 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050059 บ้านหนองสะแก

8814 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050040 บ้านดอน

8815 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050010 ด่านขุนทด

8816 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050041 บ้านโนนสง่า

8817 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050042 บ้านโป่งกระสัง

8818 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050043 บ้านพันชนะ

8819 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050044 บ้านมาบกราด

8820 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050039 บ้านหนองพลวง

8821 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050081 บ้านน้อยพัฒนา

8822 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050074 บ้านหนองใหญ่

8823 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050075 บ้านห้วยบง

8824 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050073 บ้านหินเพิง

8825 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050072 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)

8826 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050070 บ้านโค้งตะคร้อ

8827 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050069 บ้านดอนมุกมัน

8828 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050061 บ้านหนองกระเทียมใต้

8829 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050071 บ้านหนองบัวละคร

8830 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050006 บ้านหาญ

8831 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050062 วัดกุดนํ้าใส

8832 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ด่านขุนทด 30050007 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย

8833 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ด่านขุนทด 30052001 มัธยมด่านขุนทด

8834 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ด่านขุนทด 30052002 หนองกราดวัฒนา

8835 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ด่านขุนทด 30052005 หนองบัวละครวิทยา

8836 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050091 บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์

8837 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050092 บ้านกําปัง

8838 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050093 บ้านจาน

8839 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050094 บ้านนา

8840 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050132 บ้านหนองกราด



8841 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050095 บ้านอ้อไพล

8842 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050096 ศรีชลสินธ์ุ

8843 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050106 บ้านดอนสระจันทร์

8844 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050105 บ้านถนนโพธ์ิ

8845 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050101 บ้านโนนพุทรา

8846 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050126 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง

8847 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050127 บ้านมะค่าดอนทะยิง

8848 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050125 บ้านหนองดุม

8849 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050102 ชุมชนบ้านด่านจาก

8850 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050107 โนนไทย

8851 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050108 บ้านด่านกรงกราง

8852 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050103 บ้านตะคร้อ

8853 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050109 บ้านโนนหวาย

8854 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050110 วัดสระจรเข้

8855 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050111 ศิริบ้านไร่

8856 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050104 บ้านหอกลองกระสัง

8857 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050113 บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)

8858 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050114 บ้านบัลลังก์สะอาด

8859 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050115 บ้านโพธ์ิตาสี

8860 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050116 บ้านเมืองเก่า

8861 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050117 บ้านสระตะเฆ่

8862 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050118 บ้านหนองแจง

8863 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050119 บึงคําคู

8864 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050124 ดอนนํ้าใสวิทยา

8865 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050097 บ้านกะพี้

8866 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050098 บ้านค้างพลู

8867 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050123 บ้านวัง(สายอนุกูล)

8868 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050121 บ้านหนองกลางดอน

8869 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050122 บุ่งสะอาดวัฒนา

8870 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050099 วัดหนองราง

8871 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050128 ชุมชนบ้านโคกสวาย

8872 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050129 บ้านโคกหนองไผ่

8873 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050130 บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)

8874 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050131 บ้านสระตอง

8875 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050112 บ้านใหม่โคกพรม

8876 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050120 เทพคงคา

8877 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050100 บ้านซินหนองเขวา



8878 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050133 บ้านทรงธรรม

8879 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050134 บ้านนารายณ์

8880 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050135 บ้านสําโรง

8881 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนไทย 30050136 บ้านหนองประดู่

8882 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050194 บ้านโคกกระบือ

8883 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050195 บ้านโนนทอง

8884 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050197 บ้านวังสมบูรณ์

8885 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050198 บ้านหนองแวง

8886 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050199 บ้านหิงห้อย

8887 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050200 บ้านใหม่เจริญผล

8888 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050188 บ้านกุดสระแก้ว

8889 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050190 บ้านทํานบเทวดา

8890 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050189 บ้านวังยายทอง

8891 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050191 บ้านสํานักตะคร้อ

8892 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050192 บ้านหนองโพธ์ิ

8893 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050187 บ้านคลองขามป้อม

8894 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050185 บ้านบึงปรือ

8895 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050201 บ้านสะพานหิน

8896 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050193 บ้านหนองบัวหลวง

8897 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เทพารักษ์ 30050186 บ้านห้วยนํ้าเค็ม

8898 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050222 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)

8899 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050221 บ้านเจริญผล

8900 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050210 บ้านป่าเพกา

8901 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050219 มาบกราดวิทยา

8902 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050209 บ้านห้วยสามขา

8903 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050223 สระพระขมาดไพร

8904 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050217 ชายพะเนาหนองโพธ์ิ

8905 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050218 บ้านกุดจิกหนองแห้ว

8906 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050213 บ้านโกรกช้างน้อย

8907 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050214 บ้านหนองกกตลุกผักไร

8908 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050215 บ้านทองหลาง

8909 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050216 บ้านโพนไพล

8910 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050212 พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)

8911 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050202 กุดตาดํา(คงฤทธ์ิคุรุราษฎร์สามัคคี)

8912 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050203 บ้านกุดไผ่

8913 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050204 บ้านดอนขวาง

8914 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050205 บ้านตะเคียนงาม



8915 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050230 บ้านทํานบพัฒนา

8916 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050206 บ้านโนนง้ิว

8917 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050207 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

8918 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050208 บ้านห้วยหุงเกลือ

8919 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050225 บ้านตลุกช่ังโค

8920 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050226 บ้านถนนหัก

8921 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050227 บ้านหนองกก

8922 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050228 บ้านหนองหอย

8923 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พระทองคํา 30050229 บ้านบุเขว้า

8924 สพม. เขต  31 นครราชสีมา พระทองคํา 30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2

8925 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060150 บ้านดอนไผ่

8926 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060139 บ้านโนนระเวียง

8927 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060151 บ้านโนนสูง

8928 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060144 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี

8929 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060148 บ้านสีสุก

8930 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060149 บ้านโสกสนวน

8931 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060140 บ้านหนองโคบาล

8932 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060141 บ้านหนองเต่า

8933 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060145 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

8934 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060137 บ้านกอก

8935 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060138 บ้านแก้งสนามนาง

8936 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060131 บ้านโนนรัง

8937 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060133 บ้านโนนสําราญ

8938 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060132 บ้านหนองสะเดา

8939 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060134 บ้านหินลาดหนองโดน

8940 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060128 บ้านอุทัยทอง

8941 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060146 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

8942 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060135 บ้านนาแค

8943 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060142 บ้านศาลาหนองขอน

8944 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060136 บ้านโสกนํ้าขุ่น

8945 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060143 บ้านหนองขามน้อย

8946 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060129 บ้านหนองขามนาดี

8947 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060130 บ้านหนองบง

8948 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30060147 บ้านหัวหนองฯ

8949 สพม. เขต  31 นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30062009 บึงพะไล

8950 สพม. เขต  31 นครราชสีมา แก้งสนามนาง 30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม

8951 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060005 บ้านโคกเส่ียว



8952 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060006 บ้านน้อยหนองหนาด

8953 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060007 บ้านปอบิด

8954 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060008 บ้านเมืองคง

8955 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060012 บ้านส่ีเหล่ียม

8956 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060044 บ้านหนองบง

8957 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060009 บ้านหนองหว้า

8958 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060010 วัดกู่สามัคคี

8959 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060016 บ้านโคกตะพาบ

8960 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060017 บ้านตะโกโคก

8961 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060018 บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

8962 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060003 บ้านตะหนอด

8963 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060019 บ้านตาจ่ัน

8964 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060020 บ้านตาชู

8965 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060021 บ้านหนองบัวทุ่ง

8966 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060004 ปริยัติไพศาล

8967 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060022 ชุมชนบ้านวัด

8968 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060023 บ้านกระถิน

8969 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060001 บ้านขาม(สํานักงานสลากกินแบ่งสมทบ)

8970 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060024 บ้านคอนเมือง

8971 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060025 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)

8972 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060002 บ้านมะค่า

8973 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060026 บ้านหนองบัวสามัคคี

8974 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060027 บ้านหนองพรานปาน

8975 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060036 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา

8976 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060037 บ้านดอนทะแยง

8977 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060038 บ้านตะโก

8978 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060039 บ้านทัพมะขาม

8979 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060033 บ้านประคํา

8980 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060034 บ้านปรางค์

8981 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060050 บ้านหนองบัว

8982 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060035 บ้านหนองสําโรง

8983 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060052 บ้านเก่าค้อ

8984 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060053 บ้านโจด

8985 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060054 บ้านดอนกลาง

8986 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060028 บ้านทองหลาง

8987 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060029 บ้านหนองบัวกระจาย

8988 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060055 บ้านหนองม่วง



8989 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060056 บ้านหมัน

8990 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060040 ชุมชนคงวิทยา

8991 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060041 บ้านโคกเพ็ด

8992 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060013 บ้านดอนใหญ่

8993 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060042 บ้านตลุกหินปูน

8994 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060014 บ้านศรีนิมิต

8995 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060015 บ้านหนองแขม

8996 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060011 บ้านไทรโยง

8997 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060043 วันครู 2502

8998 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060030 บ้านตลุกสาหร่าย

8999 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060045 บ้านตาก่ิม

9000 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060031 บ้านโนนเต็ง

9001 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060046 บ้านหนองสะแก

9002 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060047 บ้านหนองหญ้าขาว

9003 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060051 บ้านห้วยทราย

9004 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060048 วนาประชารัฐบํารุง

9005 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060032 วัดบ้านหนองกก

9006 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา คง 30060049 ห้วยไหวัฒนา

9007 สพม. เขต  31 นครราชสีมา คง 30062001 เมืองคง

9008 สพม. เขต  31 นครราชสีมา คง 30062003 เทพาลัย

9009 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060086 บ้านกู่

9010 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060087 บ้านโคกน้อย

9011 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060088 บ้านทองหลางน้อย

9012 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060111 บ้านนาดอนบก

9013 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060109 บ้านเสมา

9014 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060110 บ้านหนองแจ้งน้อย

9015 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060089 วัดบ้านกระเบื้อง

9016 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060108 วัดบ้านหนองหัวช้าง

9017 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060090 บ้านขามหนองแวง

9018 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060091 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)

9019 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060092 บ้านดอนหันโนนเพ็ด

9020 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060093 บ้านตะคร้อโนนทอง

9021 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060116 บ้านโนนมะเฟือง

9022 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060102 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)

9023 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060079 บ้านหนองหว้าเอน

9024 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060094 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธ์ิประชาสรรค์)

9025 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060095 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี



9026 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060096 วัดบ้านดอนชุมช้าง

9027 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060098 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

9028 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060099 วัดบ้านไร่

9029 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060114 วัดบ้านหนองไข่ผํา

9030 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060100 วัดบ้านหนองแวง

9031 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060101 บ้านโนนกระพี้วิทยา

9032 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060074 บ้านโคกเพ็ด

9033 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060075 วัดบ้านง้ิว

9034 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060076 บ้านดอนแร้ง

9035 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060077 บ้านอ้อยช้าง

9036 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060103 บ้านดอนฆ่าเสือ

9037 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060112 บ้านบุเสมาทอง

9038 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060104 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี

9039 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060113 บ้านหญ้าคาสามัคคี

9040 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060115 บ้านหนองแจ้งใหญ่

9041 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060105 วัดบ้านหนองตะไก้

9042 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060106 บ้านหนองปรือคึมม่วง

9043 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060107 บ้านห้วยโจด

9044 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060080 ไทยรัฐวิทยา18

9045 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060123 ขามเตี้ยพิทยาคม

9046 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060081 บ้านโคกสว่าง

9047 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060082 บ้านโคกสี

9048 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060124 บ้านดงบัง

9049 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060083 บ้านดอนคนทา

9050 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060125 บ้านด่านช้าง

9051 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060084 บ้านโสกงูเหลือม

9052 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060085 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิตร

9053 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060126 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง

9054 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060119 บ้านกระพี้

9055 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060127 วัดบ้านเก่าง้ิว

9056 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060120 บ้านคูขาด

9057 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060097 บ้านโคกสะอาดสามัคคี

9058 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060121 บ้านสระครก

9059 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060117 บ้านหนองกระทุ่ม

9060 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060118 บ้านหนองพลวง

9061 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวใหญ่ 30060122 บ้านห้วยยาง

9062 สพม. เขต  31 นครราชสีมา บัวใหญ่ 30062008 เกล็ดล้ินวิทยา



9063 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060066 ชุมชนบ้านช่อระกา

9064 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060067 บ้านขามเวียน

9065 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060070 บ้านดอนเปล้า

9066 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060071 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา

9067 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060072 บ้านโนนทองหลาง

9068 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060064 บ้านโนนเพ็ด

9069 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060073 บ้านวังโพธ์ิ

9070 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060068 ชุมชนบ้านเหล่ือม

9071 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060057 บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี

9072 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060058 บ้านดอนตะหนิน

9073 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060059 บ้านตลุกพลวง

9074 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060069 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา

9075 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060060 บ้านสระส่ีเหล่ียม

9076 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060061 บ้านหนองโจด

9077 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060062 บ้านหนองปรือโป่ง

9078 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30060063 บ้านหนองม่วงช่างพิม

9079 สพม. เขต  31 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม 30062005 บ้านเหล่ือมพิทยาสรรพ์

9080 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060157 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย

9081 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060158 บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)

9082 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060159 วังโพน

9083 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060152 บ้านโนนดู่

9084 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060160 บ้านป่าหวาย

9085 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060153 บ้านหนองคอม

9086 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060161 บ้านหนองแสง

9087 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060154 บ้านหลุบกุง

9088 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060155 บ้านห้วยม่วง

9089 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060156 วัดบ้านศาลาดิน

9090 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060168 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์

9091 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060167 บ้านคึมมะอุ

9092 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060162 บ้านแดงน้อย

9093 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060163 บ้านฝาผนัง

9094 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060164 บ้านเพ็ดน้อย

9095 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060165 บ้านหนองจาน

9096 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา บัวลาย 30060166 บ้านหนองผือ

9097 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060179 วัดบ้านดอนโก่ย

9098 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060182 วัดบ้านดอนเต็ง

9099 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060183 วัดบ้านเมืองสูง



9100 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060180 บ้านหญ้าคา

9101 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060184 บ้านหนองตาด

9102 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060185 บ้านหัวนาคํา

9103 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060181 บ้านหินแห่

9104 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060178 วัดบ้านสีดา

9105 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060169 วัดบ้านโนนประดู่

9106 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060174 บ้านโนนสัง

9107 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060173 บ้านโพนทอง(สุวรรณราษณ์รังสรรค์)

9108 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060170 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)

9109 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060171 เบญจราษฎร์ศึกษา

9110 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060172 วัดบ้านมะค่า

9111 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060175 วัดบ้านโนนกอก

9112 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060176 บ้านแฝก

9113 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา สีดา 30060177 วัดบ้านสามเมือง

9114 สพม. เขต  31 นครราชสีมา สีดา 30062013 สีดาวิทยา

9115 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070142 ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)

9116 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070154 อนุบาลชุมพวงวิทยา

9117 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070153 บ้านยางวิทยา

9118 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070162 บ้านละโว้

9119 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070126 พิกุลทอง

9120 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070127 หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ

9121 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070143 ห้วยบงวิทยา

9122 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070128 บ้านตลาดไทร

9123 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070129 สองห้องแวงน้อยวิทยา

9124 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070130 บ้านหนองบัว

9125 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070131 บ้านหนองแวงสามัคคี

9126 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070132 วัดเจริญราษฎร์บํารุง

9127 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070133 วัดโพธ์ิศรีบรรจง

9128 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070134 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี

9129 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070144 บ้านโคกหินช้าง

9130 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070136 ท่าลาด

9131 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070137 บ้านพะงาดวิทยา

9132 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070138 บ้านลุงประดู่

9133 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070139 บ้านหนองตะคลอง

9134 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070140 บ้านหนองนกคู่

9135 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070141 หนองปรือแก้ว

9136 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070155 บ้านโคกเพชร



9137 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070156 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)

9138 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070157 บ้านโนนรัง

9139 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070158 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์

9140 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070135 บ้านหนองตาด

9141 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070159 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา

9142 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070160 บ้านใหม่พัฒนา

9143 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070161 บ้านใหม่ปฎิรูป

9144 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070171 โนนขุยสามัคคี

9145 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070169 บ้านเมืองไผ่

9146 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070170 บ้านหนองหลักสามัคคี

9147 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070168 ประโดกสามัคคี

9148 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070152 บ้านโนนยอ

9149 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070163 บ้านขามขุนร่ม"ประชาสามัคคี"

9150 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070164 บ้านดอนลําดวน

9151 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070165 บ้านประสุข

9152 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070166 วัดโชติการาม

9153 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070167 อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์)

9154 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070145 โนนตูม"รัฐราษฎร์รังสรรค์"

9155 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070146 บ้านสว่างนาดี

9156 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070147 บ้านสาหร่ายวิทยา

9157 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070148 บ้านหนองโดนรกฟ้า

9158 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070149 บ้านหนองหว้าตาดํา

9159 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070150 วัดสองพี่น้อง

9160 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ชุมพวง 30070151 หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)

9161 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ชุมพวง 30072007 ชุมพวงศึกษา

9162 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070176 ชุมชนโนนแดง

9163 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070177 บ้านจาบ

9164 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070178 บ้านดอนตัดเรือ

9165 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070190 บ้านสําพะเนียง

9166 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070179 บ้านหนองบง

9167 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070180 วัดบ้านตะเภาหนุน

9168 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070172 บ้านโกรกสําโรง

9169 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070173 บ้านดอนยาว

9170 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070174 บ้านนาดี

9171 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070183 บ้านโนนตาเถร

9172 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070175 บ้านป่าตะแบง

9173 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070181 บ้านหนองม่วง



9174 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070182 วัดบ้านโคกหนองแวง

9175 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070191 คูเตยราษฎร์สามัคคี

9176 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070188 บ้านฝาง

9177 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070189 บ้านหนองหญ้าขาว

9178 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070186 วังหินประชาสรรค์

9179 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070187 แกสําโรงวิทยา

9180 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070184 วัดบ้านทุ่งรี

9181 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา โนนแดง 30070185 วัดบ้านหินตั้ง

9182 สพม. เขต  31 นครราชสีมา โนนแดง 30072010 ภู่วิทยา

9183 สพม. เขต  31 นครราชสีมา โนนแดง 30072011 มิตรภาพวิทยา

9184 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070001 บ้านกระทุ่มราย

9185 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070002 บ้านเขว้าวิทยา

9186 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070027 ปราสาทหินนางรํา

9187 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070003 บ้านหนองแวง

9188 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070004 วัดบ้านดอนตะหนิน

9189 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070005 วัดบ้านส่ีเหล่ียม

9190 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070006 วัดบ้านหนองเดิ่น

9191 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070025 วัดบ้านหนองสะแบง

9192 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070011 ช่องแมวพิทยา

9193 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070010 ดอนมัน

9194 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070012 ดอนใหญ่พัฒนา

9195 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070008 บ้านละเลิงหิน

9196 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070009 บ้านหนองแสง

9197 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070013 วัดปลักแรต

9198 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070014 สระประดู่

9199 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070007 หนองกรดวิทยา

9200 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070021 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก

9201 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070026 บ้านโนนสูง

9202 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070022 บ้านฝาผนัง

9203 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070023 บ้านวังม่วง

9204 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070024 บ้านหญ้าคา

9205 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070019 วัดบ้านขี้เหล็ก

9206 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070020 วัดบ้านทุ่งสว่าง

9207 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070034 ชุมชนประทาย

9208 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070016 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)

9209 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070017 บ้านตลาดไทร

9210 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070035 บ้านเตยกระโตน



9211 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070051 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร

9212 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070018 บ้านประทาย

9213 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070036 บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)

9214 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070037 บ้านหันเตย

9215 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070038 วัดบ้านถนนโพธ์ิ

9216 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070015 วัดบ้านหนองกก

9217 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070040 บ้านดอนวัว

9218 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070041 บ้านดอนสามัคคี

9219 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070042 เมืองโดนสําโรง(รัฐประชานุกูล)

9220 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070032 รวมมิตรพัฒนา

9221 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070043 วัดบ้านหนองคู

9222 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070044 หนองม่วงหนองแวง

9223 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070033 โนนเพ็ดวิทยา

9224 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070045 บ้านคึมหญ้านาง

9225 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070046 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง

9226 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070029 บ้านหนองบัวนาค

9227 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070047 บ้านหนองพลวงน้อย

9228 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070048 วัดบ้านโคกพระ

9229 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070049 วัดบ้านโคกสีโนนรัง

9230 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070050 วัดบ้านอุ่มจานโนนง้ิว

9231 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070059 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี

9232 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070052 ไตรราษฎร์สามัคคี

9233 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070055 บ้านหนองพลวง

9234 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070053 วัดบ้านโคกเพ็ด

9235 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070054 วัดบ้านตําแย

9236 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070039 วัดบ้านนาง้ิว

9237 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070056 วัดบ้านหนองขาม

9238 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070057 วัดบ้านหนองคึม

9239 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070058 หนองกุงวันชาติ

9240 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070060 คมเพชรวิทยาคาร

9241 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070030 บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์)

9242 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070028 บ้านหนองห่าง

9243 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070061 บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ)

9244 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070062 สัมพันธมิตรวิทยา

9245 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070063 ส่ีแยกศรีอรัญวิทยา

9246 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ประทาย 30070064 อัมพวันวิทยา

9247 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ประทาย 30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม



9248 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070086 จารย์ตํารา

9249 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070074 บ้านชีวาน

9250 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070075 บ้านซาด

9251 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070076 บ้านดอนเขว้า

9252 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070085 บ้านถนน

9253 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070073 บ้านทับควาย

9254 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070084 บ้านท่าหลวง

9255 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070083 บ้านโนนม่วง

9256 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070066 บ้านกระเบื้อง

9257 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070077 บ้านขามใต้

9258 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070078 บ้านดงประชานุกูล

9259 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070067 บ้านตลาดประดู่

9260 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070079 บ้านโนนโชงโลง

9261 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070068 บ้านโนนตะแบก

9262 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070069 บ้านโนนพุทรา

9263 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070080 บ้านมะกอก

9264 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070081 บ้านศาลา

9265 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070070 ราษฎร์สโมสร

9266 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070101 ชุมชนบ้านวังหิน

9267 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070089 นิคมสร้างตนเองพิมาย 1

9268 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070090 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3

9269 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070114 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5

9270 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070091 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6

9271 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070102 บ้านดอนแซะ

9272 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070092 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี

9273 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070093 บ้านโพธ์ิงามหนองหญ้าขาววิทยา

9274 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070094 บ้านสะแกงาม

9275 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070095 บ้านใหม่ฉมวก

9276 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070105 ชุมชนบ้านหนองจิก

9277 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070082 บ้านกล้วย

9278 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070106 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)

9279 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070107 บ้านตะคร้อ

9280 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070108 บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"

9281 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070109 บ้านลุงตามัน

9282 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070110 บ้านหนองขาม

9283 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070103 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)

9284 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070097 กุลโน



9285 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070098 ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)

9286 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070071 บ้านกระเบื้องใหญ่

9287 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070111 บ้านฉกาจช่องโค

9288 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070072 บ้านเตยประชาบํารุง

9289 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070112 บ้านพุทรา

9290 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070099 บ้านม่วงขามประชารักษ์

9291 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070113 พิมายสามัคคี 1

9292 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070100 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

9293 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070116 บ้านคล้า

9294 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070117 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)

9295 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070118 บ้านท่าแดง

9296 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070119 บ้านสัมฤทธ์ิ

9297 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070087 บ้านหวายโนนโพธ์ิ

9298 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070088 มะค่าสามัคคี

9299 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070115 วัดวังนํ้า

9300 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070096 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2

9301 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070120 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4

9302 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070122 บ้านดอนหวาย

9303 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070123 บ้านหนองบัวคํา

9304 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070124 บ้านหนองโสน

9305 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070125 เพชรหนองขาม

9306 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา พิมาย 30070121 หนองบัวลอย

9307 สพม. เขต  31 นครราชสีมา พิมาย 30072004 พิมายวิทยา

9308 สพม. เขต  31 นครราชสีมา พิมาย 30072005 พิมายดํารงวิทยาคม

9309 สพม. เขต  31 นครราชสีมา พิมาย 30072006 นิคมพิมายศึกษา

9310 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070202 เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"

9311 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070203 บ้านนางโทพัฒนา

9312 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070204 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์

9313 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070205 บ้านโนนเพชรพิทยาคม

9314 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070194 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล

9315 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070195 จตุคามพิทยาคม

9316 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070192 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร

9317 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070208 บ้านครบุรีศึกษา

9318 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070209 บ้านละหานสามัคคี

9319 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070206 บ้านโนนสมบูรณ์

9320 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070207 บ้านนา

9321 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070193 ท่าเรือวิทยา



9322 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070196 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

9323 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070197 บ้านโนนปีบ

9324 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070200 อรพิมวิทยา

9325 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070198 เมืองจากวิทยา

9326 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070199 บ้านโนนตําหนัก

9327 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา เมืองยาง 30070201 บ้านโนนไม้งาม

9328 สพม. เขต  31 นครราชสีมา เมืองยาง 30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม

9329 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070210 ชุมชนลําทะเมนชัยศึกษา

9330 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070211 บ้านขุยวิทยา

9331 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070228 บ้านลําทะเมนชัย

9332 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070229 บ้านไพล

9333 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070212 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บํารุง)

9334 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070230 บ้านหนองแวง

9335 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070231 บ้านอ้อประชาสามัคคี

9336 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070214 บ้านดงหลบ

9337 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070215 บ้านมาบป่าแดง

9338 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070216 บ้านส่ีเหล่ียม

9339 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070217 บ้านหนองจาน

9340 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070213 บ้านหนองไผ่พิทยาคม

9341 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070218 วัดจันทนาราม

9342 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070219 หนองมะเขือ

9343 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070220 บ้านหนองจานใต้

9344 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070221 บ้านช่องแมว

9345 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070222 บ้านโสกดู่

9346 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070223 บ้านหนองดู่

9347 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070224 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร

9348 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070225 บ้านหนองยาง

9349 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070226 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา

9350 สพป.นครราชสีมา เขต นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30070227 หนองอ้อวิทยาคม

9351 สพม. เขต  31 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย 30072015 ลําทะเมนไชยพิทยาคม

9352 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010038 วัดพระมหาธาตุ

9353 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010071 วัดโพธ์ิเสด็จ

9354 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010007 วัดนํ้ารอบ

9355 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010072 วัดทุ่งแย้

9356 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010073 วัดมะม่วงสองต้น

9357 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010074 วัดราษฎร์ประดิษฐ์

9358 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010001 วัดชัน



9359 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010006 วัดหนองบัว

9360 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010002 บ้านย่านซ่ือ

9361 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010069 วัดโพธ์ิทอง

9362 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010003 วัดสวนพล

9363 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010004 วัดบ้านตาล

9364 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010070 วัดวนาราม

9365 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010032 บ้านนาเคียน

9366 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010011 วัดมหาชัยวนาราม

9367 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010012 วัดป่าไหม้

9368 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010013 วัดท่างาม

9369 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010035 วัดนํ้าสรง

9370 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010008 วัดศาลาไพ

9371 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010036 วัดดอนยาง

9372 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010010 วัดเทพธิดาราม

9373 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010009 วัดป่ายาง

9374 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010005 อนุบาลนครศรีธรรมราช

9375 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010037 วัดหญ้า

9376 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010067 วัดหัวอิฐ

9377 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010068 บ้านทวดทอง

9378 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010033 บ้านคลองดิน

9379 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010034 บ้านทวดเหนือ

9380 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010031 วัดพระมงกุฎ

9381 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010062 บ้านชะเอียน

9382 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010055 วัดท่าแพ

9383 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010056 ราชประชานุเคราะห์ 4

9384 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010060 วัดวิสุทธิยาราม

9385 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010057 วัดไพศาลสถิต

9386 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010061 วัดศรีมงคล

9387 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010058 บ้านห้วยไทร

9388 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010059 บ้านปากนํ้าเก่า

9389 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010063 บ้านปากนํ้าปากพูน

9390 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010064 วัดท่าม่วง

9391 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010014 บ้านปากพญา

9392 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010065 วัดโบสถ์

9393 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010066 วัดมะม่วงทอง

9394 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010015 บ้านปากนํ้าปากพญา

9395 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010016 บ้านถนนใหญ่



9396 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010054 วัดมุขธารา

9397 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010026 วัดนารีประดิษฐ์

9398 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010053 วัดท่านคร

9399 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010027 บ้านบางหลวง

9400 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010051 วัดนางพระยา

9401 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010017 วัดนาวง

9402 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010052 วัดหัวนอน

9403 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010040 วัดบางใหญ่

9404 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010028 วัดโพธาราม

9405 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010029 บ้านบางกระบือ

9406 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010042 วัดตรีเอการาม

9407 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010043 วัดมัชฌิมภูมิ

9408 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010044 วัดสระแก้ว

9409 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010030 วัดราษฎร์เจริญ

9410 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010050 บ้านคันธง

9411 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010024 บ้านบางเตย

9412 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010046 ชุมชนบ้านบางจาก

9413 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010049 ราชประชานุเคราะห์ 5

9414 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010047 วัดบางตะพาน

9415 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010048 วัดท่าสะท้อน

9416 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010041 วัดมุจลินทราวาส

9417 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010039 บ้านเนิน

9418 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010045 บ้านเกาะโพธ์ิแจ้ง

9419 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010018 ชุมชนวัดหมน

9420 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010019 วัดสว่างอารมณ์

9421 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010020 วัดจังหูน

9422 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010021 วัดพังสิงห์

9423 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010023 บ้านหนองหนอน

9424 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80010025 วัดโดน

9425 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80012001 เบญจมราชูทิศ

9426 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช

9427 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80012003 ปากพูน

9428 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80012004 เมืองนครศรีธรรมราช

9429 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80012005 โยธินบํารุง

9430 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80012006 ตรีนิมิตรวิทยา

9431 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

9432 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช 80012008 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช



9433 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010075 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)

9434 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010079 วัดจันทร์

9435 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010078 วัดโคกโพธ์ิสถิตย์

9436 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010077 วัดวังไทร

9437 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010076 วัดสมอ

9438 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010083 บ้านคดศอก

9439 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010081 บ้านสํานักใหม่

9440 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010080 ราษฎร์บํารุง

9441 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010084 วัดใหม่ทอน

9442 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010082 วัดสอ

9443 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010089 บ้านสันยูง

9444 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010091 วัดปะ

9445 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010090 ชุมชนลานสกา

9446 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010092 บ้านมะม่วงทอง

9447 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010093 วัดดินดอน

9448 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010094 วัดนํ้ารอบ

9449 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010095 วัดวังหงส์

9450 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010096 วัดเจดีย์

9451 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010086 วัดไทรงาม

9452 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010085 บ้านตลาด

9453 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010087 วัดคีรีกันทร์

9454 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชลานสกา 80010088 บ้านร่อน

9455 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชลานสกา 80012009 ลานสกาประชาสรรค์

9456 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชลานสกา 80012010 ขุนทะเลวิทยาคม

9457 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010104 วัดพระพรหม

9458 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010112 วัดพระเพรง

9459 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010100 วัดท้ายสําเภา

9460 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010102 วัดเชิงแตระ

9461 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010106 วัดห้วยพระ

9462 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010101 บ้านไสใหญ่

9463 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010103 วัดราษฏร์เจริญวราราม

9464 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010105 บ้านห้วยระย้า

9465 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010111 วัดหนองแตน

9466 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010107 วัดท่าช้าง

9467 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010108 วัดมะม่วงตลอด

9468 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010097 วัดแพร่

9469 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010098 วัดไสมะนาว



9470 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010099 บ้านห้วยยูง

9471 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010109 วัดกัด

9472 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพระพรหม 80010110 วัดคันนาราม

9473 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชพระพรหม 80012011 เฉลิมราชประชาอุทิศ

9474 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชพระพรหม 80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

9475 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชพระพรหม 80012013 พระพรหมพิทยานุสรณ์

9476 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010124 วัดทางพูน

9477 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010121 วัดสระเพลง

9478 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010123 ราษฎร์บํารุง

9479 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010122 บ้านปากช่อง

9480 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010114 วัดป่าหวาย

9481 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010116 บ้านปลายคลอง

9482 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010115 บ้านอ่าวตะเคียน

9483 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010120 วัดดอนตรอ

9484 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010117 วัดบางหว้า

9485 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010118 วัดโคกกะถิน

9486 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010113 วัดสระไคร

9487 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010130 บ้านทุ่งสร้าน

9488 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010129 บ้านบางนกวัก

9489 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010127 วัดทุ่งเฟื้อ

9490 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010128 บ้านบางไทร

9491 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010126 วัดพังยอม

9492 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80010119 บ้านหนองไม้แก่น

9493 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80012014 ทางพูนวิทยาคาร

9494 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ 80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

9495 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020004 วัดกะเปียด

9496 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020039 บ้านห้วยปริก

9497 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020040 ชุมชนวัดสุวรรณาราม

9498 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020013 วัดนาเขลียง

9499 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020003 วัดเพ็ญญาติ

9500 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020014 บ้านโคกมะขาม

9501 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020038 บ้านคลองสาย

9502 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020017 วัดควนยูง

9503 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020016 บ้านควนสวรรค์

9504 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020037 วัดควนสะตอ

9505 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020018 บ้านห้วยทรายขาว

9506 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020032 บ้านปลายคลองเพรง



9507 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020009 ฉวาง

9508 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020008 วัดวังม่วง

9509 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020035 วัดเพ็ญมิตร

9510 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020033 วัดโคกหาด

9511 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020007 บ้านทุ่งกรวด

9512 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020034 บ้านควน

9513 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020036 วัดสามัคคีนุกูล

9514 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020005 บ้านปากนํ้า

9515 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020006 วัดควนสูง

9516 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020023 วัดหาดสูง

9517 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020024 บ้านหาดทรายแก้ว

9518 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020015 บ้านไสโคกเกาะ

9519 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020019 วัดศิลา

9520 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020001 บ้านคลองขัน

9521 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020011 วัดโคกเมรุ

9522 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020010 วัดมะเฟือง

9523 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020020 บ้านกันละ

9524 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020021 วัดไม้เรียง

9525 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020012 บ้านนาเส

9526 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020028 วัดมะปรางงาม

9527 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020027 บ้านเศลาใต้

9528 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020030 บ้านทอนวังปราง

9529 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020031 บ้านสวนอาย

9530 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020029 บ้านป่าพาด

9531 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชฉวาง 80020025 บ้านโคกยาง

9532 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชฉวาง 80022001 ฉวางรัชดาภิเษก

9533 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชฉวาง 80022003 ละอายพิทยานุสรณ์

9534 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020087 วัดธรรมเผด็จ

9535 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020086 บ้านชายคลอง

9536 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020085 วัดก้างปลา

9537 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020084 วัดควนชม

9538 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020068 บ้านหนองปลิง

9539 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020083 บ้านวังยวน

9540 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020078 บ้านนาตาแย้ม

9541 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020079 มหาราช 3

9542 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020082 วัดถ้ําใหญ่

9543 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020081 บ้านนํ้าพุ



9544 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020080 บ้านจําปา

9545 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020099 วัดราษฎร์ประดิษฐ์

9546 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020098 วัดศิลาราย

9547 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020097 ชุมชนวัดสําโรง

9548 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020096 บ้านคอกช้าง

9549 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020076 บ้านหนองหว้า

9550 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020107 บ้านคลองขุด

9551 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020075 วัดวังหีบ

9552 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020077 วัดเขากลาย

9553 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020106 บ้านนาเกิดผล

9554 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020105 วัดคงคาเจริญ

9555 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020073 ชุมชนบ้านไทรห้อง

9556 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020072 วัดทะเลมิตรภาพท่ี 151

9557 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020074 บ้านหน้าเขา

9558 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020065 บ้านไสส้าน

9559 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020092 บ้านวังยาว

9560 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020058 ราชประชานุเคราะห์ 6

9561 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020069 วัดเขาโร

9562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020101 บ้านนํ้าตก

9563 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020061 บ้านคลองตูก

9564 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020100 บ้านถ้ําตลอด

9565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020060 วัดกะโสม

9566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020059 บ้านพูน

9567 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020102 บ้านวังธน

9568 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020093 บ้านบ่อมอง

9569 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020094 วัดวังขรี

9570 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020095 วัดทุ่งส้าน

9571 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020091 ทุ่งควายพัฒนศึกษา

9572 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020067 บ้านวังเต่า

9573 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020070 บ้านนาพรุ

9574 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020071 บ้านหนองท่อม

9575 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020062 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง

9576 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020088 บ้านเกาะปราง

9577 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020090 บ้านเกาะยวน

9578 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020063 บ้านเขาตาว

9579 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020089 บ้านบนควน

9580 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020064 บ้านสามัคคีธรรม



9581 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80020066 วัดนิคมคีรี

9582 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80022006 ทุ่งสง

9583 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80022007 สตรีทุ่งสง

9584 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80022008 ทุ่งสงวิทยา

9585 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80022009 ทุ่งสงสหประชาสรรค์

9586 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชทุ่งสง 80022010 ก้างปลาวิทยาคม

9587 สพป.นครศรีธรรมราช เขนครศรีธรรมราชทุ่งสง 80022011 ราชประชานุเคราะห์ 19

9588 สพป.นครศรีธรรมราช เขนครศรีธรรมราชทุ่งสง 80023001 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

9589 สพป.นครศรีธรรมราช เขนครศรีธรรมราชทุ่งสง 80022012 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล

9590 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020142 วัดท่ายาง

9591 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020137 วัดควนสระบัว

9592 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020138 บ้านนาท่อม

9593 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020139 บ้านพอโกบ

9594 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020140 บ้านบางตะเภา

9595 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020141 บ้านกรุงหยันใต้

9596 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020151 บ้านห้วยรื่น

9597 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020160 วัดควน

9598 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020161 บ้านไสใหญ่

9599 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020162 บ้านสระนางมโนราห์

9600 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020163 บ้านควนลําภู

9601 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020164 บ้านหนองคล้า

9602 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020166 ราษฎร์ประชาอุทิศ

9603 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020167 บ้านควนอวดพัน

9604 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020152 วัดขนาน

9605 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020153 บ้านหนองใหญ่

9606 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020154 บ้านก่องาม

9607 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020148 บ้านนาใหญ่

9608 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020149 วัดคลังสินธาราม

9609 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020150 วัดใหม่

9610 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020168 คล่องหม่ืนเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์

9611 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020143 ชุมชนบ้านหน้าเขา

9612 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020144 บ้านโคกวัด

9613 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020145 บ้านวังหิน

9614 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020146 วัดควนยูง

9615 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020155 บ้านบางรูป

9616 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020147 วัดภูเขาหลัก

9617 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020156 วัดวิสุทธิวงศ์



9618 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020157 วัดประดิษฐาราม

9619 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020158 บ้านทุ่งกรวด

9620 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020131 บ้านบางปรน

9621 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020133 บ้านควนประชาสรรค์

9622 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020134 วัดเสม็ดจวน

9623 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020132 บ้านบ่อปลา

9624 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020135 วัดคงคาเลียบ

9625 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020136 ราชเวชพิศาล

9626 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020127 องค์การสวนยาง 2

9627 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020128 องค์การสวนยาง 3

9628 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020129 หมู่บ้านป่าไม้

9629 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020159 บ้านไร่มุสลิม

9630 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80020130 บ้านทะเลสองห้อง

9631 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80022016 ทุ่งใหญ่วิทยาคม

9632 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80022017 กรุงหยันวิทยาคาร

9633 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80022018 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

9634 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80022019 เสม็ดจวนวิทยาคม

9635 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 80022020 ทุ่งสังพิทยาคม

9636 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020049 ชุมชนบ้านปากเสียว

9637 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020047 บ้านปากระแนะ

9638 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020048 วัดในไร่

9639 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020045 วัดหน้าเขา

9640 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020046 จุฬาภรณ์พิชญาคาร

9641 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020041 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพท่ี 218

9642 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020043 วัดนางเอ้ือย

9643 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020044 บ้านห้วยกลาง

9644 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020050 บ้านวังวัว

9645 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020051 บ้านคุ้งวังวัว

9646 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020052 วัดมังคลาราม

9647 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020057 วัดยางค้อม

9648 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020053 วัดโบราณาราม

9649 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020054 บ้านนาเหนือ

9650 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020055 บ้านเหนือคลอง

9651 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพิปูน 80020056 วัดทุ่งนาใหม่

9652 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชพิปูน 80022004 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

9653 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชพิปูน 80022005 นางเอ้ือยวิทยา

9654 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020121 ชุมชนวัดอัมพวัน



9655 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020122 บ้านนาบอน

9656 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020123 วัดเทวสิทธ์ิ

9657 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020126 บ้านคลองจัง

9658 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020109 วัดมณีเจริญมิตรภาพท่ี 227

9659 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020110 บ้านไสโป๊ะ

9660 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020111 วัดเกาะสระ

9661 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020118 วัดสุวรรณคีรี

9662 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020119 บ้านนาโพธ์ิ

9663 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020113 วัดหนองดี

9664 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020112 บ้านหนองยาง

9665 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020115 บ้านไสยูงปัก

9666 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020116 ชุมชนบ้านส่ีแยก

9667 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนาบอน 80020117 บ้านคลองโอม

9668 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชนาบอน 80022015 นาบอน

9669 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020169 วัดลํานาว

9670 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020179 เจริญรัชต์ภาคย์

9671 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020170 บ้านปากแพรก

9672 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020180 สังวาลย์วิท 7

9673 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020171 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9674 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020172 บ้านควนประ

9675 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020181 ตํารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10

9676 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020183 บ้านสวน

9677 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020184 วัดวังหิน

9678 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020185 บ้านหนองเจ

9679 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020176 บ้านนิคมวังหิน

9680 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020177 สมสรร

9681 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020178 บ้านเขาวง

9682 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020175 บ้านนาตําเสา

9683 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020186 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านนํ้าร้อน)

9684 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020182 บ้านไสยาสน์

9685 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020173 บ้านคลองเสาเหนือ

9686 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020174 บ้านไสเตาอ้อย

9687 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชบางขัน 80022021 บางขันวิทยา

9688 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชบางขัน 80022022 วังหินวิทยาคม

9689 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020220 ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว

9690 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชบางขัน 80020219 ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม

9691 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020188 บ้านเกาะขวัญ



9692 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020193 วัดวังรีบุญเลิศ

9693 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020190 บ้านพรุวง

9694 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020191 พรรณราชลเขต

9695 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020194 บ้านวังตลับ

9696 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020189 วัดสวนพิกุล

9697 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020198 วัดควนกอ

9698 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020199 บ้านปลายรา

9699 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020196 วัดปากท่าซอง

9700 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020197 บ้านปลายเส

9701 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020187 บ้านแพรกกลาง

9702 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80020195 บ้านนาพา

9703 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชถ้ําพรรณรา 80022023 ประสาธน์ราษฎร์บํารุง

9704 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020216 วัดหลักช้าง

9705 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020215 วัดจันดี

9706 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020206 บ้านคลองกุย

9707 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020208 ชุมชนบ้านนาวา

9708 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020218 บ้านนาปราน

9709 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020217 บ้านควนตม

9710 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020214 บ้านหนองเตย

9711 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020203 วัดมะนาวหวาน

9712 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020202 บ้านนา

9713 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020201 บ้านคลองงา

9714 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020209 องค์การสวนยาง 1

9715 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020205 บ้านกุยเหนือ

9716 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020204 บ้านหน้าเหมน

9717 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020207 บ้านจันดี

9718 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020213 วัดสวนขัน

9719 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020200 วัดควนส้าน

9720 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020211 บ้านไทรงาม

9721 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020210 บ้านคลองปีก

9722 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80020212 บ้านคลองปีกเหนือ

9723 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชช้างกลาง 80022024 ช้างกลางประชานุกูล

9724 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030069 วัดรักขิตวัน

9725 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030066 วัดท่าสะท้อน

9726 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030072 บ้านห้วยโส

9727 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030070 บ้านศาลาทวดทอง

9728 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030071 บ้านชะอวด



9729 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030076 วัดท่าเสม็ด

9730 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030077 บ้านหนองหิน

9731 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030067 บ้านปากบางกลม

9732 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030047 บ้านขอนหาด

9733 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030046 บ้านตรอกแค

9734 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030049 บ้านดอนตาสังข์

9735 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030048 บ้านใสถิน

9736 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030079 บ้านนางหลง

9737 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030080 วัดโคกทราง

9738 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030081 วัดหนองจิก

9739 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030050 วัดควนใส

9740 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030091 บ้านควนมิตร

9741 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030088 บ้านหนองบัว

9742 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030089 บ้านท่าไทร

9743 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030090 บ้านหนองนนทรี

9744 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030074 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

9745 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030073 วัดควนสมบูรณ์

9746 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030051 บ้านทุ่งโชน

9747 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030084 บ้านตูล

9748 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030085 บ้านกุมแป

9749 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030086 บ้านควนเงิน

9750 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030087 วัดวังกลม

9751 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030056 บ้านควนมุด

9752 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030068 วัดจิกพนม

9753 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030060 บ้านควนชิง

9754 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030061 บ้านทุ่งใคร

9755 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030062 วัดควนยาว

9756 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030063 วัดควนป้อม

9757 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030064 วัดควนเคร็ง

9758 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030065 วัดปากควน

9759 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030078 บ้านบางน้อย

9760 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030057 บ้านทุ่งโป๊ะ

9761 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030055 บ้านควนหนองหงส์

9762 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030052 ชุมชนวัดเขาลําปะ

9763 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030075 วัดดอนมะปราง

9764 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030053 เขาพระทอง

9765 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030058 วัดกาโห่ใต้



9766 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030054 บ้านทุ่งไม้ไผ่

9767 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030059 ตชด.บ้านท่าข้าม

9768 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030092 บ้านวังหอน

9769 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030082 บ้านพรุบัว

9770 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030043 บ้านทุ่งใหญ่

9771 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030044 บ้านลานนา

9772 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030045 วัดไม้เสียบ

9773 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030083 วัดควนเถียะ

9774 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030042 ชุมชนควนดินแดง ม.173

9775 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชชะอวด 80032005 ชะอวด

9776 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชชะอวด 80032006 ชะอวดวิทยาคาร

9777 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชชะอวด 80032007 เกาะขันธ์ประชาภิบาล

9778 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชชะอวด 80032008 ขอนหาดประชาสรรค์

9779 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชชะอวด 80032009 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

9780 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชชะอวด 80030270 ตชด.บ้านควนมีชัย

9781 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030029 บ้านเนินธัมมัง

9782 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030030 บ้านคงคาล้อม

9783 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030031 บ้านทุ่งขวัญแก้ว

9784 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030032 วัดบ่อล้อ

9785 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030016 วัดเทพนิมิต

9786 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030017 บ้านยางกาญจน์

9787 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030014 วัดดอนรักษา

9788 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030015 บ้านปากเชียร

9789 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030027 บ้านบางด้วน

9790 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030028 บ้านนํ้าบ่อ

9791 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030001 วัดท้ายทะเล

9792 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030002 ชุมชนวัดท่าลิพง

9793 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030003 บ้านนา

9794 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030004 บ้านเกาะทวด

9795 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030005 วัดบางยิ่ว

9796 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030018 วัดสระแก้ว

9797 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030006 บ้านศาลาตะเคียน

9798 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030008 บ้านดอนโรง มิตรภาพท่ี 196

9799 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030007 วัดทายิการาม

9800 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030009 วัดแดง

9801 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030010 วัดพระบาท

9802 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030011 วัดทองพูน



9803 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030019 วัดพระหอม

9804 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030020 วัดคลองขยัน

9805 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030034 บ้านบางปรง

9806 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030035 บ้านดอนโตนด

9807 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030021 วัดชัยสุวรรณ

9808 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030033 วัดสระโพธ์ิ

9809 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030022 วัดบ้านเนิน

9810 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030023 วัดทวยเทพ

9811 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030024 บ้านหัวปอ

9812 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030025 วัดบางทองคํา

9813 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030026 บ้านท่าขนาน

9814 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030012 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร

9815 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030013 บ้านบางพระ

9816 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030038 บ้านช่องขาด

9817 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030039 วัดคงคาวดี

9818 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030040 วัดทาบทอง

9819 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80030041 วัดสระเกษ

9820 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80032001 เชียรใหญ่

9821 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80032002 วิเชียรประชาสรรค์

9822 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80032003 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

9823 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่ 80032004 ธัญญาวดีศึกษา

9824 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030143 วัดบางฉนาก

9825 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030147 บ้านชายทะเล

9826 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030144 บ้านบางวัง

9827 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030140 วัดรัตนาราม

9828 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030145 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพท่ี 232

9829 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030146 บ้านโก้งโค้ง

9830 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030162 ราชประชานุเคราะห์

9831 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030161 วัดแหลมตะลุมพุก

9832 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030141 บ้านท้องโกงกาง

9833 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030142 วัดบางทวด

9834 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030138 วัดบ้านใหม่บน

9835 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030159 วัดสองพี่น้อง

9836 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030160 วัดปากตรง

9837 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030103 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บํารุง

9838 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030102 วัดตรงบน

9839 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030128 วัดกาญจนาราม



9840 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030132 บ้านบางแรด

9841 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030136 วัดปากบางท่าพญา

9842 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030133 วัดแจ้ง

9843 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030134 บ้านหมาก

9844 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030135 วัดท่าพญา

9845 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030126 วัดสระ

9846 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030148 วัดปากแพรก

9847 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030127 วัดหงส์แก้ว

9848 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030149 วัดบางพระ

9849 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030151 วัดหอยกัน

9850 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030150 วัดบางด้วน

9851 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030130 วัดบางศาลา

9852 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030097 บ้านบางตะลุมพอ

9853 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030101 วัดโคกมะม่วง

9854 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030098 บ้านนําทรัพย์

9855 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030099 วัดขนาบนาก

9856 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030125 บ้านเกาะทัง

9857 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030156 วัดป่าระกํา

9858 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030157 วัดป่าระกําเหนือวัดป่าระกําเหนือ

9859 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030155 วัดเหมก

9860 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030154 บ้านหัวลําพู

9861 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030152 วัดอัฒฑศาสนาราม

9862 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030139 วัดบางคุระ

9863 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030129 วัดบางไทร

9864 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030093 ชุมชนวัดบางบูชา

9865 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030094 วัดเกาะจาก

9866 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030095 วัดโบสถ์

9867 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030096 บ้านเกาะน้อย

9868 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030110 บ้านแสงวิมาน

9869 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030111 วัดบางมะขาม

9870 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030109 บ้านบางเนียน

9871 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030114 วัดปิยาราม

9872 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030108 วัดศรีสุวรรณาราม

9873 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030113 บ้านเขาน้อย

9874 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030112 บ้านเกาะนางโดย

9875 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030122 ชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม

9876 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030120 วัดชมพูประดิษฐ์



9877 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030123 บ้านบางมูลนาก

9878 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030121 วัดปากเนตร

9879 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030107 วัดมหิสสาราม

9880 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030119 บ้านบางลึก

9881 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030105 วัดสุขุม

9882 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030104 วัดบ้านงาม

9883 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030106 วัดสามแพรก

9884 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030115 วัดกัลยานฤมิต

9885 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030117 วัดคลองน้อย

9886 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030118 บ้านปากคลอง

9887 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชปากพนัง 80032012 ปากพนัง

9888 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชปากพนัง 80032015 สตรีปากพนัง

9889 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชปากพนัง 80032013 โศภนคณาภรณ์

9890 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชปากพนัง 80032014 อินทร์ธานีวิทยาคม

9891 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชปากพนัง 80030271 บ้านหอยราก

9892 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030189 ร่อนพิบูลย์

9893 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030181 บ้านม่วงงาม

9894 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030182 วัดพิศาลนฤมิต

9895 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030183 วัดร่อนนา

9896 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030184 วัดเถลิงกิตติยาราม

9897 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030185 บ้านห้วยไม้แก่น

9898 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030186 วัดเทพนมเชือด

9899 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030178 วัดเขาน้อย

9900 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030188 วัดเนกขัมมาราม

9901 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030177 วัดมัชฌิมภูผา

9902 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030187 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี

9903 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030163 วัดเทพมงคล

9904 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030169 วัดทุ่งหล่อ

9905 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030180 บ้านหนองกก

9906 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030170 บ้านเกยเชน

9907 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030164 วัดควนเกย

9908 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030171 บ้านทุ่งเลน

9909 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030165 บ้านหนองมาก

9910 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030174 วัดสุวรรณโฆษิต

9911 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030166 วัดวัวหลุง

9912 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030167 วัดคันธมาลี

9913 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030172 วัดปลายสระ



9914 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030173 สุนทราภิบาล

9915 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030175 บ้านกลอง

9916 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030176 บ้านด่าน

9917 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030200 บ้านห้วยหาร

9918 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030201 ชุมชนบ้านพุดหง

9919 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030203 วัดสามัคยาราม

9920 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030202 วัดถ้ําเขาแดง

9921 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030205 บ้านท่าไทร

9922 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030204 วัดธาราวง

9923 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030199 บ้านปลายราง

9924 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030198 วัดถลุงทอง

9925 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030196 วัดธงทอง

9926 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030197 บ้านควนรุย

9927 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030190 วัดพระอานนท์

9928 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030195 บ้านท่าเจริญ

9929 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030191 วัดหนา

9930 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030192 ราชประชานุเคราะห์ 7

9931 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030193 วัดโคกคราม

9932 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80030194 บ้านป่าแชง

9933 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80032016 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

9934 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80032017 คีรีราษฎร์พัฒนา

9935 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80032018 ควนเกยสุทธิวิทยา

9936 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80032019 เสาธงวิทยา

9937 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์ 80032020 ตระพังพิทยาคม

9938 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030221 บ้านห้วยนํ้าเย็น มิตรภาพท่ี112

9939 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030222 วัดโคกพิกุล

9940 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030223 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)

9941 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030218 วัดโคกยาง

9942 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030219 วัดอู่แก้ว

9943 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030220 บ้านโคกทราย

9944 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030237 วัดอิมอญ

9945 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030230 วัดบ่อโพง

9946 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030231 วัดบ้านราม

9947 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030209 วัดบูรณาวาส

9948 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030246 วัดแหลม

9949 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030211 วัดบางตะพาน

9950 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030241 บ้านลําคลอง



9951 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030210 บ้านลากชาย

9952 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030208 บ้านเกาะสุด

9953 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030243 หัวไทร(เรือนประชาบาล)

9954 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030238 วัดหัวลําภู

9955 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030242 วัดทะเลปัง

9956 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030240 บ้านหนองบอน

9957 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030232 วัดรามแก้ว

9958 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030212 วัดสว่างอารมณ์

9959 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030213 วัดควนชะลิก

9960 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030215 วัดปากเหมือง

9961 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030217 วัดดอนผาสุก

9962 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030247 วัดโคกสูง

9963 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030244 วัดท้ายโนต

9964 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030245 บ้านท่าเตียน

9965 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030216 บ้านหัวไทร

9966 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030226 ชุมชนพิบูลสงคราม

9967 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030228 บ้านปากพรุ

9968 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030239 บ้านศาลาแก้ว

9969 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030224 วัดบ้านด่าน

9970 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030207 บ้านบางโหนด

9971 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030227 บ้านสระนอก

9972 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030225 วัดท่าเสริม

9973 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030236 บ้านหน้าศาล

9974 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030206 ชุมชนวัดเกาะเพชร

9975 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030234 วัดหน้าสตน

9976 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030233 วัดปากระวะ

9977 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชหัวไทร 80030235 วัดฉิมหลา

9978 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชหัวไทร 80032022 แหลมราษฎร์บํารุง

9979 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชหัวไทร 80032023 นพคุณประชาสรรค์

9980 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชหัวไทร 80032024 ทรายขาววิทยา

9981 สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชหัวไทร 80032025 เขาพังไกร

9982 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030268 วัดวังฆ้อง

9983 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030257 วัดนาหมอบุญ

9984 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030259 บ้านคอกวัว

9985 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030256 ทัศนาวลัย

9986 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030258 บ้านทุ่งบก

9987 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030252 บ้านไสหินตั้ง



9988 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030251 บ้านอายเลา

9989 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030266 บ้านวังใส

9990 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030255 บ้านเหนือคลอง

9991 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030253 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์

9992 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030254 วัดทุ่งโพธ์ิ

9993 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030264 บ้านควนโตน

9994 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030269 บ้านคอพรุ

9995 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030261 วัดชะอวด

9996 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030262 บ้านไสขาม

9997 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030263 บ้านชายควน

9998 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030249 วัดสมควร

9999 สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030250 บ้านดอนทราย

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80030248 บ้านลําหัก

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์ 80032026 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040135 บ้านท่าม่วง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040116 ชุมชนบ้านบางโหนด

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040117 วัดเขา (วันครู2501)

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040119 วัดกระดังงา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040120 บ้านเปร็ต

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040121 บ้านในเพลา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040123 บ้านท่าน้อย

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040124 ชุมชนวัดบางคู

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040125 บ้านเขาวังทอง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040126 วัดเจดีย์หลวง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040127 บ้านเขาหัวช้าง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040128 บ้านคลองเหลง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040122 บ้านวัดใน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040129 บ้านคลองวัง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040131 บ้านแขวงเภา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040132 วัดคีรีวง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040133 บ้านท่าจันทน์

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชขนอม 80040130 บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชขนอม 80042010 ขนอมพิทยา

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชขนอม 80042011 ท้องเนียนคณาภิบาล

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040025 วัดจันพอ

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040026 วัดหญ้าปล้อง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040058 วัดยางทอง



#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040027 บ้านฉาง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040057 วัดโมคลาน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040054 วัดสระประดิษฐ์

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040055 บ้านสองแพรก มิตรภาพท่ี 92

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040034 บ้านสํานักม่วง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040035 วัดป่า(ท่าขึ้น)

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040036 วัดหมาย

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040037 วัดเทวดาราม

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040038 วัดยางงาม

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040039 วัดทางขึ้น

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040040 วัดพระเลียบ

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040041 วัดประดู่หอม

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040052 วัดพระอาสน์

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040051 บ้านสะพานหัน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040067 บ้านชุมโลง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040068 บ้านอินทนิน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040069 บ้านหนับเภา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040070 วัดนากุน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040065 ชุมชนวัดสระแก้ว

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040066 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040064 วัดนํ้าตก

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040042 วัดนางตรา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040043 ปทุมานุกูล

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040044 วัดชลธาราม

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040045 ราชประชานุเคราะห์ 8

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040046 บ้านสระบัว

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040048 บ้านในถุ้ง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040049 ท่าศาลา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040047 บ้านท่าสูง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040053 วัดโคกเหล็ก

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040063 วัดสวนหมาก

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040062 วัดชัยธารามประดิษฐ์

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040028 บ้านวังหิน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040061 บ้านประชาอารี

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040060 วัดป่า(โมคลาน)

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040059 บ้านทุ่งเกราะ

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040056 วัดสโมสร



#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040071 บ้านทุ่งชน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040050 ชุมชนใหม่

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040030 บ้านหนองหว้า

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040031 บ้านปากเจา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040032 วัดปลักปลา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040020 วัดดอนใคร

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040021 บ้านบ่อกรูด

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040033 วัดจันทาราม

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040023 วัดเขาพนมไตรรัตน์

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040022 บ้านพังปริง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040024 บ้านปากดวด

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80040029 บ้านหน้าเขาวัด

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80042003 ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80042004 โมคลานประชาสรรค์

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชท่าศาลา 80042005 สระแก้วรัตนวิทย์

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040101 วัดประทุมทายการาม

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040102 บ้านบางฉาง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040103 วัดจอมทอง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040104 วัดเขาพนมไตย

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040105 บ้านช่องเขาหมาก

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040107 บ้านนํ้าร้อน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040112 วัดขรัวช่วย

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040113 วัดปากด่าน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040114 วัดคงคาวดี

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040115 วัดสวนศิขรบรรพต

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040076 วัดสุธรรมาราม

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040110 วัดสโมสรสันนิบาต

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040091 วัดธารนํ้าฉา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040092 ชุมชนวัดเทพราช

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040096 วัดชนสังขรณพิจิตร

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040097 วัดศิลาชลเขต

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040093 บ้านเขายวนเฒ่า

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040098 บ้านเขาทราย

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040099 บ้านไสพลู

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040100 บ้านไสเหรียง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040094 บ้านเผียน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040084 ชุมชนวัดปัณณาราม



#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040080 วัดชนาราม

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040081 บ้านต้นจันทน์

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040082 บ้านปลายทอน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040083 วัดถ้ําเทียนถวาย

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040077 วัดคงคาเลียบ

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040111 บ้านทุ่งครั้ง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040088 วัดสุชน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040089 บ้านสุวรรณเขต

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040090 บ้านห้วยทรายทอง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040086 บ้านเขาตาสัก

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040087 บ้านคลองตีนเป็ด

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040085 บ้านเขาฝ้าย

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040108 บ้านทุ่งหัวนา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040109 บ้านปราบราษฏร์อุทิศ

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040072 วัดเขาน้อย

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040078 วัดกลาง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040073 บ้านทุ่งขันหมาก

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040095 บ้านนํ้าฉา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040079 บ้านนํ้าขาว

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชสิชล 80040075 บ้านเขาใหญ่

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชสิชล 80042006 สิชลคุณาธารวิทยา

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชสิชล 80042007 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชสิชล 80042008 สิชลประชาสรรค์

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชสิชล 80042009 เทพราชพิทยาสรรค์

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040001 ชุมชนวัดทอนหงส์

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040002 บ้านในเขียว 1

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040003 บ้านในเขียว 2

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040006 บ้านชุมขลิง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040005 วัดใหม่

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040004 บ้านวังลุง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040014 วัดพรหมโลก

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040016 บ้านคลองแคว

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040010 วัดนากัน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040015 วัดเขาปูน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040011 วัดท้าวโทะ

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040009 วัดโยธาธรรม

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040013 วัดเขาขุนพนม



#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040017 วัดโทเอก

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040019 วัดสากเหล็ก

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040018 วัดป่าก่ิว

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040012 ชุมชนวัดอินทคีรี

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040007 วัดหลวงครู

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80040008 วัดกําแพงถม

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80042001 พรหมคีรีพิทยาคม

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชพรหมคีรี 80042002 บ้านเกาะวิทยา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040148 บ้านในตูล

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040149 เคียงศิริ

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040150 วัดวังเลา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040147 วัดนาเหรง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040140 วัดเขาน้อย

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040141 วัดคงคา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040142 บ้านขุนทะเล

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040136 บ้านปากลง

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040137 วัดเปียน

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040138 บ้านพิตํา

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040139 บ้านนบ

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040143 วัดโรงเหล็ก

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040144 บ้านโรงเหล็ก

#### สพป.นครศรีธรรมราช เขต นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80040145 บ้านพังหรัน

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80042012 คงคาประชารักษ์

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชนบพิตํา 80042013 นบพิตําวิทยา

#### สพม. เขต  12 นครศรีธรรมราชหัวไทร 80032021 หัวไทรบํารุงราษฎร์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010008 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010009 วัดตะเคียนเล่ือน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010010 วัดท่าทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010011 วัดสันคู

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010013 วัดวังไผ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010007 วัดวังยาง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010063 วัดหนองปลิง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010064 วัดสุบรรณาราม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010065 บ้านช่อกระถินพัฒนา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010015 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010001 วัดกลางแดด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010002 บ้านบ่อดินสอพอง



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010012 อนุบาลนครสวรรค์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010040 วัดวังหิน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010038 วัดบางม่วง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010039 วัดหาดทรายงาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010022 ชุมชนวัดบ้านแก่ง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010023 วัดเกาะแก้ว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010030 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010032 วัดพระนอน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010033 วัดบ้านไร่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010034 วัดหัวดง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010035 วัดรังงาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010036 บ้านเขากะลา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010037 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธ์ิ)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010003 วัดเกรียงไกรเหนือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010004 วัดเกรียงไกร(โพธ์ิประสิทธ์ิ)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010005 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010018 วัดท่าล้อ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010016 วัดหัวถนน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010024 วัดบ้านมะเกลือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010025 บ้านสระงาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010026 วัดบึงนํ้าใส

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010019 วัดนิเวศวุฒาราม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010020 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010021 บ้านคุ้งวารี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010027 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010029 ศิริราษฎร์สามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010041 วัดสันติธรรม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010042 วัดดอนใหญ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010043 วัดหนองโรง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010044 วัดหนองเขนง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010045 วัดทัพชุมพล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010046 วัดสวรรค์ประชากร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010047 บ้านสามัคคีธรรม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010048 วัดศรีอุทุมพร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010049 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010052 วัดหนองกระโดน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010053 วัดศรีอัมพวัลย์



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010054 วัดวังสวัสดี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010055 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010057 วัดบริรักษ์ประชาสาร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010058 วัดสมานประชาชน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010059 วัดเนินมะขามงาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010061 วัดเขามโน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60010062 บ้านพรหมเขต

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60012001 นครสวรรค์

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60012002 สตรีนครสวรรค์

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60012003 จิรประวัติวิทยาคม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60012004 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60012005 พระบางวิทยา

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60012006 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60012008 บึงบอระเพ็ดวิทยา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 60012009 นครสวรรค์ปัญญานุกูล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010146 วัดมหาโพธิใต้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010147 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010137 อนุบาลเก้าเล้ียว(วัดเก้าเล้ียว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010138 บ้านแหลมยาง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010156 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010157 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010158 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010159 บ้านเนินพะยอม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010148 บ้านยางใหญ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010149 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010150 วัดหนองเต่า

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010151 วัดหนองแพงพวย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010153 บ้านทุ่งตาท่ัง(ศิริราษฎร์บํารุง)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010154 ศึกษาศาสตร์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010145 บ้านหนองหัวเรือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010139 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010140 โอสถสภาอุปถัมภ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010141 วัดมรรครังสฤษดิ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010142 วัดดงเมือง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010143 บ้านคลองคล้า

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60010144 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60012013 เก้าเล้ียววิทยา



#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 60012014 หัวดงราชพรหมาภรณ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010067 อนุบาลโกรกพระ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010085 วัดบางมะฝ่อ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010082 บ้านบางมะฝ่อ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010084 บ้านเนินเวียง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010086 วัดยางตาล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010088 ชุมชนวัดบ้านหว้า"ประชาประสาทวิทย์"

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010089 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010087 สระวิทยา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010081 ราษฎร์อุทิศ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010078 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010079 วัดมโนราษฎร์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010080 บ้านโพธ์ิงาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010069 วัดนากลาง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010070 บ้านเขาปูน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010090 วัดศาลาแดง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010091 บ้านกระจังงาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010073 บ้านเนินศาลา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010074 บ้านคลองม่วง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010075 บ้านเขาถ้ําพระ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010076 วัดเนินกะพี้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010072 วัดหนองพรมหน่อ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ โกรกพระ 60010092 บ้านหาดสูง

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ โกรกพระ 60012010 โกรกพระ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010106 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010102 วัดทับกฤชเหนือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010107 วัดดอนสนวน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010129 วัดพันลาน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010130 วัดปากคลองปลากด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010128 วัดแสงรังสรรค์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010105 ชุมชนวัดคลองปลากด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010097 บ้านเนิน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010098 บ้านท่าจันทน์(ศักดี)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010093 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010094 วัดท่านา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010127 บ้านท่าจันทน์(สําลีประชานุเคราะห์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010095 บ้านต้นโพธ์ิ(ประชานุกูล)



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010115 บ้านท่าเตียน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010108 วัดท่าไม้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010110 บ้านวังใหญ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010111 วัดวังใหญ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010112 วัดดงกะพี้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010113 บ้านท่ากร่าง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010114 วัดหนองขอน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010122 วัดไผ่สิงห์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010124 วัดคลองเกษมเหนือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010126 วัดโพธ์ิหนองยาว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010133 วัดหนองกุ่ม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010134 วัดหนองโก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010135 บ้านหนองโพลง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010118 วัดคลองยาง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010119 วัดเนินสะเดา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010120 วัดบ้านลาด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010121 วัดบางเคียน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010116 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010117 บ้านประชาสามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010099 วัดแหลมยาง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010100 วัดฆะมัง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010101 วัดพิกุล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010131 วัดบางไซ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010132 วัดหัวกะทุ่ม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมแสง 60010136 บ้านดงขุย

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ชุมแสง 60012012 ชุมแสงชนูทิศ

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ชุมแสง 60012011 ทับกฤชพัฒนา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010189 พยุหะศึกษาคาร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010199 บ้านใหม่ศึกษา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010195 บ้านย่านมัทรี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010197 สามแยกเจ้าพระยา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010198 ประชาอุทิศ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010160 วัดหนองกลอย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010161 บ้านหนองเต่า

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010162 ย่านคีรี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010163 บ้านห้วยบง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010165 เขาสามยอด



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010177 วัดคลองบางเดื่อ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010178 วัดใหม่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010179 วัดนํ้าทรง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010192 วัดยางขาว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010193 วัดท่าโก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010194 วัดหาดสะแก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010191 บ้านดอนกระชาย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010169 เขาทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010182 บ้านหนองไม้แดง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010186 เนินมะกอก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010187 บ้านประดู่เฒ่า

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010188 วัดหัวง้ิว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010185 วัดหนองหมู

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010201 บ้านธารหวาย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010170 วัดบ้านบน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010190 วัดเขาบ่อพลับ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010171 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010172 บ้านเขาไม้เดน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010174 บ้านสระเศรษฐี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010175 วัดหนองคล่อ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010176 วัดสุวรรณรัตนาราม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010181 บ้านสระบัว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010183 เขาสระนางสรง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010167 บ้านซับผักกาด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60010184 วัดโป่งสวรรค์

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60012015 พยุหะพิทยาคม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60012016 เขาทองพิทยาคม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60012017 เขากะลาวิทยาคม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020051 วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020052 หัดไทยวิทยาอุทิศ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020053 วัดท่าแรต

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020054 วัดวิมลประชาราษฎร์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020055 วัดบ้านคลอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020057 วัดอ่างทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020036 วัดเขาห้วยลุง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020025 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020028 วัดประสาทวิถี



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020022 วัดท่าง้ิว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020023 บ้านหนองนํ้าเขียว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020024 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเส้ียว)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020033 วัดเทพสถาพร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020034 วัดบ้านแดน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020010 บ้านง้ิวแบ้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020011 บ้านดงคู้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020012 บ้านหนองเจ็ดหาบ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020013 วัดโพธ์ิขวัญ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020014 วัดธรรมรักขิตาราม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020015 ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020016 วัดสังขสุทธาวาส

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020017 วัดบ้านวัง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020018 วัดบ้านไผ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020019 วัดคลองสองหน่อ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020004 วัดด่านช้าง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020005 บ้านทุ่งท่าเสา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020006 บ้านวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020007 บ้านหนองละมาน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020008 วัดหนองปลาไหล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020020 วัดจันทร์ทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020021 วัดตาสังใต้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020001 วัดเจริญผล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020030 วัดวิวิตตาราม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020031 วัดมงคลสถิตย์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020032 บ้านบึงราษฎร์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020002 วัดมาบมะขาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020003 วัดศรัทธาราม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020043 วัดคลองธรรม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020044 วัดธรรมจริยาวาส

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020045 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020046 บ้านหนองเสือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020040 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020041 วัดบ้านพลัง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020042 วัดหนองกรด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020009 บ้านหนองคล้า

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020048 บ้านโคกกว้าง



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020049 วัดจิกลาด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020047 วัดหนองตางู

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020038 บ้านหนองมะขาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020050 วัดคลองจินดา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60020037 ราษฎร์ร่วมสามัคคี

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60022001 บรรพตพิสัยพิทยาคม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60022002 หนองกรดพิทยาคม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60022003 รัฐราษฎร์อนุสรณ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020080 อนุบาลลาดยาว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020101 ชุมชนบ้านดอนโม่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020099 บ้านหนองจิกรี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020102 วัดสระแก้ว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020074 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020075 เตยสนุ่นสามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020091 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020092 บ้านวังทับเกวียน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020082 วัดคลองสาลี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020077 บ้านทุ่งแม่นํ้าน้อย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020093 วัดใหม่สามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020078 วัดหนองกระทุ่ม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020094 บ้านท่าตะโก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020095 บ้านโพธ์ิศรีสามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020068 วัดบ้านไร่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020069 ชุมชนวัดเนินม่วง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020070 วัดสวนหลวง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020071 บ้านหนองแฟบ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020072 บ้านไทรทองสามัคคีทองสามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020073 บ้านหนองนํ้าแดง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020060 จันทราราษฎร์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020061 วัดหนองไร่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020062 วัดสังฆวิถี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020103 วัดสวนขวัญ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020079 วัดแหลมทองธรรมจักร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020064 บ้านทุ่งตัน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020065 บ้านบึงหล่ม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020066 บ้านบ่อแรต(สะอาดลออราษฎร์บํารุง)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020067 บ้านบ่อกะปุง



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020063 บ้านหนองบอนใต้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020058 บ้านดอนจังหัน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020108 บ้านหนองนมวัว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020106 บ้านดอนกระดูกเน้ือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020107 วัดเขาสมุก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020100 บ้านดงสีเสียด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020112 วัดดงหนองหลวง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020113 วัดหนองยาว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020110 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020111 บ้านนกคลาน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020109 บ้านวังยิ้มแย้ม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020087 วัดบ้านวังดินดาด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020083 วัดวังม้า(ชนประสิทธ์ิวิทยา)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020084 ไตรประชาสามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020085 วัดเกาะเปา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020086 บ้านวังสําราญ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020089 บ้านดอนพลอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020076 บ้านมาบแก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020114 บ้านศรีไกรลาศ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020116 บ้านวังหิน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020117 บ้านสะเดาซ้าย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020118 บ้านศรีทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020096 บ้านบุรีรัมย์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ลาดยาว 60020097 บ้านหนองชํานาญ

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ลาดยาว 60022006 ลาดยาววิทยาคม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ลาดยาว 60022004 วังเมืองชนประสิทธ์ิวิทยาคม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ลาดยาว 60022005 เทพศาลาประชาสรรค์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020137 บ้านคลองนํ้าโจน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020138 บ้านเทพมงคลทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020139 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020140 บ้านลานตะแบก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020141 บ้านเขาแม่กระทู้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020142 บ้านคลองนํ้าโจนสาขาบ้านสระหลวง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020169 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020143 บ้านเปราะ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020144 บ้านตะแบกงาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020122 บ้านทุ่งรวงทอง



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020145 บ้านตะกรุด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020146 บ้านตะเคียนงาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020147 บ้านคลองสําราญ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020123 บ้านเนินใหม่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020119 บ้านวังนํ้าขาว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020120 บ้านตลุกข่อยนํ้า

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020121 บ้านวังชุมพร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020148 บ้านวังซ่าน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020149 บ้านคลองม่วง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020150 วัดศรีกัลยานุสรณ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020129 บ้านปางขนุน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020124 บ้านคลองไทร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020125 บ้านหินดาด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020126 บ้านปางสุด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020127 อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020128 บ้านใหม่ศรีนคร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020130 สามัคคีธรรมราษฎร์บํารุง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020131 บ้านยุบใหญ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020132 บ้านยอดห้วยแก้ว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020133 บ้านหนองไม้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020168 บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ แม่วงก์ 60022007 แม่วงก์พิทยาคม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่วงก์ 60020170 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่เปิน 60020151 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่เปิน 60020152 สวนป่าแม่กะสี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่เปิน 60020153 บ้านท่ามะกรูด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่เปิน 60020154 บ้านคลองสมบูรณ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่เปิน 60020155 บ้านพนาสวรรค์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่เปิน 60020156 สวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ แม่เปิน 60020157 บ้านคลองโพธ์ิพัฒนา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมตาบง 60020159 บ้านตล่ิงสูงสามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมตาบง 60020160 บ้านชุมม่วง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมตาบง 60020161 อนุบาลชุมตาบง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมตาบง 60020162 บ้านเขาจ๊ักจ่ัน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมตาบง 60020163 บ้านหนองจิก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมตาบง 60020164 บ้านปางงู

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมตาบง 60020165 บ้านปางสวรรค์



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมตาบง 60020166 เขาหินกราวประชาสรรค์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ชุมตาบง 60020167 บ้านปางชัย

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ชุมตาบง 60022008 ห้วยนํ้าหอมวิทยาคาร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030211 อนุบาลตากฟ้า

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030210 ชุมชนบ้านชุมพล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030208 วิฑูรย์ประชารักษ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030213 บ้านพุนกยูง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030214 บ้านไตรคีรี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030225 บ้านใหม่สามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030226 บ้านเทวฤทธ์ิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030227 วัดห้วยลําไย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030224 บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030217 ชุมชนบ้านนํ้าว่ิง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030218 บ้านลําพยนต์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030220 วัดประชาสรรค์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030222 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030229 บ้านอุดมธัญญา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030230 บ้านดํารงรักษ์(ประชาอุทิศ)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030231 บ้านพุมะค่า

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030232 บ้านลํ้าเจริญ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030233 บ้านพุม่วง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030234 บ้านหนองสุขสันต์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030235 บ้านแคทราย(ซ่อนกล่ินอุปถัมภ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030236 บ้านสระเกตุโมรี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030237 โค้งบ้านใหม่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030238 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตากฟ้า 60030239 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ตากฟ้า 60032014 ตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ตากฟ้า 60032015 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030094 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030095 วัดวาปีรัตนาราม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030096 บ้านหนองเต็งรัง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030097 วัดห้วยดุก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030089 บ้านเขาปูน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030090 บ้านหนองตาราม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030091 บ้านหนองไม้แดง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030092 บ้านหนองปืนแตก



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030107 ชุมชนบ้านหัวหวาย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030108 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธ์ิฯ)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030110 บ้านสายนํ้าทิพย์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030093 ม่วงน้อยประชาสามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030112 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030113 บ้านหนองพังพวย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030066 บ้านดงมะกุ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030073 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบํารุง)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030074 วัดหนองสีนวล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030075 บ้านวังคาง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030076 วัดดงพลับ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030065 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030060 บ้านหนองขาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030067 ชุมชนบ้านเขาใบไม้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030068 บ้านชอนเดื่อ(สํานักงานสลากกิน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030069 บ้านสระแก้ว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030070 บ้านโคกกระดี่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030071 วัดเขาเจดีย์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030072 บ้านหัวเขาตาคลี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030061 บ้านโพธ์ิงาม(สนานทองคําประชาสรรค์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030057 วัดถ้ําผาสุขใจ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030083 วัดลาดทิพยรส

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030084 วัดหนองคูน้อย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030086 บ้านราษฎร์เจริญ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030049 วัดจันเสน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030050 บ้านดงมัน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030051 วัดหนองตะโก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030081 บ้านเขาขวาง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030098 วัดหนองหม้อ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030099 บ้านหนองแอก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030100 บ้านหนองสีซอ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030062 วัดตาคลี(นิปุณทองคําประชาสรรค์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030063 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030064 บ้านป่าคลัก(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030058 บ้านโพนทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030077 วัดช่องแค

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030053 วัดเขาวง



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030078 วัดหนองหญ้ารังกา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030054 วัดเขาฝา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030080 บ้านกกกว้าว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030055 วัดบ่อนิมิต

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030087 วัดทุ่งทะเลทราย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030088 บ้านโคกกร่าง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030079 คลองแปดประชาสรรค์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030101 บ้านห้วยหอม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030102 บ้านโคกเจริญ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030103 บ้านหนองบัวทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030104 บ้านหนองบัวตากลาน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030105 บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030106 วัดเขาดุม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030056 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ตาคลี 60030052 บ้านหนองกระทุ่ม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ตาคลี 60032003 ตาคลีประชาสรรค์

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ตาคลี 60032004 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ตาคลี 60032005 หนองโพพิทยา

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ตาคลี 60032006 ทหารอากาศอนุสรณ์

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ตาคลี 60032007 ลาดทิพรสพิทยาคม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ตาคลี 60032008 ช่องแคพิทยาคม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030114 วัดดอนคา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030115 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030116 บ้านวังแรง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030117 บ้านตุ๊กแก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030151 บ้านหนองสะเอ้ง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030120 อนุบาลท่าตะโก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030121 วัดท่าตะโก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030123 บ้านเขาน้อย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030128 บ้านพนมรอก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030150 วัดหนองเบน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030159 บ้านหนองหลวง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030155 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030156 บ้านลาด(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030154 บ้านหนองตะโก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030124 บ้านหนองกระโดน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030125 บ้านทํานบ



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030161 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030162 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030163 บ้านเขาค้างคาว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030164 บ้านหนองเนิน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030160 บ้านหนองสองห้อง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030142 บ้านตะเฆ่ค่าย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030143 บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030144 บ้านดงจันทํา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030132 วัดคร่อเรียงราย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030133 บ้านคลองบอน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030134 วัดพนมเศษ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030130 บ้านหนองไผ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030135 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030136 วัดวังมหากร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030137 บ้านปากง่าม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030138 วัดช่องแกระ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030140 วัดท่าสุ่ม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030145 วัดสายลําโพงเหนือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030146 วัดสายลําโพงกลาง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030147 วัดสายลําโพงใต้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030148 บ้านหนองปล้องโพช

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030152 บ้านชะลอมแหน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030153 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ท่าตะโก 60030131 วังวิทยา

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ท่าตะโก 60032009 ท่าตะโกพิทยาคม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ท่าตะโก 60032010 พนมรอกวิทยา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030204 วัดสําโรงชัย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030205 บ้านโคกมะขวิด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030206 บ้านตะคร้อลาด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030189 บ้านโคกสามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030166 บ้านคลองตักนํ้า

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030167 วัดหนองเสือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030188 บ้านใหม่วารีเย็น

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030168 อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030197 บ้านวังนํ้าลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030198 บ้านร่องหอย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030199 บ้านตะกุดภิบาล



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030200 บ้านเขาหินกล้ิง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030169 บ้านห้วยตะโก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030201 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030202 บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030203 วัดบ้านใหม่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030170 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030171 บ้านวังกระโดนน้อย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030172 บ้านวังกระโดนใหญ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030173 บ้านช่องคีรี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030182 บ้านวังทองประชานุกูล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030183 บ้านโพธ์ิประสาท

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030184 บ้านโค้งสวอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030185 บ้านตะเคียนทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030180 บ้านบ่อไทยสามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030179 บ้านไร่ประชาสรรค์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030195 วัดโพธ์ิศรี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030196 บ้านเขาดิน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030174 บ้านนาขอม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030175 บ้านเนินบ่อทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030176 บ้านเขาช้างฟุบ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030177 บ้านวังเงิน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030178 บ้านเขาใหญ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030191 บ้านวังข่อย

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030192 บ้านกระทุ่มทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030193 บ้านหนองสะแกยาว

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030194 บ้านซับสมบูรณ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030190 บ้านห้วยนํ้าพุประชาพัฒนา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030186 บ้านเขาธรรมบท

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ ไพศาลี 60030187 บ้านห้วยนํ้าลาด

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ไพศาลี 60032011 ไพศาลีพิทยา

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ไพศาลี 60032012 ตะคร้อพิทยา

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ ไพศาลี 60032013 วังข่อยพิทยา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030033 บ้านคลองลาน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030034 บ้านหนองไผ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030026 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030027 วัดเทพสุทธาวาส

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030006 บ้านปากดง



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030001 บ้านทุ่งทอง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030002 บ้านไทรงาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030003 ประชาอุปถัมภ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030004 บ้านหนองกะเปา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030005 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030036 บ้านคลองกําลัง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030018 อุดมพัฒนา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030019 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030020 บ้านโคกสะอาดสาขาม่ันวิทยา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030021 วัดเวฬุวัน

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030022 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030023 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030024 วัดห้วยธารทหาร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030025 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030017 บ้านเขานางต่วม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030010 วัดหนองปลาไหล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030011 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030012 นํ้าสาดกลาง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030013 บ้านหนองจิก

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030014 วัดป่าเรไร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030015 นํ้าสาดเหนือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030016 ห้วยวารีใต้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030041 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030047 สระงาม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030048 บ้านวังโพรง

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030044 บ้านจิกใหญ่

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030039 บ้านห้วยถั่วใต้

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030038 วันครู(2504)

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030042 ชุมชนวัดห้วยร่วม

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030045 เกาะแก้วสามัคคี

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030040 บ้านเทพสถาพร

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030028 บ้านท่าเรือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030029 บ้านหนองโบสถ์

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030030 บ้านวังมะเดื่อ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030031 วัดวังแรต

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030032 บ้านเขามะเกลือ

#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030007 บ้านหนองดู่



#### สพป.นครสวรรค์ เขต นครสวรรค์ หนองบัว 60030008 บ้านรังงาม

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ หนองบัว 60032001 หนองบัว

#### สพม. เขต  42 นครสวรรค์ หนองบัว 60032002 วังบ่อวิทยา

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010013 วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010015 วัดปราสาท

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010024 ป่าไม้อุทิศ 9

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010017 ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010010 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010011 ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บํารุง)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010003 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010004 วัดตําหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010005 ทานสัมฤทธ์ิวิทยา

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010012 อนุราชประสิทธ์ิ

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010026 วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบํารุง)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010025 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010021 วัดโชติการาม

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010008 ชุมชนวัดไทรม้า

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010029 วัดปากนํ้า(พิบูลสงคราม)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010027 อนุบาลนนทบุรี

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010028 กลาโหมอุทิศ

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010001 วัดลานนาบุญ (น้อม  หงสะดชอุปถัมภ์)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010020 วัดทางหลวงโพธ์ิทอง

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010019 วัดฝาง

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010002 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บํารุง)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12010006 ประชาอุปถัมภ์

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12012008 รัตนาธิเบศร์

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12012001 วัดเขมาภิรตาราม

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12012002 ศรีบุณยานนท์

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12012003 สตรีนนทบุรี

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12012005 เบญจมราชานุสรณ์

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 12012006 นนทบุรีพิทยาคม

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี บางกรวย 12010030 วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี บางกรวย 12010032 วัดเชิงกระบือ

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี บางกรวย 12010033 วัดสําโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี บางกรวย 12010037 วัดบางไกรนอก

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี บางกรวย 12010038 ชุมชนวัดบางไกรใน



#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี บางกรวย 12010039 วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี บางกรวย 12010049 มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี บางกรวย 12010048 อนุบาลบางกรวย

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี บางกรวย 12010053 วัดใหม่ผดุงเขต

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี บางกรวย 12010054 นุ่มประสงค์วิทยา

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี บางกรวย 12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี บางกรวย 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี

#### สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี บางกรวย 12012011 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020042 วัดคลองขุนศรี

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020043 บ้านคลองพระพิมล

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020044 วัดยอดพระพิมล

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020045 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020053 วัดไทรใหญ่

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020049 วัดคลองเจ้า

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020046 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020050 ชุมชนวัดไทรน้อย

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020051 วัดคลองตาคล้าย

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020052 บ้านคลองฝรั่ง บัวเอ่ียมพิทยากร

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020061 วัดเพรางาย

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020062 บ้านหนองเพรางาย

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020063 วัดเสนีวงศ์

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020048 วัดมะสง มิตรภาพท่ี 55

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020047 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020059 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020060 วัดลากค้อน

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020058 บ้านราษฎร์นิยม

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020057 บ้านคลองหน่ึง

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ไทรน้อย 12020054 ดีมากอุปถัมภ์

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี ไทรน้อย 12022003 ไทรน้อย

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี ไทรน้อย 12022005 ราษฎร์นิยม

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020030 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020031 วัดโมลี(นันทวิมล)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020028 ชุมชนวัดบางไผ่

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020029 วัดลาดปลาดุก

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020024 ชุมชนไมตรีอุทิศ

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020025 ประชารัฐบํารุง

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020026 แสงประเสริฐ



#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020023 คล้ายสอนศึกษา

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020040 วัดลําโพ

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020041 เจริญรัฐอุปถัมภ์

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020035 สุเหร่าปากคลองลํารี

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020036 สุเหร่าเขียว

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020037 ประสานสามัคคีวิทยา

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12020038 แสงประทีปรัฐบํารุง

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี บางบัวทอง 12022011 บางบัวทอง

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางบัวทอง 12023001 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางใหญ่ 12020002 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางใหญ่ 12020003 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางใหญ่ 12020008 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บํารุง)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางใหญ่ 12020012 วัดเอนกดิษฐาราม

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางใหญ่ 12020019 วัดอินทร์

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางใหญ่ 12020020 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางใหญ่ 12020006 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางใหญ่ 12020007 อนุบาลบางใหญ่

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางใหญ่ 12020017 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางใหญ่ 12020009 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี บางใหญ่ 12020013 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา)

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี บางใหญ่ 12022010 สตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020070 วัดศรีเขตนันทาราม

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020078 วัดตําหนักเหนือ(ช่ืนวิทยานุสรณ์)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020079 วัดตาล

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020071 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020072 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020073 รุ่งเรืองวิทยา

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020068 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020069 สามัคคีวิทยา(เช้ือผู้ดีอุปถัมภ์)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020089 วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020067 คลองเกลือ

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020086 ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธ์ิทองบน)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020083 วัดโพธ์ิบ้านอ้อย

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020082 วัดผาสุกมณีจักร

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020076 ชลประทานสงเคราะห์

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020077 ประเสริฐอิสลาม

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020087 วัดกลางเกร็ด



#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020064 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020066 วัดศาลากุล

#### สพป.นนทบุรี เขต 2 นนทบุรี ปากเกร็ด 12020075 วัดเชิงเลน

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี ปากเกร็ด 12022004 ปากเกร็ด

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี ปากเกร็ด 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี ปากเกร็ด 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี ปากเกร็ด 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม

#### สพม. เขต   3 นนทบุรี ปากเกร็ด 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010008 บ้านบางมะนาว

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010009 บ้านค่าย

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010041 บ้านปลักปลา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010010 บ้านปูลากาป๊ะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010011 บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพท่ี 153)

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010012 บ้านหัวเขา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010013 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010023 อนุบาลนราธิวาส

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010024 เมืองนราธิวาส

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010014 บ้านโคกสยา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010016 วัดพนาสณฑ์

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010017 บ้านโคกเคียน

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010018 บ้านโคกพยอม

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010019 บ้านบือราเปะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010020 บ้านฮูแตทูวอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010021 บ้านทอน

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010022 บ้านทรายขาว

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010001 วัดกําแพง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010002 บ้านยาบี

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010003 บ้านไร่พญา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010004 บ้านกาแนะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010006 บ้านกูแบสาลอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010007 บ้านโคกศิลา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010015 บ้านเปล

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010042 วัดลําภู

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010038 วัดโคกโก

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010031 บ้านแคนา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010039 บ้านรามา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010040 บ้านทําเนียบ



#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010036 บ้านมะนังกาหยี

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010037 บ้านสุไหงบาลา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010032 บ้านโต๊ะนอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010033 บ้านจูดแดง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010034 บ้านโคกแมแน

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010035 บ้านจะแลเกาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010025 บ้านทุ่งโต๊ะดัง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010026 บ้านจืองา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010027 บ้านตะโละแน็ง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010028 บ้านยารอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010029 บ้านโคกตีเต

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010030 บ้านโคกสุมุ

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96012001 นราธิวาส

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96012002 นราสิกขาลัย

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96012003 เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอป

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010046 บ้านแป๊ะบุญ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010047 บ้านบือเจ๊าะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010048 นํ้าตกปาโจ (วันครู 2501)

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010049 บ้านปะลุกานากอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010065 บ้านตะโละบาลอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010066 บ้านสุไหงบาตู

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010067 ราชประชานุเคราะห์ 9

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010068 บ้านปูซูตีฆอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010069 ราชประชานุเคราะห์ 10

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010043 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010044 บ้านกาเยาะมาตี

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010050 บ้านดูกู

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010051 บ้านบือเระ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010052 บ้านบูเกะสูดอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010053 บ้านคลอแระ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010054 บ้านตันหยง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010045 บ้านยือลอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010055 บ้านฮูแตยือลอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010056 บ้านกะลูแป

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010057 บ้านอีโยะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010058 บ้านอาตะบือเระ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010059 บ้านบือแนปีแย



#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010060 บ้านปะลุกาสาเมาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010061 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010062 บ้านมะยูง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010063 บ้านบาตูฯ มิตรภาพท่ี 66

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส บาเจาะ 96010064 บ้านปะลุกาแปเราะ

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส บาเจาะ 96012004 บาเจาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010070 บ้านต้นตาล

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010089 บ้านปาลอบาต๊ะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010087 บ้านกูแว

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010088 บ้านลูโบะบายะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010071 บ้านแยะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010072 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010073 บ้านลุโบะปาเระ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010074 บ้านจอเบาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010090 บ้านกําปงปีแซ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010091 บ้านลูโบะดาโต๊ะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010092 บ้านกาแร

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010075 บ้านตะโละมีญอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010076 บ้านบูเกะบากง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010077 บ้านบลูกาสนอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010078 บ้านกูยิ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010079 บ้านยี่งอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010080 บ้านกูเล็ง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010081 บ้านบูเกะกอตอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010082 บ้านกาบุ๊

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010083 บ้านกาเด็ง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010084 บ้านศาลาลูกไก่

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010085 บ้านทุ่งคา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ยี่งอ 96010086 บ้านปูตะ

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส ยี่งอ 96012005 ร่มเกล้า

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010150 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010149 บ้านบลูกา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010167 บ้านสาวอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010169 บ้านมือและห์

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010168 บ้านจือแร

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010166 บ้านดือแย

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010142 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)



#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010148 บ้านบูก๊ิตยือแร

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010144 บ้านรือเสาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010143 บ้านนาดา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010145 บ้านยาแลเบาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010147 บ้านนาโอน

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010146 บ้านบากง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010139 ประชาพัฒนา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010160 บ้านบริจ๊ะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010162 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010161 บ้านบือแรง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010159 บ้านกูยิ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010158 บ้านอีนอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010152 บ้านลาเมาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010153 บ้านลาเมาะฮีเล

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010172 บ้านดือแยหะยี

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010163 บ้านมะนังปันยัง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010170 บ้านตายา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010157 บ้านลูโบะบูโละ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010165 บ้านละหาน

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010171 บ้านยือลาแป

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010151 บ้านกาโดะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010173 บ้านบือเล็งใต้

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010140 บ้านพนาทักษิณ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010138 บ้านบลูกาฮีเล

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010141 บ้านบาตง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010134 บ้านบาโงปะแต

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010135 บ้านสายนํ้าทิพย์

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010136 บ้านสวนพลู

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010155 บ้านสุเป๊ะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010164 บ้านบาโงปูโละ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010156 บ้านซือเลาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010154 บ้านสะแนะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส รือเสาะ 96010137 บ้านธรรมเจริญ

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส รือเสาะ 96012007 รือเสาะชนูปถัมภ์

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส รือเสาะ 96012008 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010191 บ้านคอลอกาเว

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010182 บ้านกลูบี



#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010183 ชุมชนบ้านซากอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010181 บ้านสาคร

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010174 ประชาวิทยรังสรรค์

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010175 บ้านป่าไผ่

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010189 บ้านไอร์แยง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010190 บ้านปาหนัน

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010176 คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010186 บ้านตอหลัง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010187 บ้านบือแนนากอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010188 บ้านลูโบ๊ะบาตู

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010184 บ้านตะมะยูง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010177 บ้านลาเวง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010178 บ้านตามุง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010179 สว่างวัฒนา

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010180 บ้านดาฮง

#### สพป.นราธิวาส เขต 1นราธิวาส ศรีสาคร 96010185 สามัคคีวิทยา

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส ศรีสาคร 96012009 ศรีวารินทร์

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020006 บ้านสะหริ่ง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020007 บ้านโคกมือบามิตรภาพท่ี 223

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020008 บ้านปลักปลา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020013 บ้านปะดะดอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020014 วัดเกษตรธิการาม

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020012 บ้านแฆแบ๊ะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020019 วัดโคกมะม่วง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020020 วัดพระพุทธ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020018 วัดฉัททันต์สนาน

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020015 บ้านโคกงู

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020016 บ้านบางขุนทอง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020021 วัดสิทธิสารประดิษฐ์

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020009 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020010 บ้านตาบา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020011 บ้านหัวคลอง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020029 วัดโคกมะเฟือง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020030 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020031 บ้านคลองตัน

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020032 บ้านศาลาใหม่

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020025 บ้านไพรวัน



#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020026 วัดเกาะสวาด

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020027 วัดทรายขาว

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020028 บ้านตอหลัง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020023 บ้านสะปอม

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020024 บ้านโคกกระดูกหมู

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020022 บ้านกูบู

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020004 บ้านเกาะสะท้อน

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020002 บ้านศรีพงัน

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020003 บ้านตะเหล่ียง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020001 บ้านปูยู

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส ตากใบ 96020005 บ้านปะลุกา

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส ตากใบ 96022001 ตากใบ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020033 บ้านสามแยก

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020060 บ้านแขยง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020034 บ้านบาโง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020036 บ้านไม้ฝาด

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020037 บ้านศาลาอูมา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020038 บ้านตอออ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020056 บ้านแว้ง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020057 บ้านแอแว

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020058 บ้านตือมายู

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020059 เพลินพิศ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020053 บ้านกูวา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020054 บ้านกรือซอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020055 บ้านเจ๊ะเหม

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020039 บ้านจะมาแกะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020052 บ้านฆอเลาะทูวอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020040 บ้านบางขุด

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020045 บ้านยะหอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020043 บ้านแม่ดง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020044 บ้านตอแล

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020041 บ้านตําเสาพัฒนา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020042 นิคมสร้างตนเองแว้ง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020046 บ้านบูเกะตา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020047 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020048 บ้านนูโร๊ะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020049 บ้านเจ๊ะยอ



#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020050 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96020051 เทพประทานไทยยืนยง

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส แว้ง 96022002 เวียงสุวรรณวิทยาคม

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส แว้ง 96022003 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020088 บ้านสุไหงโก-ลก

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020076 บ้านซรายอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020077 บ้านตือระ มิตรภาพท่ี 172

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020078 บ้านลูโบ๊ะซามา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020079 บ้านกวาลอซีรา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020080 บ้านมือบา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020084 บ้านมูโนะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020085 บ้านปาดังยอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020086 บ้านลูโบะลือซง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020087 บ้านปูโป๊ะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020081 บ้านลาแล

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020082 บ้านโต๊ะเวาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96020083 บ้านกูแบอีแก

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส สุไหงโก-ลก 96022005 สุไหงโกลก

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020120 วัดประชุมชลธารา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020116 วัดโบราณสถิตย์

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020117 วัดประดิษฐ์บุปผา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020094 บ้านไอบาตู

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020095 บ้านบือราแง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020096 บ้านโคกโก

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020118 บ้านตล่ิงสูง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020119 ราชภักดี

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020100 บ้านปะลุรู

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020102 บ้านละหาน

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020103 บ้านโคกตา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020104 บ้านตาเซะใต้

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020099 อิสลามบํารุง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020115 บ้านตาเซะเหนือ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020097 บ้านโผลง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020098 บ้านโต๊ะเด็ง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020109 บ้านสากอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020110 บ้านไม้แก่น

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020111 บ้านกลูบี



#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020112 บ้านจือแร

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020113 บ้านบอเกาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020114 บ้านบาโงมาแย

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020093 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020089 บ้านกาวะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020105 บ้านกูวา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020090 บ้านสายะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020091 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020101 บ้านปอเนาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020107 บ้านบาโงกือเต

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020108 บ้านตะโละบูเก๊ะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020092 บ้านบาโงฮูมอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุไหงปาดี 96020106 บ้านดอเหะ

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส สุไหงปาดี 96022007 มัธยมสุไหงปาดี

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส สุไหงปาดี 96022006 ธัญธารวิทยา

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020065 สุคิริน

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020061 นิคมพัฒนา2

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020066 นิคมพัฒนา 4

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020062 บ้านนํ้าใส

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020068 บ้านนํ้าทุเรียน

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020069 บ้านบาลูกายาอิง

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020070 บ้านร่วมใจ

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020071 นิคมพัฒนา5

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020072 นิคมพัฒนา6

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020074 นิคมพัฒนา7

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020075 นิคมพัฒนา9

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020073 บ้านจุฬาภรณ์ 12

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020067 นิคมพัฒนา10

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020063 รักไทย

#### สพป.นราธิวาส เขต 2นราธิวาส สุคิริน 96020064 บ้านภูเขาทอง

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส สุคิริน 96022004 สุคิรินวิทยา

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010131 บ้านมะรือโบตก

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010132 บ้านบาโงระนะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010133 บ้านนิบง

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010129 บ้านบระเอ็ง

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010130 บ้านเขาแก้ว

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010102 บ้านทํานบ



#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010108 บ้านกอแนะเหนือ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010128 ไอยรานุสรณ์

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010123 บ้านลูโบ๊ะบาตู

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010124 บ้านเจ๊ะเก

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010125 บ้านเขาน้อย

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010093 บ้านกาลิซา

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010094 บ้านกาหน๊ัวะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010095 บ้านฮูลู

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010096 บ้านกาเด็ง

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010103 ระแงะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010104 บ้านเขาพระ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010111 บ้านแกแม

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010105 วัดร่อน

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010106 บ้านบือนังกือเปาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010107 บ้านบ่อทอง

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010109 วัดตันติการามมิตรภาพท่ี 109

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010110 บ้านตะโละ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010112 บ้านไอปาเซ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010113 บ้านตันหยงลิมอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010114 บ้านลูโบ๊ะดีแย

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010115 ชุมชนสหพัฒนา

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010116 บ้านบองอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010117 บ้านบาโงกูโบ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010118 บ้านสาเมาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010119 บ้านลาไม

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010120 บ้านปาเซ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010097 บ้านสะโล

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010098 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010099 บ้านบาโง

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010100 บ้านสิโป

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010126 บ้านบาโงสะโต

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010127 บ้านตราแด๊ะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010121 ประชาบํารุง

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010101 บ้านกูจิงลือปะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96010122 บ้านบละแต

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส ระแงะ 96012006 ตันหยงมัส

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส ระแงะ 96033001 ราชประชานุเคราะห์ 39



#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020121 บ้านจะแนะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020122 บ้านตือกอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020123 บ้านละหาร

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020124 บ้านปารี

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020127 บ้านนํ้าวน

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020125 บ้านไอกรอส

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020128 พิทักษ์วิทยากุมุง

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020126 บ้านยะออ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020129 ร่วมจิตต์ประชา

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020130 บ้านไอร์โซ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020134 บ้านดุซงยอ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020135 บ้านแมะแซ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020132 บ้านรือเปาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020137 บ้านริแง

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020136 บ้านบูเก๊ะบือแต

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020133 บ้านกาแย

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020131 บ้านนํ้าหอม

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส จะแนะ 96020138 ผดุงมาตร

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส จะแนะ 96022008 สวนพระยาวิทยา

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020139 บ้านยานิง

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020140 บ้านเจาะไอร้อง

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020141 บ้านโคก

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020142 บ้านบาโงดุดุง

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020143 บ้านลูโบ๊ะเยาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020150 บ้านมะรือโบออกมิตรภาพท่ี 199

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020151 บ้านจูโวะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020152 ราชพัฒนา

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020153 ราชประสงค์

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020144 บ้านบูกิต

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020145 บ้านไอสะเตียร์

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020146 บ้านบาตาปาเซ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020147 บ้านบํารุงวิทย์

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020148 บ้านเจาะเกาะ

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020149 บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพท่ี 128

#### สพป.นราธิวาส เขต 3นราธิวาส เจาะไอร้อง 96020154 บ้านตาโงะ

#### สพม. เขต  15 นราธิวาส เจาะไอร้อง 96022010 บูกิตประชาอุปถัมภ์

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน 55013001 นันทบุรีวิทยา



#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010008 ชุมชนบ้านดอนมูล

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010009 บ้านดู่ใต้

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010010 บ้านธงน้อย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010001 บ้านนาผา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010002 บ้านนํ้าครกใหม่

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010018 ราชานุบาล

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010004 บ้านธงหลวง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010036 บ้านเชียงยืน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010013 บ้านซาวหลวง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010035 บ้านต้าม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010014 บ้านนวราษฎร์

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010015 บ้านนาซาว

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010033 บ้านบ่อสวก

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010034 บ้านป่าคา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010016 ดอนสะไมย์วิทยา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010006 บ้านไชยสถาน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010031 บ้านดอนเฟือง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010030 บ้านเรือง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010007 บ้านศรีเกิด

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010028 บ้านศรีนาป่าน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010011 บ้านถืมตอง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010037 บ้านนํ้าโค้ง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010039 บ้านสะเนียน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010040 บ้านสองแคว

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010029 บ้านห้วยมอญ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010041 บ้านปางเป๋ย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010024 บ้านนํ้างาว

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010025 บ้านผาขวาง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010026 บ้านผาตูบ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010027 บ้านผาสิงห์

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010019 บ้านวังหมอ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010020 บ้านสะละภูเวียง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010021 บ้านห้วยยื่น

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010022 บ้านสันติภาพ



#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010023 บ้านทรายทอง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010042 บ้านกาใส

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010043 บ้านวังตาว

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010044 บ้านห้วยปุก

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010045 บ้านห้วยเฮือ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เมืองน่าน 55010047 บ้านห้วยละเบ้ายา

#### สพม. เขต  37 น่าน เมืองน่าน 55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

#### สพม. เขต  37 น่าน เมืองน่าน 55012002 สตรีศรีน่าน

#### สพม. เขต  37 น่าน เมืองน่าน 55012003 บ่อสวกวิทยาคาร

#### สพม. เขต  37 น่าน เมืองน่าน 55012004 น่านประชาอุทิศ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคาร

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010115 ไทยรัฐวิทยา 45

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010116 บ้านดอนไชย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010117 บ้านไชยสถาน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010128 ตาลชุมศึกษาลัย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010127 บ้านป่าสัก

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010122 จอมจันทร์วิทยาคาร

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010123 บ้านปางสา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010126 บ้านนากอก

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010124 บ้านนาเคียน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010125 บ้านครกคํา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010159 ชุมชนบ้านใหม่

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010119 บ้านขึ่งงามมงคล

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010120 บ้านท่าล่ี

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010157 บ้านผาเวียง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010158 บ้านสาลีก

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010168 บ้านม่วงเน้ิง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010134 ชุมชนบ้านนํ้าปั้ว

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010135 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพท่ี 51

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010129 ทุ่งศรีทอง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010130 ศรีนาช่ืน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010136 บ้านวังม่วง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010140 บ้านแม่ขะนิง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010141 ภูเค็งพัฒนา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010143 ไตรธารวิทยา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010142 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ



#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010174 บ้านปงสนุก

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010146 บ้านวัวแดง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010144 บ้านหัวนา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010172 บ้านอ่ายนาผา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010173 บ้านนาไลย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010171 บ้านพะเยา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010147 บ้านสาคร

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010148 บ้านท่าเลอ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010149 บ้านจะเข้ภูหอม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010150 บ้านไพรอุดม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010164 บ้านไหล่น่าน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010160 หาดทรายทองวิทยาคาร

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010166 ริมฝ่ังว้าวิทยา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010163 บ้านนาสา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010138 บ้านนํ้ามวบ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010137 บ้านสาล่ี

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010131 บ้านนาเหลืองไชยราม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010132 ริมฝ่ังน่านวิทยา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010121 บ้านหลับมืนพรวน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010133 บ้านนาเหลืองใน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010169 บ้านฝ่ังหม่ิน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010170 บ้านห้วยนํ้าอุ่น

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010167 บ้านชมพู

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010153 บ้านสะเลียม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010154 บ้านห้วยหลอด

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010155 บ้านป่าหุ่ง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010156 บ้านนาก้า

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010151 บ้านฮากฮาน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55010152 บ้านบ่อหอย

#### สพม. เขต  37 น่าน เวียงสา 55012009 สา

#### สพม. เขต  37 น่าน เวียงสา 55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  37 น่าน เวียงสา 55012012 ยาบหัวนาวิทยา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน เวียงสา 55012013 ศึกษาสงเคราะห์น่าน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010087 บ้านนาราบ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010088 ชุมชนบ้านนาหลวง



#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010085 บ้านนาหล่าย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010086 บ้านบุ้ง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010082 บ้านนํ้าหิน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010083 บ้านเชียงของ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010096 บ้านใหม่

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010097 บ้านหัวเมือง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010099 บ้านนํ้าหก

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010100 บ้านหนองบัว

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010084 บ้านห้วยเลา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพท่ี 125

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010103 บ้านศาลา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010104 บ้านสถาน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010105 บ้านนา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010106 บ้านนํ้าลัด

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010107 บ้านไร่นํ้าหิน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010089 บ้านพืชเจริญ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010090 บ้านนํ้าพุ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010092 บ้านเปา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010093 ชุมชนบ้านอ้อย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010094 บ้านนาไค้

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010108 บ้านสันทะ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010110 บ้านห้วยส้ม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010111 บ้านห้วยจอย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010095 บ้านทัพม่าน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010109 บ้านเชตวัน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010112 บ้านส้าน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาน้อย 55010113 ประกิตเวชศักดิ์

#### สพม. เขต  37 น่าน นาน้อย 55012008 นาน้อย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010059 บ้านตอง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010060 บ้านก้อ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010061 บ้านแคว้ง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010063 บ้านพรหม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010064 ชุมชนบ้านนาคา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010066 อนุบาลแม่จริม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010068 บ้านห้วยบง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010065 บ้านก่ิวนํ้า

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010058 บ้านก่ิวนํ้าสาขานํ้าตวง



#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010048 บ้านนํ้าปาย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010049 บ้านป่าสัก

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010051 บ้านนํ้าปูน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010052 บ้านนํ้าพาง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010056 มิตรมวลชน 3

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน แม่จริม 55010057 บ้านร่มเกล้า

#### สพม. เขต  37 น่าน แม่จริม 55012006 แม่จริม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน บ้านหลวง 55010080 ชุมชนบ้านหลวง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน บ้านหลวง 55010081 บ้านดอย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน บ้านหลวง 55010077 บ้านวังยาว

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน บ้านหลวง 55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน บ้านหลวง 55010071 บ้านพี้ใต้

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน บ้านหลวง 55010072 บ้านพี้เหนือ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน บ้านหลวง 55010076 บ้านฟ้า

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน บ้านหลวง 55010073 บ้านเป้า

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน บ้านหลวง 55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่ง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน บ้านหลวง 55010074 บ้านนาวี

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน บ้านหลวง 55010075 บ้านดู่

#### สพม. เขต  37 น่าน บ้านหลวง 55012007 บ้านหลวง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010183 บ้านนายาง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010180 บ้านคําเรือง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010181 บ้านนาบอน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010176 บ้านค้างอ้อย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010177 บ้านนํ้าเลา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010178 บ้านห้วยนาย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010179 บ้านนํ้าเลาสาขาปากนาย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010184 บ้านปิงใน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010185 บ้านปิงหลวง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010186 บ้านนํ้าแพะ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010187 บ้านนํ้าลี

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010188 บ้านนํ้าเคิม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010189 บ้านนาคา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010190 บ้านป่าซาง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน นาหม่ืน 55010191 บ้านนํ้าอูน

#### สพม. เขต  37 น่าน นาหม่ืน 55012014 นาหม่ืนพิทยาคม



#### สพม. เขต  37 น่าน นาหม่ืน 55012015 เมืองลีประชาสามัคคี

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010197 บ้านป่าแลวหลวงวิทยา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010195 บ้านสบยาง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010196 บ้านป่าอ้อย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010192 บ้านโป่งคํา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010194 บ้านดู่พงษ์

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010198 บ้านป่าแดด

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010199 บ้านศรีบุญเรือง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010200 บ้านห้วยแฮ้ว

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010201 บ้านศรีนาม่าน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010203 บ้านดอนไพรวัลย์

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน สันติสุข 55010204 บ้านปางช้าง

#### สพม. เขต  37 น่าน สันติสุข 55012016 สันติสุขพิทยาคม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010212 บ้านนาเหลืองม่วงขวา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010211 บ้านนํ้าเก๋ียน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010213 บ้านนํ้าแก่นกลาง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010214 บ้านนํ้าแก่นเหนือ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010220 บ้านป่าสัก

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010224 บ้านม่วงตึ๊ด

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010216 บ้านทุ่งน้อย

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010217 บ้านฝายแก้ว

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010225 วัดพระธาตุแช่แห้ง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010218 บ้านห้วยคํา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010219 บ้านห้วยไฮ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010221 บ้านท่าล้อ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010222 บ้านบุปผาราม

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010226 บ้านเมืองจัง

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010228 บ้านหาดเค็ด

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010223 บ้านหัวเวียงเหนือ

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010209 บ้านนํ้าลัดสบแก่น

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010208 บ้านม่วงใหม่

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010206 บ้านหัวนา

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพท่ี 107

#### สพม. เขต  37 น่าน ภูเพียง 55012017 น่านนคร

#### สพม. เขต  37 น่าน ภูเพียง 55012018 ศรีนครน่าน

#### สพป.น่าน เขต 1 น่าน ภูเพียง 55012019 น่านปัญญานุกูล



#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020056 บ้านท่าวังผา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020076 บ้านท่าค้ํา(ไตรราษฎร์บํารุง)

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020074 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020054 บ้านวังว้า

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020055 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020057 ชุมชนไตรคามราษฎร์บํารุง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020058 บ้านฝายมูล

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020059 บ้านหนองบัว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020060 บ้านสบขุ่น

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020044 บ้านยู้

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020045 บ้านนํ้าฮาว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020046 บ้านนาฝ่า

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020047 บ้านถ่อน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020070 บ้านก๋ง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020072 บ้านพร้าว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020073 ไตรราษฎร์วิทยา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020071 บ้านเส้ียว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020077 ชุมชนบ้านดอนตัน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020078 บ้านม่วง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020079 บ้านคัวะ

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020080 พัฒนานิคมวิทยา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020082 บ้านดอยติ้ว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020048 บ้านสบหนอง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020049 บ้านสบสาย

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020050 ตาลชุมมิตรภาพท่ี 186

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020051 บ้านปง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020052 บ้านนํ้าป้าก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020061 บ้านนาหนุน 2

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020083 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020084 แสนทองวิทยา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020067 บ้านแหน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020069 บ้านนํ้าแป่ง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020064 บ้านนํ้าพุร้อน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020065 บ้านสันเจริญ

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020066 บ้านนํ้าลักใต้

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020062 บ้านสบเป็ด

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ท่าวังผา 55020063 บ้านนํ้าโมงปางสา



#### สพม. เขต  37 น่าน ท่าวังผา 55022005 ท่าวังผาพิทยาคม

#### สพม. เขต  37 น่าน ท่าวังผา 55022006 สารธรรมวิทยาคาร

#### สพม. เขต  37 น่าน ท่าวังผา 55022007 หนองบัวพิทยาคม

#### สพม. เขต  37 น่าน ท่าวังผา 55022008 เมืองยมวิทยาคาร

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020013 บ้านปรางค์

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020014 บ้านร้อง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020016 บ้านป่าหัด

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020012 บ้านป่าลาน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020015 บ้านขอน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020008 บ้านแดนพนา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020010 ศรีสระวงศ์

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020011 บ้านห้วยท่าง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020009 บ้านหนาด

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020007 บ้านเส้ียว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020026 จอมแจ้งวิทยาคาร

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020024 วรนคร

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020038 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020039 จตุราษฎร์ศึกษา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020035 บ้านสกาดใต้

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020036 สกาดพัฒนา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020037 บ้านนาฝาง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020027 ชุมชนศิลาเพชร

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020028 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020002 บ้านพาน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020005 บ้านปงสนุก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020004 บ้านนาก้อ

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020003 บ้านดอนมูล (แงง)

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020001 บ้านทุ่งกวาง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020006 บ้านนาวงศ์

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020042 บ้านนํ้ายาว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020041 บ้านทุ่งเฮ้า

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020040 บ้านไร่

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020033 ไตรประชาวิทยา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020019 บ้านปางยาง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020020 ภูคาประชาสรรค์

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020021 บ้านผาเวียง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020032 ชุมชนศิลาแลง



#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020017 บ้านป่ากลาง(มิตรภาพท่ี 166)

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020018 สหราษฎร์บํารุง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020023 ภูคาวิทยาคม

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020022 บ้านพนาสวรรค์

#### สพม. เขต  37 น่าน ปัว 55022001 ปัว

#### สพม. เขต  37 น่าน ปัว 55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์

#### สพม. เขต  37 น่าน ปัว 55022003 เมืองแงง

#### สพม. เขต  37 น่าน ปัว 55022004 มัธยมป่ากลาง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020175 บ้านกอกจูน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020176 บ้านนํ้าปัวพัฒนา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020178 ตํารวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020111 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพท่ี 115

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020112 บ้านส้อเด่นพัฒนา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020113 บ้านดอนสบเปือ

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020114 ไตรคามวิทยา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020115 บ้านนํ้าอ้อ

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020110 บ้านหนองผุก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020121 บ้านดอนแก้ว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020122 บ้านพร้าวกลาง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020123 บ้านสร้อยพร้าว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020120 ธาราบรรพต

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020101 บ้านสบกอน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020102 ชุมชนบ้านเจดีย์

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020117 บ้านนํ้าคา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020103 ไตรราษฎร์สามัคคี

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020118 ไตรมิตรวิทยา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020119 บ้านผานํ้าย้อย

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020104 บ้านกอก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020105 ไลออนส์บ้านหนองปลา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020106 บ้านหนอง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020107 บ้านชี

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020116 บ้านเกวต

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020125 พระพุทธบาทวิทยา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020126 บ้านเหล่าอ้อ

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020124 บ้านตึ๊ด

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020108 บ้านดอนแท่น

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เชียงกลาง 55020109 บ้านใหม่



#### สพม. เขต  37 น่าน เชียงกลาง 55022010 เชียงกลาง(ประชาพัฒนา)

#### สพม. เขต  37 น่าน เชียงกลาง 55022011 พระธาตุพิทยาคม

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020091 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020090 มณีพฤกษ์

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020100 ชุมชนบ้านเฟือยลุง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020094 บ้านแพะกลาง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020095 บ้านนํ้าพิ

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020098 บ้านเวียงสอง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020099 บ้านนํ้าสอด

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020092 บ้านนํ้าสอดสาขานํ้าเพาะ

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020093 บ้านปางแก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020088 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020086 บ้านห้วยสะแตง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020087 บ้านนํ้าลาด

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020096 บ้านปอน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน ทุ่งช้าง 55020097 บ้านนํ้าเลียง

#### สพม. เขต  37 น่าน ทุ่งช้าง 55022009 ทุ่งช้าง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020127 บ้านสะปัน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020128 บ้านสว้า

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020137 บ้านบ่อหยวก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020138 บ้านขุนนํ้าน่าน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020129 บ้านนาขวาง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020130 บ้านบ่อหลวง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020141 บ้านนากอก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020131 บ้านนาคอก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020132 บ้านผักเฮือก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020133 บ้านยอดดอยวัฒนา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020139 บ้านห่างทางหลวง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020140 บ้านสบมาง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020134 ยอดดอยวัฒนาสาขานํ้าหมาว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020135 บ้านนาคอกสาขานาบง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020136 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง

#### สพม. เขต  37 น่าน บ่อเกลือ 55022012 บ่อเกลือ

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020177 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน สองแคว 55020145 บ้านสองแคว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน สองแคว 55020146 บ้านปางปุก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน สองแคว 55020147 สมาคมพยาบาลไทย



#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน สองแคว 55020148 บ้านนํ้าโมง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน สองแคว 55020142 บ้านปางกอม

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน สองแคว 55020143 บรรณโศภิษฐ์

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน สองแคว 55020150 บ้านผาสิงห์

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน สองแคว 55020151 บ้านยอด

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน สองแคว 55020152 บ้านสะเกิน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน สองแคว 55020153 บ้านผาหลัก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน สองแคว 55020154 บ้านปางส้าน

#### สพม. เขต  37 น่าน สองแคว 55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020171 บ้านสบปืน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020167 บ้านปางหก

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020168 บ้านห้วยโก๋น

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020173 บ้านห้วยทรายขาว

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020166 บ้านก่ิวจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020169 บ้านนํ้าช้างพัฒนา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020170 บ้านนํ้ารีพัฒนา

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020164 บ้านด่าน

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020165 บ้านบวกหญ้า

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020160 บ้านเปียงซ้อ

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020163 บ้านห้วยฟอง

#### สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020174 หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์

#### สพม. เขต  37 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010094 เสนศิริอนุสรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010095 บ้านโคกวัด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010092 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010093 คงชัยสิทธ์ิวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010091 ประกาศธรรมคุณวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010075 บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010022 อนุบาลบุรีรัมย์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010010 ไตรภูมิวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010011 บ้านโกรกขี้หนู

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010012 บ้านหนองตราดน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010013 สามัคคีมีชัยวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010014 บ้านหนองไผ่ใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010015 บ้านตราดหนองพลวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010021 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010086 วัดสถานีหนองตาด



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010082 บ้านนากลาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010083 บ้านมาบสมอ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010084 วัดบ้านบัลลังก์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010085 บ้านหนองตราด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010080 บ้านสําโรงโนนเค็ง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010081 บ้านม่วงโนนสูง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010042 พระครูวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010043 บ้านม่วง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010038 บ้านหนองมะค่าแต้

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010039 บ้านหนองยาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010040 บ้านสระเกษ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010041 บ้านหนองขวาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010017 วัดบ้านถลุงเหล็ก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010018 บ้านโนนศิลา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010019 บ้านหนองผักแว่น

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010004 บ้านกลันทาวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010005 บ้านท้องเรือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010020 บ้านพะไล

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010006 บ้านพระครูน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010007 บ้านหนองปรือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010008 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010009 วัดบ้านเสม็ด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010016 บ้านสําโรงพรหมอนุสรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010033 วัดโพธ์ิทอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010034 บ้านหนองโสน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010035 บ้านมะค่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010036 บ้านง้าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010037 บ้านตะโก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010023 บ้านตะเคียน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010024 บ้านหนองเพชร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010025 วัดบ้านสวายสอ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010026 วัดบ้านรุน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010087 ไตรมิตรวิทยาคาร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010088 วิมลวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010089 บ้านหลักเขต

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010090 บ้านโคกเก่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010051 บ้านสวายจีก



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010052 บ้านโคกเปราะ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010053 บ้านพลวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010054 บ้านฝ้าย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010055 เบญจคามวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010056 บ้านหนองปรือน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010057 บ้านถาวร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010076 บ้านเสม็ดโคกตาล

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010077 โสภณวรวัฒน์วิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010063 บ้านสารภี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010064 ประชาสวัสดิ์วิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010065 วัดบ้านสะแกซํา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010066 บ้านตลาดควาย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010078 บ้านโคกหัวช้าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010079 วัดบ้านเย้ยสะแก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010074 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010067 บ้านฝังงา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010032 อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010001 บ้านโพธ์ิดอนหวาย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010002 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010029 บ้านปรุบุมะค่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010030 บ้านโคกระกา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010031 บ้านม่วงวิทยาคาร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010027 บ้านหนองค่าย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010028 บ้านดอนใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010003 บ้านหนองม้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010047 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010048 บ้านหนองทะลอก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010049 วัดสว่างบูรพา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010050 บ้านหนองไทร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010069 สะแกโพรงอนุสรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010070 บ้านหนองมะเขือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010071 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010072 บ้านสมสนุก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010073 บ้านหนองไผ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010068 บ้านโนนแดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010059 บ้านหนองสองห้อง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010060 บ้านตลาดชัย



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010061 บ้านกระเดื่อง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010044 วัดบ้านเมืองฝาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010045 วัดบ้านเมืองดู่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010046 บ้านโคกกลาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010058 บ้านโคกระกาน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31010062 บ้านร่มไทร

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31012002 ภัทรบพิตร

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31012003 บัวหลวงวิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31012004 พระครูพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31012005 สองห้องพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31012006 กนกศิลป์พิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31012007 สวายจีกพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31012008 หนองตาดพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 31012009 กลันทาพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010144 อนุบาลลําปลายมาศ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010145 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010159 บ้านหนองมันปลา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010160 บ้านบุตาวงษ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010166 วัดหัวสะพาน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010167 วัดบ้านหินโคน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010168 วัดกะทิง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010169 วัดโคกสะอาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010158 บ้านแท่นพระ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010165 วัดบ้านตะขบ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010112 บ้านตลาดโพธ์ิ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010129 วัดบ้านบุโพธ์ิ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010128 บ้านตูมหวาน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010114 บ้านหนองไฮ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010110 บ้านสนวน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010096 บ้านโคกกลางอนุสรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010097 บ้านกวางงอย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010098 วัดโกรกประดู่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010099 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010122 บ้านยาง



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010123 วัดหนองกระทุ่ม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010125 บ้านสระส่ีเหล่ียม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010126 บ้านซําแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010146 บ้านแสลงพัน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010163 บ้านห้วยศาลา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010147 บ้านส่ีเหล่ียมน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010164 บ้านส่ีเหล่ียมใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010150 บ้านหนองระนาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010151 บ้านหนองผักโพด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010152 จตุคามสามัคคีวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010153 วัดบ้านหนองกะทิง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010154 ไตรคามสามัคคีวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010156 บ้านหนองซอแซ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010157 บ้านหนองเมืองต่ํา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010155 วัดบ้านหนองปลาไหล

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010117 บ้านหนองไทร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010118 บ้านหนองบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010119 บ้านหนองม่วง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010120 บ้านบริหารชนบท

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010121 บ้านทะเมนชัย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010115 บ้านหนองหญ้าปล้อง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010116 บ้านหนองตาดน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010136 บ้านหนองแวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010137 บ้านเมืองแฝก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010138 บ้านตูบช้าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010139 วัดหนองเก้าข่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010140 วัดหนองครก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010141 วัดหนองสองห้อง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010142 บ้านห้วยมะไฟ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010143 วัดหนองขุนปราบ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010100 วัดโคกล่าม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010101 บ้านลุงม่วงลุงม่วง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010102 บ้านสระคูณ



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010111 วัดห้วยหวาย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010103 วัดโนนสําราญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010104 เรืองทองสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010105 บ้านหนองกุง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010127 บ้านนาศรีนวล

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010107 บ้านหนองเฒ่ากา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010108 บ้านหนองปลิง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010109 วัดขี้ตุ่น

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010130 บ้านผไทรินทร์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010131 บ้านโคกสูง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010132 วัดบ้านโคกซาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010133 บ้านหนองหัวช้าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010134 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31010135 รวมมิตรวิทยา

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31012010 ธารทองพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31012011 ลําปลายมาศ

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31012012 ตลาดโพธ์ิพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31012013 จตุราษฏร์พิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31012014 เมืองแฝกพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ 31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010177 บ้านเมืองยาง (เอ่ียมโอภาสประชานุกูล)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010179 บ้านประคอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010180 บ้านกระโดนกะลันทา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010186 บ้านตาเหล็ง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010185 วัดหนองปล่อง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010170 บ้านโคกสนวน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010184 บ้านดอนหวาย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010176 อนุบาลชํานิ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010171 บ้านช่อผกา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010175 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010172 บ้านบุหนองเทา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010181 วัดละลวด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010182 บ้านหนองพะอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010183 บ้านหนองเพิก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010173 บ้านสําโรงโคกเพชร



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ ชํานิ 31010174 บ้านหัวสะพาน

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ชํานิ 31012016 ชํานิพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010194 อนุบาลบ้านด่าน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010195 บ้านตะโคงสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010196 โนนสวรรค์วิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010192 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010187 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010188 บ้านหนองแต้พัฒนา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010189 บ้านดงเย็น

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010190 บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010191 บ้านสําโรงสันติภาพ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010197 วัดบ้านปราสาท

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010202 วัดบ้านกะหาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010203 วัดบ้านปลัดปุ๊ก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010199 บ้านบุมะขามป้อม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010200 วัดบ้านกะชาย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31010201 บ้านตะโกตาเนตร

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ บ้านด่าน 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020001 อนุบาลกระสัง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020002 วัดบ้านหนองแขม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020003 บ้านตะเคียน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020004 บ้านระโยงใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020005 บ้านขามตาเบ้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020006 บ้านถนน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020007 บ้านหนองตระเสก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020055 บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020056 วัดหนองตะครอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020057 บ้านเสม็ด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020058 บ้านโนนแดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020059 บ้านจาน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020060 บ้านหนองเหล็ก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020061 บ้านกุดใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020053 บ้านละลูน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020041 ชุมชนบ้านสองช้ัน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020042 วัดบ้านจอม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020043 บ้านเสม็ด



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020044 บ้านหนองรักษ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020045 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020046 บ้านโคลด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020039 บ้านนาราใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020040 บ้านตาราม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020014 วัดบ้านชุมแสง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020015 บ้านก้านเหลือง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020016 บ้านไม้แดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020017 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์"

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020037 บ้านศรีภูมิสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020018 บ้านไผ่ลวก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020009 วัดบ้านกันทรารมย์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020010 บ้านระกาเสม็ด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020011 บ้านหนองขอน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020026 บ้านเมืองไผ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020027 บ้านสวายสอ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020012 บ้านดอนยาว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020028 วัดธรรมถาวร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020013 บ้านโคกยาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020029 บ้านอโณทัย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020038 บ้านโคกสูง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020030 บ้านลําดวน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020031 วัดบ้านหนองพลวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020032 บ้านยาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020033 บ้านแสลงพันกระเจา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020034 บ้านแซวประดู่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020035 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020067 บ้านประดู่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020062 บ้านห้วยสําราญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020063 บ้านกุดโคลน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020064 บ้านนํ้าอ้อม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020065 บ้านตะครอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020036 บ้านขามสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020066 บ้านตาเป้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020019 วัดปทุมคงคา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020020 บ้านกะนัง (ฤทธ์ิประชาสรรค์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020021 บ้านตาสะดํา (สุรวุฒิอนุเคราะห์)



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020022 บ้านสําโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020023 บ้านระกา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020008 วัดชุมพลมณีรัตน์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020054 บ้านชําแระ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020024 วัดอินทบูรพา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020047 บ้านสูงเนิน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020048 บ้านทุ่งสว่าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020049 บ้านบัวถนน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020051 บ้านตะครองใต้

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020052 วัดบ้านปราสาท

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020050 บ้านจะเนียงสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020025 บ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์"

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ กระสัง 31022001 กระสังพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ กระสัง 31022002 ลําดวนพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ กระสัง 31022004 สูงเนินพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ กระสัง 31022003 ชุมแสงพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020162 อนุบาลบ้านกรวด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020163 บ้านตาอี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020164 บ้านโคกยาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020165 บ้านเขาดินใต้

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020166 บ้านยาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020167 บ้านหนองตะเคียน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020168 บ้านโคกเบง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020157 นิคมสร้างตนเอง 2

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020176 บ้านปราสาททอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020177 บ้านละหอกตะแบง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020178 นิคมพัฒนาสายตรี 2

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020174 นิคมสร้างตนเอง 1

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020175 บ้านโคกระเหย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020173 บ้านสายโท 1

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020170 นิคมสร้างตนเอง 3

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020171 นิคมสร้างตนเอง 7

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020184 บ้านหนองไม้งาม 1

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020185 บ้านหนองไม้งาม 2

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020172 บ้านบึงเจริญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020186 บ้านตะลุมพุก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020169 บ้านตัวอย่าง



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020187 บ้านสายตรี 9

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020188 บ้านสายตรี 16

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020189 บ้านหินลาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020190 บ้านละหานทรายใหม่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020191 บ้านละหานทรายเก่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020192 บ้านถนนน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020158 ชุมชนบ้านโนนเจริญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020159 บ้านถนนโคกใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020146 บ้านหว้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020147 บ้านเขาดินเหนือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020148 บ้านศรีสุข

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020149 บ้านหลัก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020150 บ้านตรุง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020160 บ้านหนองแวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020151 นิคมสร้างตนเอง 4

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020152 นิคมสร้างตนเอง 5

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020153 นิคมสร้างตนเอง 6

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020154 นิคมสร้างตนเอง 8

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020155 บ้านนิคมสายโท 8

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020161 นิคมสร้างตนเอง 9

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020179 นิคมพัฒนาสายโท 11

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020180 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020181 กองทัพบกอุปถัมภ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020182 บ้านนิคมสายโท 12 ใต้

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020183 บ้านโคกกะชาย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31020156 บ้านสายโท 4 ใต้

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ บ้านกรวด 31022011 โนนเจริญพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020107 อนุบาลประโคนชัย(อํานวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020108 ประโคนชัยวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020109 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020110 บ้านศรีถาวร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020111 บ้านหนองม่วง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020117 บ้านเขว้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020118 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020119 บ้านพาชี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020144 บ้านหนองนํ้าขุ่น



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020120 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020121 บ้านห้วยปอ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020145 บ้านโนนเสน่ห์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020068 บ้านเขาคอก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020069 บ้านโคกกลอย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020070 บ้านส่ีเหล่ียมวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020071 บ้านหนองตะโก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020072 บ้านหนองเอียน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020073 บ้านละหอกกระสัง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020074 บ้านโนนศิลา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020075 บ้านไพรวัลย์น้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020132 บ้านละเว้ีย (แปลงคุรุราษฎร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020133 บ้านจรอกใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020134 บ้านปราสาทสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020135 บ้านหนองนา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020130 บ้านโพธ์ิไทร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020122 บ้านหนองเก็ม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020125 บ้านบ่อดิน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020126 บ้านไพศาลสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020081 บ้านโคกมะขาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020082 บ้านหนองอาแมะ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020083 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020087 วัดตะลุงเก่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020088 บ้านโคกกลาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020085 บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020086 บ้านเกียรติเจริญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020127 บ้านละลมพนู

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020128 บ้านสังเคิล

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020123 บ้านกะโดนหนองยาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020124 บ้านร่มเย็นวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020089 บ้านโคกย่าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020090 บ้านเก็ม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020113 วัดบ้านปะทัดบุ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020114 บ้านหนองกระต่าย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020115 บ้านกระสัง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020116 บ้านหินกอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020112 บ้านหัวตะแบก



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020091 บ้านจรเข้มาก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020092 วัดบ้านเมืองต่ํา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020093 บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020094 บ้านบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020095 บ้านหนองร้าน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020096 บ้านกระสังสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020140 บ้านแสลงโทน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020139 บ้านหนองบอน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020136 บ้านโคกเพชรไสยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020137 บ้านส่ีเหล่ียม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020138 บ้านสารภี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020102 วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020103 วัดบ้านไพบูลย์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020076 บ้านหนองตะขบ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020104 บ้านโคกก่ี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020077 บ้านโคกตูม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020078 บ้านราษฏร์นิยม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020105 บ้านโคกสําโรง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020079 บ้านหนองม่วงพัฒนา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020080 บ้านโคกรัง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020141 วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020142 บ้านหนองบอนวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020143 บ้านห้วยเสลา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020131 บ้านหนองคูณพิณทอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020084 บ้านหนองไผ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020129 บ้านไทรโยง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020099 วัดบ้านตะโกตาพิ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020100 บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020101 บ้านเกษตรสมบูรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020097 บ้านชุมแสง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020098 บ้านโคกเห็ด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31020106 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31022007 ไพศาลพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ประโคนชัย 31022009 แสลงโทนพิทยาคม



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020193 วัดบ้านแสลงคง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020194 บ้านโคกขม้ิน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020195 บ้านตาแก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020196 บ้านเขว้าศึกษา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020206 บ้านมะมัง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020197 วัดบ้านจันดุม (คุรุธํารงราษฎร์อนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020198 บ้านปลัด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020199 บ้านตะแบก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020200 บ้านแพงพวย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020201 บ้านโคกชุม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020202 บ้านปราสาท

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020203 วัดบ้านโคกเจริญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020207 อนุบาลสะเดา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020208 บ้านบุญช่วย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020209 วัดพลับพลา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020210 บ้านโคกโพธ์ิ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020204 บ้านป่าชัน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020205 บ้านปะทัดบุวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020211 วัดสําโรง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020212 บ้านตะโกรี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020213 บ้านเสม็ด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020214 บ้านประดู่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31020215 พุทธบารมี

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020230 อนุบาลห้วยราช

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020231 บ้านดวน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020221 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์"

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020222 บ้านตะโกบํารุง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020223 บ้านโชคกราด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020229 บ้านเพชรประชาสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020226 วัดบ้านสวายจีกน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020227 วัดบ้านสนวน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020225 บ้านจบก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020216 วัดบ้านโคกเหล็ก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020228 วัดบ้านใหม่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020217 บ้านกระสังสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020218 บ้านโคกขม้ินพัฒนา



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020224 วัดบ้านเมืองโพธ์ิ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020219 วัดบ้านตาเสา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31020220 บ้านมะขามทานตะวันบ้าน

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ห้วยราช 31022013 ห้วยราชพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030020 บ้านหนองเสม็ด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพท่ี 225

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030022 บ้านหนองง้ิว หนองไทร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030051 บ้านจาน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030008 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030009 บ้านสวายสอ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030011 บ้านหนองม่วง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030012 บ้านตลาดแย้

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030032 วัดนํ้าไหล

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030034 บ้านหนองแช่ไม้

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030036 บ้านสองพี่น้อง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030037 บ้านหนองพลวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030052 บ้านโคกตะโก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030054 บ้านหนองโสน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030038 บ้านบุตาเวสน์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030048 บ้านก้านเหลือง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030040 บ้านหนองบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030001 วัดก้านเหลือง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030002 บ้านโคกยางหนองถนน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030003 บ้านหนองหญ้าวัว



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030004 บ้านหนองปรือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030028 บ้านหนองกง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030005 บ้านเสลา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030015 บ้านโคกยางหนองตาสี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030016 บ้านแท่นบัลลังก์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030006 บ้านทุ่งโพธ์ิ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030007 บ้านโคกมะค่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030018 บ้านทุ่งใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030014 บ้านเสลาโสรง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030046 บ้านหนองโบสถ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030047 บ้านหนองทองล่ิม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030057 บ้านวังกระโดน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030058 บ้านหนองถั่วแปบ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030029 บ้านหนองยาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030044 บ้านหนองกราด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31030042 บ้านนิคมเขต

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ นางรอง 31032001 นางรอง

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ นางรอง 31032002 สิงหวิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ นางรอง 31032003 นางรองพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ นางรอง 31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ นางรอง 31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ นางรอง 31032006 เหลืองพนาวิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ นางรอง 31032007 ถนนหักพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ นางรอง 31032008 ศึกษาสงเคราะห์นางรอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030102 ชุมชนวัดชุมพร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030103 บ้านบุ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030104 บ้านโคกตาพรม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030105 บ้านหนองยาง



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030106 บ้านสว่างพัฒนา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030107 บ้านปรือพวงสําราญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030098 บ้านโคกขาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030099 บ้านหนองโบสถ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030101 บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บํารุงวิทยา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030109 บ้านหนองละหานทราย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030094 บ้านหนองหมี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030095 ชุมชนบ้านโคกว่าน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030096 บ้านสมจิต

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030097 บ้านหนองถนน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030111 บ้านโคกไม้แดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030112 บ้านโคกเฟือง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030116 บ้านตากอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030117 บ้านหนองกราด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030118 บ้านหนองตะครอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030115 วัดกัลยาณธรรมาราม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030113 บ้านสันติสุข

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030119 บ้านปากช่อง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030120 บ้านหนองแวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030122 บ้านหนองตาเยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030123 บ้านหนองหว้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030114 บ้านน้อยหนองหว้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030124 บ้านบาระแนะ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030125 บ้านราษฎร์รักแดน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030126 บ้านแท่นทัพไทย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31030127 บ้านผไทรวมพล

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31032012 ร่วมจิตต์วิทยา

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31032013 ละหานทรายวิทยา

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ละหานทราย 31032014 ตาจงพิทยาสรรค์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030076 อนุบาลหนองก่ี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030093 บ้านหนองก่ีประชาสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030068 ชุมชนบ้านดอนอะราง



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030069 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030070 บ้านโนนขี้เหล็ก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030077 บ้านหนองก่ีสุขสําราญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030081 บ้านบุกระสัง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030079 บ้านสระขุด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030080 ไตรคาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030082 บ้านหนองมัน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030083 บ้านสระสะแก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030071 บ้านคูขาดน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030090 วัดเย้ยปราสาท

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030091 บ้านขามน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030063 บ้านสะเดาหวาน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030064 บ้านหนองหว้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030092 บ้านหนองตาดํา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030084 บ้านสระขาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030072 บ้านหนองกราด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030087 บ้านหนองไผ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030088 บ้านนาจาน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030074 บ้านลุงขี้หนู

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030089 จตุคามราษฎร์วิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030085 บ้านโคกกระชาย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030078 บ้านหนองหัวหมู

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030086 บ้านหนองม่วง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030059 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030060 บ้านโคกลอย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030065 บ้านสระตะเคียน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030061 บ้านตะกรุมทอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030062 บ้านโนนพะไล

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030066 บ้านโคกสูงคูขาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31032010 หนองก่ีพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ หนองก่ี 31032011 เมืองโพธ์ิชัยพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030139 อนุบาลปะคํา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030142 บ้านสุขสําราญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030144 บ้านหูทํานบ



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030145 บ้านหนองต้อ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030138 บ้านทุ่งไผ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030136 บ้านกองพระทราย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030137 บ้านโคกง้ิว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030134 บ้านไทยเจริญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030135 บ้านโคกสมบูรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030133 บ้านโคกลอย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030140 บ้านหนองนํ้าขุ่น

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030128 บ้านเทพพัฒนา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030129 บ้านปล้ืมพัฒนา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030130 บ้านหินโคน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030131 บ้านโคกเขาพัฒนา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ ปะคํา 31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ปะคํา 31032016 ไทยเจริญวิทยา

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ ปะคํา 31032017 ปะคําพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030156 อนุบาลหนองหงส์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030167 บ้านศรีม่วงแดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030168 บ้านโนนสูงน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030169 บ้านศรีภูมิ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030166 บ้านกระเบื้อง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030146 บ้านไทยสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030147 บ้านหนองบัวลี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030155 บ้านหนองกวางทอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030164 วัดโนนศรีคูณ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030165 บ้านห้วยก้อม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030162 บ้านหนองกก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030163 บ้านไทรออ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030161 บ้านนายาวสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030157 เบญจมาศกุญชร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030158 บ้านหนองโคลน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030160 บ้านหนองเต่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030149 บ้านขามเสม็ดบํารุง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030150 บ้านชุมแสง



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030151 บ้านหนองตะคร้อ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030152 บ้านโคกปราสาท

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030153 บ้านหนองย่างหมู

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030154 บ้านฝ้าย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030171 วัดห้วยหิน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030172 บ้านหนองเพชร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030173 บ้านโนนง้ิวตลาดใหม่สามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030175 บ้านสําราญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31030174 บ้านโพธ์ิทอง

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31032018 หนองหงส์พิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ หนองหงส์ 31032019 ห้วยหินพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31030185 อนุบาลโนนสุวรรณ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31030177 บ้านโกรกแก้ว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31030178 วราวัฒนา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31030184 บ้านอุบลสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31030183 บ้านขลุงไผ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31030182 บ้านทุ่งจังหัน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31030181 บ้านดอนสมบูรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31030180 บ้านม่วงงาม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ โนนสุวรรณ 31032021 สามัคคีพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030186 อนุบาลโนนดินแดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030196 บ้านส้มป่อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030189 บ้านคลองหิน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030195 บ้านน้อยสะแกกวน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030192 บ้านลํานางรอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030193 บ้านหนองเสม็ด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030194 บ้านคลองโป่ง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030188 บ้านซับคะนิง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31030190 บ้านหนองบอน

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ โนนดินแดง 31032022 ร่มเกล้า



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030204 วัดอัมภาราม (เท่ิงอนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030216 บ้านตะโก"วันครู 2501"

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030202 บ้านดอนไม้ไฟ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030214 บ้านโคกยาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030213 บ้านเขว้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030203 บ้านบัวตะเคียน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030200 บ้านส่ีเหล่ียม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030215 ไทยรัฐวิทยา 90

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030205 บ้านถาวร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030208 บ้านยายคํา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030206 ไทยรัฐวิทยา 26

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030209 วัดสุขสําราญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030211 บ้านโนนศิลา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030212 บ้านโนนทอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31030207 บ้านโคกสําราญหินลาดพัฒนา

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 31032023 พนมรุ้ง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040001 บ้านกอกโคกวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040002 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040003 บ้านจิก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040004 บ้านโสกแต้

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040005 อนุบาลคูเมือง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040038 บ้านดงเค็ง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040039 บ้านหนองหว้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040014 บ้านตูม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040008 บ้านปะคําดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040009 บ้านโนนเจริญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040010 วัดบ้านสําราญราษฎร์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040015 บ้านหนองกระทุ่ม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040011 บ้านหนองดุม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040012 บ้านหนองตาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040042 บ้านคูบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040043 วัดบ้านโนนมาลัย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040044 บ้านโศกนาคท่าม่วง



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040045 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040016 บ้านปะคําสําโรง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040017 บ้านสวายสอ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040013 บ้านหนองบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040027 บ้านเขว้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040028 บ้านโจด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040029 วัดบ้านปะเคียบ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040030 บ้านสระขี้ตุ่น

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040025 บ้านหนองบัวแดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040022 วัดบ้านเบาน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040023 บ้านวังปลัด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040040 ชุมชนบ้านหนองขมาร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040018 บ้านโนนกลาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040019 บ้านโนนเพกา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040020 บ้านแพ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040021 บ้านหนองนางดํา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040026 บ้านดงย่อ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040024 บ้านหนองขุนพรม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040031 บ้านพรสําราญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040032 วัดบัวทอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040033 บ้านโนนยานาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040034 บ้านหนองขวาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040035 ไตรคามศรีอนุสรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040046 บ้านหนองรัก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040047 บ้านตาหลํ่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040006 บ้านคูบอน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040041 บ้านหนองไทร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040007 บ้านหนองติ้ว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040048 บ้านสาวเอ้

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040036 บ้านสระปะคําถาวร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040049 บ้านหินเหล็กไฟ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040037 บ้านสระบัว

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ คูเมือง 31042001 คูเมืองวิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ คูเมือง 31042002 ตูมใหญ่วิทยา

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ คูเมือง 31042003 มัธยมพรสําราญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040066 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040064 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040065 วัดท่าเยี่ยม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040063 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040062 วัดธรรมประสิทธ์ิ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040061 วัดสระบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040053 บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040054 วัดสุวรรณาราม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040055 บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040067 วัดหงษ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040068 วัดวงษ์วารี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040056 บ้านเพียแก้ว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040057 วัดเทพรังสรรค์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040058 บ้านดอนตูม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040059 บ้านยางนกคู่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040060 บ้านแคน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040069 บ้านซาดศึกษา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040071 ชุมชนบ้านหายโศก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040051 บ้านบุ่งเบา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040070 วัดวรดิษฐ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040052 บ้านข่อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040072 บ้านดอน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040050 วัดโพธ์ิ

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31042005 พุทไธสง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040116 บ้านสตึก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040098 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040102 บ้านหนองบัวเจ้าป่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040099 บ้านหนองม่วง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040100 บ้านหัวช้าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040101 บ้านโคกก่อง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040096 บ้านสระกอไทร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040117 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040118 บ้านยางนํ้าใส

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040119 บ้านคูขาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040097 บ้านดงยายเภา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040125 ชุมชนบ้านสะแก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040126 บ้านโนนค้อ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040127 วัดบ้านพลับ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040128 บ้านโคกเมือง



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040129 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040087 บ้านท่าเรือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040092 บ้านหนองครก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040108 บ้านร่อนทอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040109 บ้านเสม็ด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040110 บ้านขาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040111 บ้านปรือเกียน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040112 บ้านหนองนํ้าขุ่น

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040113 บ้านจะหลวย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040114 บ้านกระทุ่ม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040115 บ้านโคกสุพรรณ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040083 ชุมชนบ้านดอนมนต์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040084 บ้านนาลาว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040085 บ้านละกอ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040086 บ้านกุดนํ้าขุ่น

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040103 บ้านเมืองแก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040104 บ้านหนองเชือก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040123 บ้านปลัดมุม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040124 บ้านปากช่องสนามชัย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040105 บ้านหนองปลาแดก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040121 บ้านหนองแคน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040122 บ้านพงแขม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040120 บ้านตาโหงก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040106 บ้านหนองนกเกรียน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040107 บ้านหนองดุม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040094 บ้านทุ่งวัง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040095 บ้านหนองแวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040073 บ้านกระสัง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040074 บ้านหนองปุน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040088 บ้านท่าม่วง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040075 บ้านหนองยาง-หนองจาน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040090 บ้านโนนยาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040091 บ้านโนนธาตุ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040076 บ้านหญ้าคา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040089 บ้านสําโรงพิมาน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040093 บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040130 บ้านหนองใหญ่



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040131 บ้านหนองกับ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040132 บ้านหนองไผ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040077 บ้านตามา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040133 วัดบ้านสวายตางวน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040078 บ้านชุมแสง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040079 บ้านโคกสิงห์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040080 บ้านสระกุด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040081 บ้านเสม็ด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040082 บ้านหนองหัวควาย

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ สตึก 31042011 สตึก

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ สตึก 31042006 เมืองแกพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ สตึก 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ สตึก 31042008 สะแกพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ สตึก 31042010 ร่อนทองพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ สตึก 31042009 สมเสม็ดวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040138 ชุมชนบ้านนาโพธ์ิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040153 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040152 สามัคคีคุรุราษฏร์บํารุง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040139 วัดบุปผาราม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040140 บ้านโศกกะฐิน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040151 วัดชัยสมพร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040141 วัดท่าเรียบ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040150 ชุมชนบ้านนาแพง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040146 วัดทรงสุวรรณ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040147 วัดธาตุ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040148 บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040149 สามัคคีเทพอํานวย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040143 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040144 อมรสิริสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040142 วัดพนมวัน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040137 วัดสิริมงคล

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040134 วัดฤาษีสถิต

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040135 บ้านโคกกุง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040136 วัดโพธ์ิชัย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31040145 วัดสระทอง

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31042012 นาโพธ์ิพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ 31042013 อุดมอักษรพิทยาคม



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040171 วัดไพรงาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040157 บ้านหนองเรือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040172 วัดศรีสุนทร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040158 วัดสุคันธารมย์วัดสุคันธารมย์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040159 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040173 จุฬางกูรวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040174 วัดหลักศิลา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040169 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040154 วัดสมณาวาส

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040155 บ้านโนนไฮ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040156 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040160 วัดอิสาณ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040170 บ้านหนองไผ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040168 บ้านกม.ศูนย์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040163 บ้านทองหลาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040167 วัดสระจันทร์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040164 วัดพลสุวรรณ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040165 วัดเทพประดิษฐ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040166 วัดเทพรังษี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040161 วัดชายอรัญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040162 บ้านกอกดอนพยอม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040175 อนุบาลแคนดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040176 บ้านหนองการะโก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040177 วัดราษฏร์สามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040185 บ้านสระบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040186 บ้านซาดหัวหนองแคน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040187 บ้านหนองสรวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040188 บ้านง้ิว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040178 บ้านยางทะเล

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040179 บ้านโนนกลาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040180 บ้านกระทุ่มเครือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040181 บ้านดงพลอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040182 บ้านป่าหนาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040183 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040184 บ้านขามพิมาย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040189 บ้านตะแบงสามัคคี



#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040190 บ้านปอแดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040191 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040192 บ้านหนองหญ้าคา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040193 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040194 บ้านหัวฝาย

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ แคนดง 31042015 แคนดงพิทยาคม

#### สพม. เขต  32 บุรีรัมย์ แคนดง 31042016 ดงพลองพิทยาคม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010003 วัดชินวราราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010004 วัดบางนางบุญ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010005 วัดบางคูวัด

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010007 วัดบางเดื่อ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010022 วัดเทียนถวาย

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010019 วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010020 วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010015 วัดดาวเรือง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010013 วัดเวฬุวัน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010018 วัดโพธ์ิเล่ือน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010023 ชุมชนวัดเสด็จ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010016 วัดเปรมประชากร

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010008 วัดไพร่ฟ้า

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010017 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010010 วัดฉาง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010011 วัดโคก

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010012 วัดหงส์ปทุมาวาส

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010009 อนุบาลปทุมธานี

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010024 วัดรังสิต

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010025 สุลักขณะ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010026 วัดนาวง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010014 วัดบางพูน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010001 วัดบางกุฎีทอง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010002 ชุมชนวัดบางกะดี

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010021 ขจรทรัพย์อํารุง

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13012001 ปทุมวิไล

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13012002 คณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13012003 ปทุมธานี (นันทมุนีบํารุง)

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13012004 หอวัง ปทุมธานี

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010052 วัดพืชนิมิตร



#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010053 วัดคุณหญิงส้มจีน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010054 วันครู 2502

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010055 ชุมชนวัดบางขัน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010056 คลองหน่ึง(แก้วนิมิตร)

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010050 บุญค้มราษฎร์บํารุง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010051 จารุศรบํารุง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010049 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010039 วัดสว่างภพ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010040 วัดมงคลพุการาม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010041 วัดตะวันเรือง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010042 บึงเขาย้อน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010043 วัดเพิ่มทาน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010057 คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010058 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010059 บางชวดอนุสรณ์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010060 วัดศิริจันทราราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010038 ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010029 ปากคลองสอง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010030 ลําสนุ่น

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010031 สังข์อ่ําวิทยา

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010032 คลองสอง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010033 วัดกล้าชอุ่ม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010034 สามัคคีราษฎร์บํารุง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010035 วัดเกิดการอุดม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010036 วัดกลางคลองสาม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010037 บ้านบึง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010044 วัดมูลเหล็ก

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010045 เจริญวิทยา

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010047 วัดผลาหาร

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010048 ล้ินจ่ีอุทิศ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010046 วัดหว่านบุญ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010027 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี คลองหลวง 13010028 วัดอู่ข้าว

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี คลองหลวง 13012007 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี คลองหลวง 13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี คลองหลวง 13012006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010072 ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร



#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010073 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010074 วัดลาดหลุมแก้ว

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010062 บ้านคลองเจ้าเมือง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010063 คลองพระอุดม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010075 บ้านคลองขวางบน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010076 วัดบัวขวัญ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010078 ชุมชนวัดหน้าไม้

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010079 คลองลาดช้าง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010080 วัดเนกขัมมาราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010081 สว่างราษฏร์บํารุง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010082 คลองลากค้อน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010083 สามวาวิทยา

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010077 วัดสุทธาวาส

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010069 วัดลํามหาเมฆ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010064 วัดสุวรรณจินดาราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010066 วัดจันทาราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010067 บางโพธ์ิใหม่

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010068 คลองบางโพธ์ิ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010070 วัดบ่อเงิน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010065 วัดบ่อทอง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13010071 สังฆรักษ์บํารุง

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13012008 บัวแก้วเกษร

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 13012011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010089 ศาลาพัน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010090 วัดเมตารางค์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010099 วัดสองพี่น้อง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010093 วัดท้ายเกาะ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010094 วัดเชิงท่า

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010086 วัดสามัคคิยาราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010096 ส่ีแยกบางเตย

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010105 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010106 วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ)

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010104 วัดบางเตยใน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010087 วัดสหราษฏร์บํารุง(วงษ์กล้าแข็ง)

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010088 คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)



#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010097 สุเหร่าใหม่เจริญ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010098 บางโพธ์ิเหนือ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010084 วัดบางนา

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010085 ชุมชนวัดไก่เตี้ย

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010107 วัดสะแก

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010101 วัดปทุมทอง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010102 วัดถั่วทอง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010103 คลองบ้านพร้าว

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010092 วัดบ้านพร้าวใน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี สามโคก 13010091 วัดบัวหลวง

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี สามโคก 13012013 ชัยสิทธาวาส

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี สามโคก 13012014 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ธัญบุรี 13020001 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ธัญบุรี 13020002 วัดสระบัว

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ธัญบุรี 13020011 วัดอัยยิการาม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ธัญบุรี 13020005 วัดขุมแก้ว

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ธัญบุรี 13020010 วัดนาบุญ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ธัญบุรี 13020009 ธัญญสิทธิศิลป์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ธัญบุรี 13020003 วัดมูลจินดาราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ธัญบุรี 13020004 วัดเขียนเขต

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ธัญบุรี 13020006 วัดแสงสรรค์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ธัญบุรี 13020007 ทองพูลอุทิศ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ธัญบุรี 13020008 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี ธัญบุรี 13022003 ธัญบุรี

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี ธัญบุรี 13022001 ธัญรัตน์

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี ธัญบุรี 13022002 สายปัญญารังสิต

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020038 วัดลาดสนุ่น

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020039 วัดโพสพผลเจริญ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020061 วัดคลองชัน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020062 วัดกลางคลองส่ี

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020060 วัดปัญจทายิกาวาส

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020049 วัดแจ้งลําหิน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020041 วัดประยูรธรรมาราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020050 วัดประชุมราษฏร์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020051 วัดเกตุประภา

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020046 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020048 สหราษฎร์บํารุง



#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020065 วัดธัญญะผล

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020066 เจริญดีวิทยา

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020068 วัดดอนใหญ่

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020069 วัดลานนา

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020067 วัดสมุหราษฎร์บํารุง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020052 วัดสุวรรณ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020053 วัดพิรุณศาสตร์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020054 กลางคลองสิบ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020055 วัดทศทิศ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020056 วัดอดิศร

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020057 ชุมชนวัดทําเลทอง

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020063 วัดมงคลรัตน์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020064 วัดชัยมังคลาราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020058 วัดพืชอุดม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020059 วัดนิเทศน์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020042 วัดโสภณาราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020043 รวมราษฎร์สามัคคี

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020044 ร่วมจิตประสาท

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี ลําลูกกา 13020045 ร่วมใจประสิทธ์ิ

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี ลําลูกกา 13022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี ลําลูกกา 13022006 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี ลําลูกกา 13022007 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี ลําลูกกา 13022008 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครธ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020031 แสนจําหน่ายวิทยา

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020029 วัดปทุมนายก

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020030 อยู่ประชานุเคราะห์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020012 วัดนพรัตนาราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020032 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020033 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บํารุง)

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020034 นิกรราษฎร์บูรณะ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020035 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020036 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020013 แสนช่ืนปานนุกูล

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020014 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020015 วัดจตุพิธวราวาส

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020037 วัดโปรยฝน

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020016 วัดราษฎรบํารุง



#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020017 วัดเจริญบุญ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020027 ชุมชนบึงบา

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020028 วัดแสงมณี

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020018 วัดจุฬาจินดาราม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020019 หิรัญพงษ์อนุสรณ์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020020 วัดศรีคัคณางค์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020021 วัดสุขบุญฑริการาม

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020022 วัดสอนดีศรีเจริญ

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020026 ศาลาลอย

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020023 วัดพวงแก้ว

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020024 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์

#### สพป.ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี หนองเสือ 13020025 วัดศรีสโมสร

#### สพม. เขต   4 ปทุมธานี หนองเสือ 13022004 หนองเสือวิทยาคม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010016 วัดปากคลองเกลียว

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010017 บ้านท่าฝาง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010019 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010020 บ้านคอกช้าง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010021 บ้านหนองปุหลก

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010022 บ้านยุบพริก

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010023 บ้านคลองชายธง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010024 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010029 บ้านบึง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010030 บ้านคั่นกระได

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010031 บ้านอ่าวน้อย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010026 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010035 บ้านย่านซ่ือ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010036 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010037 สามัคคีร่วมจิต

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010038 วังมะเดื่อ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010039 ประชาบูรณะวิทยา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010040 หาดสนุกราษฏร์บํารุง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010027 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010032 บ้านหนองเสือ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010033 บ้านหนองยายเอม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010001 บ้านหนองกก

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010002 บ้านทุ่งเคล็ด

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010025 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)



#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010034 เนินแก้ววิทยาคาร

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010005 ด่านสิงขร

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010006 อุดมราชภักดี

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010007 บ้านทางหวาย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010008 บ้านหนองหิน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010009 บ้านคลองวาฬ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010010 บ้านหว้ากอ (มิตรภาพท่ี72)

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010011 บ้านห้วยใหญ่

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010012 เศรษฐพานิชวิทยา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010013 พัฒนาประชานุเคราะห์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010014 บ้านห้วยนํ้าพุ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77010015 ประชารังสรรค์

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77012001 ประจวบวิทยาลัย

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77012002 อ่าวน้อยวิทยานิคม

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77012003 หว้ากอวิทยาลัย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010058 บ้านเนินดินแดง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010059 ประชาพิทักษ์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010060 บ้านห้วยยางมิตรภาพท่ี 35

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010061 บ้านทุ่งยาว

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010056 บ้านไร่ใน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010057 บ้านหินเทิน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010047 บ้านหนองพิกุล

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010048 วัดทุ่งประดู่

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010049 อนุบาลทับสะแก

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010050 บ้านดอนทราย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010051 ประชาราษฏร์บํารุง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010052 สมาคมเลขานุการสตรี 2

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010041 บ้านพุตะแบก

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010042 วัดทุ่งกลาง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010043 บ้านดอนใจดี

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010044 บ้านมะเดื่อทอง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010053 บ้านเหมืองแร่

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010045 วัดนาหูกวาง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010046 วัดนาล้อม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010054 บ้านทุ่งตาแก้ว

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010055 อ่างทองพัฒนา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010062 บ้านอ่างทอง



#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010063 บ้านสีดางาม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010064 บ้านวังยาง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010065 วัดหนองหอย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77010067 บ้านหนองมะค่า

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77012004 ทับสะแกวิทยา

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก 77012005 ห้วยยางวิทยา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010092 วัดถ้ําคีรีวงศ์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010089 บ้านหนองมงคล

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010090 บ้านดอนสูง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010101 บ้านดอนสําราญ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010091 บ้านหนองระแวง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010087 วัดธงชัยธรรมจักร

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010088 วัดดอนยาง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010080 บ้านยางเขา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010081 บ้านหนองหญ้าปล้อง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010076 บ้านมรสวบ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010077 บ้านเขามัน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010078 สมาคมเลขานุการสตรี 1

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010079 บ้านหนองจันทร์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010074 ไตรกิตทัตตานนท์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010075 บ้านดงไม้งาม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010102 บ้านอ่าวยาง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010068 บ้านห้วยทรายขาว

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010069 บ้านดอนทอง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010070 วัดนาผักขวง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010071 บ้านถ้ําเขาน้อย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010072 บ้านดอนสง่า

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010100 บ้านท่าขาม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010095 บ้านหินกอง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010096 บ้านชะม่วง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010097 บ้านสวนหลวง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010099 บางสะพาน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010098 บ้านห้วยแก้ว

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010073 อนุบาลบางสะพาน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010104 บ้านวังนํ้าเขียว

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010106 บ้านทุ่งเชือก

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010107 บ้านดอนสํานัก



#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010082 บ้านวังยาว

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010083 บ้านทองมงคล

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010084 บ้านราษฏร์ประสงค์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010085 บ้านธรรมรัตน์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010105 ธนาคารออมสิน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010103 บ้านคลองลอย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77010086 บ้านในล็อค

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77012006 บางสะพานวิทยา

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77012007 ธงชัยวิทยา

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77012008 ชัยเกษมวิทยา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน 77012009 โสตศึกษาเทพรัตน์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010124 บ้านบางสะพานน้อย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010125 วัดดอนตะเคียน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010126 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010122 บ้านหนองฆ้อง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010123 บ้านทุ่งไทร

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010127 บ้านทุ่งกระโตน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010128 บ้านหนองห้วยฝาด

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010119 บ้านห้วยสัก

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010120 บ้านทุ่งสีเสียด

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010121 บ้านทรายทอง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010113 บ้านไชยราช

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010114 อนุบาลบางสะพานน้อย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010108 มูลนิธิศึกษา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010109 บ้านไร่บนสามัคคี

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010110 บ้านบางเจริญ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010111 บ้านทองอินทร์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010112 บ้านช้างเผือก

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010129 วัดเขาราษฎร์บํารุง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010130 บ้านปากแพรก

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010115 บ้านบางเบิด

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010116 บ้านฝ่ังแดง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77010117 วัดกํามะเสน

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย 77012010 บางสะพานน้อยวิทยาคม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020016 สามแยกป่าถล่ม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020017 บ้านป่าถล่ม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020018 บ้านสามกระทาย



#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020019 บ้านดอนกลาง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020020 บ้านสําโหรง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020007 บ้านหนองหมู

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020021 บ้านรวมไทย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020022 บ้านโป่งกะสัง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020024 บ้านยางชุม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020025 ดีมากาเร็ดฟุลเลอร์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020026 บ้านไร่บน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020027 บ้านหาดขาม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020023 บ้านหนองเกด

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020001 บ้านหนองกระทิง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020002 วัดกุยบุรี

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020003 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020004 บ้านบน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020005 บ้านหนองตาเสือ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020010 บ้านปากเหมือง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020011 บ้านเขาแดง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020012 วัดทุ่งน้อย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020013 วัดดอนยายหนู

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020014 บ้านดอนบ่อกุ่ม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020015 บ้านดอนมะขาม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020008 บ้านหนองเตาปูน

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77020009 บ้านหนองบัว

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77022001 กุยบุรีวิทยา

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี 77022002 ยางชุมวิทยา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020035 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020039 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บํารุง)มิตรภาพท่ี158

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020040 บ้านหนองหอย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020041 บ้านวังยาว

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020031 บ้านตําหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020047 บ้านหนองยิงหมี

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020048 บ้านหนองตาเย็น

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020045 บ้านห้วยพลับ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020046 บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020044 ชลประทานปราณบุรี

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020028 ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020036 บ้านปากนํ้าปราณ



#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020038 บ้านปรือน้อย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020033 บ้านหนองกา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77020034 วัดนาห้วย

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77022003 เมืองปราณบุรี

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77022004 ปากนํ้าปราณวิทยา

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020070 อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020052 บ้านหนองพรานพุก

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020071 บ้านวังโบสถ์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020053 บ้านทุ่งยาว

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020054 บ้านทับใต้

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020072 บ้านหนองเหียง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020073 บ้านหนองตะเภา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020049 บ้านห้วยมงคล

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020068 บ้านหนองซอ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020050 บ้านวังข่อย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020051 บ้านหนองไผ่

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020069 บ้านหนองคร้า

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020058 บ้านเนินพยอม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020062 โรตารี่กรุงเทพ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020057 บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020059 บ้านหนองพลับ

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020067 อานันท์

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020061 บ้านหนองกระทุ่ม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020063 บ้านคอกช้างพัฒนา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020055 บ้านห้วยไคร้

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020064 บ้านห้วยไทรงาม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020065 วไลย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77020066 ละเมาะ

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77022007 หัวหิน

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77022008 หัวหินวิทยาคม

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77022009 หนองพลับวิทยา

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน 77023001 นเรศวรห้วยผ้ึง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020097 บ้านพุน้อย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020098 บ้านพุใหญ่

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020099 บ้านหนองข้าวเหนียว

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020100 บ้านหัวตาลแถว



#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020095 บ้านบางปู

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020096 บ้านใหม่

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020089 บ้านลาดวิถี

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020090 บ้านหนองคาง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020091 บ้านเกาะนาน้อย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020092 บ้านหนองหญ้าปล้อง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020093 บ้านเขาโป่ง

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020094 วัดเกษตรกันทราราม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020074 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020075 บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020088 บ้านหนองขาม

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020087 บ้านเนินกรวด

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020077 บ้านหนองนํ้ากลัด

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020086 บ้านหนองเป่าปี่

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020085 บ้านศาลาลัย

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020079 บ้านหนองจิก

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020080 อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020081 บ้านเกาะไผ่

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020082 บ้านสิบสองหุ้น

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020083 บ้านหนองไทร

#### สพป.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77020084 บ้านนาวัลเปรียง

#### สพม. เขต  10 ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010005 วัดภักดีสุนทราวาส

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010006 ชุมชนบ้านขอนขว้าง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010008 บ้านดงบัง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010009 วัดนิโครธาวาส

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010010 ชุมชนวัดหนองจวง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010031 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010033 วัดบ้านยาง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010029 วัดบ้านพระ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010038 วัดโบสถ์วิทยา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010026 วัดหัวกรด

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010037 วัดบางคาง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010039 เมืองปราจีนบุรี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010027 วัดสามัคคีภิรมย์

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010014 วัดเลียบ(หร่ําวิทยานุกูล)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010015 วัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์)



#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010013 วัดหาดสะแก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010012 วัดลําดวน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010028 วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010040 อนุบาลปราจีนบุรี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010024 วัดทุ่งตะลุมพุก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010025 วัดประชาวาส

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010011 วัดโคกมะกอก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010022 วัดประสาธน์รังสรรค์

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010019 บ้านเนินหอม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010020 วัดเนินสูง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010017 วัดเนินไม้หอม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010018 บ่อแร่-ธารเลา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010016 บ้านห้วยเกษียร

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010001 วัดท้าวอู่ทอง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010003 บ้านหนองชะอม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010034 บ้านแหลมไผ่

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010004 บ้านแหลมหิน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25010035 บ้านหนองเต่า

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25012001 ปราจิณราษฎรอํารุง

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25012002 ปราจีนกัลยาณี

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25012003 อดุลศาสนกิจศึกษา

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25012005 ไทยรัฐวิทยา ๗

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 25012007 ศึกษาพิเศษปราจีนบุรี

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25012008 กบินทร์วิทยา

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25012009 ลาดตะเคียนราษฎร์บํารุง

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25012010 กบินทร์บุรี

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25012011 วังตะเคียนวิทยาคม

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25012012 วังดาลวิทยาคม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 25010256 อนุบาลศรีมโหสถ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 25010257 วัดสระมะเขือ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 25010249 วัดคู้ลําพัน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 25010258 วัดไผ่งาม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 25010255 วัดต้นโพธ์ิศรีมหาโพธิ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 25010252 วัดสระข่อย

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 25010253 วัดแสงสว่าง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 25010254 บ้านโคกพนมดี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 25010250 วัดหนองเกตุ



#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 25010251 บ้านโป่งตะเคียน

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ 25012026 ศรีมโหสถ

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี นาดี 25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี นาดี 25012016 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010165 อนุบาลวัดบ้านสร้าง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010178 วัดมูลเหล็ก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010179 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010175 วัดคลองเฆ่

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010156 วัดบางกระเบา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010157 ไผ่แถวอนุสรณ์

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010166 วัดหัวไผ่

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010167 วัดพิกุลวนาราม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010168 บ้านคลองบางไซ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010170 บ้านหนองงูเหลือม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010171 บ้านคลองสารภี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010177 ประชุมเขตศึกษา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010163 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010164 นิคมพัฒนา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010158 บ้านบางขาม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010155 วัดกระทุ่มแพ้ว

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010176 วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010161 ชุมชนวัดบางแตน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010162 บ้านปากคลองบางกระดาน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010172 วัดอินทาราม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010173 บ้านบางรุ่งโรจน์

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010174 วัดใหม่โพธ์ิเย็น

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25010160 วัดบางเตย

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25012018 ชิตใจช่ืน

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง 25012020 กระทุ่มแพ้ววิทยา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010203 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010201 อนุบาลประจันตคาม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010202 วัดดงไชยมัน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010195 บ้านหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010196 วัดเกาะมะไฟ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010180 วัดไชยมงคล

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010181 บ้านด่าน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010182 วัดเกาะลอย



#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010204 ชุมชนวัดบ้านโง้ง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010205 วัดโพธ์ิงาม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010206 วัดพรหมรังษีมิตรภาพท่ี 1

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010207 บ้านเขานันทา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010208 บ้านคลองแก้มชํ้า

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010209 วัดอินทร์ไตรย์

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010210 บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010211 บ้านทุ่งยาว

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010193 วัดดงบัง (ดงบังบํารุงวิทย์)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010194 วัดบ้านโนน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010189 วัดคําภู

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010215 วัดประสาทรังสฤษฎิ์

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010214 วัดประดิษฐาราม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010192 วัดศรีมงคล

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010183 วัดศรีสุทธาวาส

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010184 วัดหนองคุ้ม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010185 วัดทุ่งสบก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010186 วัดเนินสูง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010187 วัดใหม่กวางทอง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010188 วัดตะเคียนทอง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010197 วัดบุฝ้าย

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010198 บ้านว่านบ้านด่าน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010199 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010200 วัดขิงกระชาย

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010212 วัดหนองแก้ว

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25010213 วัดโคกเขื่อน

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25012021 ประจันตราษฎร์บํารุง

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25012022 สุวรรณวิทยา

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี ประจันตคาม 25012023 วัดพรหมประสิทธ์ิ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010220 บ้านดงกระทงยาม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010225 บ้านท่าตูม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010229 อนุบาลศรีมหาโพธิ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010233 วัดสัมพันธ์

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010228 วัดอรัญไพรศรี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010221 บ้านย่านนางว่ิง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010227 วัดบุพพาราม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010248 วัดลิรัญดอน



#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010244 หัวซาวิทยา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010245 ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010239 วัดหนองโพรง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010230 บ้านหนองกระทุ่ม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010240 บ้านโคกกระเจียว

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010241 วัดนพคุณทอง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010246 บ้านหนองปรือน้อย

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010247 วัดเนินผาสุก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010216 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010217 บ้านประพาส

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010218 บ้านวังทะลุ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010232 บ้านหว้าเอน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010222 บ้านโป่งไผ่

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010219 บ้านวังขอน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010223 วัดบุยายใบ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010224 วัดหลังถ้ําวิทยาคาร

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010234 วัดระเบาะไผ่

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010235 บ้านปรือวายใหญ่

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010236 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพท่ี 76

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010237 บ้านโป่งกะพ้อ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010231 บ้านหนองหอย

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010242 วัดหนองหูช้าง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010243 วัดโคกเจริญเนตร

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25010238 บ้านมาบเหียง

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25012024 ศรีมหาโพธิ

#### สพม. เขต   7 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 25012025 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010091 บ้านคลองร่วม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010041 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010042 วัดโคกป่าแพง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010043 บ้านหนองช้างลง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010124 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010048 บ้านโปร่งสะเดา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010049 บ้านเขาไม้แก้ว

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010050 บ้านคลองตาม่ัน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010044 บ้านชําโสม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010051 บ้านคลองเจ้าแรง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010080 บ้านโคกสว่าง



#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010125 บ้านปราสาท

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010087 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010088 บ้านโคกกระท้อน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010126 บ้านวังบัวทอง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010089 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010090 บ้านหนองตลาด

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010123 วัดหาดสูง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010052 บ้านนาคลองกลาง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010117 บ้านทด

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010118 บ้านโคกลาน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010119 บ้านโคกส้ัน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010120 บ้านคลองอุดม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010121 วัดโคกขี้เหล็ก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010122 วัดโคกอุดม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010081 บ้านโนนหัวบึง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010082 บ้านหนองปรือ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010083 บ้านตรอกปลาไหล

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010084 บ้านซ่ง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010085 วัดย่านรี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010086 บ้านเขาด้วน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010053 บ้านหนองประดู่

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010054 บ้านหนองหัวช้าง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010055 บ้านโนนสะอาด

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010056 บ้านหนองบัว

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010057 วัดศรีสุวรรณาราม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010058 วัดตันทาราม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010059 บ้านหนองอนามัย

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010098 วัดเกาะแดง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010064 บ้านหนองไผ่ล้อม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010065 บ้านหนองโดน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010066 วัดปากนํ้า

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010069 บ้านบุเส้ียว

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010070 บ้านพระปรง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010071 วัดวัฒนารังษี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010072 บ้านหนองนาใน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010075 อนุบาลกบินทร์บุรี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010076 บรรหารวิทยา



#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010077 บ้านไผ่

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010078 วัดราษฎร์รังษี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010074 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010045 บ้านนางเลง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010067 บ่อทองวิทยา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010092 วัดใหม่พรหมสุวรรณ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010093 บ้านหนองศรีวิชัย

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010094 วัดวังหวาย

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010095 บ้านหนองจิก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010096 วัดรัตนโชติการาม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010097 วัดรัตนชมภู

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010046 วัดปากแพรก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010114 บ้านวังกวาง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010115 บ้านวังดินสอ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010107 บ้านวังมะกรูด

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010116 บ้านเขาปูน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010108 บ้านเขาถ้ํา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010109 บ้านไทยเจริญ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010112 บ้านใหม่พัฒนา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010110 บ้านคลองสิบสอง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010113 บ้านคลองหันแดง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010111 บ้านโปร่งใหญ่

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010060 วัดเนาวรัตนาราม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010061 บ้านท่าอุดม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010062 บ้านหนองมันปลา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010063 วัดศรีสวัสดิ์

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010047 วัดสระดู่(บู่บํารุงวิทย์)

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010079 บ้านโคกหอม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010099 บ้านวังตะเคียน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010100 บ้านหนองคล้า

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010101 บ้านแก่ง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010102 วัดจันทรังษีถาวร

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010103 วัดเนินสูง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010068 บ้านกุงประชาสรรค์

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010104 บ้านเขากระแต

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010105 บ้านคลองระกํา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี 25010106 บ้านหนองหอย



#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010151 ชุมชนบ้านสําพันตา

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010154 วัดสารวนาราม

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010139 บ้านกระเดียง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010140 อนุบาลนาดี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010141 บ้านบุสูง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010142 บ้านโนนสูง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010143 บ้านโนนแสนสุข

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010153 บ้านโคกกระจง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010152 บ้านหนองแหน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010149 บ้านหนองสองห้อง

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010150 บ้านหนองตะแบก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010146 บ้านบุพราหมณ์

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010147 บ้าน ก.ม.80

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010148 บ้านทับลาน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010144 บ้านขุนศรี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010145 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010135 บ้านทุ่งแฝก

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010136 ชุมชนบ้านทุ่งโพธ์ิ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010127 บ้านท่าสะตือ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010128 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010129 บ้านราษฎร์เจริญ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010130 บ้านวังรี

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010131 บ้านแก่งดินสอ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010132 บ้านคลองมะไฟ

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010133 บ้านอุดมบรรพต

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010134 บ้านหินเทิน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010137 บ้านคลองตาหม่ืน

#### สพป.ปราจีนบุรี เขต ปราจีนบุรี นาดี 25010138 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010008 ชุมชนบ้านกรือเซะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010007 บ้านตันหยงลุโละ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010004 บ้านคลองมานิง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010003 บ้านสระมาลา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010001 บ้านกาแลบือซา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010002 ชุมชนบ้านกะมิยอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010014 บ้านปาเระ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010009 เมืองปัตตานี

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010010 บ้านกูวิง



#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010012 บ้านบานา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010013 บ้านจือโระ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010011 ชุมชนบ้านยูโย

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010005 ชุมชนบ้านตะลุโบะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010021 บ้านปะกาฮะรัง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010025 บ้านรูสะมิแล

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010026 อนุบาลปัตตานี

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010027 บ้านบางปลาหมอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010019 บ้านกือยา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010020 บ้านกอแลบีเละ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010028 บ้านสะบารัง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010023 ชุมชนบ้านปูยุด

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010024 บ้านรามง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010022 บ้านบาราเฮาะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010015 ชุมชนบ้านสะนิง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010016 บ้านลดา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010017 บ้านกาฮง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010018 บ้านปะกาลิมาปุโระ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94010006 บ้านจะรังบองอ

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี เมืองปัตตานี 94012002 เดชะปัตตนยานุกูล

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เมือง 94013001 ราชประชานุเคราะห์ 40

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010053 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010054 บ้านคาโต

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010052 บ้านคลองต่ํา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010040 บ้านบางมะรวด

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010041 บ้านท่าชะเมา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010042 บ้านบ่ออิฐ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010049 บ้านเตราะหัก

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010036 บ้านท่าข้าม

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010035 บ้านทุ่ง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010045 บ้านนอก

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010046 บ้านปุลามาวอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010047 บ้านหัวคลอง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010043 วัดศรีสุดาจันทร์

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010044 บ้านกลาง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010032 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)



#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010033 บ้านราวอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010034 บ้านคลอง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010037 บ้านท่านํ้า

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010038 บ้านท่านํ้าตะวันออก

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010039 บ้านท่านํ้าตะวันตก

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010029 วัดควน

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010030 วัดมหิงษาราม

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010056 บ้านเคียน

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010055 บ้านพ่อม่ิง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010048 บ้านนํ้าบ่อ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010050 บ้านท่าสู

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010051 บ้านบางหมู

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ปะนาเระ 94010031 บ้านมะรวด

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี ปะนาเระ 94012004 วุฒิชัยวิทยา

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี ปะนาเระ 94012003 ท่าข้ามวิทยาคาร

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010108 ชุมชนบ้านปาตา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010109 บ้านท่ากุน

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010140 บ้านดาโต๊ะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010110 บ้านท่าด่าน

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010139 บ้านตะโละสะมีแล

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010111 บ้านท่าพง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010138 บ้านบูดี

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010123 บ้านจาแบปะมิตรภาพท่ี 197

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010124 บ้านโต๊ะตีเต

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010125 บ้านบาโลย

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010112 บ้านยือริง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010113 บ้านตันหยงดาลอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010114 บ้านตือระ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010104 บ้านดูซงปาแย

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010101 บ้านมะปริง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010102 บ้านจะรัง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010103 บ้านตูเวาะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010135 บ้านหนองแรต

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010136 บ้านแบรอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010137 บ้านลางา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010134 ชุมชนบ้านสาบัน

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010118 บ้านใหม่



#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010119 บ้านตาลีอายร์

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010117 บ้านบากง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010105 บ้านตะโละ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010106 ชุมชนวัดป่าศรี

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010132 บ้านยามูเฉลิม

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010127 บ้านปุลากง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010121 บ้านบางปู

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010122 บ้านบือเจาะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010120 ชุมชนบ้านตาแกะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010116 บ้านฝาง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010115 บ้านเฑียรยา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010133 บ้านมูหลง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010107 ชุมชนวัดปิยาราม

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010126 บ้านตาหมน

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010128 บ้านตันหยง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010129 บ้านดาลอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010130 บ้านชะเอาะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี ยะหริ่ง 94010131 ยะหริ่ง

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี ยะหริ่ง 94012007 สุวรรณไพบูลย์

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020044 บ้านคอลอตันหยง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020045 บ้านกาแลกุมิ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020046 บ้านตลาดนัดต้นสะท้อน

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020047 บ้านโคกโตนด

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020050 บ้านเปียะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020051 บ้านบาโงกาเซาะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020052 บ้านโคกหมัก

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020057 บ้านปรัง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020058 บ้านเกาะหม้อแกง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020059 บ้านท่ายามู

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020060 บ้านบางราพา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020061 บ้านท่ากําชํา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020069 บ้านบางทัน

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020070 บ้านดอนนา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020071 รัชดาภิเษก

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020072 บ้านตลาดนัดคลองขุด

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020073 บ้านสายหมอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020074 บ้านแคนา



#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020076 บ้านกาหยี

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020062 บ้านตันหยงเปาว์

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020063 วัดสุวรรณากร

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020064 บ้านควนดิน

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020065 บ้านปะแดลางา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020066 บ้านไผ่มัน

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020067 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020068 บ้านควนคูหา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020077 พัฒนศึกษา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020080 บ้านนํ้าดํา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020078 บ้านค่าย

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020079 บ้านยาบี

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020082 บ้านคลองช้าง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020084 บ้านทุ่งโพธ์ิ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020053 วัดมุจลินทวาปีวิหาร

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020054 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020055 บ้านปะกาลือสง

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020056 บ้านปากบางตาวา

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020075 วัดสถิตย์ชลธาร

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020048 บ้านดอนรัก

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020049 บ้านปะกาจินอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020042 บ้านเกาะเปาะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020043 บ้านใหม่

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94020083 บ้านมะพร้าวต้นเดียว

#### สพป.ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี หนองจิก 94010153 พระราชดําริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020005 บ้านโคกโพธ์ิ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020006 บ้านสามยอด

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020007 บ้านท่าคลอง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020008 บ้านทุ่งยาว

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020037 บ้านนาค้อกลาง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020038 บ้านดอนเค็ด

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020009 บ้านโคกต้นสะตอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020041 วัดมะกรูด

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020019 บ้านนาเกตุ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020020 บ้านคลองช้าง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020021 บ้านควนลาแม

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020022 บ้านบาโงฆาดิง



#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020023 บ้านชะเมา

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020039 บ้านนาค้อใต้

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020031 วัดธนาภิมุข

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020032 บ้านคลองหิน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020033 บ้านโผงโผง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020034 บ้านบาเงง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020017 วัดอรัญวาสิการาม

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020001 บ้านควนโนรี

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020002 บ้านตุปะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020003 บ้านป่าไร่

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020004 วัดภมรคติวัน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020024 วัดนาประดู่

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020025 บ้านนาประดู่

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020026 บ้านควนประ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020027 บ้านยางแดง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020028 วัดนิคมสถิต

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020018 บ้านเกาะตา

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020029 วัดสุนทรวารี

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020030 บ้านล้อแตก

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020014 บ้านท่าเรือ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020015 บ้านควนแตน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธ์ิ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020012 วัดทรายขาว

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020011 บ้านควนลังงา

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020010 วัดบันลือคชาวาส

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020035 บ้านป่าบอน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94020036 บ้านนาค้อเหนือ

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94022002 โพธ์ิคีรีราชศึกษา

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี โคกโพธ์ิ 94022001 ราชมุนีรังสฤษฏ์

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา)

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020107 บ้านนํ้าใส

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020109 บ้านบูเกะกุง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020094 บ้านดูวา

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020095 บ้านถนน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020089 บ้านแขนท้าว



#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020108 บ้านเจาะบาแน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020102 บ้านปาลัส

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020103 บ้านด่าน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020104 บ้านบาละแต

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020110 บ้านสะกํา

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020111 บ้านกูบังบาเดาะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020087 บ้านกระหวะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020088 บ้านราวอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020092 บ้านตรัง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020093 บ้านเขาวัง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020096 บ้านมะหุด

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020097 บ้านควนหยี

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020098 บ้านบูดน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020099 บ้านบาโง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020091 บ้านคลองช้าง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020112 บ้านกูวิง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020113 บ้านสมาหอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020090 บ้านเกาะจัน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020085 บ้านกระเสาะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020086 บ้านลางสาด

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020100 บ้านปานัน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020114 บ้านบาตะกูโบ

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี มายอ 94022005 ศิริราษฏร์สามัคคี

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020152 บ้านยะรัง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020153 บ้านระแว้ง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020154 ต้นพิกุล

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020155 วัดเกาะหวาย

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020128 บ้านกระโด

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020144 ตลาดนัดบาซาเอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020136 บ้านบินยา

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020137 บ้านกาแลสะนอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020138 วัดโคกหญ้าคา

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020145 ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020146 บ้านต้นแซะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020127 ตลาดปรีกี

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020156 บ้านศาลาสอง



#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020157 บ้านสิเดะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020158 บ้านอีบุ๊

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020159 บ้านบากง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020160 บ้านอาโห

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020140 บ้านบูโกะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020141 บ้านบราโอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง)

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020150 บ้านต้นทุเรียน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020151 บ้านกรือเซะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020143 บ้านประจัน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020149 ชุมชนบ้านพงสตา

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020161 ชุมชนบ้านสะนอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020162 บ้านคางา

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020134 บ้านอินทนิล

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020135 ชุมชนบ้านต้นสน

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020129 บ้านสายชล

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020130 บ้านละหารยามู

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี ยะรัง 94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี ยะรัง 94022007 ประตูโพธ์ิวิทยา

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี ยะรัง 94022008 สะนอพิทยาคม

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี แม่ลาน 94020171 บ้านโคกเหรียง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี แม่ลาน 94020172 วัดป่าสวย

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี แม่ลาน 94020173 บ้านคลองทราย

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี แม่ลาน 94020163 บ้านต้นโตนด

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี แม่ลาน 94020164 บ้านวังกว้าง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี แม่ลาน 94020165 บ้านควนแปลงงู

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี แม่ลาน 94020166 บ้านม่วงเตี้ย

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี แม่ลาน 94020167 บ้านปลักปรือ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี แม่ลาน 94020168 บ้านคูระ

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี แม่ลาน 94020169 บ้านตันหยง

#### สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี แม่ลาน 94020170 วัดบุพนิมิต

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี แม่ลาน 94022009 แม่ลานวิทยา

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010062 บ้านเจาะกือแย

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010063 บ้านตะบิ้ง



#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010060 บ้านแซะโมะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010061 บ้านลานช้าง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010072 บ้านบาโงยือริง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010066 บ้านชะเมาสามต้น

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010067 บ้านบาโงมูลง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010057 บ้านปายอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010058 บ้านโตะบาลา

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010059 บ้านละอาร์

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010064 บ้านกะลาพอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010065 บ้าน? ือดัง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010079 บ้านจะเฆ่

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010080 วัดโบกขรณี

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010081 ชุมชนบ้านแป้น

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010082 บ้านละหาร

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010069 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010068 บ้านพอเหมาะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010073 บ้านบือเระ

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010078 ชุมชนวัดถัมภาวาส

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010074 บ้านบน

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010075 บ้านบาเลาะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010076 บ้านทุ่งเค็จ

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010077 บ้านจ่ากอง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010070 ชุมชนบ้านบางเก่า

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010071 บ้านป่าทุ่ง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010085 ชุมชนบ้านมะนังดาลํา

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010086 บ้านป่าม่วง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010083 บ้านกาหงษ์

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010084 บ้านทุ่งกินนร

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010087 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพท่ี 113

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010088 บ้านช่องแมว

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010089 บ้านวังไชย

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี สายบุรี 94012005 สายบุรี(แจ้งประชาคาร)

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ไม้แก่น 94010096 บ้านโคกนิบง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ไม้แก่น 94010097 บ้านปลักแตน

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ไม้แก่น 94010090 บ้านป่าไหม้

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ไม้แก่น 94010091 บ้านละเวง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ไม้แก่น 94010092 บ้านรังมดแดง



#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ไม้แก่น 94010095 วัดสารวัน

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ไม้แก่น 94010093 บ้านตะโละไกรทอง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ไม้แก่น 94010094 บ้านท่าช้าง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ไม้แก่น 94010098 วัดโชติรส

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ไม้แก่น 94010100 บ้านกระจูด

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี ไม้แก่น 94012006 ไม้แก่นกิตติวิทย์

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020124 บ้านโต๊ะชูด

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020126 บ้านบือจะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020120 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020121 บ้านมะนังยง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020122 บ้านเขาดิน

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020118 บ้านปากู

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020119 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020123 บ้านพิเทน(วันครู 2502)

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020125 บ้านตือเบาะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020115 บ้านแลแวะ

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020116 บ้านตะโละแมะนา

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94020117 บ้านนํ้าดํา

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี ทุ่งยางแดง 94022006 ทุ่งยางแดงพิทยาคม

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010141 บ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์"

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010142 บ้านกะรุบี

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010143 บ้านบาโงยือแบ็ง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010144 บ้านอุแตบือราแง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010145 บ้านตะโละดารามัน

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010146 บ้านบีติง

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010147 บ้านบือแต

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010148 บ้านปล่องหอย

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010149 บ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ)

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010150 บ้านมะกอ

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010151 บ้านมะแนดาแล

#### สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี กะพ้อ 94010152 บ้านโลทู

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี กะพ้อ 94012008 วังกะพ้อพิทยาคม

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี หนองจิก 94022003 ปทุมคงคาอนุสรณ์

#### สพม. เขต  15 ปัตตานี หนองจิก 94022004 ยาบีบรรณวิทย์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010009 วัดไผ่

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010032 วัดหันตรา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010033 วัดดุสิดาราม



#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010020 วัดพระญาติการาม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010021 วัดประดู่ทรงธรรม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010022 วัดใหญ่ชัยมงคล

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010006 วัดพนัญเชิง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010001 วัดทรงกุศล

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010031 วัดพุทไธศวรรย์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010030 พรพินิตพิทยาคาร

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010016 วัดทําใหม่

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010018 วัดช้าง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010019 วัดปากกราน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010003 ประชาสามัคคี

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010004 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010012 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010017 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010011 วัดกษัตราธิราช

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010010 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010023 สุดินสหราษฎร์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010014 ปฐมวิทยาคาร

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010015 วัดกุฎีลาย

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010025 วัดช้างใหญ่

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010026 วัดตูม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010007 ประตูชัย

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010005 วัดกลางคลองสระบัว

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010024 ลุมพลีชนูปถัมภ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010029 ตําหนักเพนียด

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14010027 วัดสว่างอารมณ์

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14012001 อยุธยาวิทยาลัย

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14012003 อยุธยานุสรณ์

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 14012004 ปากกรานพิทยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010040 วัดสะตือ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010038 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010039 วัดหัวหิน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010034 วัดบัวงาม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010035 วัดจําปา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010045 วัดเทพคันธาราม



#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010044 วัดแค

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010051 วัดศาลาลอย"ราษฏร์รังสรรค์"

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010036 วัดจงกลณี (ประสิทธ์ิวิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010053 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010054 บ่อแร่

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010056 วัดทุ่งมน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010057 วัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์"

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010042 ชุมชนวัดบ้านร่อม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010043 วัดดอนประดู่

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010046 วัดสามเรือน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010047 วัดโพธ์ิเอน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010048 วัดบึง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010049 วัดวังแดงเหนือ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010052 วัดนางคุ่ม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14010037 วัดสฎางค์

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14012005 ท่าเรือ

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาท่าเรือ 14012006 ท่าหลวงวิทยานุกูล

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010075 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010060 วัดมเหยงค์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010061 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010072 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010073 วัดสํามะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บํารุง)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010074 วัดปรีดาราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010068 วัดลาย (ทวีปัญญา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010062 วัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010063 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010070 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010069 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010071 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010058 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010059 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010065 วัดโพธ์ิทอง (วาสนานุกูล)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010066 วัดราษฎร์บําเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010067 วัดบ้านดาบ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010076 วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบํารุงประชาวิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14010077 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บํารุง)

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14012007 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา



#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยานครหลวง 14012008 ท่าช้างวิทยาคม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010094 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010104 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010093 วัดแก้วตา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010092 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010081 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010084 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010097 วัดอินกัลยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010098 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010091 วัดนาค

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010080 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010087 วัดโตนด (บุญช่ืนอุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010082 วัดศรีภวังค์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010083 วัดผ่ึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010095 วัดบ้านม้า

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010096 วัดโพธ์ิทอง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010108 วัดตลาด

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010109 วัดไก่

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010106 วัดดอกไม้

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010088 วัดเทพอุปการามฯ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010089 วัดเกาะเล่ิง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010078 วัดจอมเกษ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010099 วัดนนทรีย์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010100 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010085 วัดพระงาม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010086 วัดบางเดื่อ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010101 วัดม่วง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010102 วัดโพธ์ิหอม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14010103 วัดดาวคะนอง

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาบางปะหัน 14012009 บางปะหัน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบ้านแพรก 14010212 ชุมชนวัดสําพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบ้านแพรก 14010209 วัดเขียนลาย (ทองคําวิทยานุสรณ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบ้านแพรก 14010210 วัดท้าวอู่ทอง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบ้านแพรก 14010208 วัดโบสถ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบ้านแพรก 14010206 วัดนครโปรดสัตว์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบ้านแพรก 14010207 วัดไก่เตี้ย

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบ้านแพรก 14010211 โพธ์ิราษฎร์บํารุง



#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาบ้านแพรก 14012017 บ้านแพรกประชาสรรค์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010119 วัดภาชี

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010126 วัดเจริญธรรม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010110 วัดพระแก้ว โสภณประสิทธ์ิวิทยาคาร

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010124 วัดหนองบัว

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010123 วัดดอนกลาง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010122 วัดหัวคุ้ง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010121 วัดนาอุ่น

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010125 วัดอุทการาม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010116 ตะโกดอนหญ้านาง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010117 วัดวิมลสุนทร

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010133 วัดหนองเป้า

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010131 วัดหนองเครือบุญ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010127 ชุมชนวัดระโสม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010128 วัดมาบโพธ์ิ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010129 วัดผดุงธรรม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010130 วัดหนองนาง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010112 ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010113 วัดโคกกรวด

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010114 วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล"

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาภาชี 14010115 บ้านดอนข่อย

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาภาชี 14012010 ภาชี

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010205 วัดปากคลอง (ประชามหาราช)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010195 วัดนํ้าเต้า

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010203 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010201 ชุมชนวัดสุเมธ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010189 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010196 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010191 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010204 วัดโพธ์ิ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010202 วัดกระโจมทอง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010197 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010193 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010199 วัดโพธ์ิประสิทธ์ิ (วิบูลย์บํารุง)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยามหาราช 14010192 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยามหาราช 14012016 มหาราช"ประชานิมิต"

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010135 วัดศรีประชา



#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010136 วัดวงษ์สวรรค์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010137 กลางคลอง 27

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010159 คอตันคลอง 27

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010160 บ้านลําแดง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010152 จรูญกิมล้ีกิจจาทรอนุสรณ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010140 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010145 วัดศิวาราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010141 บ้านสร้าง (สําริต ภู่เงิน อนุสรณ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010142 บ้านบ่อตาโล่

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010143 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010144 มุสลิมบํารุง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010149 วัดบ้านช้าง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010150 บ้านกะทุ่มลาย

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010134 วัดธรรมจริยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010151 วังน้อยวิทยาภูมิ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010146 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010138 วัดยมนาตามธรรม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010139 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010153 วัดลาดทราย

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010154 วัดกุฎีประสิทธ์ิ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010155 วัดลําพระยา (แช่มช้อยวิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010156 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010157 วัดมณฑลประสิทธ์ิ (อาจธวัชประชานุกูล)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010158 สิทธิพยากรณ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010147 วัดพะยอม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14010148 ชลประทานอนุเคราะห์

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14012011 วิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาวังน้อย 14012012 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010184 วัดหนองไม้ซุง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010185 วัดสนามทองมิตรภาพท่ี 180

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010173 วัดพรานนก

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010175 วัดโพธ์ิสาวหาญ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010176 วัดโคกโพธ์ิ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010178 วัดดอนพุดซา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010179 วัดกุ่มแต้

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010183 บ้านคู้คด

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010170 วัดบ้านหีบ



#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010171 วัดนางชี

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010172 วัดไทรงาม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010180 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010181 บ้านข่อยโทน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010182 วัดหนองนํ้าส้ม (เจียนวิทยาคาร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010177 วัดสามบัณฑิต

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010186 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010187 วัดจําปา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010188 วัดโตนดเตี้ย

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010165 วัดโคกมะยม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010166 เชาวน์วัศ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010169 บ้านช้าง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010161 วัดสะแก

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010162 วัดโตนด

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010163 บ้านเป็ด

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010168 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บํารุง)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010164 วัดคานหาม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14010167 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14012013 อุทัย

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาอุทัย 14012014 หนองนํ้าส้มวิทยาคม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020172 วัดมฤคทายวัน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020173 วัดสุคนธาราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020174 วัดเทพมงคล

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020182 วัดดอนพัฒนาราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020176 วัดวังชะโด

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020183 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020184 คชเวกวิทยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020177 คอตัน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020178 วัดเศวตศิลาราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020179 วัดใหม่ต้านทาน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020180 วัดสามเพลง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020181 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020170 โคกตาพรหม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020171 วัดบางซ้ายนอก

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020169 วัดบางซ้ายใน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14020175 วัดฤกษ์บุญมี

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาบางซ้าย 14022013 บางซ้ายวิทยา



#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020029 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020016 สินสังวาลย์อุทิศ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020006 วัดศิริสุขาราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020007 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020031 วัดขุนจ่าธรรมาราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020030 วัดสุนทราราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020018 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020017 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020002 วัดกระแชง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020005 วัดอนุกุญชราราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020027 วัดสนามไชย

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020028 บางไทร

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020010 ศรีบางไทร

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020011 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020012 วัดเทพสนทวารี

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020021 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020014 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020013 วัดสง่างาม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020008 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020022 วัดโพธ์ิแตงใต้

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020009 บ้านเชียงรากน้อย

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020020 วัดทางยาว

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020023 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมย์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020024 วัดไม้ตราสมาชิการาม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020025 วัดเชิงเลน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14020026 วัดโบสถ์สมพรชัย

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาบางไทร 14022001 บางไทรวิทยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020047 วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020041 วัดโคก

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020042 วัดโบสถ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020043 วัดบางบาล

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020036 วัดบุญกันนาวาส

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020037 วัดไทรน้อย

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020035 วัดปราสาททอง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020055 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020056 วัดไผ่ล้อม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020033 วัดโพธ์ิ



#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020051 วัดแจ้ง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020053 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020038 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020039 วัดนํ้าเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020049 วัดขวิด

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020050 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020034 วัดอินทาราม (คําเทศวิทยาคาร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020054 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020044 ประชากรรังสฤษฏ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020032 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020046 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14020045 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาบางบาล 14022002 บางบาล

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020065 วัดตลาด (อุดมวิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020070 วัดบ้านกล้ิง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020071 วัดชีปะขาว

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020072 วัดศรีโพธ์ิ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020086 วัดยม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020085 วัดลาดระโหง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020075 เจ้าฟ้าสร้าง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020076 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020057 วัดเชิงท่า

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020079 วัดชุมพลนิกายาราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020080 ชุมชนวัดกําแพง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020078 ปราสาททองวิทยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020077 วัดโพธ์ิ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020058 วัดทําเลไทยโปรดสัตว์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020081 วัดบ้านสร้าง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020082 วัดทําใหม่

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020087 วัดสามเรือน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020061 ราษฎร์นิรมิตร

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020066 ราษฎร์บํารุง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020073 วัดขนอนบ้านกรด

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020074 วัดสุทธิรุจิราราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020083 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020084 เสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020062 เชียงรากน้อย



#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020063 วัดธรรมนาวา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020064 วัดเปรมปรีชา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020067 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020068 บ้านบางกระส้ัน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14020069 วัดบางเคียน

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14022003 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14022004 บางปะอิน

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาบางปะอิน 14022005 อุดมศีลวิทยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020104 วัดลาดชะโด

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020094 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020091 วัดดอนลาน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020103 วัดลําตะเคียน (วิริยศึกษา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020092 วัดตาลานเหนือ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020099 วัดโพธ์ิ (ผักไห่วิทยาคาร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020095 วัดบ้านแค

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020090 วัดโพธ์ิเผือก

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020105 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020101 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020102 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020106 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020107 วัดอมฤต (สิทธิประสิทธ์ิ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020088 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020089 วัดโคกทอง (บวรวิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020096 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุขป

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020097 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020098 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบํารุง)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020100 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14020093 วัดท่าดินแดง

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14022006 ผักไห่(สุทธาประมุข)

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14022007 ลาดชะโดสามัคคี

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาผักไห่ 14022008 วัดโพธ์ิผักไห่ (เวชพันธ์ุอนุสรณ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020129 หงสประภาสประสิทธ์ิ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020110 วัดราษฎร์ปุณณาราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020128 วัดราษฎร์บํารุง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020111 ประสิทธ์ิวิทยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020112 สามัคคีวิทยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020117 วัดบันลือธรรม(ลํากะประชารัฐ)



#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020118 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020119 ลาดบัวหลวง (น่ิมนวลอุทิศ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020115 วัดฉัตรทอง (เล่ือนประชานุกูล)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020116 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020113 วัดโสภณเจติการาม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020114 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020120 วัดอินทอารี(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020121 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธ์ิ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020108 รอซีดี

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020109 มาลาอีสงเคราะห์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020127 วิทยานนท์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020122 อุปลพันธ์ุโรจนประสิทธ์ิ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020123 วัดสุทธาวาส

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020130 วัดลาดประทุมคงคาราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020131 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020132 ลาดบัวหลวง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020124 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020125 วัดตรีพาราสีมาเขต

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14020126 สัตตปทุมบํารุง

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง 14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020161 วัดบ้านแพน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020162 วัดสามตุ่ม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020163 วัดคู้สลอด

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020153 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพท่ี 57)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020154 จุฬาราษฎร์วิทยา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020133 วัดเจ้าเจ็ดใน

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020136 วัดกลางคลองวัฒนาราม

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020145 บ้านแถววิทยาคาร

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020135 ชายนาพัฒนา (สําเนียง สนิทอุปถัมภ์)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020150 วัดกลาง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020151 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธ์ิ)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020152 วัดรางจระเข้

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020157 ลาดงาวิทยาคม (ปล่ัง ฤกษ์จารี)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020159 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020144 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020147 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020148 วัดโพธ์ิ (แจ่มวิทยาคาร)



#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020164 วัดหัวเวียง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020165 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยา)

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020166 วัดบันไดช้าง

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020167 วัดประดู่โลกเชษฐ์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020137 วัดไชยภูมิ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020138 วัดแก้วสุวรรณ

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020140 วัดจรเข้ไล่

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020139 วัดปิ่นแก้ว

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020155 วัดอู่ตะเภา

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020156 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์

#### สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต พระนครศรีอยุธยาเสนา 14020146 วัดหนองลําเจียก

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาเสนา 14022010 เสนา(เสนาประสิทธ์ิ)

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาเสนา 14022011 สาคลีวิทยา

#### สพม. เขต   3 พระนครศรีอยุธยาเสนา 14022012 ลาดงาประชาบํารุง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010048 ชุมชนบ้านแม่ใส

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010049 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010050 บ้านสันป่าถ่อน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010036 บ้านแม่นาเรือ

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010037 บ้านไร่

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010038 บ้านแม่นาเรือใต้

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010034 บ้านร่องคํา

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010035 บ้านสันป่าสัก

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010033 บ้านโซ้

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010001 บ้านจําป่าหวาย

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010002 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010030 บ้านห้วยเคียน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010031 บ้านแม่ต๋ําบุญโยง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010032 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010028 บ้านแม่กา

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010029 บ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ต๋ําน้อย

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010021 บ้านตุ่น

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010020 บ้านสันกว๊านทุ่งก่ิว

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010022 บ้านสันเวียงใหม่

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010024 บ้านสาง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010019 บ้านดอกบัว(ราษฏร์บํารุง)

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010009 บ้านต๋อม

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010053 บ้านต๋อมดง



#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010054 บ้านผาช้างมูบ

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010052 บ้านสันปูเลย

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010011 บ้านสันป่าม่วง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010013 บ้านต๊ําพระแล

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010004 ต๊ํา(อินโต-ประชานุเคราะห์)

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010014 บ้านต๊ําใน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010015 ชุมชนบ้านตุ้มท่า

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010016 บ้านต๊ําเหล่า

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010044 บ้านต๊ําดอนมูล

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010045 บ้านต๊ําม่อน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010003 บ้านต๊ําพระแล สาขาบ้านต๊ํากลาง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010040 บ้านห้วยบง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010041 บ้านป่าคา

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010043 บ้านแม่ปืม

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010039 บ้านภูเงิน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010026 บ้านใหม่

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010025 บ้านโป่ง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010012 บ้านร่องห้า

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010005 บ้านป่าแดงบุญนาค

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010007 บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010008 บ้านศาลา

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา เมืองพะเยา 56010051 อนุบาลพะเยา

#### สพม. เขต  36 พะเยา เมืองพะเยา 56012001 พะเยาพิทยาคม

#### สพม. เขต  36 พะเยา เมืองพะเยา 56012002 ฟากกว๊านวิทยาคม

#### สพม. เขต  36 พะเยา เมืองพะเยา 56012003 พะเยาประสาธน์วิทย์

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010065 บ้านดอกคําใต้

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010066 ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคําใต้)

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010076 บ้านร่องจว้า

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010061 บ้านสันโค้ง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010062 บ้านจําไก่

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010063 บ้านห้วยทรายเล่ือน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010077 อนุบาลดอกคําใต้(ชุมชนบ้านสันช้างหิน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010079 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010071 บ้านทุ่งหลวง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010072 บ้านสันจกปก

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010078 บ้านสันป่าหนาด

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010059 บ้านดง



#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010073 บ้านค่า

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010074 บ้านค่าบน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010086 ชุมชนบ้านห้วยลาน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010088 บ้านทุ่งต้นศรี

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010089 บ้านเนินสมบูรณ์

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010085 บ้านวังขอนแดง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010068 บ้านถ้ําประชานุเคราะห์

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010067 บ้านถ้ําประชาบํารุง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010080 บ้านปาง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010081 บ้านทุ่งกาไชย

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010082 บ้านโพธ์ิทอง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010083 บ้านปิน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010084 บ้านปินเหนือ

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010056 บ้านหนองหล่ม

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010057 บ้านแม่พริก

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010058 บ้านใหม่

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ดอกคําใต้ 56010069 บ้านปางงุ้น

#### สพม. เขต  36 พะเยา ดอกคําใต้ 56012004 ดอกคําใต้วิทยาคม

#### สพม. เขต  36 พะเยา ดอกคําใต้ 56012005 ถ้ําปินวิทยาคม

#### สพม. เขต  36 พะเยา ดอกคําใต้ 56012006 งําเมืองวิทยาคม

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010106 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010098 บ้านเหล่า

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010099 บ้านไร่อ้อย

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010105 บ้านป่าตึง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010094 บ้านดงอินตา

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010096 บ้านดงบุญนาค

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010107 ชุมชนบ้านแม่สุก

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010108 บ้านแม่จว้า

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010109 บ้านแม่จว้าใต้

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010112 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010110 บ้านสันขวาง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010113 บ้านป่าสักสามัคคี

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010114 บ้านทุ่งป่าข่า

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010115 เจริญใจ

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010091 บ้านสันต้นม่วง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010101 บ้านห้วยเจริญราษฏร์

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010102 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี



#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010103 บ้านหนองสระ

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010093 บ้านป่าแฝกเหนือ

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา แม่ใจ 56010116 บ้านป่าแฝกใต้

#### สพม. เขต  36 พะเยา แม่ใจ 56012007 แม่ใจวิทยาคม

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010117 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010118 อนุบาลภูกามยาว

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010119 บ้านแม่อิง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010124 บ้านสันป่าง้ิว

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010125 บ้านสันต้นผ้ึง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010120 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010121 บ้านร่องปอ

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010122 บ้านร้อง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010126 บ้านอิงโค้ง

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010127 บ้านห้วยแก้ว

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010128 บ้านม่วงคํา

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010129 บ้านกาดถี

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010130 บ้านสันต้นแหน

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010131 บ้านหนองลาว

#### สพป.พะเยา เขต 1 พะเยา ภูกามยาว 56010132 บ้านห้วยทรายขาว

#### สพม. เขต  36 พะเยา ภูกามยาว 56012008 ดงเจนวิทยาคม

#### สพม. เขต  36 พะเยา ภูกามยาว 56012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020021 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020024 บ้านปงสนุก

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020022 ชุมชนบ้านทุ่ง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020023 บ้านก่ิวแก้ว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020025 บ้านยางขาม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020026 บ้านหัวขัว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020027 บ้านฝ่ังหม่ิน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020003 บ้านจุน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020004 บ้านห้วยก้ัง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020010 บ้านธาตุขิงแกง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020011 บ้านแม่วังช้าง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020009 บ้านแม่ทะลาย

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020001 บ้านสร้อยศรี

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020002 บ้านดอนมูล

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020012 บ้านร่องย้าง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020013 บ้านเวียงลอ



#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020014 บ้านศรีเมืองชุม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020015 บ้านนํ้าจุน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020016 บ้านปางป้อม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020005 บ้านร่องแมด

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020006 บ้านสันหลวง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020007 บ้านห้วยไคร้

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020008 ชุมชนบ้านห้วยง้ิว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020017 บ้านพวงพยอม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020018 บ้านศรีจอมแจ้ง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020019 บ้านสักลอ

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56020020 บ้านสักทุ่ง

#### สพม. เขต  36 พะเยา จุน 56022001 จุนวิทยาคม

#### สพม. เขต  36 พะเยา จุน 56022002 พญาลอวิทยาคม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา จุน 56022003 ราชประชานุเคราะห์ 24

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020061 อนุบาลเชียงคํา(วัดพระธาตุสบแวน)

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020062 อนุบาลเชียงคําฯ สาขาบ้านแดนเมือง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020060 บ้านหย่วน(เชียงคํานาคโรวาท)

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020059 บ้านพระน่ังดิน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020057 บ้านไชยพรม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020058 บ้านปี้

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020029 บ้านวังเค็มใหม่

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020045 บ้านสบสา

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020030 บ้านดอนลาว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020046 บ้านโจ้โก้

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020031 บ้านปัว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020032 บ้านร่องค้อม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020048 บ้านใหม่ร่มเย็น

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020049 บ้านปางถ้ํา

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020047 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020053 บ้านต้นผ้ึง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020044 บ้านร่องส้าน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020054 บ้านคะแนง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020055 บ้านนํ้ามิน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020056 บ้านแฮะ

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020052 บ้านถ้ําผาลาด

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020033 บ้านปัวศรีพรม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020034 บ้านฝายกวาง



#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020064 บ้านทุ่งหล่ม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020063 บ้านแวนโค้ง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020050 บ้านทุ่งเย็น

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020051 บ้านสบทุ

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020035 บ้านแม่ต๋ํา

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020036 บ้านแวน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020039 ชุมชนบ้านเชียงบาน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020040 บ้านทุ่งมอก

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020041 บ้านปางวัว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020042 บ้านผาฮาว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020043 บ้านหัวทุ่ง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020037 บ้านสันปูเลย

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020038 บ้านปางมดแดง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020065 บ้านหนองบัวเงิน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020067 บ้านผาลาด

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020066 บ้านจําบอน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงคํา 56020068 ชัยชุมภู

#### สพม. เขต  36 พะเยา เชียงคํา 56022004 เชียงคําวิทยาคม

#### สพม. เขต  36 พะเยา เชียงคํา 56022005 ฝายกวางวิทยาคม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020069 บ้านไชยสถาน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020070 บ้านท่าม่าน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020071 ชุมชนบ้านหลวง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020072 บ้านหล่ายทุ่ง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020073 บ้านปงสนุก

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020076 อนุบาลเชียงม่วน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020074 บ้านป่าแขม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020075 บ้านบ่อเบี้ย

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020081 บ้านสระ

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020082 บ้านทุ่งหนอง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020083 บ้านท่าฟ้าเหนือ

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020078 บ้านท่าฟ้าใต้

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020080 บ้านทุ่งมอก

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา เชียงม่วน 56020079 บ้านนาบัว

#### สพม. เขต  36 พะเยา เชียงม่วน 56022006 เชียงม่วนวิทยาคม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020113 บ้านดู่

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020114 ชุมชนบ้านบอน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020115 บ้านหนุน



#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020116 บ้านม่วง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020117 บ้านบุญเรือง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020118 บ้านห้วยสิงห์

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020109 อนุบาลปง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020110 บ้านบุญยืน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020111 บ้านห้วยแม่แดง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020112 บ้านหมุ้น

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020108 บ้านหนองท่าควาย

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020084 บ้านวังบง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020094 บ้านสีพรม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020091 บ้านนาอ้อม สาขาบ้านห้วยขุ่น

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020095 บ้านป่าคา

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020096 บ้านใหม่พัฒนา

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020097 บ้านควรดง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020132 บ้านสบขาม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020131 บ้านนาอ้อม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020133 บ้านผาตั้ง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020134 บ้านนํ้าปุก

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020128 บ้านขุนกําลัง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020129 บ้านสันติสุข

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020090 บ้านนาอ้อม สาขาบ้านนํ้าแป้ง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020098 บ้านดอนแก้ว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020099 บ้านดอนเงิน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020100 บ้านหลวง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020101 บ้านดอนไชยป่าแขม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020102 บ้านหล่ายฝายแก้ว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020122 บ้านแม่ทาย

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020103 บ้านสันกลางนาดอ

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020104 บ้านหนองบัว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020105 บ้านแฮะ

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020123 บ้านสันกลางนาดอสาขาบ้านตุ่นราษฎร์อุทิศ

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020106 บ้านทุ่งแต

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020120 ราชานุเคราะห์

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020121 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020125 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020126 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยเฟือ

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020092 บ้านปัว



#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020088 บ้านเล้ียว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020089 บ้านแบ่ง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020085 บ้านใหม่นํ้าเงิน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020086 ชุมชนบ้านดอนไชย

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020093 บ้านปางผักหม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ปง 56020087 บ้านควร

#### สพม. เขต  36 พะเยา ปง 56022007 ปงรัชดาภิเษก

#### สพม. เขต  36 พะเยา ปง 56022008 ปงพัฒนาวิทยาคม

#### สพม. เขต  36 พะเยา ปง 56022009 ขุนควรวิทยาคม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020135 บ้านดอนมูล

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020136 บ้านสะแล่ง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020137 บ้านร้องเชียงแรง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020138 บ้านนํ้าเปื๋อย

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020139 บ้านดอนไชย

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020154 บ้านสบบง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020157 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020150 บ้านทุ่งติ้ว  สาขาบ้านผาลาดทุ่งติ้ว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020156 บ้านฮวก

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020152 บ้านทุ่งติ้ว

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020149 บ้านสถาน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020146 บ้านป่าสัก  สาขาบ้านม่วงชุม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020147 ชุมชนบ้านหนองเลา

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020148 บ้านป่าสัก

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020153 บ้านแก

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020143 บ้านแกใหม่นิคม

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020145 บ้านทุ่งติ้ว  สาขาบ้านนาหนุน

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020158 บ้านปงใหม่

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020155 บ้านปง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020144 บ้านสา

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020141 บ้านทุ่งกล้วย

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020142 บ้านก๊อหลวง

#### สพป.พะเยา เขต 2 พะเยา ภูซาง 56020140 บ้านก๊อน้อย

#### สพม. เขต  36 พะเยา ภูซาง 56022010 ภูซางวิทยาคม

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010012 เมืองพังงา

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010013 วัดชนาธิการาม

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010010 วัดอรัญญิกาวาส

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010007 บ้านบางกัน



#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010008 วัดปัจจันตคาม

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010009 บ้านบางม่า

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010021 วัดสองแพรก

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010011 บ้านปริง (วันครู 2500)

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010005 อนุบาลพังงา

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010004 บ้านตากแดด

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010019 วัดมงคลสถิต

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010006 บ้านทุ่งเจดีย์

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010014 บ้านเขาเฒ่า

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010015 บ้านบางเตย

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010016 เกาะเคี่ยม

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010017 วัดบางเสียด

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010018 บ้านกลาง

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010001 เกาะปันหยี

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010002 เกาะหมากน้อย

#### สพป.พังงา พังงา เมืองพังงา 82010003 เกาะไม้ไผ่

#### สพม. เขต  14 พังงา เมืองพังงา 82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน

#### สพม. เขต  14 พังงา เมืองพังงา 82012008 สตรีพังงา

#### สพป.พังงา พังงา กะปง 82010039 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)

#### สพป.พังงา พังงา กะปง 82010047 วัดนารายณิการาม

#### สพป.พังงา พังงา กะปง 82010046 บ้านช้างเช่ือ

#### สพป.พังงา พังงา กะปง 82010040 บ้านรมณีย์

#### สพป.พังงา พังงา กะปง 82010041 บ้านท่าหัน

#### สพป.พังงา พังงา กะปง 82010042 บ้านปากคลอง

#### สพป.พังงา พังงา กะปง 82010035 บ้านกะปง

#### สพป.พังงา พังงา กะปง 82010037 กะปง

#### สพป.พังงา พังงา กะปง 82010038 บ้านปากถัก

#### สพป.พังงา พังงา กะปง 82010044 บ้านบางแก้ว

#### สพป.พังงา พังงา กะปง 82010043 บ้านสะพานเสือ

#### สพม. เขต  14 พังงา กะปง 82012002 กะปงพิทยาคม

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010022 เกาะยาว

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010023 บ้านนํ้าจืด

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010024 บ้านริมทะเล

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010025 บ้านท่าเขา

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010026 บ้านช่องหลาด

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010027 บ้านคลองเหีย

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010028 บ้านคลองบอน



#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010029 บ้านย่าหมี

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010030 อ่าวมะม่วง

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010031 บ้านท่าเรือ

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010032 บ้านพรุใน

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010033 อ่าวกะพ้อ

#### สพป.พังงา พังงา เกาะยาว 82010034 บ้านคลองดินเหนียว

#### สพม. เขต  14 พังงา เกาะยาว 82012001 เกาะยาววิทยา

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010112 คุระบุรี

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010120 บ้านทุ่งรัก

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010121 บ้านคุระ

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010122 โชคอํานวย

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010119 บ้านทับช้าง

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010103 เกียรติประชา

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010115 บ้านบางวัน

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010116 บ้านตําหนัง

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010117 บ้านบางครั่ง

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010118 บ้านคุรอด

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010113 บ้านบางติบ

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010114 บ้านทุ่งละออง

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010106 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพท่ี 61

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010107 บ้านสวนใหม่

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010108 บ้านเตรียม

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010109 บ้านบางหว้า

#### สพป.พังงา พังงา คุระบุรี 82010110 บ้านหินลาด

#### สพม. เขต  14 พังงา คุระบุรี 82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010048 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010049 วัดสุวรรณคูหา

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010050 บ้านหินสามก้อน

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010072 บ้านลําวะ

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010073 วัดตรัยรัตนากร

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010071 วัดราษฎร์สโมสร

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010051 บ้านเขาเปาะ

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010052 บ้านกะไหล

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010053 วัดศรีรัตนาราม

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010054 บ้านป่ายาง

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010055 บ้านบางนุ

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010074 วัดดิตถาราม



#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010075 บ้านบางหลาม

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010056 บ้านสามช่อง

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010057 บ้านเกาะกลาง

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010058 บ้านคลองเคียน

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010059 บ้านคลองไส

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010060 บ้านอ่าวมะขาม

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010061 บ้านหินร่ม

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010062 บ้านติเตะ

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010063 บ้านเจ้าขรัว

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010064 บ้านย่านสะบ้า

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010082 วัดนากลางมิตรภาพท่ี 163

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010078 บ้านควน

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010079 บ้านทองหลาง

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010080 บ้านแหลมหิน

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010081 บ้านในหยง

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010076 บ้านบากัน

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010077 บ้านบางจัน

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010065 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010066 บ้านดอน

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010068 บ้านเขาปิหลาย

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010069 บ้านท่านุ่น

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82010070 บ้านท่าปากแหว่ง

#### สพม. เขต  14 พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82012005 ทุ่งโพธ์ิวิทยา

#### สพม. เขต  14 พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82012003 ตะก่ัวทุ่งงานทวีวิทยาคม

#### สพม. เขต  14 พังงา ตะก่ัวทุ่ง 82012004 คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010099 บ้านบางม่วง

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010100 บ้านบางมรวน

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010101 บ้านนํ้าเค็ม

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010102 ราชประชานุเคราะห์ 35

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010086 วัดคมนียเขต

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010087 บ้านปากวีปมิตรภาพท่ี 124

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010085 บ้านบางเนียง

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010083 บุญสูงอุปถัมภ์

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010084 บ้านนอกนา

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010096 บ้านบางนายสี

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010097 บ้านท่าจูด

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010098 บ้านโคกยาง



#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010094 บ้านบางใหญ่

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010095 บ้านบางด้ง

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010089 บ้านบางกรัก

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010091 บ้านดอกแดง

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010088 บ้านทุ่งใหญ่

#### สพป.พังงา พังงา ตะก่ัวป่า 82010090 วัดควรนิยม

#### สพม. เขต  14 พังงา ตะก่ัวป่า 82012007 ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล)

#### สพม. เขต  14 พังงา ตะก่ัวป่า 82012009 ตะก่ัวป่าคีรีเขต

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010137 บ้านท่าสนุก

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010138 วัดนิโครธคุณากร

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010139 วัดศรัทธาราม

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010135 ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010136 บ้านบ่อแสน

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010131 วัดนิโครธาราม

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010132 ทับปุด

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010129 บ้านทุ่งไทรงาม

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010126 บ้านถ้ําทองหลาง

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010127 บ้านในวัง

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010123 บ้านโคกเจริญ

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010124 วัดโคกสวย

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010133 บ้านคอกช้าง

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010134 วัดราษฎร์อุปถัมภ์

#### สพป.พังงา พังงา ทับปุด 82010125 บ้านทุ่งต่อเรือ

#### สพม. เขต  14 พังงา ทับปุด 82012011 ทับปุดวิทยา

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010156 บ้านห้วยทราย

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010157 วัดลุมพินี

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010164 บ้านใหญ่

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010165 บ้านบางทอง

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010162 วัดสุวรรณาวาส

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010163 บ้านทุ่งดอน

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010158 บ้านบางคลี

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010159 บ้านนาแฝก

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010160 บ้านบ่อดาน

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010161 บ้านในไร่

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010154 บ้านท่าแตง

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010155 วัดประชาธิการาม

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010141 บ้านพอแดง



#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010142 วัดเหมืองประชาราม

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010143 วัดปัตติการาม

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010166 บ้านท่าดินแดง

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010144 บ้านลําปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์)

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010145 บ้านเขาน้อย

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010146 ชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์)

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010147 วัดประชุมศึกษา

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010148 วัดอินทนิน

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010167 พระราชทานทับละมุ

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010149 บ้านฝ่ายท่า

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010168 บ้านลําแก่น

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010150 บ้านนาใน

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010151 บ้านเกาะนก

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010152 บ้านควนแรด

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010172 บ้านบกปุย

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010170 บ้านคลองห้าง

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010171 วัดช้างนอน

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010153 นิคมสร้างตนเอง 1

#### สพป.พังงา พังงา ท้ายเหมือง 82010169 นิคมสร้างตนเอง 2

#### สพม. เขต  14 พังงา ท้ายเหมือง 82012012 ท้ายเหมืองวิทยา

#### สพม. เขต  14 พังงา ท้ายเหมือง 82012013 ทุ่งมะพร้าววิทยา

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010045 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010046 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010043 บ้านเตาปูน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010044 วัดปากประ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010038 วัดควนถบ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010039 อนุบาลเมืองพัทลุง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010004 วัดควนแร่

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010005 วัดบ้านสวน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010006 บ้านควนกุฎ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010007 วัดประดู่ทอง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010019 วัดตํานาน (วรพัฒนประชาสรรค์)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010020 บ้านทุ่งลาน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010023 บ้านไสถั่ว

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010024 วัดอภยาราม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010025 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010031 วัดหัวหมอน



#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010032 วัดบ่วงช้าง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010033 บ้านต้นไทร

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010030 บ้านนาโหนด

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010028 วัดนาท่อม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010041 วัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010027 วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพท่ี89)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010026 วัดควนอินทร์นิมิตร

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010002 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอํานวย)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010029 วัดโคกแย้ม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010009 อนุบาลพัทลุง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010021 วัดประจิมทิศาราม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010036 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010035 บ้านแหลมยาง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010040 วัดกลาง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010012 วัดปากสระ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010013 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010014 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010015 วัดท่าสําเภาใต้

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010016 วัดท่าสําเภาเหนือ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010017 วัดสุวรรณวิหารน้อย

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93010037 วัดเขาแดง

#### สพม. เขต  12 พัทลุง เมืองพัทลุง 93012001 พัทลุง

#### สพม. เขต  12 พัทลุง เมืองพัทลุง 93012006 สตรีพัทลุง

#### สพม. เขต  12 พัทลุง เมืองพัทลุง 93012002 พัทลุงพิทยาคม

#### สพม. เขต  12 พัทลุง เมืองพัทลุง 93012003 พรหมพินิตชัยบุรี

#### สพม. เขต  12 พัทลุง เมืองพัทลุง 93012004 ประภัสสรรังสิต

#### สพม. เขต  12 พัทลุง เมืองพัทลุง 93012005 วชิรธรรมสถิต

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง เมืองพัทลุง 93012007 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

#### สพม. เขต  12 พัทลุง เขาชัยสน 93012026 เขาชัยสน

#### สพม. เขต  12 พัทลุง เขาชัยสน 93012010 หานโพธ์ิพิทยาคม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010109 วัดพิกุลทอง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010110 วัดไทรโกบ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010111 บ้านหยีในสามัคคี

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010112 บ้านควนดินแดง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010113 บ้านใสอ้อย

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010114 วัดหรังแคบ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010139 บ้านควนพนางตุง (สินประชา)



#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010140 วัดไทรงาม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010141 บ้านชายคลอง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010142 บ้านท่าช้าง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010118 วัดทะเลน้อย

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010119 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010138 บ้านธรรมเถียร

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010120 บ้านหัวป่าเขียว

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010121 วัดโคกศักดิ์ (เซ้ียนประชารัฐ)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010128 วัดควนปันตาราม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010129 วัดสุนทราวาส

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010130 บ้านปากสระ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010131 บ้านสํานักกอ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010132 บ้านใสหลวง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010150 วัดแหลมโตนด

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010151 บ้านเตง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010146 วัดดอนศาลา

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010147 วัดเขาทอง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010148 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010149 วัดประดู่เรียง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010145 วัดเขาอ้อ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010133 ชุมชนบ้านควนปริง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010134 วัดทุ่งขึงหนัง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010135 ทุ่งยางเปล

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010136 บ้านระหว่างควน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010144 วัดควนแพรกหา

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010143 วัดเขาป้าเจ้

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010137 บ้านเขาพนม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010124 วัดลานแซะ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010125 วัดโงกนํ้า

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010126 วัดพังดาน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010127 วัดเขาโพรกเพลง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010122 บ้านขันหมู่

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010123 วัดเกาะยาง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010106 บ้านควนขนุน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010107 บ้านโคกวา

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010108 บ้านควนพลี

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010115 วัดป่าตอ



#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010116 อนุบาลควนขนุน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ควนขนุน 93010117 บ้านโคกโดน

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ควนขนุน 93012013 ควนขนุน

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ควนขนุน 93012014 พนางตุง

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ควนขนุน 93012028 อุดมวิทยายน

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ควนขนุน 93012027 นาขยาดวิทยาคาร

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ควนขนุน 93012015 ดอนศาลานําวิทยา

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ควนขนุน 93012016 ปัญญาวุธ

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ปากพะยูน 93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ปากพะยูน 93012018 ปากพะยูนพิทยาคาร

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ปากพะยูน 93012017 ควนพระสาครินทร์

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ปากพะยูน 93012029 มัธยมเกาะหมาก

#### สพม. เขต  12 พัทลุง กงหรา 93012008 กงหราพิชากร

#### สพม. เขต  12 พัทลุง กงหรา 93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ตะโหมด 93012012 ตะโหมด

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ตะโหมด 93012011 ประชาบํารุง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีบรรพต 93010191 อนุบาลศรีบรรพต

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีบรรพต 93010192 บ้านโหล๊ะเร็ด

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีบรรพต 93010189 วัดโพรงงู

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีบรรพต 93010190 บ้านไทรทอง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีบรรพต 93010185 บ้านเขาปู่

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีบรรพต 93010186 บ้านเหรียงงาม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีบรรพต 93010187 วัดใสประดู่

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีบรรพต 93010188 ชุณหะวัณ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีบรรพต 93010193 วัดตะแพน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีบรรพต 93010194 บ้านสวนโหนด

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีบรรพต 93010196 บ้านหัสคุณ

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ศรีบรรพต 93012020 ศรีบรรพตพิทยาคม

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ศรีบรรพต 93012021 ตะแพนพิทยา

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ป่าบอน 93012022 ป่าบอนพิทยาคม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010239 อนุบาลป่าพะยอม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010237 บ้านบ่อทราย

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010238 บ้านตล่ิงชัน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010236 บ้านศาลานํ้า

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010240 บ้านไสกุน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010235 บ้านเนินทราย

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010230 วัดคลองใหญ่



#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010231 บ้านห้วยกรวด

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010232 บ้านปากเหมือง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010233 บ้านไสเลียบ

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010234 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010229 ประชารัฐบํารุง 2

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010241 บ้านลานข่อย

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010242 บ้านทุ่งชุมพล

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010243 บ้านห้วยนํ้าดํา

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010244 บ้านห้วยศรีเกษร

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ป่าพะยอม 93010245 บ้านถ้ําลา

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ป่าพะยอม 93012024 ป่าพะยอมพิทยาคม

#### สพม. เขต  12 พัทลุง ป่าพะยอม 93012025 นิคมควนขนุนวิทยา

#### สพม. เขต  12 พัทลุง บางแก้ว 93012023 บางแก้วพิทยาคม

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010257 วัดร่มเมือง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010255 บ้านโหละหนุน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010256 บ้านอ่างทอง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010246 บ้านขัน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010247 อนุบาลศรีนครินทร์

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010248 วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010250 วัดบ้านนา

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010251 วัดลําใน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010252 บ้านนาวง

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010253 บ้านโตน

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010249 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)

#### สพป.พัทลุง เขต 1 พัทลุง ศรีนครินทร์ 93010254 วัดเกษตรนิคม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010064 อนุบาลเขาชัยสน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010065 วัดหัวเขาชัยสน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010092 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010085 วัดแหลมจองถนน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010086 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010093 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010091 วัดสะทัง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010068 บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010069 บ้านควนโคกยา

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010083 บ้านโคกม่วง (ดําประชาอุทิศ)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010079 บ้านควนหมอทอง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010080 บ้านเกาะทองสม



#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010081 บ้านควนยวน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010087 วัดหานโพธ์ิ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010088 บ้านคลองขุด

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010089 ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010077 บ้านไสนายขัน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010078 วัดโพธิยาราม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010072 บ้านท่าลาด

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010073 บ้านนาหยา

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010074 วัดท่านางพรหม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010075 วัดชุมประดิษฐ์

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010076 วัดควนสามโพธ์ิ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010070 บ้านเทพราช

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010071 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง เขาชัยสน 93010082 วัดท่าควาย

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010170 อนุบาลปากพะยูน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010171 ปากพะยูน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010169 บ้านโพธ์ิ (ชุมคณานุสรณ์)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010168 วัดหัวควน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010173 วัดฝาละมี

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010180 บ้านม่วงทวน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010181 บ้านหารเทา

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010166 วัดควนเผยอ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010167 บ้านดอนประดู่

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010164 บ้านโคกทราย

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010182 สํานักสงฆ์ห้วยเรือ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010183 บ้านทะเลเหมียง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010165 วัดไทรพอน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010184 บ้านควนนกหว้า

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010152 วัดสุภาษิตาราม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010153 วัดแหลมดินสอ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010154 บ้านท่าเนียน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010155 บ้านเกาะนางคํา

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010156 บ้านเกาะนางคําเหนือ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010174 บ้านควนพระสาครินทร์

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010175 บ้านแหลม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010176 วัดบางขวน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010177 บ้านบางมวง



#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010178 วัดพระเกิด

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010179 วัดควนนางพิมพ์

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010172 วัดโรจนาราม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010157 บ้านเกาะหมาก

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010158 บ้านเกาะเสือ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010159 บ้านปากบางนาคราช

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010160 บ้านเกาะโคบ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010161 บ้านท่าวา

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010162 บ้านช่องฟืน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ปากพะยูน 93010163 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010047 บ้านพน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010048 วัดเขาวงก์

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010058 บ้านทอนตรน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010057 อนุบาลกงหรา

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010049 สามัคคีอนุสรณ์

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010056 บ้านหน้าวัง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010050 บ้านนาทุ่งโพธ์ิ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010051 บ้านป่าแก่

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010052 บ้านพูด กรป.กลาง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010053 บ้านคู

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010054 บ้านควนประกอบ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010059 บ้านวังปริง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010060 บ้านต้นประดู่

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010063 วัดหวัง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010062 วัดพังก่ิง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง กงหรา 93010061 วัดควนขี้แรด

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010098 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010099 บ้านหัวช้าง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010100 วัดโหล๊ะจันกระ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010094 บ้านคลองใหญ่

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010095 บ้านท่าเชียด

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010096 บ้านพรุนายขาว

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010104 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010105 วัดปลักปอม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010102 บ้านด่านโลด

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010101 บ้านควนอินนอโม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010103 บ้านร่มโพธ์ิไทร



#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ตะโหมด 93010097 บ้านทุ่งหนองสิบบาท

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010206 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพท่ี 150)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010207 วัดป่าบอนต่ํา

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010210 บ้านนํ้าตก

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010211 วัดควนเคี่ยม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010208 อนุบาลป่าบอน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010209 วัดท่าดินแดง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010202 บ้านทุ่งคลองควาย

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010213 บ้านหนองธง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010203 บ้านโหล๊ะหาร

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010214 มิตรมวลชน 1

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010215 บ้านเหมืองตะก่ัว

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010204 บ้านยางขาคีม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010197 วัดควนเพ็ง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010205 บ้านทุ่งนารี

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010198 บ้านควนแหวง

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010199 วัดโคกตะเคียน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010200 วัดพรุพ้อ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง ป่าบอน 93010201 บ้านควนหินแท่น

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010219 วัดรัตนวราราม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010220 วัดสังฆวราราม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010227 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010228 บ้านปากพล

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010225 วัดนาปะขอ

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010226 วัดโตนด

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010223 อนุบาลบางแก้ว

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010216 บ้านโคกสัก

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010221 วัดปัณณาราม

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010217 วัดลอน

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010224 บ้านหาดไข่เต่า

#### สพป.พัทลุง เขต 2 พัทลุง บางแก้ว 93010218 บ้านต้นสน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010053 บ้านหัวดง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010054 วัดเขาพระ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010055 วัดลําชะล่า

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010056 วัดหนองนาดํา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010051 บ้านเนินยาว

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010052 วัดนํ้าโจนเหนือ



#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010009 วัดดงป่าคํา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010010 วัดดงกลาง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010012 วัดบ้านวังไร่

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010013 วัดวังหูทิพย์

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010020 อนุบาลพิจิตร

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010021 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010017 บึงสีไฟ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010001 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010002 วัดดงชะพลู

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010003 วัดมูลเหล็ก

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010004 วัดคลองโนน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010046 บ้านวังทับยา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010022 ชุมชนบ้านวังกลม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010023 วัดบ้านบุ่ง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010024 บ้านไดชุมแสง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010025 วัดหนองไผ่

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010047 บ้านสายคําโห้

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010048 บ้านน้อย

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010049 บ้านดงหวาย

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010050 บ้านดงสว่าง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010030 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010031 บ้านท่ามะไฟ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010032 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010033 บ้านสระสาลี

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010028 บ้านคลองอุดม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010029 บ้านหนองถ้ํา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010026 วัดราชช้างขวัญ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010027 วัดยางคอยเกลือ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010005 บ้านสวนแตง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010006 วัดฆะมัง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010008 วัดสามขา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010016 บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010015 วัดเขารูปช้าง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010018 วัดวังมะเดื่อ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010019 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010034 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010041 วัดหาดมูลกระบือ



#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010042 บ้านวังกระดี่ทอง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010043 วัดหงษ์

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010035 บ้านเมืองเก่า

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010036 วัดเขื่อน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010038 วัดขนุน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010039 วัดท่าข่อย

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66010044 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)

#### สพม. เขต  41 พิจิตร เมืองพิจิตร 66012001 พิจิตรพิทยาคม

#### สพม. เขต  41 พิจิตร เมืองพิจิตร 66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์

#### สพม. เขต  41 พิจิตร เมืองพิจิตร 66012003 วังกรดพิทยา

#### สพม. เขต  41 พิจิตร เมืองพิจิตร 66012004 เมธีพิทยา

#### สพม. เขต  41 พิจิตร เมืองพิจิตร 66012005 สระหลวงพิทยาคม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร เมืองพิจิตร 66012006 พิจิตรปัญญานุกูล

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010139 วัดบ้านไร่

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010141 วัดวังแดง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010142 อนุบาลสามง่าม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010143 วัดรายชะโด

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010144 วัดใหม่ราษฎร์บํารุง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010137 บ้านวังลูกช้าง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010131 วัดบ้านใหม่

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010132 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010133 วัดจระเข้ผอม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010134 บ้านหนองนํ้าเขียว

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010135 บ้านโนนไผ่ขุย

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010130 บ้านเนินยุ้ง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010117 บ้านวังโป่ง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010118 ชุมชนบ้านกําแพงดิน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010119 บ้านท่าแห

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010121 วัดศรีศรัทธาราม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010150 บ้านบึงเฒ่า

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010123 วัดเนินปอ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010124 บ้านมาบแฟบ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010125 บ้านยางห้าหลุม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010126 สระยายชีมิตรภาพท่ี 79

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010127 บ้านเนินพยอม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010145 บ้านหนองโสน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010146 บ้านป่าแซง



#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010147 บ้านมาบกระเปา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010128 บ้านเนินพลวง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010148 บ้านสุขสําราญ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010129 บ้านปลายห้วย

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สามง่าม 66010149 บ้านไผ่ใหญ่

#### สพม. เขต  41 พิจิตร สามง่าม 66012010 สามง่ามชนูปถัมภ์

#### สพม. เขต  41 พิจิตร สามง่าม 66012011 กําแพงดินพิทยาคม

#### สพม. เขต  41 พิจิตร สามง่าม 66012012 เนินปอรังนกชนูทิศ

#### สพม. เขต  41 พิจิตร สามง่าม 66012013 หนองโสนพิทยาคม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010114 ชุมชนวัดวังจิก

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010115 วัดราษฎร์บูรณะ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010108 บ้านใดโพธ์ิ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010102 วัดไผ่รอบ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010103 วัดหนองหลวง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010104 วัดเกาะแก้ว

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010105 วัดสระประทุม(มิตรภาพท่ี 54)

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010106 บ้านหนองหัวปลวก

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010107 บ้านหนองไม้แดง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010090 บ้านห้วยน้อย

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010109 วัดท่าบัวทอง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010110 บ้านโพธ์ิประทับช้าง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010111 บ้านบึงโพธ์ิ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010113 บ้านวังกระโดน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010097 วัดใหม่แสงมรกต

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010098 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010099 วัดบ้านลํานัง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010084 วัดเนินพยอม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010085 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010086 บ้านหนองพง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010087 บ้านห้วยคําตาล

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010088 อนุบาลโพธ์ิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010089 บ้านทุ่งประพาส

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010082 บ้านหนองขานาง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010083 บ้านนาพิบูลพิทยา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010081 บ้านดงเสือเหลือง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010091 บ้านเนินขวาง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010092 บ้านเนินพลวงวิทยา



#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010093 บ้านหนองสะแก

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010095 บ้านมาบมะไฟ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66010096 บ้านหนองคล้า

#### สพม. เขต  41 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66012008 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

#### สพม. เขต  41 พิจิตร โพธ์ิประทับช้าง 66012009 ดงเสือเหลืองพิทยาคม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010079 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010075 บ้านยางสามต้น

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010076 บ้านหนองพระ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010071 บ้านหนองปลาไหล

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010072 บ้านคลองสะแกป่าหวาย

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010070 บ้านท่ากระดาน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010068 บ้านใหม่เนินสวรรค์

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010057 อนุบาลวังทรายพูน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010059 ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010060 บ้านทุ่งโม่ง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010061 วัดตากแดด

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010062 บ้านบุ่งมะกรูด-วังพลับ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010063 วัดหนองจิกเภา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010064 วัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215)

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010065 วัดหนองปล้อง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010066 วัดใหม่สามัคคีธรรม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010067 บ้านพนมกาว

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วังทรายพูน 66010080 บ้านดงพลับ

#### สพม. เขต  41 พิจิตร วังทรายพูน 66012007 วังทรายพูนวิทยา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010161 บ้านทุ่งสําราญ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010162 อนุบาลสากเหล็ก

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010163 บ้านถ้ําคะนอง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010164 บ้านปากดง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010160 บ้านท่าพิกุล

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010165 บ้านหนองต้นพลวง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010166 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010155 บ้านวังอ้อ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010159 บ้านสายดินแดง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010167 บ้านคลองทรายใหญ่

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010151 บ้านหนองจ่ัว

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010152 บ้านหนองตะเคียน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010154 บ้านท่าเยี่ยม



#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010156 บ้านวังทับไทร

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010157 บ้านตลุกหิน

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010158 บ้านหนองสองห้อง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร สากเหล็ก 66010153 บ้านหนองสาหร่าย

#### สพม. เขต  41 พิจิตร สากเหล็ก 66012014 สากเหล็กวิทยา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010185 บ้านบัวยาง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010180 บ้านโนนทอง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010186 วัดหนองหลุม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010187 วัดกลางวงศ์มณี

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010188 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010189 วัดโนนป่าแดง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010181 บ้านหนองริ้น

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010182 วัดวังตะขบ

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010168 วัดบ้านนา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010169 บ้านปลวกสูง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010170 วัดโนนสะเดา

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010173 บ้านหนองหูช้าง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010190 บ้านยางนกกระทุง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010179 บ้านยางสุขวัฒน์

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010175 บ้านหนองขาว

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010176 บ้านยางตะพาย

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010174 บ้านนิคม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010177 บ้านมาบฝาง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010178 บึงบัวพิทยาคม

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010183 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

#### สพป.พิจิตร เขต 1 พิจิตร วชิรบารมี 66010184 บ้านสระบรเพ็ด

#### สพม. เขต  41 พิจิตร วชิรบารมี 66012015 วชิรบารมีพิทยาคม

#### สพม. เขต  41 พิจิตร วชิรบารมี 66012016 วังโมกข์พิทยาคม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020102 อนุบาลโพทะเล

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020103 วัดโพทะเล

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020104 วัดบ้านตาล"ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร"

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020105 บ้านคลองตางาว

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020097 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020084 บ้านท่าบัว

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020074 ชุมชนทะนงบ้านไร่

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020075 บ้านหนองตะแบก

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020080 วัดบ้านห้วยยาว



#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020076 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020089 วัดบ้านท้ายนํ้า

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020090 บ้านหนองบัว

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020073 บ้านนํ้าผ้ึง"วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020088 บ้านเนินโพธ์ิ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020087 บ้านปากนํ้า

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020101 บ้านวังตายศ"ราษฎร์สามัคคี"

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020096 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020106 วัดขวาง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020107 วัดพร้าว

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020085 วัดหลวง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020086 วัดทับทิม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020098 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020099 วัดคงคาราม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020100 บ้านน้อย

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020081 บ้านวังแดง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020082 บ้านเนินแค

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020091 วัดบ้านท่ามะไฟ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020092 วัดบ้านหนองดง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020093 วัดบ้านพังน้อย

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020094 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020095 บ้านยี่มุ่ย

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020077 วัดบ้านท่าขม้ิน

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020078 บ้านทุ่งใหญ่

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020083 วัดบ้านท่าน่ัง

#### สพม. เขต  41 พิจิตร โพทะเล 66022006 โพธิธรรมสุวัฒน์

#### สพม. เขต  41 พิจิตร โพทะเล 66022007 พิบูลธรรมเวทวิทยา

#### สพม. เขต  41 พิจิตร โพทะเล 66022008 ท่าเสาพิทยาคม

#### สพม. เขต  41 พิจิตร โพทะเล 66022009 ห้วยยาวพิทยาคม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร โพทะเล 66020176 บ้านไร่

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020045 วัดวังนํ้าเต้า

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020046 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020047 วัดท่าหอย

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020048 พฤกษวนารามวิทยา

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020049 วัดโพธ์ิแดน

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020050 ศรีประสิทธ์ิวิทยา

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020071 วัดหอไกร



#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020041 บํารุงราษฎร์วิทยาคม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020043 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020044 ชุมชนวัดโพธ์ิทอง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020051 อนุบาลบางมูลนาก

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020052 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020067 วังสําโรง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020068 วัดหนองกอไผ่

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020069 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020054 วัดลําประดาใต้

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020057 วัดลําประดากลาง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020064 วัดลําประดาเหนือ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020053 ชุมชนภูมิวิทยา

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020059 วัดห้วยเรียงใต้

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020060 วังกรดนุกูลศึกษา

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020061 วัดห้วยเรียงกลาง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020070 อนุบาลอําเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020062 วัดวังตะกู

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บางมูลนาก 66020063 วัดมะกอกงอ

#### สพม. เขต  41 พิจิตร บางมูลนาก 66022004 บางมูลนากภูมิวิทยาคม

#### สพม. เขต  41 พิจิตร บางมูลนาก 66022005 วังตะกูราษฎร์อุทิศ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020020 วัดวังสําโรง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020021 วัดบึงนํ้ากลัด

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020012 บ้านบึงประดู่

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020013 วัดทับหมัน

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020011 วัดทับปรู

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020018 บ้านสามบึงบาตร

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020019 บ้านหนองหวาย

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020027 วัดวังหว้า

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020028 วัดท่าปอ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020029 วัดยางคลี

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020001 วัดวังไคร้

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020002 วัดคลองแขก

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020003 วัดคลองคูณ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020037 บ้านห้วงสลิด

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020038 วัดเทวประสาท

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020039 วัดธงไทยยาราม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020035 วัดโพธ์ิลอย



#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020036 วัดคลองทองหลาง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020034 วัดพรหมประสิทธ์ิ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020017 บ้านไดกระพังปลา

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020015 วัดคลองข่อย

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020010 วัดพฤกษะวันโชติการาม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020004 วัดต้นชุมแสง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020006 วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020032 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020033 วัดป่าแดง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020031 วัดหนองแก

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020014 วัดไทรโรงโขน

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020022 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020023 วัดสัตตวนาราม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020025 วัดเขารวก

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020026 บ้านเนินทราย

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020030 เขาพนมกาวหนองนกยาง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020007 วัดหนองคล่อ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020008 วัดใหม่สําราญ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ตะพานหิน 66020009 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์

#### สพม. เขต  41 พิจิตร ตะพานหิน 66022001 ตะพานหิน

#### สพม. เขต  41 พิจิตร ตะพานหิน 66022002 วังสําโรงวังหว้า

#### สพม. เขต  41 พิจิตร ตะพานหิน 66022003 ทุ่งโพธ์ิพิทยา

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020130 วัดศรีรัตนวราราม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020126 บุรพรัตน์วิทยาคาร

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020127 ชุมชนวัดสายดงยาง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020128 อนุบาลทับคล้อ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020129 วัดป่าเรไร

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020124 วัดหนองนํ้าเต้า

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020125 วัดชัยศรี

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020110 วัดใดวน

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020111 บ้านใหม่ราษฎร์ดํารง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020112 ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020113 วัดสัตตศิลาอาสน์

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020114 บ้านเขาโล้น

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020115 บ้านคีรีเทพนิมิต

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020132 วัดไดอีเผือก

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020133 บ้านคลองห้วยหลัว



#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020141 บ้านหนองจอก

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020140 บ้านเนินม่วง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020117 วัดลําประดา

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020118 วัดเขาทราย

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020119 วัดวังหินเพลิง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020120 วัดวังแดง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020121 บ้านหนองจะปราบ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020122 บ้านเขานกยูง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020123 บ้านเขาพระ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020134 วัดนํ้าเคือง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020135 ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020136 วัดบางเบน

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020137 วัดวังกระชัน

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020138 ส่ีแยกเขาดิน

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ทับคล้อ 66020139 วัดเขาส้าน

#### สพม. เขต  41 พิจิตร ทับคล้อ 66022010 เขาทรายทับคล้อพิทยา

#### สพม. เขต  41 พิจิตร ทับคล้อ 66022011 วันทีสถิตย์พิทยาคม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020166 วัดหนองง้าว

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020167 สํานักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020168 บ้านวังบงค์

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020173 วัดหนองสนวน

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020163 อนุบาลดงเจริญ (วังง้ิว)

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020164 วัดวังเรือน

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020162 บ้านวังกะทะ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020159 วังก้านเหลือง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020161 วัดใหม่ดงเจริญ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020165 วัดวังหินแรง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020169 บ้านไดลึก

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020170 วัดใหม่วังหว้า

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020171 บ้านห้วยตาดํา

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020172 ห้วยพุกวิทยา

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020174 บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร ดงเจริญ 66020175 วัดหนองสองห้อง

#### สพม. เขต  41 พิจิตร ดงเจริญ 66022015 ดงเจริญพิทยาคม

#### สพม. เขต  41 พิจิตร ดงเจริญ 66022016 วังง้ิววิทยาคม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020149 วัดบ้านบึงนาราง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020150 บ้านห้วงปลาไหล



#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020148 บ้านหนองแขม

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020143 วัดบ้านบางลายเหนือ

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020144 บ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี"

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020146 วัดบ้านบางลายใต้

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020147 วัดบ้านคลองข่อย

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020154 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020155 บ้านวังพร้าว

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020157 บ้านบึงทับจ่ัน"ทศอุปถัมภ์"

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020158 บ้านโป่งวัวแดง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020156 บ้านแหลมรัง"ราษฎร์บํารุง"

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020151 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพท่ี 176

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020152 บ้านทุ่งทอง

#### สพป.พิจิตร เขต 2 พิจิตร บึงนาราง 66020153 วัดบ้านบึงลี

#### สพม. เขต  41 พิจิตร บึงนาราง 66022014 โพธ์ิไทรงามวิทยาคม

#### สพม. เขต  41 พิจิตร บึงนาราง 66022013 แหลมรังวิทยาคม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010047 ไทยรัฐวิทยา 8(บ้านมะขามสูง)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010045 บ้านหัววังกร่าง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010044 บ้านแหลมซ่าน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010039 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010041 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010068 วัดสระโคล่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010065 วัดมหาวนาราม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010066 วัดตาปะขาวหาย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010064 วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010014 วัดบ้านไร่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010022 จ่าการบุญ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010023 วัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพท่ี 73

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010024 วัดอรัญญิก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010032 วัดยาง(มีมานะวิทยา)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010043 บ้านพลายชุมพล

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010025 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010063 อนุบาลพิษณุโลก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010026 วัดจันทร์ตะวันออก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010060 วัดกรมธรรม์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010061 วัดศรีวนาราม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010062 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บํารุง)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010059 วัดเนินมะคึก



#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010005 บ้านเขาฟ้า

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010006 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010007 วัดปากห้วย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010008 ชุมชนท่ี 14 วัดดอนทอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010009 บ้านหนองกวางล้ี(ประสิทธ์ิ-ประช

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010010 บ้านร้องยุ้งข้าว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010011 บ้านนํ้าดํา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010012 บ้านหินลาด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010033 บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010034 บ้านดงวิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010035 บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010069 สะพานท่ี 3

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010036 วัดบึงพระ(เหรียญ จ่ัน อนุสรณ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010037 วัดพิกุลทอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010038 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010019 ชุมชน 1 วัดสะกัดนํ้ามัน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010020 วัดคุ้งวารี(อําพันอุปถัมภ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010141 วัดยางเอน สาขาบ้านคลองหนองเหล็ก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010021 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010015 วัดจุฬามณี

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010016 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010017 บ้านหนองหัวยาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010018 วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010055 วัดบ้านใหม่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010056 วัดท่าโรงตะวันออก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010057 วัดท่าโรงตะวันตก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010058 วัดอินทรีย์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010054 วัดเสาหิน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010001 วัดง้ิวงาม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010052 วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010053 วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010048 บ้านหนองหญ้า

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010049 วัดปากพิงตะวันออก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010050 วัดปากพิงตะวันตก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010051 บ้านวังยาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010029 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธ์ิ)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010042 ชุมชนท่ี 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์



#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010030 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010031 วัดแหลมโพธ์ิ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010027 นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010028 บ้านแม่ระหัน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010002 วัดจอมทอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65010003 วัดท่าตะเคียน

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65012001 พิษณุโลกพิทยาคม

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65012002 เฉลิมขวัญสตรี

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65012003 จ่านกร้อง

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65012004 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65012005 วังนํ้าคู้ศึกษา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65012006 ท่าทองพิทยาคม

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65012007 ดอนทองวิทยา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65012008 บ้านกร่างวิทยาคม

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65012009 พุทธชินราชพิทยา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65012010 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 65013001 พิษณุโลกปัญญานุกูล

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010106 บ่อวิทยบางระกํา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010107 คลองวัดไร่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010108 บางระกํา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010109 บ้านตะโม่ประชาสรรค์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010110 วัดโพธ์ิทองเจริญผล

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010089 บ้านท่านางงาม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010101 วัดท่าโก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010102 วัดวังเป็ด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010128 วัดกรับพวง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010130 วัดวังอิทก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010131 วัดกลางสุริยวงศ์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010098 บ้านหนองนากวางอ้ัน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010103 วัดแหลมเจดีย์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010104 บ้านคุยยาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010105 วัดยางแขวนอู่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010090 บ้านกรุงกรัก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010115 บ้านคลองเตย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010080 วัดห้วงกระได

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010081 วัดหนองอ้อ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010082 วัดแตน



#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010083 วัดหนองพะยอม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010076 บ้านหนองแพงพวย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010070 วัดคุยม่วง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010071 วัดหนองขานาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010072 วัดคุยขวาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010077 วัดพรหมเกษร

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010073 วัดบ้านดง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010074 บ้านเรียงกระดก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010078 บ้านตระแบกงาม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010079 วัดวังแร่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010084 บ้านห้วยชัน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010085 บ้านบางแก้ว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010086 บ้านย่านใหญ่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010087 วัดโป่งหม้อข้าว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010088 บ้านนาชักหวาย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010112 บ้านคุยมะตูม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010113 บ้านบัวจันทร์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010114 บ้านประดาประชาราษฎร์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010093 รัฐราษฎร์สงเคราะห์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010094 นิคมบางระกํา 4(บางระกําชนูปถัมภ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010096 บ้านใหม่เจริญธรรม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010097 นิคมบางระกํา 2(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010075 นิคมบางระกํา 1(รุ้งวิไล)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010116 วัดบึงกอก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010117 วัดปรือกระเทียม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010133 วัดหนองนาดงกวาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010134 บ้านหนองกรับ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010135 บ้านหนองตะเคียน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010136 บ้านหนองกุลา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010137 วัดบึงบอน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010138 บ้านหนองไผ่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010139 บ้านท่าไม้งาม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010140 บ้านใหม่คลองเจริญ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010132 นิคมบางระกํา 8(หนองปลวก)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010091 นิคมบางระกํา 6(ท่ามะเกลือ)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010118 บ้านเสวยซุง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010092 บ้านคลองนํ้าเย็น



#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010119 บ้านปลักแรด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010120 วัดหล่ายโพธ์ิ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010121 บ้านหนองแขม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010122 วัดทุ่งชา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010123 วัดดงโคกขาม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010099 วัดดอนอภัย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010124 บ้านพันเสา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010125 ประดู่มะค่าประชาสรรค์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010126 บ้านหล่ายขานาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010127 วัดโพธ์ิงาม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก บางระกํา 65010100 บ้านดงยาง

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก บางระกํา 65012011 บางระกําวิทยศึกษา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก บางระกํา 65012012 ชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก บางระกํา 65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020030 วัดท่านา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020031 วัดท่ามะขาม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020020 วัดบางกระทุ่ม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020029 บ้านยางโทน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020021 ศึกษาลัย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020028 อภัยสุพรรณภูมิ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020006 บ้านวังสาร

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020007 บ้านทุ่งน้อย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020008 บ้านบุใหญ่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020009 ประชาสามัคคี

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020010 วัดราษฎร์สโมสร

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020011 วัดกรุงศรีเจริญ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020012 วัดบึงลํา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020013 วัดแหลมพระธาตุ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020014 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020015 บ้านท่ายาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020016 บ้านสระเศรษฐี

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020034 วัดตายม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020035 รัฐราษฎร์บํารุง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020033 บ้านหนองสระพัง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020018 บ้านหนองกลด



#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020026 วัดโคกสลุด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020027 ประชาสรรค์วิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020022 บ้านแม่เทียบ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020024 วัดสิริสุทธาวาส

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020025 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020001 วัดย่านยาว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020002 ราษฎร์เจริญ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020003 ราษฎร์ดําริ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020036 วัดสนามคลีตะวันตก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65020037 วัดสนามคลีตะวันออก

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65022001 เนินกุ่มวิทยา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020083 บึงราชนก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020087 บ้านวังพรม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020105 บ้านวังประดู่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020047 วัดไชยนาม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020048 บ้านบึงพร้าว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020093 บ้านวังดินสอ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020092 บ้านวังนกแอ่น

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020049 บ้านดินทอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020050 บ้านซําเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020052 บ้านเนินสะอาด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020053 วัดท่าหม่ืนราม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020054 สามัคคีประชาราษฎร์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020057 บ้านหินประกาย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020089 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020090 บ้านแก่งจูงนาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020091 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020098 บ้านซําตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020099 บ้านตอเรือ



#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดํารงค์อุทิศ)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020072 วัดพันชาลี

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020073 บ้านเนินไม้แดง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020075 บ้านวังไม้ตอก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020068 บ้านคลองดู่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020069 บ้านหนองงา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020070 สามัคคีธรรม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020071 วัดสุพรรณพนมทอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020051 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020106 บ้านสะเดา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020107 บ้านหนองพระ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020108 บ้านเจริญผล

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020109 บ้านคลองแร่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020076 วัดหนองตาเรือง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020094 บ้านป่ามะกรูด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020095 บ้านนํ้าพรม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020038 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020039 บ้านโป่งปะ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020040 บ้านเขาน้อย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020096 บ้านท่าข้าม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020041 บ้านปากยาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020043 บ้านทุ่งเอ้ียงสามัคคี

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020044 ห้วยพลู

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020059 บ้านซําหวาย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020060 บ้านนาพราน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020061 บ้านใหม่พนมทอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020062 บ้านป่าขนุน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020063 บ้านนํ้าริน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020064 บ้านหนองปรือ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020065 บ้านกลาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020066 บ้านนํ้ายาง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020067 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020077 บ้านแถววังนํ้าใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บํารุง)



#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020078 บ้านถ้ําเต่า

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020079 บ้านแม่ระกา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020103 บ้านคลองเป็ด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020104 บ้านคลองเมือง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020101 วัดทางลัด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020102 วัดวังพิกุล

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020080 บ้านเข็ก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020081 บ้านดงพลวง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก วังทอง 65020082 วัดดงข่อย

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก วังทอง 65022003 วังทองพิทยาคม

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก วังทอง 65022004 สฤษดิ์เสนา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก วังทอง 65022005 หนองพระพิทยา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก วังทอง 65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก วังทอง 65022007 บ้านกลางพิทยาคม

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก วังทอง 65022008 เนินสะอาดวิทยาคม

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก วังทอง 65022009 นํ้ารินพิทยาคม

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก วังทอง 65022010 วังพิกุลวิทยศึกษา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020121 บ้านเนินมะปราง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020110 บ้านซํารัง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020111 บ้านชมภู

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020133 วัดบ้านมุง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020112 บ้านนํ้าปาด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020113 วัดปลวกง่าม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020122 เนินดินราษฎร์อุทิศ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020129 บ้านลําภาศ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020130 หัวเขาราษฎร์บํารุง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020127 บ้านผาท่าพล

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020131 บ้านใหม่สามัคคี

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020124 บ้านหนองขอนประชาสรรค์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020132 บ้านห้วยบ่อทอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020116 บ้านหนองขม้ิน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020117 บ้านเขาดิน



#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020118 บ้านพุกระโดน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020119 บ้านโคกวังสาร

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020120 บ้านผารังหมี

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020125 บ้านหนองไม้ยางดํา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020138 บ้านหนองดู่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020134 บ้านวังโพรง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020140 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020141 บ้านไทรดงยั้ง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020135 บ้านวังขวัญ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020139 บ้านวังดินเหนียว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020136 บ้านเขาเขียว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก เนินมะปราง 65020137 บ้านทุ่งยาว

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เนินมะปราง 65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เนินมะปราง 65022012 วังโพรงพิทยาคม

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก เนินมะปราง 65022013 ไทรย้อยพิทยาคม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030060 บ้านชาติตระการ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030061 บ้านนาเปอะ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030062 บ้านปากรอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030063 บ้านนาจาน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030070 บ้านนาตอน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030071 บ้านขุนนํ้าคับ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030072 บ้านขวดนํ้ามัน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030073 วัดบ่อภาค

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030068 บ้านนํ้าจวง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030069 บ้านร่มเกล้า

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030084 บ้านป่าแดง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030064 บ้านท่าสะแก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030065 บ้านห้วยท้องฟาน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030066 บ้านขอนสองสลึง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030067 บ้านนาม่วง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030083 บ้านนํ้าภาคน้อย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030081 บ้านห้วยเหิน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030082 บ้านนาล้อม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030075 ชุมชนวัดบ้านดง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030076 บ้านนํ้าทองน้อย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030077 บ้านห้วยนํ้าปลา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030078 บ้านนาหล่ม



#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030079 บ้านเนินทอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030080 บ้านเนินสุวรรณ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030085 บ้านสวนเม่ียง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030086 บ้านห้วยช้างแทง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030087 บ้านหนองขาหย่าง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030088 บ้านห้วยหมากหลํ่า

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030089 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก ชาติตระการ 65030090 บ้านแก่งบัวคํา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก ชาติตระการ 65032010 ชาติตระการวิทยา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก ชาติตระการ 65032011 สวนเม่ียงวิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030005 นครไทยวิทยาคม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030006 บ้านหนองนํ้าสร้าง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030030 บ้านหนองกระดาษ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030031 บ้านป่าซ่าน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030032 บ้านพร้าว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030033 บ้านห้วยทรายทอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030029 บ้านนํ้าคลาด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030007 บ้านหนองลาน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030019 บ้านหนองแห้ว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030041 บ้านบุ่งตารอด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030042 บ้านบุ่งปลาฝา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030020 บ้านโป่งกะเฌอ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030021 บ้านห้วยตีนตั่ง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030022 บ้านห้วยนํ้าไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030023 บ้านห้วยนํ้าไซ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030024 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030017 บ้านท่าหินลาด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030043 บ้านกกม่วง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030039 บ้านแก่งทุ่ง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030025 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030026 บ้านป่ารวก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030027 บ้านนํ้าเลา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030028 บ้านบ่อโพธ์ิ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030008 ประชาสงเคราะห์พิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030010 กัลยาณิวัฒนา 1

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030011 บ้านนาไก่เขี่ย



#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030012 บ้านนํ้าลอม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030013 บ้านนาคล้าย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030044 บ้านนํ้าพริก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030040 บ้านยางโกลน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030009 ภูขัดรวมไทยพัฒนา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030001 บ้านนาเมือง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030002 บ้านนาฟองแดง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030014 บ้านบุ่งผลํา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030003 บ้านนาขุมคัน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030004 บ้านนาทุ่งใหญ่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030015 บ้านนํ้ากุ่ม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030016 บ้านนาแฝก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030048 บ้านหนองกะท้าว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030049 บ้านนาโพธ์ินาจาน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030051 บ้านนาหนอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030045 บางยางพัฒนา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030046 บ้านนํ้าตาก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030052 วิทยสัมพันธ์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030053 บ้านป่าคาย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030054 บ้านห้วยเฮี้ย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030055 บ้านห้วยกอกพัฒนา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030056 ศิริราษฎร์พัฒนา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030058 บ้านลาดคื้อ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030059 บ้านห้วยทรายเหนือ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030034 บ้านแยง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030035 บ้านเข็กใหญ่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030036 เกษตรสุขราษฎร์บํารุง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030037 บ้านถ้ําพริก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030038 บ้านหนองหิน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65030047 บ้านหลังเขา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก นครไทย 65032001 นครไทย

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก นครไทย 65032002 นาบัววิทยา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก นครไทย 65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก นครไทย 65032004 นครบางยางพิทยาคม

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก นครไทย 65032005 บ่อโพธ์ิวิทยา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก นครไทย 65032006 ยางโกลนวิทยา



#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก นครไทย 65032009 ราชประชานุเคราะห์ 23

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030146 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030101 วัดหนองมะคัง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030102 วัดทับยายเชียง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030103 ทับยายเชียงวิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030109 ประชาสามัคคี

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030145 วัดหอกลอง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030144 ประชาอุปถัมภ์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030121 ชุมชนดิฎฐอํารุง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030104 วัดนาขุม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030105 วัดเมมสุวรรณาราม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030106 วัดท่าช้าง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030120 วัดมะตูม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030107 วัดหนองหม้อแกง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030108 ราษฎร์สามัคคี

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030122 วัดวังมะด่าน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030134 ศรีภิรมย์พิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030098 ผดุงวิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030099 หนองสะแกประชานุกูล

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030125 วัดย่านยาวประชานุกูล

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030097 บ้านหนองไผ่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030091 วัดท้องโพลง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030092 วัดทุ่งตาเปรี้ยว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030126 วัดท่าส่ีร้อย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030093 วัดสมอสุวรรณาราม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030094 วัดวังง้ิวงาม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030095 บ้านคลองตกวิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030096 วัดเขาน้อย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030112 วัดห้วยดั้ง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030113 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030140 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030114 ศึกษากุลบุตร

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030110 ราษฎร์บํารุง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030115 วัดหางไหล

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030116 วัดสนามไชย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030130 วัดวังวน



#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030131 บ้านคลองทําเนียบ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030132 บ้านหนองห้าง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030123 วัดธรรมาราม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030129 วัดวังไม้แก่น

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030133 บ้านบึงธรรมโรง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030124 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030142 บ้านหาดใหญ่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030117 มะต้องประชาสรรค์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030118 บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030119 บ้านมะต้อง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030127 วัดวงฆ้อง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030139 วัดหาดใหญ่

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030100 วัดเซิงหวาย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030135 วัดคลองมะเกลือ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030136 บ้านบุ่งวิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030138 บ้านบึงวิทยา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก พรหมพิราม 65030128 วัดหัวเขาสมอคร้า

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก พรหมพิราม 65032012 พรหมพิรามวิทยา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก พรหมพิราม 65032013 วังมะด่านพิทยาคม

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก พรหมพิราม 65032014 ดงประคําพิทยาคม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030153 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030155 บ้านท่ากระดุน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030156 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030167 บ้านเนินมะคึด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030159 เขาไร่ศรีราชา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030168 บ้านวัดโบสถ์(บํารุงวุฒิวิทยา)

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030160 ชุมชนบ้านท่างาม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030163 วัดนํ้าคบ

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030164 แก่งบ้านยางป่าคายาย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030165 บ้านนํ้าหักศึกษา

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030161 วัดนาขาม

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030162 บ้านแก่งเจ็ดแคว

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030169 วัดโบสถ์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030166 บ้านคลองช้าง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030157 วัดเสนาสน์

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030158 บ้านหนองปลิง



#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030170 บ้านชาน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030171 วัดบ้านน้อย

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030172 วัดหินลาด

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030173 บ้านท่าหนองปากพาน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030151 บ้านห้วยเจียง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030152 บ้านหนองกระบาก

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030147 ห้วยปลาไหล

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030148 วัดคันโช้ง

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030149 บ้านนํ้าโจน

#### สพป.พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65030150 บ้านแก่งคันนา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65032015 วัดโบสถ์ศึกษา

#### สพม. เขต  39 พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65032016 คันโช้งพิทยาคม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010039 วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บํารุง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010025 บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010026 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010028 วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010027 วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010009 วัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010015 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010016 วัดเจริญศรีมณีผล (สุวรรณไวประชานุกูล)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010017 วัดโพธ์ิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010001 อนุบาลเพชรบุรี

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010011 วัดอินทาราม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010018 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010038 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010031 วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010032 บ้านบ่อโพง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010005 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010007 บ้านดอนยาง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010006 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010008 บ้านหนองมะขาม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010035 บ้านบ่อขม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010041 หาดเจ้าสําราญ (พรหมานุกูล)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010042 วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010040 บ้านบางกุฬา

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010012 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010013 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)



#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010034 บ้านโตนดน้อย

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010033 บ้านดอนนาลุ่ม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010021 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010030 วัดลาดโพธ์ิ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010003 บ้านพี่เล้ียง (อ่ิมอุทิศ)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010002 วัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยาคาร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010004 วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010014 วัดไสกระดาน

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010020 วัดดอนไก่เตี้ย

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010029 วัดใหม่ท่าศิริ (สุพรรณวิทยาคาร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010023 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010024 บ้านบ่อหวาย

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010036 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบํารุง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76010037 บ้านดอนยี่กรอก

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76012003 บางจานวิทยา

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76012005 คงคาราม

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 76012006 ดอนยางวิทยา

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010050 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010049 วัดโพธ์ิ (ช่ืนศรีผดุง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010065 วัดห้วยโรง (หน่ึงนฤมิตรพิทยาคาร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010056 วัดทรงธรรม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010053 บ้านหนองชุมพล

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010058 วัดมณีเล่ือน

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010054 บ้านหนองประดู่

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010055 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010059 บ้านคีรีวงศ์

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010057 บ้านเนินรัก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010051 วัดหนองส้ม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010052 บ้านสระพัง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010043 บ้านเขาย้อย

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010044 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010045 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010046 บ้านวัง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010061 วัดเขาสมอระบัง



#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010063 วัดเวฬุวนาราม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010047 วัดดอนทราย (สัมฤทธ์ิราษฎร์นุเคราะห์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010048 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บํารุง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010060 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขาย้อย 76010064 วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี เขาย้อย 76012008 เขาย้อยวิทยา

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี เขาย้อย 76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010102 วัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010103 บ้านแหลม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010107 มิตรภาพท่ี 34

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010081 บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010082 บ้านคลองมอญ

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010084 วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010083 วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010085 บ้านเหมืองไทร

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010105 วัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010106 วัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010101 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010100 วัดเกาะแก้ว

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010099 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010097 วัดคุ้งตําหนัก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010098 บ้านสามแพรก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010104 วัดในกลาง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010091 วัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010092 วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010093 บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอํานวย)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010094 วัดบางลําภู

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010095 บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010086 บ้านบางแก้ว (สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010087 วัดราษฎร์ศรัทธา

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010089 วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010090 วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010108 วัดนอกปากทะเล

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010109 บ้านดอนมะขาม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010110 วัดสมุทรโคดม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี บ้านแหลม 76010111 วัดสมุทรธาราม

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี บ้านแหลม 76012013 บ้านแหลมวิทยา



#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี บ้านแหลม 76012011 วชิรธรรมโศภิต

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี บ้านแหลม 76012012 บางตะบูนวิทยา

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010066 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพท่ี 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010077 บ้านหนองไผ่

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010067 บ้านหนองรี

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010068 บ้านสามเรือน

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010069 บ้านพุพลู

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010070 บ้านยางนํ้ากลัดใต้

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010071 บ้านปากรัตน์

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010080 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010076 บ้านจะโปรง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010079 บ้านอ่างศิลา

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010078 บ้านไทรงาม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010075 บ้านยางนํ้ากลัดเหนือ

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010074 บ้านล้ินช้าง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76010073 บ้านท่าเสลา

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020009 บ้านดอน

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020010 บ้านเนินทราย

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020008 บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020011 บ้านบางเกตุ

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020012 บ้านบางเก่า

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020013 วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธ์ิวิทยา)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020022 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020023 วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020004 ชาวไร่

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020007 บ้านดอนขุนห้วย

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020005 บ้านร่องระกํา

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020001 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020002 บ้านหุบกะพง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020003 บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020006 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธ์ิ)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020019 วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จํานง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020020 บ้านดอนมะกอก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020025 บ้านพุหวาย

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020026 บ้านหนองขาม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020021 บ้านอ่างหิน



#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020014 บ้านทุ่งขาม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020024 บ้านบ่อหลวง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020015 บ้านโป่งแย้

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020016 บ้านไร่ใหม่พัฒนา

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020017 บ้านรางจิก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76020018 บ้านหนองเขื่อน

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี ชะอํา 76022004 ชะอําคุณหญิงเน่ืองบุรี

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี ชะอํา 76022001 โตนดหลวงวิทยา

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี ชะอํา 76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี ชะอํา 76022003 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76022005 ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ชะอํา 76023001 เพชรบุรีปัญญานุกูล

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020052 บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020055 บ้านหนองบ้วย

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020053 บ้านหนองแขม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020057 สหกรณ์บํารุงวิทย์

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020040 บ้านสระพระ

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020054 วัดเขากระจิว มิตรภาพท่ี 103

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020045 วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020044 วัดท่าขาม (สะเท้ือนราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020067 บ้านท่าโล้

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020058 บ้านหนองนํ้าถ่าย

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020060 วัดเขาปากช่อง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020051 บ้านท่ากระเทียม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020059 บ้านห้วยตะแกะ

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020074 วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020071 บ้านหนองเกตุ

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020072 บ้านหันตะเภา

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020073 วัดหนองบัว

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020063 บ้านดอนเตาอิฐ

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020062 บ้านในดง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020066 วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020065 วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020043 วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020042 เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020041 บ้านหนองขานาง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020070 บ้านแม่ประจันต์



#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020068 วัดวังไคร้

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020061 วัดท่าเหว

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020048 บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020069 บ้านท่าหัวลบ

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020039 บ้านหนองโรง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020034 บ้านเขากระปุก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020037 บ้านหนองตาฉาว

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020036 บ้านหนองคอไก่

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020038 บ้านเขาอ่างแก้ว

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020035 บ้านโป่งเกตุ

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020047 บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020050 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020046 บ้านท่าไม้รวก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020049 บ้านหนองเตียน

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020032 บ้านสารเห็ด

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020030 บ้านโพรงเข้

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020033 บ้านหนองเขาอ่อน

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020027 บ้านท่ามะริด

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020028 บ้านทุ่งโป่ง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี ท่ายาง 76020031 บ้านยางชุม

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี ท่ายาง 76022008 ท่ายางวิทยา

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี ท่ายาง 76022006 หนองจอกวิทยา

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี ท่ายาง 76022007 หนองชุมแสงวิทยา

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020087 วัดลาดศรัทธาราม (สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020088 วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020080 วัดโพธ์ิกรุ (ผินผดุง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020081 วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020082 วัดหาดทราย (เรือนม่ันนิรมิต)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020083 วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020098 วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020106 บ้านพุตุม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020107 บ้านหนองจอก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020108 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020105 บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บํารุง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020104 วัดโพธ์ิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020103 บ้านโป่งสลอด

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020095 วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บํารุง)



#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020085 บ้านดงห้วยหลวง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020094 บ้านหนองไก่เถื่อน

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020096 วัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บํารุง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020097 บ้านลาดโพธ์ิ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020100 วัดหว้า

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020089 วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020090 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020091 บ้านแหลมทอง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020092 บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020084 วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020101 วัดช่อม่วง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020102 บ้านซ่อง (ประชากรบํารุง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020093 บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอํารุง)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020075 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020076 วัดอินจําปา (มงคลคุรุราษฎร์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020078 วัดม่วงงาม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี บ้านลาด 76020079 วัดถ้ํารงค์ (ผ่านผดุง)

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี บ้านลาด 76022009 บ้านลาดวิทยา

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020109 ชลประทานแก่งกระจาน

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020110 บ้านวังนางนวล

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020111 บ้านตะเคียนงาม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020112 บ้านนํ้าทรัพย์

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020113 บ้านต้นเกด

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020114 บ้านแม่คะเมย

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020115 บ้านพุเข็ม

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020118 บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020129 อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020130 บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระฯ)

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020131 บ้านหนองปืนแตก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020128 บ้านห้วยปลาดุก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020116 บ้านเขากล้ิง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020117 บ้านหนองหงษ์

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020132 บ้านด่านโง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020119 บ้านป่าเด็ง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020133 บ้านห้วยไผ่

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020123 บ้านหนองมะกอก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020120 บ้านมะขามโพรง



#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020121 บ้านห้วยกวางจริง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020134 บ้านพุสวรรค์

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020124 บ้านหนองสะแก

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020125 บ้านซ่อง

#### สพป.เพชรบุรี เขต 2 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76020126 บ้านทุ่งเคล็ด

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76022010 แก่งกระจานวิทยา

#### สพม. เขต  10 เพชรบุรี แก่งกระจาน 76022011 ป่าเด็งวิทยา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010044 เมืองเพชรบูรณ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010045 บ้านสะเดียง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010046 บ้านไทรงาม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010047 บ้านหนองนารี

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010077 บ้านไร่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010076 บ้านไร่เหนือ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010062 บ้านป่าเลา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010060 บ้านป่าแดง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010061 บ้านพลํา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010009 บ้านโนนตะแบก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010028 บ้านนาง่ัว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010029 บ้านนา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010026 บ้านคลองสาร

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010027 บ้านสํานักหมัน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010020 บ้านท่าพล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010021 บ้านวังซอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010022 บ้านดง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010023 บ้านโพธ์ิทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010016 บ้านอมกง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010017 บ้านโพธ์ิงาม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010018 บ้านป่าม่วง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010010 บ้านท่ากกตาล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010051 บ้านโคก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010053 บ้านกงกะยาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010005 บ้านดงมูลเหล็ก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010006 บ้านโนนสะอาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010007 บ้านลําป่าสักมูล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010008 บ้านคลองบง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010085 บ้านห้วยใหญ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010086 บ้านสะแกงาม



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010087 บ้านนํ้าเดื่อ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010088 บ้านโป่งหว้า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010089 บ้านห้วยแหน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010090 บ้านนํ้าเดื่อใต้

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010084 บ้านบุ่งกกเรียง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010049 บ้านนํ้าเลา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010050 บ้านห้วยผักไล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010030 บ้านเฉลียงลับ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010031 บ้านปากนํ้า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010032 บ้านบง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010033 บ้านชอน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010034 บ้านกกไทร

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010035 บ้านนาป่า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010004 บ้านสักแห้ง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010036 ตาดหมอกวิทยา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010042 ชุมชนบ้านนํ้าร้อน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010043 บ้านทุ่งหินปูน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010041 บ้านบุฉนวน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010011 บ้านวังโค้ง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010012 บ้านป่าบง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010013 บ้านตะเบาะ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010014 บ้านห้วยไคร้

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010015 บ้านเขาขาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010048 อนุบาลเพชรบูรณ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010056 บ้านโตก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010057 บ้านโตกใต้

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010058 บ้านพี้

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010059 บ้านพนานิคม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010055 บ้านวังจาน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010001 บ้านชอนไพร

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010054 บ้านทุ่งแค

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010002 บ้านคลองสําโรง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010003 บ้านคลองขุด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010037 บ้านนายม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010038 บ้านขมวด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010039 บ้านหัวนา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010040 บ้านถ้ํานํ้าบัง



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010078 บ้านหนองแหวน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010079 บ้านชัยมงคล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010068 บ้านยางหัวลม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010069 บ้าน กม.2

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010070 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010071 บ้านสามแยกวังชมภู

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010072 บ้านคลองห้วยนา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010073 บ้านวังทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010074 บ้านซับข่อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010075 บ้านหลุง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010080 บ้านห้วยสะแก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010064 บ้านวังขอนมิตรภาพท่ี 137

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010081 บ้านห้วยนาค

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010065 บ้านยางกุด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010067 บ้านระวิง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010083 บ้านเนินสง่า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67010063 บ้านยางลาด

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67012001 เพชรพิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67012002 วิทยานุกูลนารี

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67012005 เนินพิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67012006 เพชรบูรณ์วิทยา

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67012007 พัชรพิทยาคม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67012008 ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 67012009 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010094 อนุบาลชนแดน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010098 บ้านซับเจริญ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010099 บ้านทรัพย์พุทรา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010095 คลองห้วยนาพัฒนาการ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010139 บ้านซับสีทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010134 บ้านหนองตาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010096 บ้านโคกเจริญ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010135 บ้านนํ้าลัด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010136 บ้านกกจ่ัน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010137 บ้านโป่งเจ็ดหัว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010138 ผาทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010140 บ้านลาดแค



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010141 บ้านโคกยาว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010151 บ้านซับขลุง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010150 บ้านคลองปลาหมอ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010142 บ้านซับม่วง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010091 บ้านศาลาลาย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010143 ธาราคีรี

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010116 บ้านท่าข้าม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010117 บ้านกุฏิพระ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010118 บ้านดงแขวน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010119 บ้านโคกสูง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010120 บ้านเขาบ่อทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010121 บ้านตะกุดจ่ัน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010122 บ้านตะกุดเป้า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010123 บ้านวังปลาช่อน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010102 บ้านดงขุย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010103 บ้านหนองระมาน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010104 บ้านบุ่งคล้า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010105 บ้านดงขุยใต้

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010127 บ้านวังรวก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010128 บ้านเขาคณฑา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010112 บ้านเนินสว่าง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010113 บ้านเขาน้อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010114 บ้านโป่งนกแก้ว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010115 บ้านหนองกลอย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010107 บ้าน กม.28

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010111 บ้านเขาสัก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010130 บ้านห้วยงาช้าง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010131 บ้านห้วยตูม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010133 บ้านลาดน้อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010092 บ้านหนองแดง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010093 บ้านโป่งตาเบ้า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010124 บ้านกล้วย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010125 บ้านเขาชะโงก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010144 บ้านโคกหนองจอก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010145 ลูกจันทน์ปิยะอุย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010146 บ้านหนองใหญ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010147 บ้านถ้ําแก้ว



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010126 บ้านโคกสําราญ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010148 บ้านดงลาน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ชนแดน 67010149 สายสมร

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ ชนแดน 67012010 ชนแดนวิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ ชนแดน 67012011 ดงขุยวิทยาคม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010161 อนุบาลวังโป่ง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010153 บ้านคลองนํ้าคัน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010154 บ้านซับเปิบ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010155 บ้านเชิงชาย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010162 บ้านไร่ฝาย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010167 บ้านดงลึก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010166 บ้านวังศาล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010168 บ้านวังหิน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010163 บ้านโนนตูม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010169 บ้านใหม่วังตะเคียน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010170 บ้านวังใหญ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010171 บ้านวังพลับ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010172 บ้านนํ้าอ้อม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010173 บ้านวังหินซอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010156 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010157 บ้านวังขอน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010158 บ้านวังชะนาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010159 บ้านดงหลง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010160 บ้านด่านช้าง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010164 บ้านทางข้าม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67010165 บ้านวังแช่กลอย

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67012012 วังโป่งพิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67012013 วังโป่งศึกษา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020135 อนุบาลหล่มเก่า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020136 บ้านวังเวิน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020138 บ้านหนองบัวแก้ว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020139 บ้านหินกล้ิง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020140 วัดทุ่งธงไชย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020141 บ้านหินฮาว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020142 บ้านหนองยาว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020143 บ้านท่าผู

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020145 บ้านหนองเล



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020146 บ้านนํ้าขอบ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020094 บ้านห้วยอีจีน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020095 บ้านวังขอน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020096 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งนํ้า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020102 บ้านนาซํา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020103 บ้านอีเลิศ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020104 บ้านแก่งโตน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020105 บ้านหนองใหญ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020106 บ้านนํ้าสร้าง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020144 บ้านภูผักไซ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020116 บ้านวังบาล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020117 บ้านขี้นาค

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020113 บ้านภูปูน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020119 บ้านนํ้าครั่ง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020120 บ้านเหมืองแบ่ง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020121 บ้านท่าข้าม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020122 บ้านทับเบิกร่วมใจ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020114 บ้านดอยนํ้าเพียงดิน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020110 บ้านเนินมิตรภาพท่ี 47

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020111 บ้านพร้าว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020112 บ้านโจะโหวะ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020100 บ้านนํ้าอ้อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020101 บ้านนาเกาะ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020108 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020109 บ้านนาแซง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020123 บ้านศิลา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020124 บ้านสงเปลือย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020125 บ้านห้วยข่อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020126 บ้านโป่งสามขา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020127 บ้านหนองเขียว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020097 บ้านตาดกลอย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020128 บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซําบุ่น

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020093 บ้านวังเวินพัฒนา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020131 บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020132 บ้านอุ่มกะทาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020133 บ้านห้วยผักกูด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020134 บ้านวังก้นหวด



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020129 บ้านหินโง่น

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020130 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020098 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67020099 บ้านตาดข่าพัฒนา

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67022008 หล่มเก่าพิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า 67022009 เมืองราดวิทยาคม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020016 บ้านนํ้าก้อ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020017 บ้านฝาย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020084 บ้านหนองไขว่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020085 บ้านโนนทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020081 วัดหนองปลาซิว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020034 ชุมชนบ้านติ้ว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020035 บ้านหัวนาเลา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020036 บ้านป่าแกเครือ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020037 บ้านหนองขาม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020090 บ้านห้วยไร่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020091 บ้านท่าช้าง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020092 บ้านวังร่อง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020088 บ้านแก่งยาว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020089 บ้านวังขอนดู่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020038 บ้านหัวนาเลาสาขาบ้านไร่นาเจริญ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020041 บ้านโสก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020044 บ้านหวาย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020042 บ้านส้มเลา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020043 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020045 บ้านร่องบง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020046 บ้านหนองไผ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020030 บ้านกลาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020031 บ้านนํ้าพุ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020001 บ้านห้วยสวิง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020002 บ้านห้วยสวิงน้อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020032 บ้านร่องกะถิน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020033 บ้านป่าบง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020003 บ้านดงนํ้าเดื่อ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020004 บ้านช้างตะลูด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020005 บ้านซําภู

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020061 หน้าศูนย์เครื่องมือกล



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020062 บ้านนํ้าดุกเหนือ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020063 วัดศรีจันดาธรรม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020064 บ้านปากออก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020055 บ้านห้วยระหงส์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020056 บ้านวังยาว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020058 บ้านนํ้าคํา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020059 บ้านหนองอ้อ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020060 วัดศรีทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020066 บ้านฝายนาแซง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020067 บ้านบึง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020086 บ้านหนองสว่าง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020068 บ้านห้วยกอก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020028 บ้านนํ้าเฮี้ย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020029 บ้านนํ้าเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020027 บ้านหนองปลา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020006 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020007 บ้านท่ากกแก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020008 บ้านท่าโก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020009 บ้านใหม่วิทยา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020010 บ้านปากห้วยขอนแก่น

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020065 บ้านปากดุก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020076 บ้านบุ่งยาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020019 บ้านดงขวาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020020 บ้านห้วยลาน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020021 บ้านนํ้าชุน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020022 บ้านโสกเดื่อ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020023 พ่อขุนผาเมืองรําลึก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020024 บ้านนํ้าอ้อม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020025 บ้านกกโอ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020052 บ้านห้วยคนทา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020075 บ้านร่องดู่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020026 บ้านฝายวังบอน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020069 บ้านท่าขาม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020070 บ้านลานบ่า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020071 บ้านจางวาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020072 บ้านคลองสีฟัน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020073 บ้านวังโป่ง



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020039 บ้านไร่นางาม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020074 บ้านนครเดิด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020011 บ้านวังมล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020012 บ้านท่าอิบุญ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020013 บ้านดงทิพย์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020014 บ้านบุ่ง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020015 บ้านท่าดินแดง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020077 บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020078 บ้านหนองบัว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020079 บ้านสักหลง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020080 บ้านดอนสว่าง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020087 บ้านโป่งช้าง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020047 บ้านบุ่งคล้า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020048 บ้านหัวนา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020049 บ้านปากห้วยด่าน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020050 บ้านหนองคัน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020051 ไทยรัฐวิทยา 25

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67020053 บ้านธารทิพย์

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67022001 หล่มสักวิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67022002 ติ้ววิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67022003 ผาเมืองวิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67022004 เมืองกลางวิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67022005 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67022006 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 67022007 ผาแดงวิทยาคม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020153 อนุบาลนํ้าหนาว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020147 บ้านห้วยสนามทราย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020148 บ้านโคกมน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020149 บ้านกกกะบก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020150 บ้านทรัพย์สว่าง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020151 บ้านห้วยหญ้าเครือ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020160 บ้านห้วยหินลับ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020161 บ้านหลักด่าน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020162 บ้านห้วยลาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020163 บ้านห้วยกะโปะ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020154 บ้านซําม่วง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020155 บ้านดงคล้อ



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020156 บ้านวังกวาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67020157 บ้านฟองใต้

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ นํ้าหนาว 67022010 นํ้าหนาววิทยาคม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67020169 บ้านเหล่าหญ้า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67020170 บ้านห้วยขอนหาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67020171 บ้านนายาว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67020172 บ้านทุ่งสมอ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67020164 บ้านเข็กน้อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67020165 บ้านห้วยนํ้าขาว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67020166 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองน่ิมวิทยา)

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67020173 ธรรมนูญกองช่างวิทยา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67020174 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพท่ี 229

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67020175 บ้านหนองแม่นา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67020167 บ้านป่าแดง(เขาค้อ)

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67022011 แคมป์สนวิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67022012 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030021 บ้านท่าโรง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030022 บ้านนาไร่เดียว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030023 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030024 บ้านทุ่งใหญ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030025 บ้านบุมะกรูด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030042 บ้านโคกปรือ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030041 บ้านบึงกระจับ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030076 บ้านไร่ตาพุฒ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030069 บ้านสระประดู่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030070 ค่ายลูกเสือวิเชียรบุรี

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030075 บ้านเข็มทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030073 บ้านพรหมยาม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030074 บ้านแก่งหินปูน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030047 ชุมชนบ้านพุเตย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030048 บ้านตะกุดไผ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030071 บ้านลํานารวย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030043 บ้านพุขาม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030044 บ้านโคกสง่า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030045 บ้านหนองกระทุ่ม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030032 บ้านวังไผ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030049 บ้านสามัคคีพัฒนา



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030050 บ้านภูนํ้าหยด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030053 บ้านรวมทรัพย์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030054 บ้านพรหมประชาสรรค์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030064 บ้านวังน้อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030055 บ้านพระท่ีน่ัง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030065 บ้านวังใหญ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030046 บ้านหนองคล้า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030067 วัลลภานุสรณ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030068 บ้านไทรทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030016 บ้านซับสมบูรณ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030013 รัฐประชานุสรณ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030017 บ้านโพทะเลประชาสรรค์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030019 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030020 บ้านแสงมณีวิทยา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030066 บ้านดาดอุดม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030014 บ้านคลองทราย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030015 บ้านฟุบสะแก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030056 บ้านวังลึก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030008 บ้านซับน้อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030001 ชุมชนบ้านโคกปรง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030002 บ้านเขายางโปร่ง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030003 บ้านซับอีลุม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030059 บ้านเนินสะอาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030004 บ้านซับสวัสดิ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030057 บ้านเขาสูงราษฎร์บํารุง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030005 บ้านนํ้าเดือด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030039 บ้านบ่อรัง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030040 บ้านหนองโป่ง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030035 บ้านหนองบัวขาว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030036 บ้านใหม่วิไลวัลย์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030037 บ้านหนองบัวทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030038 บ้านหนองไม้สอ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030033 บ้านหนองสะแก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030031 บ้านนํ้าร้อน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030027 บ้านโคกสําราญ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030028 บ้านไทรงาม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030060 บ้านโคกกรวด



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030029 บ้านคลองบง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030030 บ้านถ้ํามงคลชัย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030061 บ้านซับตะแบก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030026 บ้านมาบสมอสามัคคี

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030062 บ้านซับกระโซ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67030063 บ้านนํ้าอ้อม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67032002 พุขามครุฑมณีอุทิศ

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67032003 นํ้าร้อนวิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67032004 ซับสมบูรณ์วิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67032005 โคกปรงวิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67032006 วังใหญ่วิทยาคม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030109 อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030110 บ้านสระกรวด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030111 บ้านโคกหิน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030100 บ้านท่าไม้ทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030083 บ้านคลองดู่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030084 บ้านวังขอน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030085 บ้านนาสวรรค์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030086 ชุมชนบ้านโคกสะอาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030087 บ้านซับหินเพลิง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030088 บ้านหนองสะแกส่ี

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030096 บ้านแควป่าสัก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030112 บ้านใหม่สาริกา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030105 บ้านหนองจอกวังกําแพง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030106 บ้านร่องหอยพัฒนา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030097 บ้านสันติธรรม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030098 บ้านด่านไทรสามัคคี

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030099 บ้านหนองหมู

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030107 บ้านทุ่งเศรษฐี

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030108 บ้านวังขาม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030077 บ้านม่วงชุม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030078 บ้านคลองกระจัง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030079 บ้านเขาคลัง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030080 บ้านคลองดู่สาขาบ้านหนองสะแก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030081 บ้านหนองสรวง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030082 บ้านเกาะแก้ว



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030114 บ้านหนองย่างทอย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030115 บ้านโคกรังน้อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030116 บ้านรังย้อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030117 บ้านด่านเจริญชัย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030113 บ้านซับน้อยพัฒนา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030101 บ้านนาตะกุด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030103 บ้านโคกสะแกลาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030104 บ้านบึงนาจาน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030102 บ้านศรีเทพน้อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030089 บ้านนาสนุ่น

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030090 บ้านหนองบัว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030091 บ้านโคกตะขบ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030092 บ้านเนินถาวร

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030093 บ้านนานํ้าโครม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67030094 บ้านจัดสรร

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67032007 ศรีเทพประชาสรรค์

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67032008 เมืองศรีเทพ

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67032009 นาสนุ่นวิทยาคม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030181 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030182 บ้านปู่จ้าว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030183 บ้านเขาถ้ําพระ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030165 บ้านปากตก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030166 บ้านวังเหว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030167 บ้านนาเฉลียง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030135 บ้านหัวโตก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030136 บ้านนาเฉลียงใต้

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030162 บ้าน กม.30

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030137 บ้านคลองกรวด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030139 บ้านบ่อไทย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030170 บ้านวังโบสถ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030140 บ้านตีบใต้

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030171 บ้านตะกุดงาม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030172 บ้านสระหม่ืนเชียง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030141 บ้านนาวังแหน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030173 บ้านโคกสง่า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030174 บ้านไทรทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030143 บ้านซับกระถินทอง



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030175 บ้านคลองตะพานหิน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030177 อนุบาลหนองไผ่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030119 บ้านกองทูล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030178 บ้าน กม.35

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030179 บ้านคลองยาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030180 บ้านลําพาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030121 บ้านเนินพัฒนา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030118 บ้านนํ้าเขียว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030176 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030132 บ้านท่าแดง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030133 บ้านนาทุ่ง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030134 บ้านท่าเยี่ยม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030130 บ้านท่าสวาย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030169 บ้านวังท่าดี

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030168 บ้านกลาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030131 บ้านไร่ขอนยางขวาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030144 บ้านป่าคาย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030142 บ้านโคกเจริญ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030123 บ้านท่าด้วง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030124 บ้านห้วยตลาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030125 บ้านปางยาง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030126 บ้านสันเจริญ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030127 บ้านเฉลียงทอง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030128 บ้านสันเจริญสาขาบ้านโป่งสะทอน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030145 บ้านบัววัฒนา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030146 บ้านไร่เหนือ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030147 บ้านเนินมะค่า

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030148 บ้านวังอ่าง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030149 บ้านซับวารินทร์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030150 บ้านลําตาเณร

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030151 ชุมชนบ้านโภชน์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030152 บ้านโคกคงสมโภชน์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030153 บ้านซับชมภู

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030154 บ้านคลองกะโบน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030155 บ้านเนินสวรรค์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030156 บ้านซับเดื่อ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030157 บ้านเพชรละคร



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030158 ชุมชนบ้านท่าเสา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030159 บ้านสระเกษ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030129 บ้านเนินคนธา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67030161 บ้านซับตะเคียนทอง

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67032010 หนองไผ่

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67032011 เพชรละครวิทยา

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67032012 นาเฉลียงพิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67032013 ท่าด้วงพิทยาคม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030196 อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030201 บ้านทรัพย์เกษตร

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030200 บ้านบึงสามพัน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030225 บ้านหนองแจง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030226 บ้านหนองชุมแสง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030227 บ้านบึงตะแบก

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030223 วัดเขาเจริญธรรม

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030222 บ้านคลองตะคร้อ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030197 บ้านตะกรุดหิน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030202 บ้านราหุล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030214 บ้านศรีมงคล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030215 บ้านพนมเพชร

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030217 บ้านซับเจริญ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030218 บ้านยางสาว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030210 ชุมชนบ้านวังพิกุล

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030211 บ้านโป่งบุญเจริญ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030212 บ้านห้วยทราย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030208 บ้านเนินสมบูรณ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030184 บ้านกันจุ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030185 บ้านลําตะคร้อ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030186 บ้านโคกกรวด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030187 บ้านซับบอน

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030188 บ้านหนองพลวง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030219 บ้านเขาพลวง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030220 บ้านสระแก้ว

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030189 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030221 บ้านวังไลย์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030190 บ้านราษฎร์เจริญ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030205 บ้านพญาวัง



#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030206 บ้านซับสามัคคี

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030207 บ้านซับสําราญใต้

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030203 บ้านวังปลา

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030204 บ้านซับสําราญเหนือ

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030191 บ้านซับไม้แดง

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030193 บ้านร้อยไร่

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030198 บ้านหินดาดน้อย

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030194 บ้านซับสมพงษ์

#### สพป.เพชรบูรณ์ เขต เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67030195 บ้านหินดาดใหญ่

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67032014 บึงสามพันวิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67032015 วังพิกุลพิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67032016 ซับบอนวิทยาคม

#### สพม. เขต  40 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67032017 ศรีมงคลวิทยาคม

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010005 วัดต้นไคร้

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010006 บ้านใน(อินทราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010023 บ้านโป่งศรี

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010049 บ้านแม่แคม

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010050 บ้านนาคูหา

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010016 บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010017 บ้านเหล่า(พงษ์เกีรยติประชาสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010002 บ้านดอนดี(ประชานุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010015 อนุบาลแพร่

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)



#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010038 บ้านสันป่าสัก

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010043 บ้านร่องฟอง

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010040 วัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010010 รัฐราษฎร์บํารุง

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010033 วัดนํ้าโค้ง(คําหล้าราษฎร์นุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010029 บ้านนํ้าชํา(ประชาราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010031 วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010021 บ้านในเวียง

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010057 บ้านกาซ้อง

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010020 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010019 บ้านนํ้าชํา(วิชัยชนานุเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010055 บ้านศรีสิทธ์ิ(ใจมาอนุเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010044 บ้านเวียงตั้ง(คําวรรธประชานุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010045 บ้านปากห้วย

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บํารุง)

#### สพม. เขต  37 แพร่ เมืองแพร่ 54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่

#### สพม. เขต  37 แพร่ เมืองแพร่ 54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่

#### สพม. เขต  37 แพร่ เมืองแพร่ 54012003 เมืองแพร่

#### สพม. เขต  37 แพร่ เมืองแพร่ 54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา

#### สพม. เขต  37 แพร่ เมืองแพร่ 54012005 ท่าข้ามวิทยาคม

#### สพม. เขต  37 แพร่ เมืองแพร่ 54012006 ห้วยม้าวิทยาคม

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ เมืองแพร่ 54012007 แพร่ปัญญานุกูล

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010092 บ้านแม่ยางโพธ์ิ(โพธ์ิราษฎร์รังสรรค์)



#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010093 บ้านวังโป่ง(ประชาบํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010086 บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010071 บ้านป่ากล้วย

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010072 บ้านห้วยอ้อย

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010068 บ้านห้วยฮ่อม

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010078 บ้านแม่กระทิง

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010079 บ้านวังปึ้ง

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010080 บ้านทุ่งคัวะ

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010100 บ้านห้วยโรงนอก

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010063 บ้านนํ้าเลา(นํ้าเลาวิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010064 บ้านนํ้าเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010098 บ้านใหม่จัดสรร

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010099 บ้านนํ้าโค้ง(ประชานิมิตร)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพท่ี 13)

#### สพม. เขต  37 แพร่ ร้องกวาง 54012008 ร้องกวางอนุสรณ์

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ ร้องกวาง 54012009 ราชประชานุเคราะห์ 25

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)



#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010123 บ้านแม่พร้าว

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010116 บ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010109 บ้านแม่แรม

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010112 ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010138 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010139 บ้านหนองเส้ียว(ประชาสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010142 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010143 วัดแม่ทะ(ดํารงประชานุเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010132 บ้านลู(คําภีร์ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บํารุง)

#### สพม. เขต  37 แพร่ สอง 54012010 สองพิทยาคม

#### สพม. เขต  37 แพร่ สอง 54012011 เวียงเทพวิทยา

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ หนองม่วงไข่ 54010152 บ้านหนองม่วงไข่

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ หนองม่วงไข่ 54010150 บ้านแม่คํามี (รัตนปัญญา)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ หนองม่วงไข่ 54010144 แม่คํามีตําหนัก(ตําหนักธรรมวิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ หนองม่วงไข่ 54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ หนองม่วงไข่ 54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ หนองม่วงไข่ 54010151 บ้านวังหลวง

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ หนองม่วงไข่ 54010148 บ้านหนองนํ้ารัด (พรหมาประชาสงเคาระห์)

#### สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ หนองม่วงไข่ 54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)



#### สพม. เขต  37 แพร่ หนองม่วงไข่ 54012012 ม่วงไข่พิทยาคม

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020060 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020061 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020059 บ้านนํ้าฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020053 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020054 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020075 สูงเม่นวิทยาคาร

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020076 วัดสร่างโศก

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020077 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020057 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020058 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020078 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020080 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020071 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020069 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020070 บ้านผาสุก(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020056 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020055 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020067 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020043 ดอนมูลวิทยาคาร

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020044 บ้านดอนแท่น(ประชานุสรณ์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020046 บ้านหัวดง

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020062 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020047 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020073 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020072 บ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020063 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020064 บ้านแม่สายดอนทัน(คําแวงประชาอุทิศ)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020065 บ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020066 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020081 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020079 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020048 บ้านร่องแค(ป่าผ้ึงสามัคคี)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020050 บ้านร่องเส้ียว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020051 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ สูงเม่น 54020052 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพม. เขต  37 แพร่ สูงเม่น 54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์



#### สพม. เขต  37 แพร่ สูงเม่น 54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020036 ชุมชนจรูญลองรัตนาคาร

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020037 บ้านห้วยอ้อ(ห้วยอ้อวิทยาคม)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020032 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020033 บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020034 บ้านนาแก

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020035 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020030 รักเมืองไทย 2

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020031 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020019 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020020 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บํารุงวิทย์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020015 บ้านบ่อ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020016 บ้านผาคันวิทยา

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020017 อนุสรณ์รัฐประชา

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020018 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020014 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020025 บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020013 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020038 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020039 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020011 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020012 บ้านค้างตะนะวิทยา

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020040 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020041 บ้านแม่จอก(ราษฎร์บํารุงวิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020042 บ้านไผ่ล้อม(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020005 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020006 ปากจอกวิทยา

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020007 บ้านวังเลียง

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020008 บ้านอ้ายล่ิม(ล่ิมราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020009 บ้านผาจ๊ับ(คุรุราษฎร์อนุกูล)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020010 ประชารัฐวิทยาคาร

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020021 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020023 บ้านท่าเดื่อ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020024 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020026 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บํารุง)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020027 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020028 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)



#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020029 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020001 บ้านนํ้าริน(คุรุราษฎร์รังสรร)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020002 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020003 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ ลอง 54020004 อิมอรัญ

#### สพม. เขต  37 แพร่ ลอง 54022001 ลองวิทยา

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020140 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020141 บ้านนาใหม่

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020115 บ้านสลก

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020127 บ้านแม่พุง

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020146 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020108 บ้านป่าสัก

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020109 บ้านแม่กระต๋อม

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020145 บ้านม่วงคํา

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020143 บ้านแม่ขมิง

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020144 บ้านแม่ขมวก

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020142 บ้านแพะทุ่งเจริญ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020110 บ้านสองแคว

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020119 ชุมชนบ้านแม่ป้าก

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020120 บ้านแม่จอก

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020121 บ้านแม่บงใต้

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020118 บ้านแม่บงเหนือ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020112 บ้านค้างใจ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020113 บ้านแม่สิน

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020114 บ้านสบป้าก

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020116 บ้านแช่ฟ้า

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020134 บ้านวังช้ิน

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020135 บ้านวังเบอะ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020136 บ้านวังแฟน

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020137 บ้านป่ายุบ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020138 บ้านหาดรั่ว

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020102 บ้านแม่แปง

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020122 บ้านวังขอนป่าไผ่

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020123 บ้านวังกวาง

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020124 บ้านค้างปินใจ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020125 บ้านค้างคําปัน

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020126 บ้านขุนห้วย



#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020130 บ้านแม่แฮด

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020131 บ้านแม่ตื้ด

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020132 บ้านป่าคาป่าม่วง

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020133 บ้านปางไฮ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020128 บ้านปางมะโอ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020129 สวนป่าแม่สรอย

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020107 บ้านนาพูน

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020103 บ้านนาปลาก้ัง

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020104 บ้านวังลึก

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020105 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพท่ี 155)

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ วังช้ิน 54020106 บ้านไร่หลวง

#### สพม. เขต  37 แพร่ วังช้ิน 54022005 วังช้ินวิทยา

#### สพม. เขต  37 แพร่ วังช้ิน 54022006 สรอยเสรีวิทยา

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020096 บ้านแม่จ๊ัวะ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020097 บ้านดงสุระ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020098 บ้านห้วยไร่

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020100 บ้านห้วยลากปืน

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020101 บ้านนํ้าแรม

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020099 บ้านแม่พวก

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020087 บ้านบ่อแก้ว

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020088 บ้านป่าไผ่

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020089 บ้านปางเคาะ

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020090 บ้านไทรย้อย

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020091 บ้านปากปาน

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020083 บ้านห้วยกูด

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020084 เด่นทัพชัย

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020085 เด่นไชยประชานุกูล

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020092 บ้านเด่นชุมพล

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020093 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020086 บ้านนํ้าโค้ง

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020082 ชุมชนบ้านปากพวก

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020094 บ้านแม่ยุ้น

#### สพป.แพร่ เขต 2 แพร่ เด่นชัย 54020095 บ้านสวนหลวง

#### สพม. เขต  37 แพร่ เด่นชัย 54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010003 บ้านบางคู

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010004 บ้านสะปํา

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010005 เกาะมะพร้าว



#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010011 บ้านกู้กู

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010012 เกาะสิเหร่

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010013 บ้านทุ่งคา

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010009 อนุบาลภูเก็ต

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010017 วิชิตสงคราม

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010020 วัดเทพนิมิตร

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010021 แหลมพันวา

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010019 บ้านอ่าวนํ้าบ่อ

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010001 บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010002 วัดสุวรรณคีรีเขต

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010016 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010014 เกาะโหลน

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010006 บ้านฉลอง

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83010007 วัดลัฎฐิวนาราม

#### สพม. เขต  14 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย

#### สพม. เขต  14 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83012002 สตรีภูเก็ต

#### สพม. เขต  14 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต กะทู้ 83010023 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต กะทู้ 83010024 บ้านบางทอง

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต กะทู้ 83010025 วัดเก็ตโฮ่

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต กะทู้ 83010029 วัดสุวรรณคีรีวงก์

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต กะทู้ 83010022 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต กะทู้ 83010028 บ้านกะหลิม

#### สพม. เขต  14 ภูเก็ต กะทู้ 83012004 กะทู้วิทยา

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010046 บ้านไม้ขาว

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010047 หงษ์หยกบํารุง

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010048 บ้านหมากปรก

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010049 บ้านคอเอน

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010050 ท่าฉัตรไชย

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010055 วัดมงคลวราราม

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010056 บ้านสาคู

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010057 บ้านในทอน

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010036 วัดเมืองใหม่

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010037 ถลางพระนางสร้าง

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010038 วัดเทพกระษัตรี

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010039 บ้านโคกวัดใหม่

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010034 บ้านพรุจําปา



#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010035 บ้านป่าครองชีพ

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010033 บ้านแหลมทราย

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010031 บ้านบางเทา

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010032 บ้านเชิงทะเล

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010052 วัดศรีสุนทร

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010053 บ้านท่าเรือ

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010054 บ้านลิพอน

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010051 บ้านม่าหนิก

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010040 บ้านอ่าวปอ

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010041 สิทธ์ิสุนทรบํารุง

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010042 บ้านป่าคลอก

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010043 บ้านพารา

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010044 บ้านบางโรง

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83010045 เกาะนาคา

#### สพม. เขต  14 ภูเก็ต ถลาง 83012005 เมืองถลาง

#### สพม. เขต  14 ภูเก็ต ถลาง 83012006 เชิงทะเลวิทยาคมฯ

#### สพม. เขต  14 ภูเก็ต ถลาง 83012007 วีรสตรีอนุสรณ์

#### สพป.ภูเก็ต ภูเก็ต ถลาง 83012008 ภูเก็ตปัญญานุกูล

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010035 บ้านท่าสองคอน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010036 บ้านดงเค็งดอนหัน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010037 บ้านหนองเขื่อนช้าง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010038 บ้านหินลาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010033 บ้านหนองกุงเต่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010034 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010032 บ้านอุปราช

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010004 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010005 วันครู 2502

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010006 บ้านดอนตูมดอนโด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010007 บ้านเม่นใหญ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010008 บ้านหนองใหญ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010027 หลักเมืองมหาสารคาม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010028 อนุบาลมหาสารคาม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010021 บ้านโคกก่อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010057 บ้านหนองโนอีดํา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010022 บ้านภูดิน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010023 บ้านหนองหิน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010018 บ้านสมศรี



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010056 บ้านกุดแคน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010019 บ้านหนองโจดสวนมอน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010020 บ้านหัวช้างหนองแสง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010055 บ้านนานกเขียน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010024 บ้านดอนหว่านหัวหนอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010025 บ้านหนองหล่ม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010042 บ้านโคกบัวค้อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010026 บ้านเหล่าหนาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010039 บ้านหนองค้อสวนอ้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010040 บ้านหนองบัวโนนม้ี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010041 บ้านหนองคูณนํ้าจ้ัน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010009 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010010 บ้านหันเชียงเหียน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010011 บ้านเอียด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010013 บ้านหนองตื่น

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010012 บ้านติ้วสันติสุข

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010014 บ้านหม่ีเหล่าน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010015 บ้านสงเปลือยโพธ์ิสระแก้ว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010016 บ้านดอนดู่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010017 นิคมบ้านหัน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010029 บ้านท่าตูมดอนเรือ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010030 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010031 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010064 บ้านโดท่างาม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010062 บ้านนาแพงดอนไฮ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010063 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสําราญ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010046 บ้านหนองหวาย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010001 บ้านเก้ิง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010043 ชุมชนบ้านลาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010002 บ้านท่าปะทายโนนตูม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010047 บ้านวังไผ่ป่าจ่ัน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010048 บ้านม่วงโพธ์ิศรี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010049 บ้านบุ่งคล้าท่างาม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010003 บ้านโขงกุดหวาย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010044 บ้านกุดซุย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010045 บ้านเลิงบ่อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010051 บ้านหนองแวง



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010052 บ้านดงน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010060 บ้านหนองปลิง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010053 บ้านหนองโพด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010061 บ้านจํานัก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010054 บ้านเก่าน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010058 บ้านหนองคู

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010059 บ้านโคกศรี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44010050 บ้านร่วมใจ 1

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44012001 สารคามพิทยาคม

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44012002 ผดุงนารี

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44012003 มหาวิชานุกูล

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 44012005 มหาชัยพิทยาคาร

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010184 อนุบาลกันทรวิชัย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010185 บ้านคอกม้า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010209 บ้านอิตื้อดอนหวายขม้ิน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010210 ชุมชนบ้านลาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010207 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010208 บ้านนาดีศรีสุข

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010206 บ้านนํ้าเท่ียงดอนอิจันทร์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010186 บ้านเหล่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010183 บ้านสมศรีมะแปบประชาบํารุง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010181 บ้านคันธาร์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010166 บ้านยางสามัคคี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010165 บ้านเปลือยดง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010160 บ้านนํ้าใสม่วงวิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010161 บ้านล้ินฟ้า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010162 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010200 ชุมชนบ้านมะค่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010163 บ้านไส้จ่อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010201 บ้านไผ่นํ้าเท่ียง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010202 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010203 บ้านเปลือยนํ้าสามัคคี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010204 บ้านยางห่างโนนทัน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010205 บ้านโขงใหญ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010199 บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บํารุง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010164 บ้านขามเฒ่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010167 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010180 บ้านดอนดู่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010168 บ้านปอแดง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010189 บ้านท่าขอนยาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010190 บ้านหัวขัว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010187 บ้านดอนเวียงจันทน์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010188 บ้านใคร่นุ่น

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010169 บ้านดอนหน่อง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010170 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010171 บ้านมะกอก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010172 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010182 บ้านโพนงาม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010173 บ้านดอนนา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010174 บ้านเขวาใหญ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010175 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010176 บ้านเชือกคุยเพ็ก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010177 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010178 บ้านโพธ์ิเงิน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010179 บ้านส้มโฮง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010196 บ้านแสนสุข

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010191 บ้านนาสีนวน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010192 บ้านหนองอุ่ม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010193 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010194 บ้านหวาย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010195 บ้านตําแยหนองคู

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010197 บ้านโพธ์ิมีหนองเม็กโนนสะอาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กันทรวิชัย 44010198 บ้านทัน

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม กันทรวิชัย 44012021 กันทรวิชัย

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม กันทรวิชัย 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44012010 เขวาไร่ศึกษา

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44012012 โพนงามพิทยานุกูล

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44012013 วังยาวศึกษาวิทย์

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม เชียงยืน 44012022 เชียงยืนพิทยาคม

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม เชียงยืน 44012023 กู่ทองพิทยาคม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020026 บ้านบรบือ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020027 อนุบาลบรบือ



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020028 บ้านโคกกลาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020029 วัดนาดีวราราม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020065 บ้านพงโพด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020066 บ้านหนองสิม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020064 บ้านหนองโดนหอกลอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020030 บ้านโคกล่าม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020032 บ้านบ่อใหญ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020051 บ้านหนองโก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020033 บ้านหนองหว้าโนนทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020050 บ้านโคกกลาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020034 บ้านเก่าใหม่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020035 บ้านหนองหญ้าปล้อง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020049 บ้านเปลือยหนองตูบ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020036 ชุมชนบ้านดงเค็ง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020056 บ้านหนองจิก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020057 บ้านดอนบม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020058 บ้านหนองแก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020059 บ้านซองแมว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020060 บ้านหัวนา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020031 บ้านเหล่าโง้ง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020006 บ้านฮ่องไผ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020001 บ้านกําพี้เหล่ากาเจริญศิลป์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020002 บ้านสองห้องฮ่องน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020003 บ้านเหล่ายาว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020004 บ้านเป้า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020005 บ้านแดงน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020008 บ้านดอนงัว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020007 บ้านหนองขามแสบง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020024 บ้านโนนราษีฝางวิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020025 บ้านเหล่าผักหวาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020018 บ้านหัวขัว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020019 บ้านห้วยทราย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020020 บ้านหนองบัวโนนสว่าง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020021 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020022 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020023 บ้านแก่นเท่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020042 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020048 บ้านวังปลาโด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020043 บ้านดอนก่อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020044 บ้านโนนเกษต

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020045 บ้านโนนสําราญ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020046 บ้านวังไฮ วังทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020047 บ้านโนนทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020052 บ้านหนองคูขาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020053 บ้านฝายป่าบัว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020054 บ้านโสกภารา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020055 บ้านไพรวัลย์ปอแดง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020016 บ้านโนนแดงมะขามหวาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020017 บ้านหัวหนอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020061 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020062 บ้านโนนม่วง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020063 บ้านดงมัน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020037 บ้านบัวมาศ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020040 บ้านบกพร้าว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020039 บ้านยาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020038 บ้านหนองแวงหนองตุ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020041 บ้านแดง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020009 บ้านเหล่าตามา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020010 บ้านโคกกุง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020011 บ้านหนองทุ่มศรีโพธ์ิทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020012 บ้านป่ากุงหนา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020013 บ้านศาลา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020014 บ้านโนนทองโนนสะอาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม บรบือ 44020015 บ้านดอนพยอม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010065 อนุบาลแกดํา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010066 บ้านเหล่าจ่ันนาภู

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010067 บ้านหนองเจริญ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010078 บ้านหนองบัว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010079 บ้านดอนก่อกกเหล่ียม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010080 บ้านขอนแก่นตะคุ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010068 บ้านหัวขัวโพธ์ิศรี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010075 ชุมชนมิตรภาพ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010076 บ้านป่าข่างโนนลาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010077 บ้านหนองขุ่น



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010074 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010081 บ้านวังแสง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010082 บ้านโคกกลาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010069 ชุมชนบ้านหมากค่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010083 บ้านโพนสวาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010084 บ้านโพนละออม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010070 บ้านโสกแดง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010071 บ้านโนนศรีภิบาล

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010085 บ้านโคกไร่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010072 บ้านโคกล่ิน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม แกดํา 44010073 บ้านนาคูณ

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม แกดํา 44012007 แกดําวิทยาคาร

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม แกดํา 44012008 มิตรภาพ

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม กุดรัง 44012025 กุดรังประชาสรรค์

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม กุดรัง 44012026 นาโพธ์ิพิทยาสรรพ์

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม ช่ืนชม 44012028 ช่ืนชมพิทยาคาร

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020073 บ้านห้วยหิน (ศิลาคามสํ่าผดุง)

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020074 บ้านหัวช้าง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020075 บ้านห้วยทราย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020095 บ้านหนองกุง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020092 บ้านป่าแดง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020084 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020085 บ้านโคกมนโนนทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020104 บ้านหนองเม็ก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020105 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020106 ชุมชนบ้านหนองเลา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020107 บ้านหนองแฮ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020103 บ้านกุดนํ้าใส

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020076 บ้านหนองม่วง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020093 บ้านอีโต้

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020094 บ้านหนองแดง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020077 บ้านปอพานหนองโน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020078 บ้านหนองสระ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020079 บ้านเหล่าค้อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020080 บ้านโนนแร่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020097 บ้านหนองแดงสหมิตร

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020098 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020099 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020067 บ้านห้วยหลาว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020068 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020069 บ้านหนองบัวแดง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020070 บ้านหนองแสง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020071 บ้านหัวหนองคู

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020108 บ้านหนองปอ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020109 บ้านตลาดม่วง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020110 บ้านหัวเข่าแตก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020090 ชุมชนบ้านสําโรง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020091 บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020086 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020087 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020088 บ้านโพนทราย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020096 บ้านวังหินโนนสว่าง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020089 บ้านเหล่ากว้าง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020100 บ้านหนองโพธ์ิ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020081 บ้านปลาขาว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020101 บ้านคึมบง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020102 บ้านหนองบึง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020082 บ้านตําแยโนนยาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020083 บ้านป่าตองหนองงู

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020111 บ้านนางเล้ิงโคกล่าม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาเชือก 44020112 บ้านหัวสระ

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม นาเชือก 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม นาเชือก 44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020252 อนุบาลนครจัมปาศรี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020241 กู่สันตรัตน์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020253 บ้านหนองโนใต้

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020254 บ้านหนองกลางโคก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020246 ชุมชนบ้านดงบัง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020255 บ้านโกทา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020266 บ้านหนองหิน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020244 บ้านนาฝาย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020245 บ้านหนองบัวน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020242 บ้านโคกยาว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020243 บ้านแดงโพงคําแก้ว



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020267 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020268 บ้านหัวดง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020269 บ้านดอนดู่วังบอน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020263 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020264 บ้านหนองบัวคู

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020250 บ้านเครือซูด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020239 บ้านยางอิไลดอนก่อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020256 บ้านหนองจิก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020265 บ้านโนนเห็ดไค

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020251 บ้านหนองผง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020240 บ้านสระบัว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020248 บ้านดงยาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020249 บ้านหลุบควันเมืองหงส์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020259 บ้านโพนทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020260 บ้านร่วมใจ 2

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020261 บ้านเหล่าจ่ัน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020262 บ้านหนองป้าน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020257 บ้านหนองโนทับม้า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020258 บ้านหนองแต้น้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม นาดูน 44020247 บ้านหนองแคนหัวฝาย

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม นาดูน 44022023 นาดูนประชาสรรพ์

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม นาดูน 44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม บรบือ 44022001 บรบือ

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม บรบือ 44022008 บรบือวิทยาคาร

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม บรบือ 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม บรบือ 44022003 โนนแดงวิทยาคม

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม บรบือ 44022005 ยางวิทยาคม

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม บรบือ 44022006 โนนราษีวิทยา

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม บรบือ 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020120 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020139 บ้านหนองแคน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020138 บ้านเมืองเสือ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020121 บ้านหนองห้าง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020137 บ้านหนองกกหนองยาว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020122 บ้านดง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020146 พยัคฆภูมิพิสัย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020113 บ้านหัวหมู



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020149 บ้านจอมพะลาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020150 บ้านหนองระเวียง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020144 บ้านสระบาก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020145 บ้านสระแคน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020142 บ้านดงเย็น

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020163 บ้านโนนสูงดอนหล่ี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020164 บ้านหนองบัวคูสองห้อง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020165 บ้านหนองบัวแก้ว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020125 บ้านดงบากหนองตาเต็น

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020124 บ้านมะชมโนนสง่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020116 ชุมชนนาสีนวล

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020117 บ้านเหล่าน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020123 บ้านเขวาทุ่ง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020118 บ้านเตาบ่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020119 บ้านนํ้าสร้างหนองบะ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020114 บ้านหนองสนมดอนติ้ว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020166 บ้านหนองแสงทุ่มยาว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020167 บ้านเก่าน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020133 บ้านเมืองเตา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020134 บ้านหนองฮี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020135 บ้านโนนบ่อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020136 บ้านโนนจาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020140 บ้านทัพป่าจิก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020141 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020143 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020151 บ้านโนนแคน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020152 บ้านดอนหมี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020153 บ้านหนองจานบุลาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020154 บ้านนาค่าย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020155 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020156 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020115 บ้านหนองผือ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020147 บ้านหนองแก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020148 บ้านมะโบ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020157 บ้านหนองนาใน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020158 บ้านดงหัวช้าง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020159 บ้านหนองบัวกาเหรียญ



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020160 บ้านขามเรียน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020161 บ้านหนองหว้าเฒ่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020129 บ้านแก่นท้าว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020130 บ้านเม็กดํา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020131 บ้านเหล่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020132 บ้านตาลอก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020126 บ้านหารฮี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020127 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020128 บ้านสําโรงโคกจันทร์หอมวิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44020162 บ้านโคกล่ามวิทยา

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020222 อนุบาลวาปีปทุม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020223 เมืองวาปีปทุม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020224 บ้านหนองคูไชยหนองขาม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020215 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020225 บ้านจอกขวาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020226 บ้านหัวงัว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020168 บ้านขามป้อม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020237 บ้านชาดฝางหัวเรือ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020238 บ้านหนองแกวิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020235 ราชประชานุเคราะห์ 16

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020236 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020234 บ้านหนองบัวกุดอ้อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020194 บ้านตลาดโนนโพธ์ิ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020195 บ้านหวาย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020233 บ้านหนองไฮ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020231 บ้านนาเลา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020232 บ้านหนองคูม่วง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020230 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020210 บ้านสนาม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020169 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020170 บ้านโนนจาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020207 บ้านโพธ์ิชัย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020201 บ้านประแหย่ง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020202 บ้านหนองเหล่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020205 ราชประชานุเคราะห์ 18

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020206 บ้านตําแย



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020203 บ้านหนองข่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020204 บ้านแก่นเท่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020208 บ้านเสือโก้ก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020209 บ้านไก่นา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020227 บ้านหนองแสน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020213 บ้านหนองกุง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020228 บ้านดู่หนองโก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020229 บ้านกุดนาดีโนนลาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020211 บ้านหนองผือ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020212 บ้านดงน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020172 บ้านแคน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020173 บ้านตําแย(ประชานุเคราะห์)

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020174 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020175 บ้านโคกใหญ่วิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020176 บ้านเขวาค้อโคกกลาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020177 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020178 บ้านดู่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020184 ชุมชนบ้านงัวบา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020185 บ้านสระแก้วหนองคู

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020181 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020182 บ้านโคกไร่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020183 บ้านหนองหว้า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020171 บ้านโนน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020186 บ้านดงใหญ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020187 บ้านก่อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020188 บ้านดอนหัน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020179 บ้านโคกสีทองหลาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020180 บ้านโคกแปะ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020216 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020214 บ้านโนนเขวาหนองแสง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020218 ชุมชนบ้านโพธ์ิสองห้องวิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020219 ราชประชานุเคราะห์ 17

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020220 บ้านโนนท่อน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020221 บ้านโสกยาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020217 บ้านกระยอมหนองเดิ่น

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020196 บ้านมะแซวหนองโง้ง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020189 บ้านนาข่า



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020190 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020191 บ้านโคกเต่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020192 บ้านดอนแดงนํ้าเกล้ียง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020193 บ้านวังจานโนนสําราญ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020197 บ้านหนองไผ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020198 บ้านหนองคลอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020199 บ้านเปลือยดอนมันนํ้า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม วาปีปทุม 44020200 บ้านหนองแต้

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม วาปีปทุม 44022015 วาปีปทุม

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม วาปีปทุม 44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม วาปีปทุม 44022020 ประชาพัฒนา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020279 บ้านหนองจิก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020278 โนนรัง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020273 บ้านสว่าง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020291 บ้านหนองแวง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020292 บ้านหนองรูแข้

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020290 บ้านหนองบัวสันตุ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020272 อนุบาลดงเมืองน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020277 บ้านหัวช้างโคกม่วง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020270 จตุคามประชาสรรค์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020271 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020284 บ้านแวงดงหนองยาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020285 บ้านนกเหาะ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020286 บ้านบุ่งง้าว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020287 บ้านเปล่งโนนกระยอม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020288 บ้านโดน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020274 บ้านศาลา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020275 บ้านนาภู

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020289 บ้านดงแคน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020276 บ้านเหล่าหมากคํา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020280 บ้านแวงยางกุดตะเข้

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020281 บ้านหนองหน่อง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020282 ชุมชนบ้านยางสีสุราช

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ยางสีสุราช 44020283 บ้านหนองแปน

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม ยางสีสุราช 44022026 นาภูพิทยาคม

#### สพม. เขต  26 มหาสารคาม ยางสีสุราช 44022027 มัธยมยางสีสุราช

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010145 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010146 บ้านสังข์ทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010147 บ้านดอนกลอยหนองยาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010148 บ้านโชคชัย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010149 บ้านศรีสุข

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010127 บ้านแห่เหนือ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010128 บ้านท่าเดื่อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010101 บ้านแพงหนองเหนือ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010102 บ้านม่วงน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010103 บ้านหนองโก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010104 บ้านโนนเมืองสองคอน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010125 บ้านเหล่าโพธ์ิ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010129 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010130 บ้านโนนสัง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010089 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010090 บ้านโนนราษีโคกล่าม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010091 บ้านวังโพน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010092 บ้านเหล่าพ่อหา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010093 บ้านโคกกลาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010094 บ้านหนองเขื่อน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010105 บ้านดอนจําปาดอนสวรรค์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010106 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010107 ชุมชนโพนงามโพนสวาง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010122 บ้านวังยาววิทยายน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010123 บ้านหินแห่เสริมศิลป์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010098 บ้านวังจาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010099 ดอนกลางนุกูลวิทย์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010100 บ้านทิพโสต

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010095 บ้านวังกุง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010126 บ้านหนองกุงวิทยากร

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010121 บ้านบะหลวงหนองแวง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010096 บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010097 บ้านโนนเนาว์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010108 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010109 บ้านหนองบัวเรียน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010112 บ้านผักหนอก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010113 บ้านโนนนกหอ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010155 บ้านแห่บริหารวิทย์



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010114 บ้านยางน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010156 บ้านดอนสันติ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010157 บ้านโพนทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010158 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010115 บ้านป่าเป้า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010159 บ้านป่าปอ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010154 บ้านห้วยม่วง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010086 บ้านแก้งขิงแคง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010087 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010088 บ้านหัวขัว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010150 บ้านเขวาสะดืออิสาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010151 บ้านแท่นโนนหนองคู

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010152 บ้านยางสินไชย หนองหาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010153 บ้านเหล่าหนองแคน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010124 บ้านหญ้าขาว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010139 บ้านหนองเหล็ก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010140 บ้านหนองแวงสวนกล้วย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010141 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010142 บ้านทันดู่เหนือ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010137 บ้านนาล้อมโคกสว่าง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010138 บ้านหมากมายโพธ์ิทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010136 บ้านโนนสูงวังขอนจิก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010135 บ้านกอกหนองผือ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010131 บ้านหนองปลาเข็ง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010132 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010133 บ้านคุยแพง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010134 บ้านคุยเชือก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010110 บ้านปลาเดิดปลาปัดสําโรง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010111 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010116 บ้านยางใหญ่

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010143 บ้านคุยโพธ์ิ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010144 บ้านแก่งโกสุมท่างาม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010117 บ้านเลิงบัว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010118 บ้านเลิงใต้

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010119 บ้านหนองหอย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม โกสุมพิสัย 44010120 บ้านนํ้าจ้อย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010222 บ้านเชียงยืน



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010223 บ้านสร้างแก้ว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010224 บ้านโคกสูง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010218 บ้านโนนง้ิว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010243 บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010219 ศิริราษฎร์หมากหญ้า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010244 บ้านขีหนองจิก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010233 บ้านหนองซอน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010234 บ้านสีดาสระแก้ว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010235 บ้านหนองไห

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010236 บ้านโพน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010245 ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010225 บ้านแฝกโนนสําราญ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010226 บ้านค้อ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010227 บ้านสะอาดดอนเงิน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010228 บ้านผํา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010229 จินดาอารมณ์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010211 บ้านขามเปี้ย

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010242 บ้านเข็งมิตรภาพท่ี 139

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010212 บ้านกู่ทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010213 บ้านเมืองเพ็ง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010214 บ้านโจดบัวบาน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010215 บ้านหนองมันปลา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010216 บ้านหนองชาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010239 บ้านจานโนนสูง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010220 บ้านหนองมะเม้า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010240 บ้านท่ากระเสริม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010241 บ้านโคกข่า

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010221 บ้านหนองแวง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010237 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010238 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010230 บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010231 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010247 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธ์ิ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010217 บ้านหนองบุญชู

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010248 บ้านหนองล่าม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010232 บ้านนาทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม เชียงยืน 44010246 บ้านหนองเดิ่น



#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010249 บ้านกุดรัง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010271 บ้านหนองแสง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010250 บ้านกุดเม็ก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010270 บ้านสําโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010269 บ้านหนองแคน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010251 บ้านหัวช้าง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010252 บ้านหนองคลองหัวขัว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010260 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010265 บ้านศรีอรุณ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010261 บ้านบ่อแก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010266 บ้านห้วยแคนโนนสูง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010267 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010262 บ้านโสกคลอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010263 บ้านหนองบอน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010268 บ้านจอมทอง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010264 บ้านโสกกาว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010253 บ้านหนองแหน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010254 บ้านไพศาล (ล้ีลอยอุทิศ)

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010255 บ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010256 บ้านหนองโดน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010257 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010258 บ้านหัวนาคําโนนสมบัติ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม กุดรัง 44010259 บ้านโนนสะอาด

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010277 อนุบาลช่ืนชม

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010272 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010273 บ้านโนนทัน

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010274 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010276 บ้านโคกกลางนํ้าจ้ันจอมศรี

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010275 บ้านหนองนาไร่เดียว

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010282 กระบากวิทยาคาร

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010283 บ้านผักแว่น

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010284 บ้านส้มกบ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010278 บ้านผือ

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010279 บ้านหนองกุง

#### สพป.มหาสารคาม เขต มหาสารคาม ช่ืนชม 44010281 บ้านกุดจอก

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010057 ขุนยวม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010058 อนุบาลขุนยวม



#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010076 ชุมชนต่อแพวิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010077 บ้านประตูเมือง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010073 บ้านห้วยนา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010059 บ้านแม่สุริน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010072 ห้วยต้นนุ่นวิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010061 บ้านแม่สะเป่ใต้

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010074 ตชด.บํารุงท่ี 60

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010078 บ้านหัวปอน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010088 บ้านพัฒนา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010090 บ้านคําสุข

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010089 บ้านนาง้ิว

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010085 บ้านแม่อูคอ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010087 บ้านหัวแม่สุริน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010080 บ้านแม่ออ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010084 บ้านปางตอง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010079 บ้านแม่หาด

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010086 บ้านแม่อูคอหลวง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010063 ชุมชนบ้านเมืองปอน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010082 บ้านแม่แจ๊ะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010081 บ้านหว่าโน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010070 บ้านแม่ก๊ิ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010083 บ้านแม่โกปี่

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010071 บ้านห้วยส้าน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010065 บ้านท่าหินส้ม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010066 บ้านหนองแห้ง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010067 บ้านแม่ลาก๊ะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010069 บ้านมะหินหลวง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58010068 บ้านแม่โข่จู

#### สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58012003 ขุนยวมวิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010129 อนุบาลปาย (เวียงใต้)

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010130 บ้านนํ้าฮู

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010131 บ้านใหม่สหสัมพันธ์

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010132 บ้านเวียงเหนือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010133 สังวาลย์วิทย์ 3

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010125 บ้านนํ้าปลามุง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010127 ชุมชนบ้านแม่ฮี้

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010091 บ้านทุ่งยาว



#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010092 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพท่ี 78

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010094 บ้านแพมบก

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010096 บ้านสบแพม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010097 บ้านแม่อีแลบ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010099 บ้านปางปึงราษฎร์บํารุง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010128 บ้านแม่ปิง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010126 บ้านแม่ปิง สาขาบ้านหวาย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010110 บ้านเมืองแปง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010111 บ้านผาสําราญ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010112 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010113 บ้านแกงหอม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010106 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010107 บ้านหมากพริก

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010109 บ้านสบสา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010114 บ้านแม่นาเติง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010116 บ้านนาจลอง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010117 บ้านปางแปก

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010118 บ้านไทรงาม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010119 บ้านดอยผีลู

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010120 บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010122 บ้านหมอแปง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010123 บ้านป่ายาง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010102 บ้านโป่งสา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010104 ปางตองประชาสรรค์

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010105 บ้านขุนสาใน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58010101 บ้านแม่เหมืองหลวง

#### สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน ปาย 58012004 ปายวิทยาคาร

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปาย 58012005 ราชประชานุเคราะห์ 22

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010029 ชุมชนบ้านหมอกจําแป่

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010030 บ้านแม่สะงา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010025 บ้านห้วยขาน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010026 บ้านนาป่าแปก

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010027 บ้านรักไทย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010028 บ้านห้วยโป่งอ่อน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010023 ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดําริ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010024 บ้านห้วยมะเขือส้ม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010001 ชุมชนบ้านปางหมู



#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010002 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพท่ี 98

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010003 บ้านทุ่งกองมู

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010004 บ้านสบสอย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010005 บ้านในสอย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010006 บ้านไม้สะเป่

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010007 บ้านสบป่อง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010008 บ้านใหม่

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010018 ชุมชนบ้านผาบ่อง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010019 อนุบาลแม่ฮ่องสอน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010033 บ้านหนองขาวกลาง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010034 บ้านห้วยปมฝาด

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010035 บ้านห้วยปูลิง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010037 บ้านห้วยปูเลย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010038 บ้านห้วยตอง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010020 บ้านนํ้าส่อม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010009 บ้านท่าโป่งแดง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010012 บ้านห้วยเดื่อ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010013 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพท่ี 29)

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010014 บ้านห้วยโป่งกาน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010039 บ้านหัวนํ้าแม่ฮ่องสอน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010015 บ้านนํ้าเพียงดิน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010016 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010017 บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010040 บ้านห้วยโป่ง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010041 บ้านยอดดอยวิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010042 บ้านกลาง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010043 บ้านแก่นฟ้า

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010044 บ้านป่าลาน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010045 บ้านห้วยช่างคํา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010046 เสรีวิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010047 บ้านไม้ซางหนาม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010048 บ้านแม่จ๋า

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010049 บ้านหนองเขียว

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010021 บ้านห้วยช่างคํา ส.บ้านห้วยช่างเหล็ก

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010050 บ้านห้วยผาและห้องเรียนบ้านห้วยสลอบ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010051 ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010052 บ้านนาปลาจาด



#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010053 บ้านห้วยผ้ึง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58010054 บ้านคาหาน

#### สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58012001 ห้องสอนศึกษา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58012002 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน 58013001 เขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010155 บ้านลุกป่าก๊อ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010146 บ้านแม่ละนา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010147 บ้านจ่าโบ่

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010148 บ้านปางคาม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010140 บ้านนาปู่ป้อม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010141 บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010149 บ้านยาป่าแหน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010142 บ้านนํ้าฮูผาเส่ือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010151 บ้านห้วยเฮี๊ยะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010143 บ้านซอแบะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010144 บ้านปางบอนวัฒนาคาร

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010145 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010152 อนุบาลปางมะผ้า

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010135 บ้านเมืองแพม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010153 บ้านนํ้าริน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010136 บ้านถ้ําลอด

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010154 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดําริ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010156 บ้านก้ึดสามสิบ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010137 บ้านผามอน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010138 บ้านห้วยแห้ง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010139 บ้านวนาหลวง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58010157 บ้านนํ้าฮูผาเส่ือสาขาปางตอง

#### สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58012007 ราชประชานุเคราะห์ 34

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020107 อนุบาลบ้านแม่ลาน้อย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020075 บ้านท่าผาปุ้ม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020108 บ้านท่าสองแคว

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020099 บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020100 บ้านแม่แลบ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020076 บ้านแม่เตี๋ย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020101 ลุ่มนํ้าวิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020103 บ้านป่าหมากวิทยา



#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020077 บ้านห้วยหมากหนุน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020078 บ้านแม่สะก๊ัวะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020104 บ้านแม่งะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020079 บ้านห้วยหมากหนุน สาขาบ้านขุนแม่เตี๋ย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020080 บ้านแม่กวางเหนือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020081 บ้านแม่สะก๊ึด

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020082 บ้านแม่ปอถ่า

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020073 บ้านห้วยผ้ึง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020074 บ้านแม่กวางใต้

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020105 บ้านแม่สะปึ๋งใต้

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020083 บ้านแม่โถ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020084 บ้านแม่โถใต้

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020085 บ้านห้วยไม้ซาง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020086 บ้านหัวแม่โถ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020087 บ้านแม่อุมพาย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020088 บ้านแม่จอ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020089 บ้านห้วยผ้ึงใหม่

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020072 บ้านขุนแม่ลา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020067 บ้านส้มป่อย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020068 บ้านแม่อมลาน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020069 บ้านฟักทอง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020070 บ้านป่าแก่

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020071 บ้านแม่ลาผาไหว

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020123 บ้านห้วยห้า

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020124 บ้านห้วยห้า สาขาบ้านห้วยห้าใหม่

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020125 บ้านสาม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020118 บ้านดูลาเปอ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020119 บ้านแม่และ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020120 บ้านดงใหม่

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020121 บ้านละอูบ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020110 ชุมชนแม่ลาศึกษา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020111 บ้านแม่สุ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020114 บ้านหัวลา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020112 บ้านห้วยกองเป๊าะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020113 บ้านห้วยกู่ป๊ะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020115 บ้านแม่ปาง



#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020109 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020116 บ้านห้วยมะกอก

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020090 บ้านผาแดงหลวง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020106 บ้านแม่สะปึ๋ง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020094 บ้านหนองม่วน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020095 บ้านแม่สะแมง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020096 บ้านกอกหลวง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020097 บ้านแม่ฮุ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020092 บ้านแม่ขีด

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020117 บ้านกะริคี

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020093 บ้านแม่นาจาง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020091 บ้านแม่นาจางเหนือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58020098 บ้านพระบาทห้วยผ้ึง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58022005 ราชประชานุเคราะห์ 21

#### สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020046 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020011 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020047 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพท่ี 193

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020012 อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020048 บ้านไร่วิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020044 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020013 บ้านพะมอลอ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020045 บ้านแม่สะเรียง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020056 บ้านห้วยปางผาง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020023 บ้านห้วยงู

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020033 บ้านศรีมูลเมือง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020042 ชุมชนบ้านนํ้าดิบ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020043 บ้านคะปวง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020038 บ้านทุ่งแพม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020039 บ้านห้วยทราย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020040 บ้านห้วยสิงห์

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020028 บ้านแม่สะลาบ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020029 บ้านจอซิเดอเหนือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020001 ดอนชัยวิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020002 บ้านสบหาร

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020003 บ้านแพะพิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020004 บ้านห้วยหลวง



#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020005 บ้านแม่หาร

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020006 บ้านแม่ต้อบใต้

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020007 บ้านแม่ต้อบเหนือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020008 บ้านป่าหมาก

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020009 บ้านแม่เกาะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020010 บ้านขุนแม่ต้อบ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020064 บ้านโพซอ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020065 บ้านเสาหิน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020066 บ้านสล่าเจียงตอง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020041 บ้านแม่กองแป

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020036 บ้านห้วยโผ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020037 บ้านแม่กองคา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020034 บ้านห้วยห้อม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020035 บ้านท่าตาฝ่ัง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020030 บ้านห้วยแห้ง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020031 บ้านห้วยหมูพิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020032 บ้านแม่ก๋อน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020014 รัตนประทีปวิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020015 บ้านแม่อุมลอง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020016 บ้านแม่อุมป๊อก

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020017 บ้านแม่อุมลองหลวง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020018 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020019 บ้านห้วยฮากไม้ใต้

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020020 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020021 บ้านห้วยเดื่อ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020022 บ้านแม่ปุ๋น

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020049 สังวาลย์วิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020057 บ้านแม่กะไน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020058 บ้านแม่จ๊าง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020059 บ้านห้วยปลาก้ัง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020060 บ้านขุนวง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020051 บ้านแม่ลิด

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020024 บ้านแม่ละ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020025 บ้านอมพาย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020026 บ้านช่างหม้อ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020027 บ้านสันติสุข

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020061 บ้านดงกู่



#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020052 บ้านดอยเล่ียม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020053 บ้านแม่สวรรค์น้อย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020054 บ้านสุดห้วยนา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020062 บ้านขุนวงเหนือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020063 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020055 บ้านแม่สวรรค์หลวง

#### สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020143 ชุมชนบ้านผาผ่า

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020144 อนุบาลสบเมย (คอนผ้ึง)

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020146 บ้านแม่เกาะวิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020147 บ้านแม่ออก

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020141 บ้านแม่ออกเหนือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020142 บ้านอุมดาเหนือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020140 บ้านอุมดาใต้

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020126 บ้านกองก๋อย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020127 บ้านแม่แพ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020128 บ้านแม่แพน้อย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020133 บ้านแม่ลาย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020134 บ้านห้วยกุ้ง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020135 บ้านกองแปใต้

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020136 บ้านป่าโปง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020137 บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020129 บ้านผาเยอ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020138 บ้านต้นง้ิว

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020139 บ้านต้นง้ิว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020130 บ้านทะโลงเหนือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020131 บ้านห้วยวอก

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020132 บ้านห้วยไก่ป่า

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020148 บ้านแม่สวด

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020149 บ้านห้วยม่วง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020151 บ้านแม่หลุย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020152 บ้านนาดอย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020153 บ้านแม่หาด

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020154 บ้านแม่แพหลวง

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020155 ล่องแพวิทยา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020156 บ้านห้วยม่วง ส.บ้านแม่เลาะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020157 บ้านอุมโละเหนือ



#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020158 บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020159 บ้านแม่เงา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020175 บ้านแม่คะตวน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020176 บ้านห้วยกองมูล

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020177 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020178 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020179 บ้านแม่ทะลุ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020180 บ้านปู่แก้ว

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020170 บ้านเครอะบอ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020181 บ้านดอยงาม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020165 บ้านแม่แคะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020182 บ้านเลโคะ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020183 บ้านแม่ลามา

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020184 บ้านเวฬุวัน

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020171 บ้านห้วยนํ้าใส

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020172 บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020173 บ้านทิยาเพอ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020174 บ้านทีฮือลือ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020166 บ้านแม่ตอละ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020160 บ้านแม่สามแลบ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020161 บ้านห้วยกองก้าด

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020162 บ้านซิวาเดอ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020163 บ้านกอมูเดอ

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020164 บ้านกลอเซโล

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020167 บ้านสบเมย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020168 บ้านห้วยกระต่าย

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020169 บ้านบุญเลอ

#### สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน สบเมย 58022002 สบเมยวิทยาคม

#### สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน สบเมย 58022003 เฉลิมรัชวิทยาคม

#### สพป.แม่ฮ่องสอน เขต แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020185 ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010013 บ้านเขื่องคํา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010014 บ้านกว้างท่าเยี่ยม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010006 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010007 บ้านขุมเงิน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010008 บ้านหนองบัว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010012 บ้านดอนแก้ว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010010 บ้านหนองหอย



#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010009 บ้านคุยตับเต่า

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010011 บ้านกุดกง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010042 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010043 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอํานวยศิลป์)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010051 บ้านตับเต่า

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010052 บ้านนํ้าคําน้อย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010053 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010049 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010050 บ้านนํ้าคําใหญ่

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010048 บ้านสมสะอาดหนองแวง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010074 บ้านหนองหิน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010065 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010075 บ้านหนองเป็ด

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010076 บ้านหนองหงอก

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010066 บ้านโนนค้อ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010067 บ้านโต่งโต้น

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010072 บ้านหนองทองหลางโนนกุง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010073 บ้านหนองบกโนนสวาท

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010038 บ้านทุ่งแต้

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010039 บ้านคําเม็ก

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010044 บ้านนาดีดอนจาน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010040 บ้านคํานํ้าเก้ียง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010045 บ้านนาสะไมย์

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010046 บ้านผือฮีนาลานาจาน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010047 บ้านชาดศาลา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010071 บ้านหนองเรือ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010057 บ้านกุดระหว่ี

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010070 บ้านหนองสรวง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010069 บ้านดอนกลองหนองไฮ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010058 บ้านสิงห์

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010059 บ้านหนองขอนโพนสิม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010060 บ้านหนองไร่

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010061 หนองแสง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010068 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010028 บ้านเดิด

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010029 บ้านบาก

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010030 บ้านนํ้าโผ่



#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010031 บ้านใหม่ชุมพร

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010025 บ้านเชือก

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010024 บ้านดุ่ทุ่งคําบอน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010021 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010022 บ้านสามเพียแสนจําปา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010054 บ้านสําราญ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010055 บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคํา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010056 บ้านสว่างเชียงหวาง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010023 บ้านพลับหนองคํา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010001 บ้านเชือกน้อย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010002 บ้านหนองบั่ว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010003 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010041 บ้านหนองเป้า

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010004 บ้านคําฮี

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010026 บ้านนาคํา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010027 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคําแดง)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010005 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010032 บ้านตาดทอง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010063 ชุมชนบ้านหนองคู

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010064 บ้านดงบัง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010033 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010034 บ้านหนองแฝก

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010035 บ้านดอนมะยาง กม.3

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010037 อนุบาลยโสธร

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010062 บ้านโนนทรายงาม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010015 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010016 บ้านดอนกลอย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010017 บ้านคํานํ้าสร้าง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010018 บ้านดอนยางกล้วยสําโรง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010019 บ้านท่าเยี่ยม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร เมืองยโสธร 35010020 บ้านแจ้งน้อย

#### สพม. เขต  28 ยโสธร เมืองยโสธร 35012001 ยโสธรพิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ยโสธร เมืองยโสธร 35012003 สอนแก้วว่องไววิทยา

#### สพม. เขต  28 ยโสธร เมืองยโสธร 35012006 ยโสธรพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  28 ยโสธร เมืองยโสธร 35012008 สิงห์สามัคคีวิทยา

#### สพม. เขต  28 ยโสธร เมืองยโสธร 35012009 ศิลาทองพิทยาสรรค์

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010198 บ้านแข่โพนเมือง



#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010199 บ้านฟ้าห่วน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010189 บ้านดงมะหรี่

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010190 บ้านหมากมาย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010187 อนุบาลค้อวัง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010193 วัดบ้านเปาะ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010188 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010186 บ้านผิผ่วน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010179 บ้านติ้ว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010180 บ้านกุดนํ้าใสจานบกน้อย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010182 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010183 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010184 บ้านแจนแลน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010185 สหประชาสรรค์

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010191 บ้านนํ้าอ้อม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010192 บ้านโพนแบง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010194 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซํา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010195 บ้านศิริพัฒนา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010196 บ้านดวนบากน้อย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร ค้อวัง 35010197 บ้านจานทุ่ง

#### สพม. เขต  28 ยโสธร ค้อวัง 35012014 ค้อวังวิทยาคม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010123 บ้านสงเปือย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010124 บ้านบุ่งหวาย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010125 บ้านกุดตากล้า

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010122 บ้านดอนขะยอม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010077 บ้านกุดกุง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010078 บ้านโนนม่วง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010079 บ้านเหล่ามะเขียว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010080 บ้านทรายงาม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010081 บ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010082 ชุมชนกู่จาน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010083 บ้านนาเวียงคําศิริ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010127 บ้านเหล่าไฮ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010128 บ้านเหล่าหุ่ง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010126 บ้านกุดเป่ง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010084 บ้านหนองเสียวชัยมงคล

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010097 บ้านมะพริกดู่โพนสิม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010109 ชุมชนย่อวิทยา



#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010110 บ้านคําม่วง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010111 บ้านสว่าง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010112 บ้านโคกป่าจิก

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010095 บ้านทุ่งมน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010096 โซงเหล่าโป่วิทยา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010113 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010114 คําเขื่อนแก้ว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010116 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010117 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010118 บ้านโนนหนองแฝก

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010119 บ้านแหล่งแป้น

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010120 บ้านเหล่าฝ้าย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010085 ประชาสงเคราะห์

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010086 บ้านแคนน้อยหนองเลิง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010108 บ้านโพนทัน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010092 บ้านดงเจริญ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010107 บ้านสําโรง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010093 บ้านคําแหลม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010094 บ้านแหล่งหนู

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010106 บ้านนํ้าเกล้ียง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010098 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010099 บ้านนาหลู่เหล่าตอง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010100 บ้านหนองเทา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010101 บ้านปลาอีด

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010102 บ้านหัวขัว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010090 ชุมชนดงแคนใหญ่

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010091 บ้านผักบุ้ง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010088 บ้านนาถ่ม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010089 บ้านบกน้อย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010087 บ้านกลางนา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010104 บ้านนาห่อม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35010105 บ้านนาคําปักแฮด

#### สพม. เขต  28 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35012002 คําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

#### สพม. เขต  28 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35012004 สมเด็จพระญาณสังวร

#### สพม. เขต  28 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35012005 กู่จานวิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35012007 โพนทันเจริญวิทย์

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว 35012010 ราชประชานุเคราะห์ 28



#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010138 บ้านท่าช้าง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010139 ชุมชนบ้านดอนผ้ึง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010140 บ้านปอแดง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010141 บ้านบากเรือ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010142 บ้านดงยาง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010157 ฟ้าหยาดราษฏร์นิยม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010158 มหาชนะชัย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010159 บ้านเหมือดป่าตอง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010160 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010161 บ้านม่วงอาจโพธ์ิศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010162 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010163 บ้านบัวขาว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010164 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธ์ิ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010165 บ้านเหล่าใหญ่

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010166 บ้านเหมือดขาว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010172 ชุมชนบ้านหัวเมือง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010173 บ้านนาดีนาอุดม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010175 บ้านหนองยาง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010176 บ้านหนองตุ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010177 คูสองช้ัน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010178 กุดพันเขียว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010129 บ้านคุ้ม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010130 บ้านขาม

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010131 บ้านคูเมือง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010132 บ้านสําโรง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010133 บ้านพลไว

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010147 บ้านผือฮี

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010148 บ้านหัวดอน

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010149 บ้านเปือย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010150 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บํารุง)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010151 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010152 บ้านแดงประชาสรรค์

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010153 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010154 บ้านหัวดง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010155 บ้านโนนยาง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010156 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010167 บ้านสร้างแป้น



#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010168 บ้านสงยาง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010169 บ้านบ่อบึง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010170 บ้านดงขวาง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010171 บ้านซํา

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010134 บ้านราชมุนี

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010135 บ้านเลียบ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010136 บ้านยางกลาง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010137 บ้านแดง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010143 บ้านยางเครือ

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010144 บ้านดงจงอาง

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010145 บ้านยางน้อย

#### สพป.ยโสธร เขต 1 ยโสธร มหาชนะชัย 35010146 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา

#### สพม. เขต  28 ยโสธร มหาชนะชัย 35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ยโสธร มหาชนะชัย 35012013 ตระกูลประเทืองวิทยาคม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020039 บ้านกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020040 บ้านเหล่าตําแย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020035 บ้านเอราวัณ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020036 บ้านหนองบอน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020037 บ้านหนองเรือ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020038 บ้านหนองแก

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020033 บ้านหนองเมืองกลาง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020026 ชุมชนบ้านกําแมด

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020027 บ้านกุดหิน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020028 บ้านหนองตาไก้

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020029 บ้านหนองเหี่ย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020030 บ้านโนนยาง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020041 บ้านคํานํ้าสร้าง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020042 บ้านเท่ียงนาเรียง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020069 บ้านโนนประทาย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020067 บ้านหนองแหน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020068 บ้านคําผักหนาม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020066 บ้านโพนดินแดง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020043 บ้านดงสําราญ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020044 บ้านภูถ้ําพระพรเจริญ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020045 บ้านนาโส่

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา



#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020047 บ้านกุดแดง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020048 บ้านนาซึม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020049 ชุมชนประชาสรรค์

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020070 บ้านคําก้าว

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020034 บ้านสองคร

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020051 บ้านผักกะย่า

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020052 บ้านหวายกุดสว่าง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020053 บ้านสุขเกษม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคําม่วงไข่)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020055 บ้านโพนงามเก้ียงเก่า

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020056 บ้านแดงหนองแซง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020057 บ้านคําเลา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020058 บ้านม่วง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020059 บ้านสร้างแต้

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020060 บ้านนาทม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020061 บ้านโคกศรี

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020062 บ้านหนองหว้า

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020071 บ้านโนนใหญ่

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020072 บ้านหัวนา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020073 บ้านหนองบัวบาน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020074 บ้านโสกนํ้าขาว

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020063 บ้านหนองหมี

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020064 บ้านกุดไกรสร

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร กุดชุม 35020065 บ้านคําบอน

#### สพม. เขต  28 ยโสธร กุดชุม 35022003 กุดชุมวิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ยโสธร กุดชุม 35022008 กําแมดขันติธรรมวิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ยโสธร กุดชุม 35022010 โพนงามพิทยาคาร

#### สพม. เขต  28 ยโสธร กุดชุม 35022013 เมืองกลางประชานุกูล

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020081 บ้านกระจาย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020104 บ้านเตาไห

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020082 บ้านคําเกิด

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020105 บ้านกุดสําโรง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020076 บ้านนิคม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020077 บ้านหนองบาก



#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020078 บ้านเชียงเครือคําสร้างบ่อ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020080 บ้านม่วงไข่

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020098 อนุบาลป่าติ้ว(โพธาภินันท์นุกูล)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020100 บ้านโพธิญาณ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020083 บ้านหนองสําโรง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020101 บ้านโพธ์ิไทรโพธ์ิศรี

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020102 บ้านป่าตอง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020097 บ้านกลางสระเกษ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020096 บ้านเซโนนม่วง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020091 บ้านโคกนาโก

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020092 บ้านคํากลาง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020089 บ้านโคกกลาง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020086 บ้านดงสวาง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020090 บ้านโคกสุวรรณ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020087 บ้านหนองแข้

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ป่าติ้ว 35020088 บ้านหนองชุม

#### สพม. เขต  28 ยโสธร ป่าติ้ว 35022004 ป่าติ้ววิทยา

#### สพม. เขต  28 ยโสธร ป่าติ้ว 35022005 ศรีฐานกระจายศึกษา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020145 บ้านดอนฮี

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020146 บ้านม่วงกาชัง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020147 บ้านกุดโจด

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020148 บ้านนาจาน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020149 บ้านพรหมนิยม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020150 บ้านแยประชาสรรค์

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020133 บ้านศรีแก้ว

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020134 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020135 บ้านศรีสว่าง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020152 อนุบาลเลิงนกทา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020153 บ้านด่าน



#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020154 บ้านโป่งหนองสิม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020119 กุดคอก่านโคกสําราญโนนสวรรค์

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020120 บ้านหินส่ิว

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020122 บ้านดอนมะซ่อม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020131 บ้านโคกเจริญ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020132 บ้านหนองแคน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020126 บ้านช่องเม็ก

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020127 บ้านหนองเลิงคํา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020128 บ้านบุ่งค้า

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020129 บ้านป่าขี้ยาง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020124 บ้านหนองแคนน้อย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020125 บ้านโคกก่อง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020123 น้อมเกล้า

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020116 บ้านกุดแห่

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020113 บ้านนาโพธ์ิอ่างสร้างหิน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020115 บ้านมันปลา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020107 บ้านกุดเชียงหมี

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020109 บ้านห้วยยาง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020110 บ้านแก้งนาคํา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020166 บ้านห้องแซง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บํารุง)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020168 บ้านห้องคลองร่องคํา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020169 บ้านโพง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020170 บ้านโนนแดง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020161 บ้านป่าชาด

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020162 บ้านหนองบึง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020163 บ้านท่าศิลา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020164 บ้านโสกสาน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020157 บ้านหวาย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020159 บ้านนาเซแสงวิไล



#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020160 นาจานเจริญวิทย์

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020156 บ้านสามัคคี

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020137 บ้านสร้างม่ิงมิตรภาพท่ี 191

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020138 บ้านโนนหาด

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020141 บ้านคึมยาว

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020117 บ้านสมสะอาด

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020143 บ้านหนองโสน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020118 บ้านคําเก่ิง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร เลิงนกทา 35020136 บ้านแสนสําราญ

#### สพม. เขต  28 ยโสธร เลิงนกทา 35022001 เลิงนกทา

#### สพม. เขต  28 ยโสธร เลิงนกทา 35022006 ห้องแซงวิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ยโสธร เลิงนกทา 35022009 บุ่งค้าวิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ยโสธร เลิงนกทา 35022012 ศรีแก้วประชาสรรค์

#### สพม. เขต  28 ยโสธร เลิงนกทา 35022014 นาโปร่งประชาสรรค์

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020013 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020015 บ้านนาโป่ง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020016 บ้านเหล่าเมย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020018 บ้านดอนหวาย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020009 บ้านดู่ลาด

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020010 บ้านโสกผักหวาน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020011 บ้านเสาเล้า

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020007 บ้านหนองลาดควาย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020008 บ้านสีสุก

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020001 บ้านดงมะไฟ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020002 บ้านคําครตา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020004 บ้านกุดกว้าง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020005 บ้านคําแขนศอก

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020019 บ้านนาเวียง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020020 บ้านโป่ง(คําประชานุกูล)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020021 บ้านหนองแวง



#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020022 บ้านบะคอม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพท่ี 143

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020024 บ้านโคกกลาง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ทรายมูล 35020025 บ้านนาเรียง

#### สพม. เขต  28 ยโสธร ทรายมูล 35022002 ทรายมูลวิทยา

#### สพม. เขต  28 ยโสธร ทรายมูล 35022007 ดงมะไฟพิทยาคม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020194 บ้านนางาม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020193 บ้านส้มผ่อ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020191 บ้านเหล่าหันทราย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020171 บ้านคําเตย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020172 บ้านหนองซ่งแย้

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020173 บ้านดงสวรรค์

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020183 บ้านไทยเจริญ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020182 บ้านป่าตาว

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020176 บ้านพืชคาม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020184 บ้านสามแยกภูกอย

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020174 บ้านหนองลุมพุก

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020175 บ้านหนองสนม

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020178 บ้านคําไผ่โนนบ้านใหม่

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคําไผ่ใต้

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020180 บ้านโสกนํ้าใส

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020181 บ้านหนองนกเขียน

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020188 บ้านคําสร้างช้าง

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020187 บ้านนํ้าคํา

#### สพป.ยโสธร เขต 2 ยโสธร ไทยเจริญ 35020186 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)

#### สพม. เขต  28 ยโสธร ไทยเจริญ 35022015 คําเตยวิทยา

#### สพม. เขต  28 ยโสธร ไทยเจริญ 35022016 นํ้าคําวิทยาคม

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010008 บ้านบันนังบูโย

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010009 บ้านกะตูปะ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010010 ประชาอุทิศ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010011 บ้านพงยือไร

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010045 ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)



#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010016 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010017 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010018 บ้านไทรงาม

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010019 คุรุชนพัฒนา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010048 วัดหน้าถ้ํา (พุทธไสยานุสรณ์)

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010047 บ้านถ้ําศิลป์

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010023 บ้านปาโจ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010024 บ้านยะลา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010041 อนุบาลยะลา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010046 บ้านนิบงพัฒนา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010044 บ้านธารนํ้าผ้ึง

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010012 บ้านรั้วตะวัน

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010013 บ้านจือนือแร

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010014 บ้านบุดี

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010015 บ้านบุเกะคละ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010042 นิบงชนูปถัมภ์

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010043 บ้านเบอเส้ง

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010005 บ้านท่าสาป

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010006 บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010007 บ้านสาคอ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010029 บ้านบาโด

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010025 บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010001 บ้านเบญญา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010002 บ้านตาเซะ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010027 บ้านคลองทราย

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010003 ศรีพัฒนาราม

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010004 วังธราธิปวิทยา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010026 วัดชมพูสถิต

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010028 บ้านทุ่งเหรียง

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010030 วัดลําพะยา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010031 บ้านต้นหยี

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010032 บ้านเหนือ (วัดลําพะยา 2)

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010038 บ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010039 บ้านตาโละ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010037 บ้านปอเยาะ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010034 บ้านตลาดลําใหม่

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010035 บ้านทุ่งคา



#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010033 วัดลําใหม่

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010020 บ้านพร่อน

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010021 บ้านตาสา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010022 บ้านจาหนัน

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010040 บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา 95010036 บ้านป่าพ้อ

#### สพม. เขต  15 ยะลา เมืองยะลา 95012001 คณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา

#### สพม. เขต  15 ยะลา เมืองยะลา 95012006 สตรียะลา

#### สพม. เขต  15 ยะลา เมืองยะลา 95012004 คณะราษฎรบํารุง 2

#### สพม. เขต  15 ยะลา เมืองยะลา 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010077 บ้านไม้แก่น

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010078 บ้านเกียรติ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010079 บ้านกือแล

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010049 บ้านกอตอตือระ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010050 บ้านคูวอ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010096 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010097 บ้านบูเกะจือฆา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010094 บ้านวังพญา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010095 บ้านอูเป๊าะ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010089 บ้านปงตา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010087 บ้านเจาะบือแม

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010088 บ้านมาแฮ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010086 บ้านบือมัง

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010056 ธารแร่

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010055 บ้านกาลอ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010093 บ้านตะโละ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010090 บ้านยะต๊ะ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010091 คีรีบูรวัฒนา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010052 บ้านรามัน

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010053 บ้านบือยอง

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010054 บ้านพอแม็ง

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010084 พัฒนาบาลอ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010085 บ้านละแอ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010083 บ้านปูลัย

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010102 บ้านสะโต

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010072 บ้านจําปูน

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010064 บ้านโกตาบารู



#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010063 บ้านนาเตย

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010081 บ้านยือโระ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010082 บ้านบาโงย

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010092 บ้านอาเหอูโต๊ะ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010057 บ้านกาลูปัง

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010051 บ้านกาดือแป

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010080 บ้านบือดองพัฒนา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010075 บ้านจะรังตาดงมิตรภาพท่ี 175

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010076 วัดรังสิตาวาส

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010073 บ้านโต๊ะพราน

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010074 บ้านพรุ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010099 บ้านบูเกะบือราแง

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010100 บ้านตะโละสดาร์

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010101 บ้านกือเม็ง

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010071 บ้านตะโละหะลอ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010069 บ้านปาดาฮัน

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010070 บ้านบึงนํ้าใส

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010067 บ้านต้นแซะ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010068 บ้านบือเล็ง

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010065 บ้านจะกว๊ะ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010066 บ้านกําปงบือแน

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010058 คุรุประชาสรรค์

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010059 บ้านปาแตรายอ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010060 บ้านแหลมทราย

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010061 บ้านพะปูเงาะ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95010062 บ้านเกะรอ

#### สพม. เขต  15 ยะลา รามัน 95012002 รามันห์ศิริวิทย์

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา รามัน 95013001 ราชประชานุเคราะห์ 41

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา กรงปินัง 95010103 บ้านกรงปินัง

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา กรงปินัง 95010104 บ้านตะโละซูแม

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา กรงปินัง 95010105 บ้านลือมุ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา กรงปินัง 95010111 บ้านกูวา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา กรงปินัง 95010112 บ้านแบหอ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา กรงปินัง 95010109 บ้านสะเอะ

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา กรงปินัง 95010110 บ้านสะเอะใน

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา กรงปินัง 95010108 สันติวิทยา

#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา กรงปินัง 95010106 บ้านปุโรง



#### สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา กรงปินัง 95010107 บ้านโฉลง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020040 บ้านรานอ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020036 บ้านทํานบ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020037 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020038 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020039 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020034 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020035 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020024 บ้านตะบิงติงงี

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020025 บ้านกือลอง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020026 บ้านทรายแก้ว

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020027 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020028 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020029 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020030 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020031 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020032 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020033 บ้านคีรีลาดพัฒนา

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020042 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพท่ี 200 ท่ีระลึก ส.ร.อ.

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020043 บ้านป่าหวัง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020044 บ้านวังหิน

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020045 บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020046 บ้านบันนังกูแว

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020047 บ้านเจาะปันตัง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020051 บ้านบาเจาะ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020052 บ้านสาคู

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020048 บ้านกาโสด

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020049 บ้านธารทิพย์

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020020 เขื่อนบางลาง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020041 บ้านตังกาเด็ง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020050 บ้านบางลาง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020021 บ้านสันติ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020022 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา บันนังสตา 95020023 บ้านฉลองชัย

#### สพม. เขต  15 ยะลา บันนังสตา 95022003 บันนังสตาวิทยา

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020072 บ้านบาโงยซิแน

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020073 บ้านซีเยาะ



#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020092 บ้านวังสําราญ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020093 บ้านเตรียมปัญญา

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020086 บ้านลากอ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020087 บ้านรัตนา

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020089 บ้านยะหา

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020074 ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020075 บ้านตันหยง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020076 บ้านลีตอ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020077 บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020091 บ้านละแอ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020090 บ้านพงกูแว

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020088 อาสินศึกษา

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020067 บ้านปาแดรู

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020068 บ้านเจาะตาแม

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020069 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020070 บ้านกาตอง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020071 บ้านตาชี

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020079 บ้านปะแต

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020080 บ้านบายอ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020081 บ้านลือเน็ง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020082 บ้านบาจุ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020083 ท่าละมัย

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020084 สามัคคี

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020085 บ้านหลักเขต

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา ยะหา 95020078 บ้านตันหยง  สาขาบ้านเตียง

#### สพม. เขต  15 ยะลา ยะหา 95022005 ยะหาศิรยานุกูล

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา กาบัง 95020094 บ้านบันนังดามา

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา กาบัง 95020098 บ้านลาแล

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา กาบัง 95020097 บ้านยือนัง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา กาบัง 95020099 บ้านบาละ

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา กาบัง 95020100 บ้านคชศิลา

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา กาบัง 95020095 บ้านนิบง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา กาบัง 95020096 บ้านลูโบ๊ะปันยัง

#### สพป.ยะลา เขต 2 ยะลา กาบัง 95020101 บ้านคลองนํ้าใส

#### สพม. เขต  15 ยะลา กาบัง 95022006 กาบังพิทยาคม

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020015 บ้านนาข่อย

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020007 บ้านธารนํ้าทิพย์



#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020008 มาลาศีตะจิตต์

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020014 บ้านราโมง

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020005 บ้านจาเราะซูซู

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020013 บ้านธารนํ้าใส

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020012 บ้านยะรม

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020006 บ้านบาแตตูแง

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020011 สังวาลย์วิท 5

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020009 บ้านเบตง

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020001 บ้านจาเราะปะไต

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020002 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อนํ้าร้อน)

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020003 บ้านตาเนาะแมเราะ

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020010 บ้านมาลา

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020004 บ้านด่านสันติราษฎร์

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020016 บ้านอัยเยอร์เวง

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020017 บ้านใหม่ (วันครู 2503)

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020018 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา เบตง 95020019 บ้านธารมะลิ

#### สพม. เขต  15 ยะลา เบตง 95022001 เบตง(วีระราษฎร์ประสาน)

#### สพม. เขต  15 ยะลา เบตง 95022002 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020055 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020053 บ้านศรีนคร

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020054 บ้านไทยพัฒนา

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020056 นิคมสร้างตนเองธารโต 5

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020058 นิคมสร้างตนเองธารโต 6

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020057 บ้านศรีท่านํ้า

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020059 บ้านแหร

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020060 บ้านวังศิลา

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020061 บ้านบัวทอง

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020064 บ้านเยาะ

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020065 บ้านโต

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020066 บ้านจุโป

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020063 บ้านปะเด็ง

#### สพป.ยะลา เขต 3 ยะลา ธารโต 95020062 บ้านบ่อหิน

#### สพม. เขต  15 ยะลา ธารโต 95022004 ธารโตวัฑฒนวิทย์

#### สพม. เขต  15 ยะลา บันนังสตา 95022007 นิคมพัฒนวิทย์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010021 เมืองร้อยเอ็ด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010025 บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธ์ิ)



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010027 บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010028 บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010018 บ้านโนนรัง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010044 บ้านซ้งวิทยาคม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010019 บ้านค้อ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010013 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010014 สหสามัคคีวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010015 บ้านป่ายาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010016 บ้านหนองผือโพนศรี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010017 บ้านโนนส้ันหนองแคสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010029 บ้านโนนส้ันหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010045 บ้านเล้าวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010030 ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010046 บ้านหนองแวง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010004 ธรรมจารีนิวาส

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010005 บ้านหนองพานแยบัวห้าว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010006 บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010007 บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010031 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010032 บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010033 บ้านแมตวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010024 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010011 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010023 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010012 บ้านนาโพธ์ิ(สหพันธ์พิทยาภรณ์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010022 วัดโนนสําราญ(ประชาสามัคคี)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010051 บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010052 บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010053 บ้านหนองผักแว่น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010054 บ้านแดงโนนสว่าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010055 บ้านสามแยกโพธ์ิชัย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010020 อนุบาลร้อยเอ็ด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010047 บ้านแวงวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010048 บ้านหนองยูง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010049 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010037 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010056 บ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010035 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010050 บ้านโนนแท่น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010001 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010010 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010002 บ้านป่าบากเหล่าเรือ(คุรุราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010003 บ้านแคนสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010034 โสภโณประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010008 บ้านหนองจิกโคกสูง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010038 ชุมชนบ้านสีแก้ว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010039 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010040 บ้านหนองตาไก้หนองตุ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010041 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010042 บ้านดงสวองหนองสูบ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010043 บ้านเปลือยสีแก้ว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45010036 บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45012005 สตรีศึกษา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45012007 พลาญชัยพิทยาคม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45012009 ขัติยะวงษา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 45012010 สตรีศึกษา 2

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010102 จตุรพักตรพิมาน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010100 บ้านอ้น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010101 หนองตอวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010099 ไตรมิตรวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010098 บ้านหนองผือ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010094 บ้านอุ่มจาน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010095 บ้านหนองแอก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010096 บ้านหนองแวงหนองหัวคน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010097 บ้านข่า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010107 บ้านค้อกุดจอก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010083 ชุมชนบ้านเมืองหงส์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010084 บ้านโคกกลาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010082 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010057 ชุมชนบ้านโคกล่าม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010058 บ้านหนองคูบอน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010059 บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010060 บ้านเหล่ายูง



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010077 บ้านนํ้าใสเท่ียมแข้

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010075 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010076 บ้านยางเครือ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010074 รัฐทวิคาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010064 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010065 บ้านเหล่าจ่ันหนองทุ่ม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010066 บ้านงูเหลือม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010067 บ้านกอกวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010068 พรหมยานุสรณ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010078 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010079 บ้านร่องคํา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010080 บ้านโคกมอน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010081 บ้านหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010061 บ้านดงกลาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010062 รัฐประชาวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010063 บ้านหัวนาคํา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010090 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010091 สหคามวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010092 บ้านดอนแคน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010093 บ้านหนองหิน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010103 ราชสารสุธีอนุสรณ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010104 บ้านหนองบั่ว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010105 บ้านอีง่อง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010106 บ้านสวนมอญ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010086 ล้ินฟ้าวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010087 บ้านโนนสําราญ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010088 บ้านป่าดวน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010089 บ้านหนองแกหนองโล

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010085 รัตนประชานุสรณ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010069 บ้านดู่น้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010070 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010071 บ้านดงยาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010072 บ้านหนองชาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45010073 บ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45012003 โคกล่ามพิทยาคม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 45012006 ดู่น้อยประชาสรรค์



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010118 บ้านนิเวศน์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010119 ชุมชนบ้านประตูชัย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010128 ชุมชนบ้านยางกู่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010129 บ้านมะอึ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010141 บ้านไก่ป่า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010142 บ้านดอนชัย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010127 บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010112 บ้านธวัชบุรี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010113 บ้านหนองดู่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010121 บ้านขาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010122 บ้านสังข์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010111 บ้านง้ิว(คุรุปถัมภ์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010120 บ้านไผ่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010147 บ้านป่าสุ่ม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010148 บ้านจันทร์สว่าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010149 บ้านอุ่มเม้า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010143 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010124 ไพศาลวิทยาคม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010126 บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010145 บ้านฝ่ังแดง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010114 บ้านหัวโนน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010115 บ้านดู่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010116 บ้านคางฮุง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010140 บ้านชาดมะเหล่ือม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010146 บ้านตรีคาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010123 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010117 บ้านหนองบัวดอนไผ่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010137 เวฬุวันวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010135 บ้านหนองโสน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010136 บ้านหนองเต่า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010133 บ้านราชธานี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010134 บ้านอีหมุน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010138 บ้านตาอุด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010139 บ้านหนองสาหร่าย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010144 บ้านนาคํา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010131 บ้านเมืองน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010132 บ้านมะยาง



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010130 บ้านหนองเบิด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010108 บ้านเขวาทุ่ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010109 บ้านหนองช้าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45010110 บ้านหนองต่าย

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45012004 ธงธานี

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45012020 เมืองน้อยวิทยาคม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45012008 ศรีธวัชวิทยาลัย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45013001 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 45012011 ศึกษาพิเศษร้อยเอ็ด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010167 ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010159 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010168 หนองคูโคกขุมดิน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010160 บ้านศรีสมเด็จ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010161 บ้านโคกข่าหนองโก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010150 บ้านบากหนองแดง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010164 บ้านเหล่ากุด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010153 โพธ์ิสัยสว่างวิทย์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010154 บ้านโพนทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010165 บ้านสวนจิก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010155 หนองแสงโนนสมบูรณ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010156 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อํานวย)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010166 บ้านหนองแวงยาว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010171 ทรายทองวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010170 โนนสีดาวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010157 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010158 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010162 บ้านป่าแหนหนองไร่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010151 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010163 บ้านกล้วยวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010152 บ้านโพธ์ิทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45010169 บ้านหนองใหญ่

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 45012013 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010172 เมืองจังหาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010173 บ้านแคน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010176 บ้านดงสิงห์(ดํารงราษฎร์สามัคคี)



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010177 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010178 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010179 บ้านหนองเข็ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010175 บ้านแพง(จัตุคามสําราญวิทยา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010199 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010174 บ้านเหล่าง้ิว(เหล่าง้ิววิทยานุกูล)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010181 ดินดําบัวรองวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010182 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010183 บ้านเลิงคา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010184 บ้านขม้ินจานทุ่ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010200 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010185 ดงยางสะแบง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010201 เขวาชีรัฐประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010188 บ้านม่วงนํ้า(ประชาศิษย์วิทยา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010189 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010197 หัวนางามวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010198 ไตรคามวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010190 บ้านเหล่ากล้วย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010186 บ้านพยอม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010187 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010196 บ้านม่วงท่าลาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010191 โนนเชียงบังหาดหนองแค

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010192 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010193 บ้านดงเครือวัลย์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010194 บ้านคางฮุงบากไร่นุ่นโนนศึกษา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010195 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด จังหาร 45010180 บ้านป่านหนองอ้อ

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด จังหาร 45012014 ม่วงลาดวิทยาคาร

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด จังหาร 45012015 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010209 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010210 บ้านแมด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010211 บ้านดอนแดง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010204 บ้านเขือง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010205 บ้านดอนพยอมน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010212 บ้านบุ่งค้าแก่งข่า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010213 บ้านวังปากบุ่ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010222 บ้านธาตุประทับ



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010202 บ้านโนนข่า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010203 บ้านหวายหลึม(โพธ์ิศรีราษฎร์วิทยา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010221 บ้านหมูม้น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010207 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010208 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010220 บ้านมีชัย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010214 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010215 บ้านดอนสําราญ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010206 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010216 วังยาวเจริญวิทย์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010217 บ้านหนองแก่ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010218 บ้านเกษมสุข

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45010219 บ้านพลับพลา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45012016 เชียงขัวญพิทยาคม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 45012017 พลับพลาวิทยาคม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010223 ท่าโพธ์ิผักก้ามวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010229 บ้านเทอดไทย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010241 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010240 บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010226 บ้านหนาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010227 บ้านยางใต้

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010228 บ้านอีโก่ม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010239 บ้านซองแมว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010224 บ้านหวายน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010225 บ้านจาน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010236 บ้านขว้างใหญ่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010237 บ้านขว้างท่าสะแบง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010238 บ้านหวายหลึม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010230 บึงงามพัฒนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010231 ประชาราษฏร์รังสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010232 บ้านนางาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010235 บ้านดอนแก้ว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45010233 บ้านโนนราษี

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 45012018 เทอดไทยวิทยาคม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020011 เมืองเกษตรวิสัย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020013 บ้านป่ายาง



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020014 บ้านหนองแวง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020010 บ้านโพนโพธ์ิหว้างาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020008 บ้านสะแบง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020006 บ้านกู่กาสิงห์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020007 จตุรคามพัฒนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020041 เมืองบัววิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020042 บ้านหัวดงกําแพง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020043 บ้านสําราญนิวาสสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020044 วัดบ้านโพนเงิน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020031 บ้านนํ้าอ้อม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020029 บ้านโนนจาน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020058 บ้านคุยผงดงน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020032 ไตรคามสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020033 บ้านผําโนนสว่าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020059 บ้านดอนดู่เหล่าเสือ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020055 บ้านโพนสะอาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020056 บ้านหนองสังข์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020036 บ้านหนองกุง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020038 บ้านหัวดอนชาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020039 บ้านตลาดไชย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020040 บ้านฝาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020035 บ้านเขวาใหญ่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020054 ชุมชนบ้านหนองผ้ึง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020050 บ้านหนองช้าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020051 บ้านเหนือ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020052 บ้านสิงห์ไคล

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020053 บ้านอ่ีเม้ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020048 บ้านหัวหนองตาด



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020021 บ้านดงครั่งใหญ่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020022 บ้านนกเหาะ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020015 บ้านดงครั่งน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020017 บ้านโพนแท่น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020023 บ้านโพนทัน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020018 บ้านแสนสี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020019 วัดแจ่มอารมณ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020005 บ้านหนองสระหงส์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020002 บ้านฮ่องทราย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020003 บ้านไทรทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020024 บ้านโพนหิน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020027 บ้านเขวาตะคลอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020028 ชีโนวาทธํารง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020026 บ้านเขวาหรดี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45020004 บ้านหนองพระบาง

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45022005 หนองผ้ึงวิทยาคาร

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45022009 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 45022010 เหล่าหลวงประชานุสรณ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020081 เมืองปทุมรัตต์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020082 บ้านจานเหนือ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020083 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020084 บ้านหนองบึง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020069 บ้านโพนงาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020089 บ้านสระบัว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020090 บ้านหนองมะเขือ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020091 บ้านเขวาโคกสวายโดด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020092 บ้านเขวาทุ่ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020093 บ้านภูดิน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020094 บ้านบัวขาว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020095 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020096 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020098 บ้านสวนปอ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020099 บ้านสําราญหนองบาก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020100 บ้านโคกกลาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020101 ประสิทธาราม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020097 บ้านดู่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020088 บ้านโพนสูง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020087 บ้านโพธ์ิน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020060 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020061 บ้านพิลา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020062 บ้านนาแค

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020063 บ้านโพนทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020086 บ้านโคกก่อง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020085 บ้านจานใต้

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020073 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020074 บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020075 บ้านนํ้าคํา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020076 บ้านหัวช้าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020077 บ้านส้มโฮง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020078 ฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020064 บ้านขามป้อม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020080 บ้านดงช้าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020072 บ้านโนนจาน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020079 บ้านหนองขาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020065 บ้านม่วง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020066 บ้านค้อแสนสี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 45022006 โพนสูงประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020123 เมืองพนมไพร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020124 บ้านดอนเจริญ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020125 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020126 ดอนเสาโฮง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020140 บ้านสระแก้ว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020141 บ้านโนนทรายสระทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020119 บ้านโนนม่วง



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020132 บ้านโพธ์ิใหญ่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020133 ท่าโพธ์ิท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020134 บ้านหนองกุงวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020135 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020131 บ้านบัวงาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020142 บ้านโพธ์ิน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020102 บ้านดงมัน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020106 บ้านคําไฮ(เจริญวิทยาคาร)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020107 บ้านนางเตี้ยไศลทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020108 บ้านโปง(ประชาสามัคคี)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020109 บ้านดอนคํา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020105 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020118 บ้านชาติ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020120 บ้านโนนจิกหนองคู

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020121 บ้านคําพระ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020122 บ้านนานวลราษฎร์นิยม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020110 บ้านโนนศิลา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020111 โนนไทยวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020112 ไตรราษฎร์วิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020113 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020114 บ้านคําแดง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020115 บ้านหนองฟ้า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020136 บ้านหัวหนองกุดหลด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020127 ปัญจคามประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020128 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020129 บ้านดอนบ่อดอวนแฮด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020130 บ้านหนองเหล็ก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020151 บ้านหนองทัพไทย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020149 บ้านโพธ์ิงาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020150 บ้านหัวนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020148 ทุ่งหม่ืนทุ่งแสนพิทยาคม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020138 บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020139 บ้านดอนดู่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020137 บ้านสมสะอาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020143 นาชมดอนกลางวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020144 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020145 บ้านดอนแดง



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020146 บ้านท่าลาดวารีวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020147 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020103 บ้านกุดนํ้าใส(ผดุงวิทยาคาร)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020117 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020116 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45020104 บ้านคูฟ้า

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45022001 พนมไพรวิทยาคาร

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด พนมไพร 45022004 นํ้าใสวรวิทย์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020200 เมืองสุวรรณภูมิ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020207 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020201 ดอนแฮดวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020197 บ้านสนาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020208 บ้านเหม้าวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020203 บ้านแวง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020204 บ้านนํ้าคําน้อยวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020205 กระดิ่งทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020181 บ้านนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020182 บ้านงูเหลือม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020183 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020184 บ้านโพนยานาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020180 บ้านเม็กหางเหย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020160 บ้านยางเลิง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020161 บ้านหมอตา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020162 บ้านดอกไม้

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020163 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020164 บ้านภูงา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020165 บ้านจานเตย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020166 บ้านฮ่องสังข์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020167 บ้านสาหร่าย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020168 บ้านดอนแคน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020169 บ้านโนนตาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020174 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020175 บ้านร้านหญ้า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020176 บ้านโพนเดื่อ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020223 เบญจคามวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020224 บ้านโพนพอุง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020221 บ้านส้มโฮง



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020222 บ้านโพนดวน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020225 บ้านหินกอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020226 บ้านเล้าข้าว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020227 บ้านขัดเค้า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020220 บ้านสองช้ัน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020158 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020215 บ้านหัวช้าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020216 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020214 บ้านลําโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020159 บ้านค้อโนนสว่าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020156 บ้านหนองบั่ววิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020157 บ้านแดง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020213 บ้านนํ้าคําน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020152 เมืองจําปาขัน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020191 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020192 บ้านเหล่าติ้ว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020153 บ่อพันขันวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020154 บ้านปลาค้าว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020155 บ้านหญ้าหน่อง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020195 บ้านยางเครือด่านน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020190 บ้านหนองยางหนองไผ่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020188 นํ้าคําใหญ่วิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020189 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020186 หนองบัวหนองพังคีคุรุประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020187 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020185 บ้านเหว่อดงสวนผ้ึง(สุขนาคธรรม)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020219 บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020179 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020170 เมืองทุ่งวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020171 ทุ่งศรีเมืองวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020172 โพนขวาวพิทยาคม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020173 หว่านท่าสมอวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020193 บ้านมหิงษาราม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020194 ห้วยหินลาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020206 บ้านหนองตอกแป้นหนองม่ังวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020210 จตุคามวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020196 เมืองอารัมย์



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020211 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020217 บ้านโคกสําโรง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020212 บ้านหนองแล้ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020218 บ้านหัวโทนมิตรภาพท่ี 165ฯ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020209 บ้านหนองแวง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020202 โสภาพพิทยาภรณ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020198 บ้านดอนยาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020199 บ้านโพนครกน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020177 บ้านสระโพนทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020178 บ้านคูดินทราย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020228 บ้านตังหมอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45020229 บ้านหนองอีเข็ม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45022012 หัวโทนวิทยา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45022013  ูสุวรรณภูมิวิทยาลัย

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45022014 ช้างเผือกวิทยาคม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45022015 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 45022016 หินกองวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020320 เมืองอาจสามารถ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020321 บ้านส่องอนามัย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020323 บ้านสําราญ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020324 ร่องคําหงษ์ทองวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020325 บ้านบุ่งเบา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020319 บ้านศาลา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020310 บ้านหน่อมฟ้าเล่ือมวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020311 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020312 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020308 บ้านห้วยแก้วห้วยสําราญ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020309 บ้านโนนแฮด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020307 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020306 บ้านหนองหม่ืนถ่าน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020302 บ้านหนองยาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020303 บ้านกระจายเหล่าสูง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020304 บ้านหนองหัวคน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020305 สีสวาดเล็บขาว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020300 บ้านมะกอก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020301 บ้านทองหลาง



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020295 หนองขามวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020291 บ้านแวง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020292 บ้านหนองฮาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020293 บ้านเป้า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020294 บ้านเมืองคลอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020299 บ้านแขม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020289 บ้านดงสว่าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020322 บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020287 ชุมชนบ้านโพนเมือง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020288 บ้านนํ้าคํา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020283 บ้านโนน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020284 บ้านกอก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020285 บ้านดงบัง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020286 บ้านเหล่าบากสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020315 บ้านหนองนาหล้า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020274 บ้านแจ้ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020275 บ้านท่าค้อ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020276 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020272 บ้านกุดเขียว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020273 บ้านชีโหล่น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020271 บ้านหัวนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020282 บ้านธาตุสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020267 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020268 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020316 บ้านหนองย่างงัว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020269 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020270 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020317 บ้านนํ้าเงิน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020280 บ้านดู่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020281 บ้านดงเมืองจอก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020318 บ้านแคน(วันครู 2503)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020313 บ้านโหรา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020314 บ้านหนองหว้า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020297 บ้านหนองบัว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020298 บ้านหนองเรือ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020277 บ้านสําโรง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020296 บ้านขุมเงิน



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020278 บ้านหว่านไฟ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45020279 บ้านล้ินฟ้า

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45022021 อาจสามารถวิทยา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45022022 หนองหม่ืนถ่านวิทยา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 45022024 โพนเมืองประชารัฐ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020241 บ้านเหล่าฮก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020242 บ้านป่ายาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020246 บ้านหนองหินน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020239 บ้านเมืองสรวง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020240 ชุมชนบ้านผํา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020244 บ้านข่อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020245 หนองหินใหญ่วิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020235 บ้านสูงยาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020236 บ้านคูเมือง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020237 บ้านป่าดวนพังหาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020238 ดงเกลือวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020230 บ้านหัวนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020231 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020232 บ้านเหล่าหัวภู

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020233 บัวสูงบัวเงินวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020234 บ้านหนองยาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45020243 บ้านหนองผือโนนค้อ

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45022017 เมืองสรวงวิทยา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 45022018 สูงยางวิทยาประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020265 สามขาพิทยาคม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020266 ชุมชนบ้านหมากยาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020247 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูรม่วงน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020248 บ้านโพนทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020249 บ้านหนองพลับ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020251 เมืองโพนทราย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020252 บ้านหนองบัวประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020258 บ้านกู่คันธนามหนองฝ่ังแดง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020253 บ้านหนองสรวง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020254 บ้านหนองยาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020255 บ้านดอนหม่วย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020256 ยางคําวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020257 บ้านเหล่าข้าว



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020259 บ้านสว่าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020260 บ้านดอนขาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020261 บ้านสะแบงตาก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020262 บ้านโพนดวนสาวเอ้

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020250 บ้านโนนสูง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020263 บ้านดงหมากไฟ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45020264 บ้านหัวดง

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45022019 ทรายทองวิทยา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด โพนทราย 45022020 สามขาท่าหาดยาววิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020335 บ้านเด่นราษฎร์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020336 บ้านหนองคูณ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020333 บ้านดงเย็น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020334 บ้านกอกแก้ว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020332 บ้านขม้ิน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020339 ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020340 บ้านขวาว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020341 ดอนกลอยวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020337 สาวแหวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020338 บ้านดอนแดง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020327 บ้านดูกอ่ึงศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020328 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020329 บ้านธาตุจอมศรี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020330 บ้านวารีสีสุก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020331 บ้านหนองไศล

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45020326 บ้านหนองจาน

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45022025 หนองฮีเจริญวิทย์

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด หนองฮี 45022026 ดูกอ่ึงประชาสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030044 อนุบาลโพนทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030047 บ้านหนองนกเป็ด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030046 บ้านกุดสระ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030045 พนาลัยวิทยาเสริม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030042 บ้านหนองแสงทุ่ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030043 บ้านหนองแสงท่า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030055 ไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030048 บ้านโนนแก้ว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030049 โนนเพชรพัฒนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030022 บ้านโนนไชยศรี



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030023 บ้านโคกสมบูรณ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030024 นํ้าคําสมศรี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030025 บ้านหนองขี้ม้า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030020 บ้านง้ิวหว่านศึกษาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030021 บ้านดอนหวาย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030012 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030035 บ้านโพธ์ิศรีหัวงัว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030036 บ้านป้องสร้างบุ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030037 บ้านหนองโกโพธ์ิเงินคําผักกูด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030013 บ้านแฝก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030014 บ้านหนองตอ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030066 จุมจังนาคําชลประทานวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030030 บ้านโพนทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030031 บ้านนาทม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030032 บ้านหนองไฮ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030033 บ้านนาอุ่ม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030034 บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030017 บ้านหนองม่วง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030062 บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030060 บ้านหนองใหญ่ทับครัว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030061 บ้านโนนโพธ์ิ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030056 บ้านหนองแวงแห่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030057 บ้านกุดแห่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030058 โคกล่ามวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030059 บ้านดงดิบ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030054 บ้านโนนลาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030050 ชุมชนบ้านสว่าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030051 บ้านท่าสําราญ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030039 บ้านวังม่วย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030040 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030041 บ้านเหล่าน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030052 คําพระโคกก่งวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030053 บ้านคําอุปราช

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030038 บ้านวังยาว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030009 บ้านโคกกกม่วง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030010 บ้านพรหมจรรย์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030011 บ้านดงกลาง



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030027 บ้านพรมสวรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030028 บ้านนาสีใส

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030029 บ้านหนองหิ่งหาย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030026 บ้านนาศรีนวล

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030063 สีดาประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030015 นาแพงวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030016 บึงอุดมบึงคํา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030018 บ้านสะอาดเจริญ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030065 บ้านอุ่มเม่า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030064 บ้านดอนชาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030019 ถนนชัยสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030007 บ้านคํานาดี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030008 บ้านหนองขอนแก่น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030003 บ้านปากช่อง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030004 บ้านบัว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030005 บ้านราษฎร์ดําเนิน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030006 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030001 บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านส่ีแยก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45030002 บ้านบัวสาขาบ้านดงมัน

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45032009 โพนทองวิทยายน

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45032011 ม่วงมิตรวิทยาคม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45032001 โนนชัยศรีวิทยา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45032016 คํานาดีพิทยาคม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด โพนทอง 45032017 โพธ์ิศรีสว่างวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030133 อนุบาลเมืองเสลภูมิ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030142 บ้านดงประเสริฐ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030173 บ้านแห่ประชานุกูล

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030134 เสลภูมิสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030135 บ้านท่าไคร้

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030141 บ้านขวัญเมือง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030162 บ้านขว้างวิทยากร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030143 ชุมชนบ้านขวาว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030144 บ้านโนนยาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030145 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030146 บ้านหันหน่องสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030147 บ้านทรายมูล



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030171 ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030172 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030152 บ้านกุดแข้โนนโพธ์ิวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030153 บ้านนํ้าเท่ียงนาเรียง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030154 บ้านสําโรงหนองจอก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030155 บ้านพันขาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030156 บ้านโพธ์ิชัน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030157 บ้านกุดเรือ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030158 บ้านโพธ์ิตาก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030192 เมืองไพรวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030174 บ้านหัวคู

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030175 บ้านบ่อแกนาเลา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030191 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030190 บ้านโนนคํานํ้าจ้ันใหญ่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030176 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030177 บ้านนํ้าจ้ันน้อย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030178 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030186 ชุมชนนาทมโคกก่อง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030187 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030188 บ้านหนองตุ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030189 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030184 บ้านหนองกุง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030185 บ้านบาโคหนองแคน

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030182 บ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030201 บ้านหนองไผ่หนองหว้า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030183 บ้านหนองฟ้า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030202 บ้านสีเสียด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030179 บ้านสะอาดนาดี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030180 บ้านนาแพง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030181 บ้านหนองผักแว่น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030193 บ้านบากหนองเทา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030194 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030195 บ้านคอกควาย(ประชาอํานวย)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030196 วังหลวง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030197 บ้านท่าเยี่ยม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030198 บ้านโพธ์ิงาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030163 บ้านป่าขีหนองขุ่น



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030164 บ้านนาเมือง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030165 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030166 บ้านโจด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030167 บ้านหนองหงษ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030168 บ้านหนองหว้านาคําพัฒนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030169 บ้านยาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030170 บ้านลาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030161 บ้านนาแซง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030203 หนองหลวงประชาบํารุง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030159 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030160 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030204 บ้านหนองสําราญหนองเรือ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030148 บ้านนากระตึบ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030151 บ้านท่าม่วง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030150 บ้านหนองสิม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030136 บ้านเหล่าแขมดงกลาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030137 บ้านดงหวาย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030138 บ้านท่าสี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030139 บ้านโคกกุงดอนกอก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030140 บ้านหนองเม็ก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030205 บ้านดงแจ้งโนนสูง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030206 บ้านหนองจอก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030207 บ้านวังเข

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030208 บ้านท่าลาดหนองผักตบ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030199 บ้านโสกเตย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45030200 บ้านนาวี

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45032008 เสลภูมิพิทยาคม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45032010 ขวาววิทยาคาร

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45032013 เสลภูมิ

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45032014 โพธ์ิทองวิทยาคาร

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45032015 ท่าม่วงวิทยาคม

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 45032003 วังหลวงวิทยาคม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030123 เมืองหนองพอก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030130 ศรีสวัสดิ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030124 หนองโนราษฎร์บํารุง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030129 บ้านโคกนาคํา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030131 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030108 ท่าสีดาวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030109 ทรายทองเฉลิมวิทย์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030107 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030112 หนองแวงบึงงาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030114 เหล่าขุมมันท่าสะอาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030110 บ้านหนองแข้ดง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030111 ป่าไม้อุทิศ 11

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030122 บ้านกุดขุ่น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030113 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพท่ี 84

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030104 สามพานประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030105 โคกสว่างหาญไพรวัลย์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030106 บ้านแก้งศรีสว่าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030115 ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คําเม็ก

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030132 บ้านปลาโด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030116 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030117 บ้านหนองคํา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030118 หนองไฮภูเขาทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030120 บ้านโนนปลาเข็ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030121 บ้านเหล่าโพนงาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030125 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030126 บ้านกกตาลดงบังวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030127 บ้านโพนงาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030099 บ้านคําโพนสูง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030100 ไตรมิตรวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030101 วังใหญ่หนองผักแว่น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030102 บ้านกุดเต่าวิทยา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030103 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45030128 บ้านหนองบก

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45032007 หนองพอกวิทยาลัย

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45032018 ผานํ้าทิพย์วิทยา

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด หนองพอก 45032012 โพธ์ิแก้วประชาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030067 เมืองโพธ์ิชัย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030068 โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030069 บ้านจัมปา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030070 บ้านหนองบัว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030071 บ้านหนองแวงใหญ่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030086 บ้านโพธ์ิศรี



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030084 บ้านหนองนกทา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030085 บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030072 บ้านคําพอุง(ประชาราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030073 บ้านภูเขาทอง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030074 บ้านโนนใหญ่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030095 บ้านอัคคะ(อัคควิทยาคาร)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030096 บ้านนาเลา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030097 บ้านโพนเฒ่า

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030098 บ้านนํ้าเกล้ียง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030075 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030076 บ้านนางาม

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030094 บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030090 บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030088 บ้านดอนควาย

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030089 บ้านท่าเสียว

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030087 บ้านปากบุ่ง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030091 บ้านหนองตาไก้

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030092 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030093 บ้านหนองอิโล

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030077 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030078 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030079 บ้านดอนเรือ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030080 บ้านดงยาง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030081 บ้านหนองอ่ึงโปโล

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030082 ชุมชนบัวคํา

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45030083 บ้านโคกหนองบัว

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45032006 โพธ์ิชัยชนูปถัมภ์

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45030218 อนุบาลเมืองเมยวดี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45030209 ชุมชนบ้านชมสะอาด

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45030217 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45030215 บ้านโป่งประชาพัฒน์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45030216 คํานางตุ้มโนนสวรรค์

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45030219 บ้านหนองสองห้อง

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45030214 ชุมพรนาเจริญ

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45030212 บ้านโคกสี

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45030213 บ้านห้วยทราย



#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45030211 บ้านหนองเดิ่น

#### สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45030210 บ้านหนองโน

#### สพม. เขต  27 ร้อยเอ็ด เมยวดี 45032004 เมยวดีพิทยาคม

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010022 บ้านราชกรูด

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010023 บ้านขจัดภัย

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010024 บ้านคลองของ

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010025 บ้านละออง

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010021 บ้านนกงาง

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010012 บ้านบางริ้น

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010013 บ้านบางกลาง

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010014 บ้านทุ่งหงาว

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010026 บ้านท่าฉาง

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010027 บ้านหาดทรายดํา

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010029 วัดหาดส้มแป้น

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010028 บ้านหาดทรายดํา (สาขาบ้านหน้านอก)

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010011 ระนองพัฒนามิตรภาพท่ี 60

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010003 อนุบาลระนอง

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010015 บ้านเกาะสินไห

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010016 บ้านเขานางหงส์

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010001 บ้านเกาะพยาม

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010018 บ้านปากนํ้า

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010017 บ้านเกาะเหลา

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010002 บ้านเกาะช้าง

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010004 ชาติเฉลิม

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010009 บ้านบางนอน

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010010 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010005 บ้านนํ้าตก

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010006 บ้านหินดาด

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010007 บ้านทรายแดง

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010008 บ้านบางสีก้ิม

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85010019 บ้านหินช้าง

#### สพม. เขต  14 ระนอง เมืองระนอง 85012001 พิชัยรัตนาคาร

#### สพม. เขต  14 ระนอง เมืองระนอง 85012002 สตรีระนอง

#### สพป.ระนอง ระนอง เมืองระนอง 85012003 ราชประชานุเคราะห์ 38

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010069 วัดสุวรรณคีรี

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010070 บ้านหนองจิก

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010071 บ้านหาดจิก



#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010072 บ้านคลองเงิน

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010054 นิคมสงเคราะห์

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010055 บ้าน จ.ป.ร.

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010056 บ้านหินวัว

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010057 บ้านทุ่งมะพร้าว

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010058 บ้านนํ้าขาว

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010059 บ้านรังแตน

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010077 ทับหลีสุริยวงศ์

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010075 บ้านสองพี่น้อง

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010076 มัชฌิมวิทยา

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010066 บ้านนํ้าแดง

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010073 บ้านปลายคลองวัน

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010060 บ้านดอนกลาง

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010064 กระบุรี

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010061 บ้านปลายคลอง

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010062 บ้านบกกราย

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010063 บ้านบางกุ้ง

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010065 บ้านนํ้าจืดน้อย

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010079 บ้านสองแพรก

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010080 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010067 บ้านบางสองรา

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010068 บ้านทับจาก

#### สพป.ระนอง ระนอง กระบุรี 85010078 บ้านลําเลียง

#### สพม. เขต  14 ระนอง กระบุรี 85012006 กระบุรีวิทยา

#### สพม. เขต  14 ระนอง กระบุรี 85012007 ปากจ่ันวิทยา

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010051 บ้านนา

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010046 บ้านเช่ียวเหลียง

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010047 บ้านชนะบํารุง

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010041 ประชาอุทิศ

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010048 บ้านบางหิน

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010049 บ้านชาคลี

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010050 บ้านทองหลาง

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010052 บ้านบางเบน

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010053 บ้านสํานัก

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010042 ชนม์พัฒนา

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010045 บ้านด่าน

#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010043 บ้านบางปรุ



#### สพป.ระนอง ระนอง กะเปอร์ 85010044 บ้านห้วยเสียด

#### สพม. เขต  14 ระนอง กะเปอร์ 85012005 กะเปอร์วิทยา

#### สพป.ระนอง ระนอง ละอุ่น 85010036 ระวิราษฎร์บํารุง

#### สพป.ระนอง ระนอง ละอุ่น 85010037 ทอนเสียดวิทยาคาร

#### สพป.ระนอง ระนอง ละอุ่น 85010038 บ้านบางขุนแพ่ง

#### สพป.ระนอง ระนอง ละอุ่น 85010035 บ้านคอกช้าง

#### สพป.ระนอง ระนอง ละอุ่น 85010034 บ้านบางนา

#### สพป.ระนอง ระนอง ละอุ่น 85010040 บ้านปากแพรก

#### สพป.ระนอง ระนอง ละอุ่น 85010039 บ้านละอุ่นใต้

#### สพป.ระนอง ระนอง ละอุ่น 85010030 บ้านเขาฝาชี

#### สพป.ระนอง ระนอง ละอุ่น 85010031 ทับไชยาพัฒนา

#### สพป.ระนอง ระนอง ละอุ่น 85010032 วัดช่องลม

#### สพป.ระนอง ระนอง ละอุ่น 85010033 ทุ่งตาพลวิทยา

#### สพม. เขต  14 ระนอง ละอุ่น 85012004 ละอุ่นวิทยาคาร

#### สพป.ระนอง ระนอง สุขสําราญ 85010081 บ้านภูเขาทอง

#### สพป.ระนอง ระนอง สุขสําราญ 85010082 บ้านทะเลนอก

#### สพป.ระนอง ระนอง สุขสําราญ 85010083 บ้านกําพวน

#### สพป.ระนอง ระนอง สุขสําราญ 85010084 บ้านสุขสําราญ

#### สพป.ระนอง ระนอง สุขสําราญ 85010085 บ้านบางมัน

#### สพป.ระนอง ระนอง สุขสําราญ 85010086 บ้านแหลมนาว

#### สพป.ระนอง ระนอง สุขสําราญ 85010087 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)

#### สพป.ระนอง ระนอง สุขสําราญ 85010088 บ้านควนไทรงาม

#### สพป.ระนอง ระนอง สุขสําราญ 85010089 บ้านบางกล้วยนอก

#### สพม. เขต  14 ระนอง สุขสําราญ 85012008 สุขสําราญราษฎร์รังสรรค์

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010010 วัดบ้านดอน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010011 บ้านหนองจอก

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010031 บ้านตะเกราทอง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010029 ชุมชนวัดบ้านแลง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010021 วัดนาตาขวัญ

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010022 บ้านชะวึก

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010023 บ้านเขาวังม่าน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010020 อนุบาลระยอง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010019 ชุมชนวัดทับมา

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010025 วัดเนินพระ

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010026 อนุบาลระยองวัดหนองสนม

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010012 วัดเกาะกลอย

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010024 วัดนํ้าคอก



#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010037 บ้านมาบตาพุด

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010038 วัดตากวน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010036 บ้านหนองแฟบ

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010027 วัดกรอกยายชา

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010028 วัดโขดหินมิตรภาพท่ี 42

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010042 วัดห้วยโป่ง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010043 บ้านชากลูกหญ้า

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010044 วัดมาบชลูด

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010015 วัดตะพงนอก

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010017 วัดยายดา

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010018 บ้านเนินเสาธง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010014 วัดช้างชนศิริราษฎร์บํารุง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010013 วัดปลวกเกตุ

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010032 วัดเภตราสุขารมย์

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010033 วัดในไร่

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010034 วัดเขาสําเภาทอง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010035 เกาะแก้วพิสดาร

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010007 สามัคคีราษฎร์บํารุง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010008 วัดท่าเรือ

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010009 วัดตะเคียนทอง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010006 บ้านเขายายชุม

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010001 วัดแกลงบน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010039 บ้านสํานักทอง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010040 บ้านยายจ่ัน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010002 วัดธงหงส์

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010003 บ้านสมานมิตร

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010041 วัดธรรมสถิต

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010004 บ้านตะพุนทอง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21010005 บ้านไร่จันดี

#### สพม. เขต  18 ระยอง เมืองระยอง 21012003 ระยองวิทยาคม

#### สพม. เขต  18 ระยอง เมืองระยอง 21012005 เพรักษมาตาวิทยา

#### สพม. เขต  18 ระยอง เมืองระยอง 21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร

#### สพม. เขต  18 ระยอง เมืองระยอง 21012001 วัดป่าประดู่

#### สพม. เขต  18 ระยอง เมืองระยอง 21012007 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

#### สพม. เขต  18 ระยอง เมืองระยอง 21012008 ระยองวิทยาคมปากนํ้า

#### สพม. เขต  18 ระยอง เมืองระยอง 21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองทร์ ระยอง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง เมืองระยอง 21012002 ระยองปัญญานุกูล



#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010074 วัดไผ่ล้อม

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010073 วัดบ้านค่าย

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010076 วัดเกาะ

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010065 วัดบ้านเก่า

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010066 วัดตาขัน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010064 ชุมชนวัดหนองคอกหมู

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010063 วัดหนองตะแบก

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010059 วัดห้วงหิน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010060 บ้านบึงต้นชัน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010061 วัดชากกอไผ่

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010062 บ้านเขาลอย

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010067 บ้านหลังเขา

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010068 วัดหนองพะวา

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010069 บ้านคลองยายเมือง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010070 บ้านเขาหวาย

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010077 วัดปทุมาวาส

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010078 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010079 บ้านมาบป่าหวาย

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010080 วัดหนองกรับ

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010081 บ้านคลองขนุน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010082 บ้านหนองฆ้อ

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010083 บ้านท่าเสา

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010071 บ้านชากมะหาด

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010086 บ้านหนองละลอก

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010087 บ้านตีนเนิน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010088 วัดหนองกระบอก

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010089 บ้านมาบตอง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010084 วัดดอนจันทน์

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010075 บ้านหนองสะพาน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านค่าย 21010085 วัดไร่

#### สพม. เขต  18 ระยอง บ้านค่าย 21012010 บ้านค่าย

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010093 บ้านปลวกแดง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010094 บ้านมาบเตย

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010095 บ้านมาบยางพร

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010096 บ้านสะพานส่ี

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010097 บ้านห้วยปราบ

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010090 บ้านคลองกรํา



#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010098 บ้านหนองมะปริง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010099 บ้านแม่นํ้าคู้

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010100 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010101 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010102 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010103 บ้านวังประดู่

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010091 ชุมชนบริษัทนํ้าตาลตะวันออก

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010092 บ้านหนองบอน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010110 บ้านบึงตาต้า

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010111 บ้านหนองไร่

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010104 บ้านหมอมุ่ย

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010109 บ้านเขาคลองซอง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010108 บ้านคลองนํ้าแดง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง ปลวกแดง 21010105 บ้านปากแพรก

#### สพม. เขต  18 ระยอง ปลวกแดง 21012011 ปลวกแดงพิทยาคม

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010045 บ้านพยูน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010046 วัดบ้านฉาง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010047 วัดประชุมมิตรบํารุง

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010048 วัดเนินกระปรอก

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010049 บ้านเขาห้วยมะหาด

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010050 วัดพลา

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010051 บ้านคลองทราย

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010053 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010052 วัดคีรีภาวนาราม

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010054 บ้านคลองบางไผ่

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010055 วัดสระแก้ว

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010056 วัดสมบูรณาราม

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010057 วัดสํานักกะท้อน

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง บ้านฉาง 21010058 วัดชากหมาก

#### สพม. เขต  18 ระยอง บ้านฉาง 21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010122 วัดมาบข่า

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010123 วัดกระเฉท

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010112 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010113 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010114 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010115 วัดชากผักกูด

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010121 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3



#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010116 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 4

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010117 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010120 ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010118 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9

#### สพป.ระยอง เขต 1 ระยอง นิคมพัฒนา 21010119 บ้านหนองระกํา

#### สพม. เขต  18 ระยอง นิคมพัฒนา 21012012 นิคมวิทยา

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020030 วัดพลงช้างเผือก

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020031 วัดสารนารถธรรมาราม

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020027 วัดหนองกันเกรา

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020028 วัดโพธ์ิทอง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020029 บ้านดอนสําราญ

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020058 บ้านหนองนํ้าขุ่น

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020056 บ้านเจริญสุข

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020042 วัดบ้านนา

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020043 บ้านทุ่งเค็ด

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020044 บ้านท่าลําบิด

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020045 บ้านห้วงหิน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020001 วัดกระแส

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020002 บ้านคลองป่าไม้

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020003 บ้านเนินไม้หอม

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020004 บ้านยางงาม

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020046 ชุมชนวัดตะเคียนงาม

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020015 วัดคลองปูน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020016 วัดเนินยาง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020017 บ้านเนินสมบูรณ์

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020049 วัดเกาะลอย

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020014 วัดไตรรัตนาราม

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020050 วัดปากนํ้าพังราด

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020007 วัดสุขไพรวัน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020008 บ้านหนองคุย

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020010 บ้านชําสมอ

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020011 วัดเขาน้อย

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020012 วัดกองดิน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020013 วัดเขาสํารอง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020051 วัดพังราด

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020048 วัดท่ากง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020036 วัดเนินเขาดิน



#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020037 วัดหนองกะพ้อ

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020038 บ้านหนองไทร

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020032 วัดมงคลวุฒาวาส

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020033 วัดชุมนุมสูง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020034 บ้านเนินสุขสํารอง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020035 วัดทุ่งควายกิน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020052 บ้านวังหิน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020053 วัดวังหว้า

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020054 บ้านเนินหย่อง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020061 บ้านเต้าปูนหาย

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020055 บ้านเนินดินแดง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020057 บ้านเขาหินแท่น

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020041 วัดเนินทราย

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020063 วัดคงคาวราราม

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020062 บ้านห้วยยาง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020005 ชุมชนวัดกลางกร่ํา

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020006 วัดชากมะกรูด

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020018 วัดเขากะโดน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020019 วัดบุนนาค

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020039 วัดถนนกะเพรา

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020040 วัดจํารุง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020022 วัดสันติวัน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020047 ชุมชนวัดตะเคียนงาม (สาขาวัดสมมติเทพฯ)

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020059 บ้านสองสลึง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020060 บ้านสองพี่น้อง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020020 บ้านคลองทุเรียน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020021 บ้านมาบเหลาชะโอน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020023 วัดสมอโพรง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020024 วัดคลองชากพง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง แกลง 21020025 วัดพลงไสว

#### สพม. เขต  18 ระยอง แกลง 21022001 แกลง(วิทยสถาวร)

#### สพม. เขต  18 ระยอง แกลง 21022004 ชํานาญสามัคคีวิทยา

#### สพม. เขต  18 ระยอง แกลง 21022006 สุนทรภู่พิทยา

#### สพม. เขต  18 ระยอง แกลง 21022007 ห้วยยางศึกษา

#### สพม. เขต  18 ระยอง แกลง 21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020074 บ้านพลงตาเอ่ียม

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020075 บ้านชงโค



#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020076 ชุมชนบ้านวังจันทน์

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020077 บ้านชุมนุมใน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020069 บ้านคลองไผ่

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020078 บ้านเขาตลาด

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020073 บ้านคลองบางบ่อ

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020071 วัดป่ายุบ

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020072 บ้านยุบตาเหน่ง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020070 ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต)

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020064 บ้านชุมแสง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020065 บ้านหนองม่วง

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020066 บ้านบึงตะกาด

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020067 บ้านเขาตาอ๋ิน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง วังจันทร์ 21020068 บ้านแก่งหวาย

#### สพม. เขต  18 ระยอง วังจันทร์ 21022002 วังจันทร์วิทยา

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020088 บ้านนํ้าใส

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020084 บ้านนํ้าเป็น

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020085 บ้านสามแยกนํ้าเป็น

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020086 บ้านมาบช้างนอน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020087 บ้านเหมืองแร่

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020081 บ้านชําฆ้อ

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020082 บ้านศรีประชา

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020089 บ้านห้วยทับมอญ

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020091 บ้านสีระมัน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020083 บ้านเขาช่องลม

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020092 บ้านนํ้ากร่อย

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020080 บ้านมะเดื่อ

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020090 บ้านยางเอน

#### สพป.ระยอง เขต 2 ระยอง เขาชะเมา 21020079 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง

#### สพม. เขต  18 ระยอง เขาชะเมา 21022005 ชําฆ้อพิทยาคม

#### สพม. เขต  18 ระยอง เขาชะเมา 21022003 เขาชะเมาวิทยา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010055 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010056 อนุบาลเมืองราชบุรี

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010054 วัดโพธ์ิดก

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010014 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010015 ชุมชนวัดคูบัว

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010016 วัดบ้านโพธ์ิ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010017 วัดหนามพุงดอ



#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010049 วัดอรุณรัตนคีรี

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010026 วัดทุ่งหญ้าคมบาง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010027 วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010019 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010020 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010047 วัดเขาถ้ํากุญชร

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010048 วัดห้วยไผ่

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010032 วัดนํ้าพุ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010021 วัดเขางูสันติธรรม

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010051 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพท่ี 12)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010052 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010053 วัดหนองตาหลวง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010030 บ้านหนองนางแพรว

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010031 บ้านชัฎเจริญ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010045 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010044 อนุบาลราชบุรี

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010023 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010024 วัดใหม่นครบาล

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010025 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010046 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010038 วัดท้ายเมือง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010001 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010002 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010003 วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010043 บ้านเขากรวด

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010005 วัดโสดาประดิษฐาราม

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010041 วัดบางกระ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010042 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010022 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010018 วัดบางล่ี(วุฒิพันธ์ุวิทยา)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010040 วัดโพธ์ิราษฏร์ศรัทธาธรรม

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010039 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010029 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010033 วัดอัมพวัน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010034 วัดพเนินพลู

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010035 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010007 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)



#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010009 วัดเกตุน้อย

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010010 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010011 วัดเหนือวน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010013 จันทคามวิทยา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70010036 วัดใหม่ราษฎร์บํารุงเจริญธรรม

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70012003 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70012007 ราชโบริกานุเคราะห์

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70012008 แคทรายวิทยา

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี เมืองราชบุรี 70012010 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010137 อนุบาลปากท่อ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010138 วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010139 วัดโคกพระเจริญ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010153 วัดยางงาม

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010154 วัดหัวป่า

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010155 วัดวันดาว

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010134 วัดวิมลมรรคาราม

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010119 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010120 บ้านเขาถ้ํา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010121 บ้านเขาอีส้าน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010122 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010152 วัดวังมะนาว

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010150 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010160 วัดพิบูลวนาราม

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010140 ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010141 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010157 บ้านเขาช้าง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010158 วัดราษฎร์สมานฉันท์

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010159 วัดโพธิศรี

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010135 วัดหนองบัว

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010136 บ้านบ่อตะคร้อ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010125 ชุมชนวัดทุ่งหลวง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010126 บ้านพุคาย

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010127 บ้านหนองนํ้าใส

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010128 วัดสันติการาม

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010129 บ้านเขาพระเอก

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010130 บ้านหนองไผ่

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010131 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)



#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010123 บ้านไพรสะเดา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010164 บ้านห้วยยางโทน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010151 บ้านมณีลอย

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010162 บ้านหัวเขาจีน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010163 บ้านพุเกตุ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010161 บ้านหนองลังกา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010124 บ้านเขาถ่าน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010165 บ้านโป่ง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010166 บ้านอ่างหิน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010170 บ้านนาคอก มิตรภาพท่ี 104

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010132 บ้านหนองวัวดํา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010149 บ้านไทรงาม

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010145 บ้านท่ายาง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010146 บ้านหินสี

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010147 บ้านยางคู่

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010148 สีวะรา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010143 บ้านห้วยศาลา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010144 บ้านแม่ประจัน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี ปากท่อ 70010142 บ้านหินสี สาขาบ้านลานคา

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี ปากท่อ 70012002 ปากท่อพิทยาคม

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี ปากท่อ 70012006 วัดสันติการามวิทยา

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี ปากท่อ 70012009 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010088 วัดเขาปิ่นทอง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010089 วัดปากช่อง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010090 วัดนาสมอ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010091 บ้านห้วยยาง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010084 วัดสูงเนินราษฎรบํารุง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010085 บ้านหนองตาเนิด

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010086 บ้านหนองไผ่

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010087 บ้านพุแค

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010069 อนุบาลจอมบึง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010070 บ้านรางม่วง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010071 บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010072 บ้านหนองขนาก

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010067 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010068 วันครู 2503 (บ้านหนองบัว)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010057 บ้านหนองกระทุ่ม



#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010080 บ้านหนองศาลเจ้า

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010081 วัดป่าเขาสัมมะงา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010094 บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010082 บ้านหนองปรือ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010083 บ้านเบิกไพร

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010092 วัดชัฎใหญ่

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010093 ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010095 วัดหนองบัวค่าย

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010096 บ้านหนองนกกะเรียน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010073 วัดด่านทับตะโก

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010074 บ้านห้วยท่าช้าง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010075 บ้านทุ่งกระถิน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010076 บ้านหนองสีนวล

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010078 บ้านโกรกสิงขร

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010079 บ้านหนองไก่เถื่อน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010077 บ้านหุบพริก

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010066 บ้านวังปลา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010058 มหาราช 7

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010059 บ้านพุม่วงราษฎรบํารุง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010060 บ้านหนองปากชัฎ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010061 บ้านรางเฆ่

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010062 บ้านพุตะเคียน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010063 บ้านทุ่งแฝก

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010064 บ้านสันดอน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี จอมบึง 70010065 บ้านทุ่งแจง

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี จอมบึง 70012004 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี จอมบึง 70012005 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี วัดเพลง 70010176 อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี วัดเพลง 70010177 วัดศรัทธาราษฎร์

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี วัดเพลง 70010175 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี วัดเพลง 70010172 วัดเกาะศาลพระ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี วัดเพลง 70010171 วัดเวียงทุน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี วัดเพลง 70010173 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี วัดเพลง 70010174 บ้านปากสระ

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี วัดเพลง 70012011 โสภณศิริราษฎร์

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010113 บ้านห้วยผาก

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010097 รุจิรพัฒน์



#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010114 สินแร่สยาม

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010098 บ้านท่ามะขาม

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010099 บ้านสวนผ้ึง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010115 บ้านตะโกล่าง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010100 บ้านบ่อหวี (กลุ่มนักข่าวหญิงสอง)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010112 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2มศาสตร์ - จุฬา 2

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010108 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010106 บ้านชัฎหนองหมี

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010109 บ้านกล้วย

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010110 บ้านทุ่งศาลา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010116 ชุมชนบ้านบ่อ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010117 วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010111 อนุบาลสวนผ้ึง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010101 บ้านมะขามเอน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010107 บ้านหนองขาม

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010102 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010103 วัดเขาไก่แจ้

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010104 สมนึกวิทิศวรการ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี สวนผ้ึง 70010105 วัดเขากล้ิง(รุ่งเจริญธรรม)

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี สวนผ้ึง 70012001 สวนผ้ึงวิทยา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010184 บ้านโป่งกระทิงบน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010185 บ้านโป่งกระทิงล่าง

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010186 โรตารี่ 1 บ้านพุนํ้าร้อน (สาขาบ้านพุหิน)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010187 บ้านพุบอนบน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010188 บ้านร่องเจริญ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010189 นํ้าตกห้วยสวนพลู

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010190 โรตารี่ 1 บ้านพุนํ้าร้อน

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010178 บ้านลําพระ

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010192 วัดหนองพันจันทร์

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010179 อนุบาลบ้านคา

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010180 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010181 บ้านโป่งเจ็ด

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010193 วัดยอดสุวรรณคีรี

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010194 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010182 ประชาพัฒนาวิทย์

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010195 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010191 บ้านหนองโก



#### สพป.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี บ้านคา 70010183 บ้านเก่าต้นมะค่า

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี บ้านคา 70012012 บ้านคาวิทยา

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020034 วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020035 วัดสัมมาราม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020036 วัดเขาขลุง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020037 บ้านดอนไม้ลาย

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020038 บ้านหนองไก่ขัน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020039 วัดสระส่ีมุม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020040 วัดเขาแจง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020041 บ้านโป่งยอ(จําเริญ โฆสิตกุล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020042 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020043 บ้านห้วยยาง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020075 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020076 วัดมาบแค

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020073 วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020074 วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020059 วัดม่วง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020060 วัดบัวงาม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020058 บ้านหนองคา

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020046 วัดโพธ์ิบัลลังก์

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020061 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020062 วัดหุบกระทิง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020063 วัดบางพัง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020044 วัดตาล

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020047 วัดลําพยอม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020028 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020029 วัดหนองประทุน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020030 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020031 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020032 วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020033 วัดหนองกลางด่าน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020053 วัดบ้านฆ้องน้อย

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020049 ชุมชนวัดท่าผา

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020050 วัดโกสินารายน์

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020051 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020052 วัดยางหัก

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020065 วัดโพธ์ิรัตนาราม



#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020064 วัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020067 วัดลาดบัวขาว

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020069 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020056 วัดตาผา

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020068 วัดหนองหญ้าปล้อง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020055 วัดใหญ่(บุญเอ่ียมอนุเคราะห์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020054 วัดหัวหิน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020057 วัดอัมพวนาราม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020077 วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020078 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020079 วัดหัวโป่ง มิตรภาพท่ี 224

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020080 บ้านลาดใหญ่

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020070 วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020071 วัดหนองปลาดุก

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020072 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บ้านโป่ง 70020048 วัดอริยวงศาราม(หนองนํ้าขาว)

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี บ้านโป่ง 70022014 รัตนราษฎร์บํารุง

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี บ้านโป่ง 70022004 หนองปลาหมอพิทยาคม

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี บ้านโป่ง 70022013 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี บ้านโป่ง 70022010 วัดดอนตูม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020153 ชุมชนวัดหนองโพ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020147 วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020148 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020145 วัดพระศรีอารย์

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020146 วัดหุบมะกลํ่า

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020160 บ้านหนองกระทุ่ม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020123 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020149 ชุมชนวัดกําแพงใต้(กําแพงสังฆรักษ์วิทยา)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020150 วัดหนองอ้อ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020151 อนุบาลโพธาราม ฯ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020152 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020143 วัดบ้านฆ้อง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020144 วัดดีบอน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020142 วัดบ่อมะกรูด

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020126 วัดบางลาน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020124 วัดดอนทราย

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020125 วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)



#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020111 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020112 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020113 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020114 ธรรมาธิปไตย

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020115 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020116 บ้านเกาะโพธ์ิงาม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020117 บ้านหาดสําราญ มิตรภาพท่ี207

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020118 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020119 วัดสนามชัย

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020120 วัดตึกหิรัญราษฎร์(มหาธีรราชอนุสรณ์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020133 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020155 วัดขนอน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020156 วัดสร้อยฟ้า

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020121 บ้านหนองสองห้อง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020131 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020132 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020139 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020140 วัดศรีประชุมชน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020127 วัดช่องพราน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020122 วัดหนองกลางดง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020128 วัดโคกทอง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020130 วัดเขาพระ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020105 วัดเขาชะงุ้ม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020106 วัดเขาส้ม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020107 วัดหนองมะค่า

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020158 บ้านหนองใยบัว

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020159 บ้านหนองครึม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020138 วัดนางแก้ว

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020134 บ้านเนินม่วง(ประชาบํารุง)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020135 บ้านหนองตาพุด

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020136 วัดแก้วฟ้า

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020157 บ้านหนองกวาง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020108 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020109 วัดระฆังทอง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี โพธาราม 70020110 บ้านเขาแหลม

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี โพธาราม 70022002 โพธาวัฒนาเสนี

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี โพธาราม 70022006 หนองโพวิทยา



#### สพม. เขต   8 ราชบุรี โพธาราม 70022008 ช่องพรานวิทยา

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี โพธาราม 70022011 ท่ามะขามวิทยา

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020010 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020011 วัดโชติทายการาม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020027 วัดคูหาสวรรค์

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020026 วัดใหม่ส่ีหม่ืน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020014 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020013 บ้านรางสีหมอก

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020022 วัดสิดาราม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020023 วัดเนกขัมมาราม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020021 บ้านหนองไก่แก้ว

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020004 อนุบาลดําเนินสะดวก(วัดโคกบํารุงฯ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020005 วัดสนามไชย

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020006 บ้านหนองสลิด

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020007 ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพท่ี 178

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020015 วัดบัวงาม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020016 วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020017 วัดบ้านไร่

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020018 วัดชาวเหนือ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020020 วัดท่าเรือ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020009 วัดเวฬุวนาราม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020024 วัดอุบลวรรณา

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020025 วัดหลักหกรัตนาราม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020019 ชุมชนวัดประสาทสิทธ์ิ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020008 บ้านดอนไผ่

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020012 วัดปรกเจริญ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70020001 บ้านดอนฟักทอง

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70022001 สายธรรมจันทร์

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70022003 ประสาทรัฐประชากิจ

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70022007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 70022009 เนกขัมวิทยา

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020088 อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020089 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020084 วัดลํานํ้า(กัลยาณราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020085 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020090 วัดเหนือ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020091 วัดดอนเซ่ง



#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020086 วัดตาลเตี้ย

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020092 บ้านกุ่ม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020095 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020096 วัดหนองม่วง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020103 วัดหัวโพ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020100 วัดบ้านใหม่

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020097 วัดหลวง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020102 วัดแหลมทอง

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020101 วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020098 วัดหนองเอ่ียน

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020099 วัดทํานบ

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020094 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020093 วัดสามัคคีธรรม

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020081 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020082 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020104 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020087 วัดดอนสาลี

#### สพป.ราชบุรี เขต 2 ราชบุรี บางแพ 70020083 วัดดอนพรม

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี บางแพ 70022012 บางแพปฐมพิทยา

#### สพม. เขต   8 ราชบุรี บางแพ 70022005 โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010007 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010008 กองบินโคกกะเทียม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010009 วัดทุ่งสิงห์โต

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010010 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010016 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดําริบํารุง)

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010017 วัดคอกกระบือ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010018 วัดหนองปลิง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010048 ค่ายพิบูลสงคราม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010062 วัดหนองแก้ว

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010039 วัดถนนแค

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010040 สาริมานอุปถัมภ์

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010041 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010042 อนุบาลลพบุรี

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010045 บ้านหนองแขม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010046 วัดท่าแค

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010047 วัดป่ากล้วย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010012 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์)



#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010013 วัดสระมะเกลือ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010014 วัดดงสวอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010015 วัดหนองบัวขาว

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010043 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010069 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพท่ี ๕๐

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010026 โคกลําพานวิทยา

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010002 วัดดงน้อย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010003 วัดใหม่ขุนนวน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010063 วัดโพธ์ิระหัต

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010064 วัดสิงห์ทอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010065 วัดอัมพวัน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010066 วัดทองแท่งนิสยาราม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010070 วัดเทพกุญชรวราราม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010071 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010072 วัดพรหมาสตร์

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010044 วัดตองปุ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010034 วัดหลวงสุวรรณาราม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010035 วัดโคกโพธิกุญชร

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010036 วัดยาง ณ รังสี

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010037 วัดตะลุง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010030 บ้านไทรย้อย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010031 วัดดอนโพธ์ิ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010032 วัดใดใหญ่

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010033 วัดใดยาว

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010005 วัดบ้านดาบ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010006 วัดโบสถ์

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010027 วัดธรรมเจดีย์

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010029 วัดชีแวะ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010073 วัดโพธ์ิเก้าต้น

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010074 วัดบ่อเงิน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010076 วัดสําราญ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010078 วัดโคกหม้อ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010056 พิบูลสงเคราะห์1

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010057 วัดนิคมสามัคคีชัย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010058 วัดใหม่จําปาทอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010052 วัดเขาหนีบ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010053 ไทยรัฐวิทยา 1



#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010024 บ้านโคกตูม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010054 บ้านหนองถ้ํา

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010055 วัดซับเสือแมบ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010049 วัดหลวงท้ายตลาด

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010050 วัดตะเคียน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010051 วัดท่าข้าม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010067 วัดข่อยกลาง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010068 วัดข่อยใต้

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010079 วัดไผ่แตร

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010080 วัดคุ้งนาบุญ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010019 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010060 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010020 บ้านห้วยส้ม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010022 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16010023 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16012002 พิบูลวิทยาลัย

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16012008 โคกตูมวิทยา

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16012005 ดงตาลวิทยา

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16012006 พระนารายณ์

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16012007 บ้านข่อยวิทยา

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เมืองลพบุรี 16012009 ลพบุรีปัญญานุกูล

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010105 บ้านวังเพลิง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010106 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010107 บ้านเขาเตียน มิตรภาพท่ี 134

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010108 บ้านพุม่วง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010104 บ้านโป่งยอ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010093 บ้านเนินจันทร์

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010094 บ้านดงมะรุม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010095 บ้านวังไผ่

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010096 บ้านตะกุดหว้า

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010109 บ้านทุ่งทอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010110 วัดสะพานคง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010111 วัดสะแกราบ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010112 บ้านหนองสําโรง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010099 อนุบาลบ้านเพนียด

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010100 บ้านนกเขาเปล้า



#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010098 บ้านหนองปล้อง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010081 วัดวังหัวแหวน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010083 บ้านหนองชนะชัย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010084 บ้านชอนบอน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010115 บ้านหนองไผ่

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010116 บ้านท่าม่วง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010114 วัดหนองแขม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010125 วัดหนองคู

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010121 บ้านเขาสะพานนาค

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010122 บ้านเขาทับควาย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010123 วัดห้วยโป่ง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010124 วัดสัมพันธมิตร

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010120 วัดหนองหอย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010119 บ้านพรมทิน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010118 บ้านหลุมข้าว

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010101 บ้านวังขอนขว้าง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010091 โคกสําโรง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010092 วัดรัตนาราม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010090 วัดหนองพิมาน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010085 บ้านคลองเกตุ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010086 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010087 บ้านหัวดง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010088 บ้านเขาดิน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010089 บ้านหนองบัว

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010102 วัดดงแก้ว

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010097 บ้านถลุงเหล็ก

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี โคกสําโรง 16010103 บ้านวังจ่ัน

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี โคกสําโรง 16012001 โคกสําโรงวิทยา

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี โคกสําโรง 16012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010126 สมอคอนวิทยาคาร

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010127 วัดถ้ําตะโก

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010128 วัดเขาสมอคอน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010129 วัดคลองเม่า

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010148 วัดมุจลินท์

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010136 วัดหนองมน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010137 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010135 วัดโพธ์ิศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)



#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010130 วัดรัมภาราม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010131 วัดเกตุ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010132 ท่าวุ้ง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010138 บ้านบางล่ี

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010139 สิงหฤกษ์ประสิทธ์ิ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010140 วัดหนองปลาดุก

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010141 วัดหนองหลวง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010153 วัดคงคาราม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010149 วัดลาดสาล่ี

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010147 บ้านดอนทอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010146 วัดสนามไชย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010133 วัดปากคลองบางคู้

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010134 อนุบาลท่าวุ้ง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010154 วัดโพธ์ิเกษตร

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010142 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010143 วัดโพธ์ิตรุ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010150 วัดยวด

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010144 วัดเกาะวิมุตตาราม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010145 วัดบ้านลาด

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010151 วัดหัวสําโรง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16010152 วัดมะค่า

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16012010 ท่าวุ้งวิทยาคาร

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี ท่าวุ้ง 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010197 บ้านสระเตย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010175 วัดหนองนํ้าทิพย์

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010176 วัดสระตาแวว

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010193 วัดพานิชธรรมิการาม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010194 บ้านโคกสุข

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010196 วัดสระกระเบี้อง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010169 บ้านเกริ่นกฐิน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010167 วัดท่าช้าง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010168 วัดท้องคุ้ง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010164 วัดธรรมิการาม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010163 วัดเทพอําไพ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010179 วัดมหาสอน "ไคยฤทธ์ิวิทยานุสรณ์"

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010180 วัดบางพึ่ง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010165 วัดคุ้งท่าเลา



#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010181 วัดห้วยแก้ว

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010184 วัดเขาวงกฎ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010182 พิบูลปัทมาคม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010156 อนุบาลบ้านหม่ี

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010178 วัดทุ่งทะเลหญ้า

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010177 วัดบ้านหม่ีใหญ่

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010166 บ้านกล้วย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010171 วัดบ้านทราย

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010205 ชุมชนตําบลหินปัก

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010201 บ้านนํ้าบ่า

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010158 วัดโป่งแค

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010161 วัดบางกะพี้(พสกอํารุง)

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010157 วัดดงพลับ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010160 บ้านดอนดึง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010159 บ้านกระเบากลัก

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010155 บ้านดงกลาง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010202 บ้านหนองแก

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010203 วัดหนองเมือง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010204 วัดห้วยกรวด

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010189 วัดหนองโพธ์ิ

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010190 วัดท้ายลาด

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010191 วัดหนองคู

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010192 วัดหนองกระเบียน

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010186 วัดสายห้วยแก้ว

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010187 วัดหนองกระเบื้อง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010188 บ้านไผ่ใหญ่

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010172 บ้านหนองนางาม

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010173 บ้านหัวบึง

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16010174 วัดนํ้าจ้ัน

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี บ้านหม่ี 16012012 บ้านหม่ีวิทยา

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี บ้านหม่ี 16012013 ปิยะบุตร์

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี บ้านหม่ี 16012014 บ้านชีวิทยา

#### สพป.ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี บ้านหม่ี 16013001 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020043 ชุมชนบ้านชัยบาดาล

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020044 บ้านลําโกฎิทอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020045 บ้านท่ามะกอก

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020071 บ้านมะกอกหวาน



#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020068 บ้านห้วยนา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020069 บ้านม่วงค่อม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020070 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020040 บ้านเขายายกะตา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020083 บ้านห้วยดีเลิศ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020038 บ้านเขาแหลม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020082 บ้านทุ่งตาแก้ว

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020034 บ้านเกาะรัง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020035 บ้านหนองบง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020036 บ้านลังกาประชาสรรค์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020037 บ้านหนองปล้อง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020060 บ้านโค้งรถไฟ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020059 บ้านไร่พัฒนา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020081 บ้านบ่อนํ้า

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020072 อนุบาลลํานารายณ์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020053 บ้านท่ามะนาว

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020054 บ้านสันตะลุง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020050 บ้านท่าดินดํา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020051 บ้านวังก้านเหลือง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020052 บ้านหนองปลาไหล

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020061 บ้านบัวชุม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020062 บ้านเขาสมโภชน์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020063 บ้านซับเค้าแมว

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020064 บ้านคลองไทรพัฒนา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020065 บ้านธงชัยสามัคคี

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020048 บ้านเขาตะแคง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020049 บ้านซับกระโดน

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020080 วัดโพธ์ิงาม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020079 บ้านเขาตําบล

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020055 บ้านนาโสม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020056 บ้านซับงูเหลือม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020057 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020046 บ้านซับตะเคียน

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020047 บ้านหนองโกวิทยา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020075 วัดสุนทรเทพคีรี

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020076 บ้านซับไทร

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020077 บ้านซับผาสุก



#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020078 บ้านดงน้อย

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020073 โพธ์ินิมิตร

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020074 บ้านซับสมบูรณ์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020042 วัดศิริบรรพต

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020041 บ้านโกรกรกฟ้า

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020058 นิคมลํานารายณ์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020067 บ้านใหม่สามัคคี

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ชัยบาดาล 16020066 บ้านซับหินขวาง

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี ชัยบาดาล 16022002 ชัยบาดาลวิทยา

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี ชัยบาดาล 16022004 ชัยบาดาลพิทยาคม

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี ชัยบาดาล 16022006 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020001 วัดโคกสลุง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020002 วัดหนองตาม่ิง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020024 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020003 ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020004 บ้านเขาขวาง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020013 บ้านดีลัง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020023 อนุบาลพัฒนานิคม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020027 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020028 บ้านสหพันธ์อ่างทอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020012 ซอย 19 สาย 2 ขวา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020021 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020022 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020019 วัดหนองนา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020020 บ้านห้วยบง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020014 พรหมรังษี

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020015 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020005 บ้านห้วยสะอาด

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020006 วัดราษฎร์สามัคคี

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020007 วัดดํารงบุล

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020008 วัดมณีศรีโสภณ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020009 ช่องสาริกา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020010 บ้านหนองโพธ์ิ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020016 นํ้าสุดวิไลประชาสรรค์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020017 บ้านคลองสาริกา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020026 บ้านแก่งนํ้าเย็น

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020025 บ้านมะนาวหวาน



#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020018 บ้านฟ่าวงาม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020029 บ้านสวนมะเดื่อ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020030 บ้านซับโศก

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020031 วัดส่ีซับศรีเจริญธรรม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020032 บ้านคลองกลุ่ม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี พัฒนานิคม 16020033 บ้านหนองปีกนก

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี พัฒนานิคม 16022001 พัฒนานิคม

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี พัฒนานิคม 16022003 โคกสลุงวิทยา

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี พัฒนานิคม 16022005 ขุนรามวิทยา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020091 บ้านท่าตะโก

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020092 บ้านท่าหลวง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020093 อนุบาลท่าหลวง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020084 บ้านท่ากรวด

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020085 บ้านเนินทอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020090 บ้านบ่อคู่

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020094 บ้านหนองประดู่

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020095 บ้านหนองหัวช้าง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020098 บ้านเนินสวอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020099 ทรัพย์ราษฎร์บํารุง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020086 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020087 บ้านทรัพย์เจริญ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020101 บ้านหัวลํา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020102 บ้านหนองจาน

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020088 บ้านซับจําปา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020100 บ้านทุ่งดินแดง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ท่าหลวง 16020089 บ้านทะเลวังวัด

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี ท่าหลวง 16022007 ท่าหลวงวิทยาคม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี สระโบสถ์ 16020114 อนุบาลสระโบสถ์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี สระโบสถ์ 16020113 บ้านมหาโพธิ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี สระโบสถ์ 16020112 บ้านคลอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี สระโบสถ์ 16020110 บ้านห้วยเขว้า

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี สระโบสถ์ 16020111 บ้านวังแขม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี สระโบสถ์ 16020106 บ้านด่านจันทร์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี สระโบสถ์ 16020105 วัดซับตะก่ัว

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี สระโบสถ์ 16020104 บ้านทุ่งท่าช้าง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี สระโบสถ์ 16020116 บ้านห้วยใหญ่

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี สระโบสถ์ 16020108 บ้านเขาหมูมัน



#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี สระโบสถ์ 16020109 บ้านดงน้อย

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี สระโบสถ์ 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020125 บ้านยางราก

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020132 บ้านหนองมะค่า

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020122 บ้านวังตาอินทร์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020123 บ้านสระเพลง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020131 บ้านแหลมชนแดน

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020121 บ้านเขาราบ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020117 อนุบาลโคกเจริญ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020118 บ้านทะเลทอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020128 บ้านห้วยสาราม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020119 บ้านดินแดง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020129 บ้านลําโป่งเพชร

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020130 บ้านบ่อตะเคียนทอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020127 บ้านพุกะชัด

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี โคกเจริญ 16020120 บ้านโคกแสมสาร

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี โคกเจริญ 16022009 โคกเจริญวิทยา

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี โคกเจริญ 16022010 ยางรากวิทยา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020146 อนุบาลอําเภอลําสนธิ (บ้านหนองรี)

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020147 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพท่ี ๑๕๗

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020145 บ้านหนองเกตุ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020143 บ้านท่าเยี่ยม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020138 บ้านเขารวก

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020139 บ้านวังทอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020133 บ้านกุดตาเพชร

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020134 บ้านราษฎร์บํารุง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020135 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020144 บ้านลําสนธิ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020142 บ้านเขาดินทอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020140 บ้านศรีเมือง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020141 บ้านด่านไทยล้อม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020136 บ้านเหวตาบัว

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี ลําสนธิ 16020137 บ้านปรางค์น้อย

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี ลําสนธิ 16022011 ลําสนธิวิทยา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020148 บ้านหนองขาม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020150 บ้านชอนสมบูรณ์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020166 บ้านหนองตะแบก



#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020167 บ้านยางโทน

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020165 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020151 บ้านหนองไทร

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020159 บ้านบ่อดินสอพอง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020160 บ้านดงดินแดง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020156 บ้านป่าเขว้า

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020157 บ้านหนองสําราญ

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020158 บ้านโคกกลาง

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020162 บ่อทองลพบุรี

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020163 บ้านใหม่โสพิมพ์

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020164 บ้านหนองไก่ห้าว

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020161 บ้านหนองเสมา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020153 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16020168 อนุบาลวัดหนองม่วง

#### สพม. เขต   5 ลพบุรี หนองม่วง 16022012 หนองม่วงวิทยา

#### สพป.ลพบุรี เขต 2 ลพบุรี หนองม่วง 16022013 ราชประชานุเคราะห์ 33

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010085 บ้านปงวัง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010082 วัดต้นต้อง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010083 บ้านไร่

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010073 วัดบ้านแลง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010052 บ้านแม่อาง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010072 บ้านบุญนาค

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010055 สบมายสามัคคีวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010056 บ้านหัวทุ่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010029 นิคมสร้างตนเองก่ิวลม 1

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010031 นิคมสร้างตนเองก่ิวลม 3

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010075 วัดนาน้อย

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010077 บ้านกาด

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010015 บ้านหมอสม

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010016 บ้านสําเภา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010017 บ้านลําปางกลาง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010034 วัดนํ้าโท้ง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010036 บ้านท่าล้อ



#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010064 บ้านเอ้ือม

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010065 บ้านทุ่งกล้วย

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010066 วัดบ้านฮ่อง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010067 วัดบ้านแม่ต๋ํา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010069 วัดบ้านสัก

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010070 บ้านแม่เฟือง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010088 บ้านปงสนุก

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010089 อนุบาลลําปาง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010021 อนุบาลเมืองลําปาง (ธงชัยศึกษา)

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010023 ธงชัยวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010008 บ้านพระบาท

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010009 บ้านโทกหัวช้าง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010001 วัดหลวงวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010002 วัดพระเจ้าน่ังแท่น

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010003 บ้านหัวฝาย

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010004 บ้านกล้วยแพะ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010005 บ้านกาศเมฆ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010007 บ้านหนองยาง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010048 วัดบ้านเป้า

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010051 แม่ก๋งวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010047 บ้านบ่อหิน

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010044 วัดค่ากลาง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010045 วัดทุ่งโจ้

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010046 บ้านสบค่อม

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010042 บ้านห้วยเป้ง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010043 ทุ่งฝางวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010024 บ้านทุ่งฝาย

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010025 บ้านท่าโทก

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010059 วัดเสด็จ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010060 ชุมชนบ้านทราย

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010061 บ้านทรายมูล

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010062 บ้านห้วยยาง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010063 บ้านจําค่า

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52010071 บ้านหมากหัววัง

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองลําปาง 52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย



#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองลําปาง 52012008 ลําปางกัลยาณี

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองลําปาง 52012001 ปงแสนทองวิทยา

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองลําปาง 52012010 เขลางค์นคร

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองลําปาง 52012002 ก่ิวลมวิทยา

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองลําปาง 52012011 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองลําปาง 52012003 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองลําปาง 52012004 เมืองมายวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง เมืองลําปาง 52012005 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010138 บ้านแหงใต้

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010139 บ้านแหงเหนือ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010140 บ้านบ่อห้อ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010120 แม่แป้นวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010121 บ้านแม่ฮ่าง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010122 บ้านแม่ฮ่าง สาขาแม่ฮ่างเหนือ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010159 บ้านหลวงใต้

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010160 บ้านนํ้าจํา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010155 บ้านแม่ตีบ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010156 บ้านง้ิวงาม

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010157 บ้านทุ่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010145 บ้านอ้อน

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010147 บ้านแม่กวัก

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010123 บ้านโป่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010124 บ้านสบพลึง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010125 บ้านใหม่

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010134 บ้านหวด

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010136 บ้านปางหละ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010143 บ้านห้วยหก

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010127 ชุมชนบ้านร้อง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010128 บ้านข่อยมิตรภาพท่ี 110

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010129 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010130 ผาแดงวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010131 บ้านแม่งาวใต้

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านอีก้อแม่คําหล้า

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010148 บ้านปงเตา



#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010149 บ้านห้วยอูน

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010150 บ้านขุนแหง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010151 บ้านปันเหนือ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง งาว 52010153 บ่อส่ีเหล่ียมวิทยา

#### สพม. เขต  35 ลําปาง งาว 52012013 ประชารัฐธรรมคุณ

#### สพม. เขต  35 ลําปาง งาว 52012012 ประชาราชวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010195 อนุบาลห้างฉัตร

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010194 บ้านปันง้าว

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010189 บ้านสันทราย

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010185 บ้านยางอ้อย

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010186 บ้านทุ่งเกวียน

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010188 บ้านดอนหัววัง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010184 บ้านแม่ตาลน้อย

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010164 บ้านปงยางคก

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010165 บ้านหม้อ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010166 บ้านจํา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010167 บ้านปงใต้

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010169 บ้านสัน

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010193 บ้านป่าไคร้

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010191 บ้านล้อง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010183 บ้านทุ่งผา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010182 บ้านทุ่งหก

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010170 บ้านเหล่า

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010171 เมืองยาววิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010172 บ้านเวียงเหนือ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010173 ชุมชนบ้านสันกําแพง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010174 บ้านทุ่งหลวง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010175 บ้านแม่ยามเหนือ

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010176 บ้านป่าเหียง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010177 บ้านโป่งขวาก

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010178 บ้านหัวทุ่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง ห้างฉัตร 52010180 บ้านปันเต้า

#### สพม. เขต  35 ลําปาง ห้างฉัตร 52012014 ห้างฉัตรวิทยา

#### สพม. เขต  35 ลําปาง ห้างฉัตร 52012015 แม่สันวิทยา

#### สพม. เขต  35 ลําปาง ห้างฉัตร 52012016 เวียงตาลพิทยาคม



#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010107 วัดหัวฝาย

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010101 วัดท่าสี

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010105 บ้านจําปุย

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010106 บ้านแม่ส้าน

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010108 บ้านหางฮุง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010109 วัดบ้านแขม

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010090 กอรวกพิทยาสรรค์

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010091 บ้านทาน

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010092 บ้านวังตม

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010093 บ้านนาแช่

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010100 วัดสบจาง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010094 บ้านปงแท่น

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010095 บ้านนาสัก

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010096 บ้านแม่หล่วง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010104 บ้านแม่ส้าน  สาขาบ้านกลาง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010099 บ้านแม่จาง

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010113 บ้านสบป้าด

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010114 บ้านสบเติ๋น

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010116 สบเมาะวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 1 ลําปาง แม่เมาะ 52010117 ห้วยรากไม้

#### สพม. เขต  35 ลําปาง แม่เมาะ 52012007 แม่เมาะวิทยา

#### สพม. เขต  35 ลําปาง แม่เมาะ 52012009 สบจางวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020155 บ้านนํ้าโทก-หัวดง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020153 บ้านแม่ทะ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านนํ้าโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020132 บ้านหนองถ้อย

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020133 บ้านหลวง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020134 บ้านหลุก

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020135 นาครัวประชาสามัคคี

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020151 ป่าตันวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020152 บ้านนาคต

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020150 บ้านปง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020136 บ้านนํ้าโจ้

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020137 บ้านป่าจํ้า



#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020138 บ้านแม่ปุง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020139 บ้านม่อนแสนศรี

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020140 บ้านฮ่องห้า

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020141 ทองทิพย์วิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020142 บ้านหนอง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020143 ก่ิวประชาวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020144 บ้านนาต๋ม

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020145 บ้านนากว้าว(ก่ิว)

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020147 บ้านบอม

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020148 บ้านแม่ไทย

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020162 บ้านสันป่าเปา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020163 บ้านอ้อวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020164 บ้านสันดอนแก้ว

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020165 บ้านแม่ทาน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020166 บ้านแม่วะ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020128 บ้านใหม่

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020159 บ้านทุ่งตอน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020160 บ้านนาดู่

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020161 บ้านนาดง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020158 บ้านปางมะโอ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020130 บ้านนากวาง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020126 บ้านดอนไฟ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020127 บ้านเอียก-นาบง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020167 บ้านก้อมหนองมุง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020168 บ้านหัวเสือ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020169 ห้วยมะเกลือวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020171 วัดบ้านทุ่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020172 บ้านสามขา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่ทะ 52020174 บ้านผาแมว

#### สพม. เขต  35 ลําปาง แม่ทะ 52022001 แม่ทะวิทยา

#### สพม. เขต  35 ลําปาง แม่ทะ 52022006 แม่ทะประชาสามัคคี

#### สพม. เขต  35 ลําปาง แม่ทะ 52022009 แม่ทะพัฒนศึกษา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020089 บ้านหัวนํ้า

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020090 แม่มอกวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020091 บ้านกุ่มเน้ิงใต้

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020093 บ้านสะพานหิน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020110 บ้านท่าเวียง



#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020106 บ้านสะเลียมหวาน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020107 บ้านปางอ้า

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020108 บ้านท่าเกวียน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020109 แม่พุหอรบวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020105 แสลมวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020096 แม่วะวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020097 บ้านท่าช้าง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020094 บ้านนํ้าดิบ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020085 บ้านแม่ปะ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020086 เถิน-ท่าผา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020088 ปางกุ่มวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020103 บ้านดอนไชย

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020104 บ้านหนองเตา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020098 บ้านอุมลอง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020099 บ้านเวียง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020101 ล้อมแรดวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020102 บ้านเหล่า

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020068 บ้านท่า

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020069 วังหินวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020070 บ้านป่าตาล

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020071 บ้านสองแคว

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020082 แม่ถอดวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020083 บ้านแม่เติน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020080 บ้านแม่เตี๊ยะ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020081 นาบ้านไร่วิทยาสาขาบ้านแม่แก่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020079 นาบ้านไร่วิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020073 ห้วยแก้ววิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020075 บ้านสันหลวง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020076 บ้านนาโป่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เถิน 52020077 บ้านนาเบี้ย

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เถิน 52022010 เถินวิทยา

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เถิน 52022008 เวียงมอกวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020029 อนุบาลเกาะคา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020006 บ้านศาลาสามัคคี



#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020028 ศาลาวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020002 บ้านใหม่สบปุง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020003 บ้านนางแตน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020013 บ้านสองแควเหนือ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020025 วังพร้าววิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020026 บ้านสาด-ผ้ึงนาเกลือ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020016 วัดนาแก้ว

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020017 บ้านนาแส่ง-แม่ไฮ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020007 บ้านจอมปิง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020008 สบต๋ําวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020010 บ้านป่าแข(อุดมศรัทธานุกูล)

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020012 บ้านสองแควใต้

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020014 วัดหาดปู่ด้าย

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020020 วัดนางเหลียว

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020021 บ้านจู้ด(วิชัยสามัคคีราษฎร์)

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020005 บ้านท่าผา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020039 บ้านไหล่หิน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020040 บ้านแม่ฮวก

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020041 บ้านเข้าซ้อน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020035 วัดมะกอก-นาบัว

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020030 บ้านดอนธรรม

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020031 บ้านทุ่งขาม

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020034 บ้านดอนธรรมสาขาต้นผ้ึง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เกาะคา 52020023 วัดป่าเหียง

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เกาะคา 52022003 เกาะคาวิทยาคม

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เกาะคา 52022007 ไหล่หินวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020065 ไทยรัฐวิทยา 47(วัดนาเดา)

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020066 บ้านท่าโป่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020067 บ้านนาจะลา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020063 เสริมซ้ายวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020064 วัดสบแม่ทํา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020062 บ้านแม่ต๋ํา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020049 บ้านทุ่งต๋ํา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020050 วัดนาเอ้ียง



#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020051 ศรีลังกาวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020052 บ้านเหล่ายาว

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020053 สันโป่งวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020047 บ้านก่ิวห้วยเบิก

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020048 บ้านโป่งนํ้าร้อน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020054 บ้านปงหลวง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020055 บ้านปงแพ่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020056 บ้านปงหัวทุ่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020057 เสริมขวาวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020059 บ้านแม่ผ้ึง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020060 บ้านแม่เลียง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020061 บ้านแม่เลียงพัฒนา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020045 บ้านแม่ก๊ึด

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020046 อนุบาลเสริมงาม

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020044 ชุมชนบ้านม่ัว

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง เสริมงาม 52020042 วัดสาแล

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เสริมงาม 52022004 เสริมงามวิทยาคม

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020186 อนุบาลสบปราบ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020189 บ้านหล่ายฮ่องปุ๊

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020190 บ้านวังพร้าว-สบเรียง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020185 บ้านวัฒนา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020181 บ้านปงกา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020182 บ้านแม่กัวะ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020183 บ้านวังยาว

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020184 บ้านอ้อ

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020192 บ้านเด่น

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020193 บ้านสมัย

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020194 บ้านนํ้าหลง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020195 บ้านอุมลอง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020175 บ้านแก่น

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020176 นายางวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020178 บ้านหนองวัวแดง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง สบปราบ 52020180 ไตรมิตรสามัคคี

#### สพม. เขต  35 ลําปาง สบปราบ 52022002 สบปราบพิทยาคม

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่พริก 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธ์ิ)



#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่พริก 52020123 บ้านแม่พริกบน

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่พริก 52020113 บ้านแม่ตั๋ง

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่พริก 52020114 แม่เชียงรายวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่พริก 52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่พริก 52020118 ต้นธงวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่พริก 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่พริก 52020112 ผาปังวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 2 ลําปาง แม่พริก 52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุปุ

#### สพม. เขต  35 ลําปาง แม่พริก 52022005 แม่พริกวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030060 วังแก้ววิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030059 บ้านแม่หีด

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030045 บ้านทุ่งปี้

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030046 บ้านวังมน

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030083 บ้านทัพป่าเส้า

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030082 ชุมชนบ้านใหม่

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030062 บ้านแม่สุขใน

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030063 บ้านป่าแขม

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030047 บ้านแม่ม่า

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030081 อนุบาลวังเหนือ

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030064 บ้านหัวทุ่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030075 บ้านปงถ้ํา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030076 บ้านแม่เย็น

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030077 บ้านเมืองตึง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030078 วังทองวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030048 บ้านดอนแก้ว

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030071 บ้านทุ่งฮี

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030074 วังทรายคําวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030067 บ้านวังโป่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030068 บ้านแม่พริก

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030070 บ้านก่อ

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030055 ร่องเคาะวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030052 บ้านทุ่งฝูง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030054 บ้านป่าคา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง วังเหนือ 52030050 บ้านวังใหม่

#### สพม. เขต  35 ลําปาง วังเหนือ 52032002 วังเหนือวิทยา



#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030001 อนุบาลแจ้ห่ม

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030015 บ้านสาแพะ

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030002 บ้านสบฟ้า

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030003 บ้านม่วงงาม

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030004 บ้านฮ่องล่ี

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030006 บ้านหนองนาว

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030038 บ้านสันมะเกลือ

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030039 บ้านใหม่เหล่ายาว

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030040 บ้านใหม่ผ้าขาว

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030036 บ้านปงคอบ

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030037 บ้านสวนดอกคํา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030013 ชุมชนบ้านสา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030014 บ้านแป้น

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030033 บ้านแม่สุก

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030035 ทุ่งคาวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030029 ผาช่อวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030030 บ้านใหม่สามัคคี

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030031 บ้านศรีบุญเรือง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030032 บ้านหนองกอก

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030016 บ้านแม่ตา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030017 บ้านแม่ตาใน

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030019 บ้านปงดอน

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030020 บ้านไฮ

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030021 บ้านเปียงใจ

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030022 บ้านเลาสู

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030023 ไผ่งามวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030024 บ้านนางาม

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030025 บ้านแม่เบิน

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030026 บ้านนาไหม้

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030007 บ้านทุ่งผ้ึง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030008 บ้านหัวฝาย

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030009 แจ้คอนวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030010 บ้านทุ่งฮ้าง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030011 บ้านช่อฟ้า

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง แจ้ห่ม 52030012 บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า

#### สพม. เขต  35 ลําปาง แจ้ห่ม 52032006 แจ้ห่มวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030120 บ้านไร่



#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030116 บ้านต้นงุ้น

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030117 บ้านขาม

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030118 บ้านกล้วย

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030119 บ้านหัวเมือง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030084 บ้านป่าเหม้ียง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030085 บ้านทุ่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030086 บ้านใหม่พัฒนา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030087 บ้านสบลี

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030088 แจ้ซ้อนวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030089 บ้านหลวงแจ้ซ้อน

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030091 บ้านแม่แจ๋ม

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030112 บ้านนํ้าจํา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030113 บ้านแพะ

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030114 บ้านทุ่งโป่ง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030110 บ้านดอนแก้ว

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030111 บ้านดอนไชย

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030101 บ้านทุ่งส้าน

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030104 บ้านขอวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030105 บ้านทุ่งสะแกง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030106 บ้านป่าเหว

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030107 บ้านปางดะ

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030108 บ้านม่วง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030102 บ้านหนอง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030103 บ้านแม่กองปิน

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030096 ปลายนาวิทยา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030097 บ้านถ้ํา

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030098 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030099 บ้านจ๋ง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030100 บ้านทุ่งข่วง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030092 บ้านทุ่งจ้ี

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030093 บ้านทุ่งปง

#### สพป.ลําปาง เขต 3 ลําปาง เมืองปาน 52030095 บ้านเฮี้ย

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองปาน 52032001 เมืองปานวิทยา

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองปาน 52032003 ทุ่งกว๋าววิทยาคม

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองปาน 52032004 เมืองปานพัฒนวิทย์

#### สพม. เขต  35 ลําปาง เมืองปาน 52032005 ทุ่งอุดมวิทยา

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010034 บ้านมะเขือแจ้



#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010035 วัดเหมืองกวัก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010036 บ้านฮ่องกอม่วง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010037 วัดบ้านแจ่ม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010030 บ้านสันป่าเหียง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010031 วัดสันคะยอม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010032 วัดสะแล่ง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010028 วัดศรีดอนตัน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010008 วัดขี้เหล็ก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010009 วัดศรีชุม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010049 บ้านจําบอน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010050 บ้านขัวแคร่

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010051 วัดบ้านม้า

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010046 วัดศรีบัวบาน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010047 วัดหนองหล่ม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010048 วัดทุ่งยาว

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010022 วัดสันป่าสัก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010023 วัดห้วยม้าโก้ง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010024 วัดนํ้าพุ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010025 วัดหนองซิว

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010013 บ้านแป้น

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010056 บ้านหนองหนาม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010014 บ้านป่าซางน้อย

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010016 วัดสันมะกรูด

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010054 วัดบ่อโจง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010055 วัดหนองเหียง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010012 ตําบลบ้านแป้น

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010002 วัดสันต้นธง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010003 วัดพันตาเกิน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010004 บ้านศรีย้อย

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010007 อนุบาลลําพูน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010042 บ้านเวียงยอง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010043 วัดศรีบุญชู-วังไฮ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010044 วัดป่าแดด

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010052 บ้านหนองช้างคืน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010017 วัดชัยชนะ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010018 วัดล่ามช้าง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010019 บ้านประตูป่า



#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010020 บ้านศรีสุพรรณ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010038 วัดศรีบังวัน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010039 ตําบลริมปิง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010001 วัดป่ายาง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010005 บ้านสันมะนะ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010006 วัดจักรคําภิมุข

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010070 อนุบาลเมืองลําพูน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010071 บ้านป่าเส้า

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010072 เชตวันหนองหมู

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010073 วัดฮ่องกอก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010074 วัดชัยสถาน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010059 บ้านต้นผ้ึง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010060 วัดเหมืองง่า

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010062 วัดบ้านหลุก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010063 บ้านป่าขาม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจ้ี

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010066 บ้านห้วยส้ม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010067 วัดป่าตึงเชตวัน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010068 วัดต้นโชค

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน เมืองลําพูน 51010064 วัดกู่เส้า

#### สพม. เขต  35 ลําพูน เมืองลําพูน 51012003 จักรคําคณาทร

#### สพม. เขต  35 ลําพูน เมืองลําพูน 51012007 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

#### สพม. เขต  35 ลําพูน เมืองลําพูน 51012009 อุโมงค์วิทยาคม

#### สพม. เขต  35 ลําพูน เมืองลําพูน 51012001 บ้านแป้นพิทยาคม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010148 บ้านป่าซาง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010146 บ้านฉางข้าวน้อย

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010147 บ้านล้องหนองหอย

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010159 วัดป่าบุก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010160 บ้านดอนตอง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010157 วัดบ้านดอน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010158 บ้านหนองเงือก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010156 บ้านกองงาม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010155 บ้านมะกอก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010153 บ้านก่ิวม่ืน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010154 วัดช้างค้ํา

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010152 วัดบ้านหวาย



#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010151 บ้านป่าตาล

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010149 บ้านสะปุ๋ง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010150 วัดบ้านไร่

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010142 บ้านหนองดู่

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010143 วัดบ้านเหล่า

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010140 วัดบ้านเรือน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010141 วัดศรีชุม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010139 วัดเจดีย์สามยอด

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010144 วัดบ้านก้อง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010145 วัดท่าต้นง้ิว

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010119 บ้านหนองบัว

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010120 บ้านหนองเกิด

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010121 บ้านร่องห้า

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010122 บ้านร่องช้าง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010138 วัดท่าตุ้ม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010134 บ้านไร่ดง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010135 วัดปากล้อง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010136 วัดวังกู่

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010137 บ้านหนองผ้าขาว

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010130 บ้านป่ารกฟ้า

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010132 วัดนํ้าดิบ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010133 บ้านห้วยอ้อ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010123 บ้านห้วยไฟ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010124 บ้านนํ้าย้อย

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010125 บ้านแม่อาว

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010126 บ้านโป่งรู

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010127 บ้านโทกนํ้ากัด

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010128 วัดนครเจดีย์

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51010129 วัดหนองสมณะ

#### สพม. เขต  35 ลําพูน ป่าซาง 51012005 ป่าซาง

#### สพม. เขต  35 ลําพูน ป่าซาง 51012011 วชิรป่าซาง

#### สพม. เขต  35 ลําพูน ป่าซาง 51012010 นํ้าดิบวิทยาคม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน ป่าซาง 51012002 ราชประชานุเคราะห์ 26

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010095 บ้านทากู่

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010096 บ้านทาปลาดุก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010097 บ้านทาทุ่งไผ่



#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010098 บ้านปงอ้อ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010099 บ้านทาสองท่า

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010100 บ้านทาป่าสัก สาขาบ้านขุนตาล

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010101 บ้านทาชมภู

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010102 บ้านทาป่าสัก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010103 บ้านทาป่าเปา

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010104 บ้านศรีทรายมูล

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010117 บ้านผาตั้ง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010118 บ้านดอยแก้ว

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010109 บ้านจําตาเหิน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010110 บ้านหล่ายทา

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010111 บ้านศาลาแม่ทา

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010113 บ้านร้องเรือ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010114 บ้านดงสารภี

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010115 วัดอรัญญาราม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010094 บ้านหนองยางไคล

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010075 บ้านหนองยางไคล สาขาท้องฝาย

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010093 บ้านเหมืองลึก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010076 บ้านหม่ืนข้าว

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010078 วัดทากาศ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010079 บ้านดอยคํา

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010081 บ้านป่าเลา

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010084 บ้านศรีป้าน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010085 บ้านดอยครั่ง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010086 บ้านสัน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010087 บ้านสบเมย

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010088 บ้านแม่เมย

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010089 บ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010090 บ้านทาขุมเงิน

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010108 บ้านปงแม่ลอบ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010091 บ้านสวนหลวง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ



#### สพม. เขต  35 ลําพูน แม่ทา 51012004 แม่ทาวิทยาคม

#### สพม. เขต  35 ลําพูน แม่ทา 51012008 ทาขุมเงินวิทยาคาร

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน แม่ทา 51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน บ้านธิ 51010161 วัดบ้านธิ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน บ้านธิ 51010162 วัดสันทราย

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน บ้านธิ 51010163 วัดป่าสัก

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน บ้านธิ 51010164 วัดป่าตาล

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน บ้านธิ 51010166 วัดศรีดอนชัย

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน บ้านธิ 51010167 วัดห้วยยาบ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน บ้านธิ 51010168 บ้านห้วยไซ

#### สพป.ลําพูน เขต 1 ลําพูน บ้านธิ 51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ

#### สพม. เขต  35 ลําพูน บ้านธิ 51012006 ป่าตาลบ้านธิพิทยา

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020039 บ้านก้อจัดสรร

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020068 บ้านผาต้าย

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020069 บ้านแม่ลาน

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020066 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020122 บ้านแม่กองวะ

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020040 บ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020045 บ้านนาทราย

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020046 บ้านฮั่ว

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020047 บ้านผาลาด

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020048 บ้านนาเล่ียง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020049 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020050 บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020083 บ้านแม่อีไฮ

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020084 บ้านปาง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020079 บ้านห้วยบง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020080 บ้านแม่ป้อกใน

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020081 บ้านแม่ป้อก

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020082 บ้านแม่จ๋อง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020064 ชุมชนบ้านแม่ตืน

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020056 บ้านวังมน

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020057 บ้านสันป่าสัก

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020041 บ้านห้วยหญ้าไซ

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020042 บ้านป่าคา

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020043 บ้านบวก

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020044 บ้านปางส้าน



#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020071 บ้านปวงคํา(ประชาอุทิศ)

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020072 บ้านปู

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020073 บ้านโฮ่ง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020074 บ้านม่วงสามปี

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020075 บ้านนากลาง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020058 บ้านแม่เทย

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020059 บ้านไร่

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020060 บ้านวงศ์ษาพัฒนา

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020061 บ้านแม่แนต

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020062 บ้านสันวิไล

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020063 บ้านห้วยศาลา

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020076 ชุมชนบ้านวังดิน

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020077 บ้านฮ่อมต้อ

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020054 บ้านดงสักงาม

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020055 บ้านป่าจ้ี

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020078 บ้านล้ี

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020052 บ้านห้วยแหน

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020053 บ้านหล่ายท่า

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ล้ี 51020051 ชุมชนบ้านป่าไผ่

#### สพม. เขต  35 ลําพูน ล้ี 51022006 เวียงเจดีย์วิทยา

#### สพม. เขต  35 ลําพูน ล้ี 51022004 แม่ตืนวิทยา

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020001 บ้านโฮ่ง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020002 บ้านห้วยกาน

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020003 บ้านห้วยห้า

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020004 บ้านห้วยนํ้าดิบ

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020009 บ้านสันเจดีย์

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020013 บ้านห้วยแพ่ง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020034 บ้านเหล่ายาว

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020035 บ้านม่วงโตน

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020036 ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020037 บ้านดอยแดน

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020023 บ้านศรีเตี้ย

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020024 บ้านสันปูเลย

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020028 บ้านหนองปลาสะวาย

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020027 บ้านหนองเขียด

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020030 บ้านท่ากอม่วง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020031 บ้านหนองสูน



#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020018 บ้านป่าพลู

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020020 วัดวังหลวง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020021 บ้านห้วยหละ

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020014 บ้านแม่หาด

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51020017 บ้านห้วยแทง

#### สพม. เขต  35 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51022001 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

#### สพม. เขต  35 ลําพูน บ้านโฮ่ง 51022002 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020085 บ้านไม้ตะเคียน

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020087 บ้านทุ่งข้าวหาง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020088 บ้านห้วยงูสิงห์

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020089 บ้านหนองหลัก

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020090 บ้านไม้สลี

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020091 บ้านห้วยห้าง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020092 บ้านแม่แสม

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020093 บ้านห้วยไร่

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020094 บ้านทุ่งหัวช้าง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020095 บ้านแม่ปันเดง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020096 บ้านโป่งแดง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020099 สามัคคีศรีวิชัย

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020100 บ้านดง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020103 บ้านดอนมูล

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020104 บ้านปวง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020105 บ้านแม่บอน

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020106 บ้านห้วยโป่ง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51020101 บ้านห้วยปิง

#### สพม. เขต  35 ลําพูน ทุ่งหัวช้าง 51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020113 บ้านห้วยปันจ๊อย

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020114 บ้านเหล่าดู่

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020115 บ้านล้องเครือกวาว

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020116 วัดหนองยวง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020117 บ้านต้นผ้ึง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020118 วัดวังสะแกง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020120 บ้านท่าหลุก

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020121 บ้านท่าช้าง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020107 วัดเหล่าปงเสือ

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020109 วัดบ้านดง

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020110 บ้านวังผาง



#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020111 วัดร้องธาร

#### สพป.ลําพูน เขต 2 ลําพูน เวียงหนองล่อง 51020112 วัดบ้านเวียงหนองล่อง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010059 ชุมชนบ้านกําเนิดเพชร

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010017 บ้านก้างปลา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010018 บ้านนาบอน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010057 บ้านปากภู

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010058 บ้านนํ้าภู

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010019 บ้านท่าข้าม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010020 บ้านหัวฝาย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010015 อนุบาลเลย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010044 บ้านติดต่อ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010041 บ้านแหล่งควาย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010060 บ้านนาโคก

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010040 บ้านท่ามะนาว

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010061 บ้านปากหมาก

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010062 บ้านท่าบุ่ง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010064 บ้านนาม่วง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010038 บ้านโพน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010031 บ้านนาโป่ง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010033 บ้านติ้วน้อย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010034 บ้านบง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010035 บ้านห้วยโตก

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010036 บ้านกกชุมแสง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010037 บ้านป่าข้าวหลาม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010025 บ้านนาดินดํา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010026 บ้านหนองหญ้าไซ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010027 บ้านห้วยม่วง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010028 บ้านหนองนาทราย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010029 บ้านทรัพย์มงคล

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010042 บ้านไร่ทาม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010030 บ้านหนองผํา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010046 บ้านเพียซําพุวิทยา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010047 บ้านสูบ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010048 บ้านนานํ้ามัน



#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010049 บ้านวังแคน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010050 บ้านหนองดอกบัว

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010013 เมืองเลย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010052 มโนบุเรศรบํารุงการ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010069 บ้านกอไร่ใหญ่

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010053 บ้านห้วยลวงไซ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010055 บ้านห้วยสีเสียด

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010065 บ้านโพนป่าแดง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010010 บ้านกกทอง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010066 บ้านเส้ียว

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010011 บ้านห้วยกระทิง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010067 บ้านนํ้าคิว

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010068 บ้านภูสวรรค์

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010012 บ้านสวนกล้วย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010008 บ้านกกดู่

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010023 บ้านนาแขม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010024 บ้านวังยาว

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010021 บ้านห้วยทราย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010009 บ้านห้วยหวาย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010022 บ้านโป่ง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010001 บ้านท่าเปิบ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010002 บ้านโป่งป่าติ้ว

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010056 บ้านส้าน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010003 บ้านไผ่โทน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010004 บ้านห้วยเหล็ก

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010005 บ้านตูบโกบ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010006 บ้านลาดค้อ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เมืองเลย 42010007 บ้านกําพี้

#### สพม. เขต  19 เลย เมืองเลย 42012001 เลยพิทยาคม

#### สพม. เขต  19 เลย เมืองเลย 42012002 เลยอนุกูลวิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย เมืองเลย 42012003 นาอ้อวิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย เมืองเลย 42012004 นํ้าสวยพิทยาสรรพ์

#### สพม. เขต  19 เลย ด่านซ้าย 42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย ด่านซ้าย 42012013 วังโพนงามวิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย ด่านซ้าย 42012014 พระแก้วอาสาวิทยา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010091 บ้านเชียงคาน



#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010093 บ้านน้อย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010089 บ้านคกมาด

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010110 บ้านบุฮม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010111 บ้านคกเลา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010109 บ้านอุมุง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010107 บ้านผาแบ่น

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010090 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010101 ชุมชนบ้านนาบอน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010103 บ้านโพน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010104 บ้านใหม่

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010105 บ้านแก่งม้ี

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010106 บ้านนาซ่าว

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010102 บ้านใหม่ตาแสง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010081 บ้านนาป่าหนาด

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010082 บ้านตาดซ้อ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010083 บ้านท่าบม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010084 บ้านนาเบน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010085 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพท่ี 141

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010096 ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010097 บ้านธาตุวิทยา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010098 บ้านห้วยหินซานํ้าอ้อมพรหมมานุสรณ์

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010099 บ้านห้วยพอด

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010100 บ้านผาพอด

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010094 บ้านสงเปือย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010095 บ้านผากลางดง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010112 บ้านนาจาน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010113 บ้านนํ้าพร

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010115 บ้านกลาง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010116 บ้านท่าดีหมี

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010114 บ้านคกง้ิว

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010087 บ้านหินตั้ง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010088 บ้านแสนสําราญ



#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010119 บ้านสาระแพ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย เชียงคาน 42010120 บ้านหัวแก่ง

#### สพม. เขต  19 เลย เชียงคาน 42012006 เชียงคาน

#### สพม. เขต  19 เลย เชียงคาน 42012007 เขาแก้ววิทยาสรรพ์

#### สพม. เขต  19 เลย เชียงคาน 42012008 ธาตุพิทยาคม

#### สพม. เขต  19 เลย เชียงคาน 42012009 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010268 บ้านท่าล่ี

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010260 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010261 บ้านร่องไผ่

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010262 บ้านบวกอ่าง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010278 บ้านเม่ียง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010270 บ้านห้วยด้าย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010264 บ้านยาง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010265 บ้านวังขาม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010266 บ้านชลประทาน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010263 บ้านห้วยไค้

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010267 บ้านนํ้ากระโทม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010275 บ้านนํ้ามี

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010276 บ้านหนองบง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010287 ชุมชนบ้านอาฮี

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010283 บ้านนํ้าพาน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010284 บ้านหนองปกติ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010285 บ้านห้วยคัง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010277 บ้านวังเป่ง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010273 บ้านแก่งม่วง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010274 บ้านห้วยเดื่อ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010280 บ้านขอนแก่น

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010286 บ้านนากระเซ็ง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010281 บ้านหนองผือ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010282 บ้านหาดพระ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010271 บ้านนํ้าแคม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ท่าล่ี 42010272 บ้านปากยาง

#### สพม. เขต  19 เลย ท่าล่ี 42012018 ท่าล่ีวิทยา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010132 ชุมชนบ้านปากชม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010133 บ้านนาค้อ



#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010134 บ้านหาดเบี้ย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010135 บ้านคกไผ่

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010144 บ้านหาดคัมภีร์

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010145 บ้านปากม่ังห้วยทับช้าง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010146 บ้านนาโม้

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010147 บ้านคกเว้า

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010126 บ้านปางคอม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010127 บ้านโพนทอง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010128 บ้านคอนสา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010129 บ้านห้วยนา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010121 บ้านแก่งปลาปก

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010130 บ้านห้วยผักกูด

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010136 บ้านห้วยบ่อซืน

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010122 บ้านห้วยอาลัย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010137 บ้านวังผา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010138 บ้านเลิง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010123 บ้านชมน้อย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010139 บ้านสงาว

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010140 บ้านปากเนียม

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010141 บ้านปากปัด

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010142 บ้านห้วยพิชัย

#### สพป.เลย เขต 1 เลย ปากชม 42010143 บ้านห้วยหินขาว

#### สพม. เขต  19 เลย ปากชม 42012010 ปากชมวิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย ปากชม 42012011 เชียงกลมวิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย ปากชม 42012012 คอนสาวิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย ภูเรือ 42012017 ภูเรือวิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย นาแห้ว 42012016 นาแห้ววิทยา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย นาด้วง 42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง

#### สพป.เลย เขต 1 เลย นาด้วง 42010076 บ้านนาดอกคํา

#### สพป.เลย เขต 1 เลย นาด้วง 42010075 บ้านแก้วเมธี

#### สพป.เลย เขต 1 เลย นาด้วง 42010073 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์

#### สพป.เลย เขต 1 เลย นาด้วง 42010077 บ้านนํ้าสวยห้วยปลาดุก

#### สพป.เลย เขต 1 เลย นาด้วง 42010072 ชุมชนท่าสะอาด



#### สพป.เลย เขต 1 เลย นาด้วง 42010070 บ้านท่าสวรรค์

#### สพป.เลย เขต 1 เลย นาด้วง 42010071 บ้านนํ้าสวยภักดี

#### สพป.เลย เขต 1 เลย นาด้วง 42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น

#### สพป.เลย เขต 1 เลย นาด้วง 42010079 บ้านห้วยตาด

#### สพม. เขต  19 เลย นาด้วง 42012005 นาด้วงวิทยา

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020025 บ้านปากปวน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020026 บ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020023 บ้านบุ่งตาข่าย

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020038 ชุมชนวังสะพุง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020024 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020015 ชุมชนบ้านทรายขาว

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020035 บ้านนาแก

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020016 บ้านนาวัว

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020017 บ้านโพนงาม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020018 บ้านบุ่งค้อ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020019 บ้านกกซ้อ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020020 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020021 บ้านโพนทอง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020022 บ้านนํ้าค้อ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020027 บ้านวังแท่น

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020028 บ้านผาน้อย

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020031 บ้านกุดแก

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020032 บ้านโนน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020033 บ้านโนนกกจาน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020001 บ้านนาซําแซง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020002 บ้านห้วยผุก

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020003 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020004 บ้านขอนแก่น

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020005 บ้านนํ้าทบ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020006 บ้านแก่งหินกกสะทอน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020056 บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพท่ี 120

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020034 บ้านโคกมน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020029 บ้านหนองขาม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020051 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020052 บ้านหนองนอ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020030 บ้านโคกแฝก

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020057 บ้านเหมืองแบ่ง



#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020007 บ้านขอนยาง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020058 บ้านวังกกเดื่อ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020053 บ้านหนองปาดฟาน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020008 บ้านป่าบง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020054 บ้านศรีอุบลพัฒนา

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020055 บ้านบึงสวรรค์

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020039 บ้านวังสะพุง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020040 บ้านนํ้าอ้อมเล้า

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020042 บ้านห้วยทรายคํา

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020036 บ้านกกเกล้ียง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020043 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020037 บ้านนาอีเลิศ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020009 บ้านโคกขม้ิน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020044 บ้านดงน้อยโคกหนองแก

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020010 บ้านหินเก้ิง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020011 บ้านลาด

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020012 บ้านกุดลันน้อยคีรี

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020013 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020014 บ้านซํานกจิบ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020045 บ้านเล้า

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020046 บ้านกกบก

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020047 บ้านนํ้าจันทร์

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020048 เจียรวนนท์อุทิศ 4

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020049 บ้านหมากแข้งกกกอก

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42020050 บ้านหนองง้ิว

#### สพม. เขต  19 เลย วังสะพุง 42022002 ศรีสงครามวิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย วังสะพุง 42022010 วังทรายขาววิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย วังสะพุง 42022012 เขาหลวงวิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย วังสะพุง 42022013 เซไลวิทยาคม

#### สพม. เขต  19 เลย วังสะพุง 42022014 ผาน้อยวิทยาคม

#### สพม. เขต  19 เลย วังสะพุง 42022015 เลยสว่างวิทยาคม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย วังสะพุง 42022001 ศึกษาสงเคราะห์เลย

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020073 ภูกระดึง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020074 บ้านทุ่งใหญ่

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020075 บ้านหนองตูมท่ายาง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020076 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020077 บ้านนายาง



#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020078 บ้านห้วยคะมะ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020091 บ้านนาแปน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020092 บ้านนาโก

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020093 บ้านนาน้อย

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020095 บ้านอีเลิศ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020096 บ้านวังยาง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020072 บ้านสงป่าเปลือย

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020094 บ้านพองหนีบ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020059 ชุมชนบ้านผานกเค้า

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020060 บ้านห้วยส้มใต้

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020061 บ้านช่องฝาง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020062 บ้านศรีรักษา

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020063 บ้านวังลาน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020064 บ้านห้วยหมาก

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020065 บ้านผาสามยอด

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020066 บ้านซําไฮ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020100 บ้านห้วยส้ม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020098 บ้านซําบ่าง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020099 บ้านผาฆ้อง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูกระดึง 42020097 บ้านห้วยไผ่

#### สพม. เขต  19 เลย ภูกระดึง 42022004 ภูกระดึงวิทยาคม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020114 ชุมชนบ้านหนองคัน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020115 บ้านอุ่ม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020101 บ้านแก่งศรีภูมิ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020116 บ้านนามูลตุ่น

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020117 บ้านห้วยสีเสียด

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020118 บ้านทรัพย์เจริญ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020103 บ้านนาดินดํา

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020104 บ้านสวนปอ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020119 วังนํ้าพุ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020105 บ้านหนองบัว

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020106 บ้านหนองเขียด

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020107 บ้านหนองอีเก้ง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020108 บ้านนาฝายนาโพธ์ิ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020110 บ้านไร่สุขสันต์

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020111 บ้านโคกหนองแห้ว

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020112 บ้านเลยวังไสย์



#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020113 เลยตาดโนนพัฒนา

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ภูหลวง 42020109 บ้านไร่สุขสันต์สาขาห้วยส้มป่อย

#### สพม. เขต  19 เลย ภูหลวง 42022005 ภูหลวงวิทยา

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020129 บ้านโนนปอแดง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020130 บ้านนาล้อม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020131 บ้านโนนกกข่า

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020132 บ้านห้วยไคร้

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020127 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020128 บ้านโนนภูทอง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020133 บ้านซํากกค้อ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020134 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020135 บ้านซําไคร้

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020148 บ้านผาขาว

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020149 บ้านดงน้อย

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020146 บ้านหัวฝาย

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020143 บ้านซําพร้าว

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020144 บ้านเพิ่ม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020147 บ้านแสนสุข

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020145 บ้านโคกผักหวาน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020136 บ้านโนนป่าซาง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020139 บ้านห้วยยาง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020140 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020141 บ้านภูป่าไผ่

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020142 เจียรวนนท์อุทิศ 3

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020137 บ้านห้วยกาบเปลือย

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020138 บ้านห้วยเดื่อเหนือ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020120 บ้านพวยเด้ง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020121 บ้านหนองตานา

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020122 บ้านนาตาดสมสะอาด

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020123 บ้านหนองแต้หนองโก

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020124 บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020125 บ้านหัวขัว

#### สพป.เลย เขต 2 เลย ผาขาว 42020126 บ้านนาเหมือดแอ่

#### สพม. เขต  19 เลย ผาขาว 42022006 สันติวิทยาสรรพ์

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020165 บ้านวังม่วง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020166 บ้านโป่งศรีโทน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020167 บ้านวังเลาหัวฝาย



#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020164 บ้านเหล่าใหญ่

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020159 บ้านหนองใหญ่

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020160 บ้านเอราวัณ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020162 ผานาง-ผาเก้ิง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020163 โคกสง่า

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020161 บ้านผาซําบอน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020156 บ้านห้วยป่าน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020157 บ้านหนองตูม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020158 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020154 บ้านนาอุดม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020155 บ้านซําม่วง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020150 บ้านซําบุ่น

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020151 บ้านนาอ่างคํา

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020152 บ้านผาสามยอด

#### สพป.เลย เขต 2 เลย เอราวัณ 42020153 บ้านผาสะนา

#### สพม. เขต  19 เลย เอราวัณ 42022007 เอราวัณวิทยาคม

#### สพม. เขต  19 เลย เอราวัณ 42022009 ผาอินทร์แปลงวิทยา

#### สพม. เขต  19 เลย เอราวัณ 42022011 ผาสามยอดวิทยาคม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020080 บ้านตาดข่า

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020081 บ้านไร่พวย มิตรภาพท่ี 18

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020082 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020067 บ้านปวนพุ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020068 บ้านเหล่าใหญ่

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020069 บ้านหนองหมากแก้ว

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020070 บ้านผาหวาย

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020071 บ้านสวนห้อมผางาม

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020083 บ้านห้วยไผ่เหนือ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020084 บ้านห้วยเป้าเหนือ

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020086 บ้านภูทองลานมันหลัก 160

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020085 บ้านห้วยเดื่อน้อย

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020087 ชุมชนหนองหิน

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020088 บ้านห้วยไผ่ใต้

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020089 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020090 บ้านไร่ศรีอุบล

#### สพป.เลย เขต 2 เลย หนองหิน 42020079 บ้านร่องป่าไผ่

#### สพม. เขต  19 เลย หนองหิน 42022016 หนองหินวิทยาคม

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010165 ด่านซ้าย



#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010166 ชุมชนบ้านด่านซ้าย

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010167 บ้านนาทุ่ม

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010168 บ้านนํ้าพุ

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010163 บ้านนาหว้า

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010193 บ้านกกเหี่ยน

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010164 บ้านศาลาน้อย

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010177 บ้านปากหมัน

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010178 บ้านนาทอง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010179 บ้านนาข่า

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010180 บ้านเครือคู้

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010181 บ้านปากโป่ง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010170 บ้านแก่งม่วง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010171 บ้านแก่วตาว

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010174 บ้านหัวนาแหลม

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010175 บ้านโพนหนอง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010176 บ้านหนองผือ

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010172 บ้านนาหมูม่น

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010173 บ้านนาดี

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010169 บ้านห้วยปลาฝา

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010198 บ้านวังยาว

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010199 บ้านกกสะตี

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010200 บ้านผ้ึง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010201 บ้านปากแดง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010202 บ้านวังเวิน

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010157 บ้านโคกงาม

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010158 บ้านห้วยตาด

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010159 บ้านนาเจียง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010160 บ้านหนองหลวง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010161 บ้านช่ังส่ี

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010162 บ้านหนองสนุ่น

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010182 บ้านห้วยนํ้าเมย

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010191 บ้านโพนสูง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010192 บ้านหนองอุมลัว

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010194 บ้านห้วยทอง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010195 บ้านนาลานข้าว

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010212 บ้านป่าม่วง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010196 บ้านหัวฝาย



#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010197 บ้านกกโพธ์ิวังกํา

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010154 บ้านนํ้าเย็น

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010155 บ้านแก่งครก

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010156 บ้านนาหว้าน้อย

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010149 บ้านกกจาน

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010150 บ้านนํ้าหมัน

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010151 บ้านห้วยมุ่น

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010153 บ้านตูบค้อ

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010203 บ้านวังบอน

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010204 บ้านตาดเส้ียว

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010205 บ้านทับก่ี

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010206 บ้านหินแลบ

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010207 บ้านวังเป่ง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010208 บ้านป่าสะแข

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010209 บ้านห้วยไผ่

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010210 บ้านถ้ําพระ

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010211 บ้านแก่วตาว

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010183 บ้านโป่งชี

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010184 บ้านโป่ง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010213 บ้านห้วยลาด

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010186 บ้านทุ่งนํ้าใส

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010187 บ้านทุ่งเทิง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010188 บ้านนํ้าพุง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010189 บ้านปางคอม

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ด่านซ้าย 42010190 บ้านด่านดู่

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010231 บ้านแก่งม่วง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010251 บ้านโคนผง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010253 บ้านถ้ํามูล

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010232 บ้านท่าศาลา

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010233 บ้านท่อน

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010254 บ้านหนองแซง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010255 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010234 บ้านบง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010256 บ้านสานตม มิตรภาพท่ี 101

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010258 ชุมชนภูเรือ



#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010259 บ้านหนองบง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010244 บ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียม

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010257 บ้านแก่งไฮ

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010245 บ้านแก่งแล่น

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010252 บ้านห้วยลาด

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010235 บ้านปลาบ่า

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010236 บ้านสองคอน

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010237 บ้านกลาง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010238 บ้านหินสอ

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010239 บ้านโป่งกวาง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010247 บ้านแก่งเกล้ียง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010248 บ้านลาดค่าง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010249 บ้านห้วยติ้ว

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010250 บ้านห้วยผักเน่า

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010246 บ้านไฮตาก

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010240 บ้านแก่ง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010241 บ้านร่องจิก

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010242 บ้านนาขามป้อม

#### สพป.เลย เขต 3 เลย ภูเรือ 42010243 บ้านนาคูณ

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010214 ชุมชนบ้านนาพึง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010215 บ้านกลาง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010230 บ้านเหล่ากอหก

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010228 บ้านนาล่ึง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010229 บ้านนาผักก้าม

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010227 บ้านนาเจริญ

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010223 บ้านเหมืองแพร่

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010224 บ้านแสงภา

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010222 บ้านนาแห้ว

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010226 บ้านห้วยนํ้าผัก

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010216 บ้านนามาลา

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010217 บ้านโคก

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010218 บ้านซําทอง

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010219 บ้านหนองสิม

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010220 บ้านหนองหวาย

#### สพป.เลย เขต 3 เลย นาแห้ว 42010221 บ้านหัวด่านนาปูน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010047 บ้านหนองครก



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010048 บ้านหนองโพธ์ิ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010049 หนองสาดโนนเจริญ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010050 บ้านหนองสวง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010051 บ้านดอนกลาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010053 อนุบาลศรีสะเกษ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010061 บ้านหมากเขียบ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010062 บ้านก้านเหลือง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010063 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010064 บ้านยางกุดนาคํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010018 บ้านทุ่ม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010019 บ้านขม้ิน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010020 บ้านเสือบอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010021 บ้านโนนแกด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010016 บ้านหางว่าวโนนบัว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010017 บ้านฮ่องแข้ดํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010015 บ้านหนองม่วงหนองแวง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010004 บ้านจานหนองคู

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010005 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010006 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010007 บ้านแดงเหล่ายอด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010036 บ้านโพนค้อ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010008 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010009 บ้านแทงวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010031 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010032 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010010 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010030 บ้านบก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010011 บ้านซําโพธ์ิ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010060 จินดาวิทยาคาร 3

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010012 ตะดอบวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010014 บ้านหนองแคนหนองเทา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010059 บ้านแก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010057 บ้านก่อโนนหล่อง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010058 บ้านโพนแดง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010045 บ้านหนองแก้วสําโรง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010046 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010044 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010033 บ้านหนองแวงโพนเขวา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010034 บ้านหนองเข็งเหล่าแค

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010035 บ้านบ้านดอนส้ัน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010042 มหาราช 3

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010043 บ้านโนนอีปังโพนวัว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010037 อนุบาลวัดพระโต

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010028 บ้านโพธ์ิโนนจานอีลอก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010026 บ้านโนนหุ่งหนองหว้านํ้าท่วม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010001 บ้านคูซอด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010002 บ้านเวาะ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010003 บ้านเปือย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010022 บ้านนํ้าคํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010023 บ้านหนองโนวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010024 บ้านง้อหนองแสง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010025 บ้านหนองคํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010038 บ้านหญ้าปล้อง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010040 บ้านโนนแย้

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010041 บ้านเอกสร้างเรือง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010054 บ้านหนองไผ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33010056 บ้านหอยสะเดาพัฒนา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33012002 สตรีสิริเกศ

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33012003 คูซอดประชาสรรค์

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33012004 ไกรภักดีวิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33012009 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2  ห้วยคล้า

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33012005 สิริเกศน้อมเกล้า

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33012008 มัธยมโพนค้อ

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33012006 นํ้าคําวิทยา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33012007 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 33012010 ราชประชานุเคราะห์ 29

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010098 อนุบาลกันทรารมย์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010097 บ้านหนองมะแซว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010082 บ้านหนองอีกว่าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010096 บ้านดูนสิม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010083 บ้านอีต้อม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010084 บ้านมะกรูด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010085 บ้านคําเนียม(คําเนียมวิทยาคาร)



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010086 บ้านหนองทามใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010103 บ้านโนนผ้ึง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010104 บ้านหนองหวาย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010105 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010106 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010107 บ้านหนองบัวไชยวาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010108 บ้านหนองโอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010145 บ้านหนองดุมหนองม่วง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010148 บ้านหนองถ่ม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010149 บ้านหนองหัวช้าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010150 บ้านบกขี้ยาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010151 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010146 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องนํ้าคํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010147 บ้านทุ่งพาย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010093 บ้านคล้อ มิตรภาพท่ี 226

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010094 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010095 บ้านดู่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010139 บ้านโพนทรายโนนเรือ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010140 บ้านสีถาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010141 บ้านขามป้อม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010138 บ้านหนองบัวท่าช้าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010129 บ้านโพธ์ิลังกา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010116 บ้านเกาะ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010128 บ้านหนองกก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010124 บ้านยาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010125 บ้านหนองก่ี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010126 บ้านกล้วย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010127 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010123 บ้านโคก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010087 บ้านจาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010088 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010089 บ้านอาลัย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010090 บ้านบูรพา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010091 บ้านพะแนงวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010117 บ้านนาดี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010118 บ้านโนนสะอาดอีตู้

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010119 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010114 บ้านจิกกะลา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010092 บ้านผักบุ้ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010109 บ้านพันลํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010110 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010111 บ้านเทิน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010112 บ้านบัวน้อยโนนปอ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010113 บ้านขาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010153 บ้านหนองไฮ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010154 บ้านอีปาด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010152 บ้านทุ่งม่ัง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010122 บ้านหนองเทา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010130 บ้านละทาย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010131 บ้านกอก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010132 บ้านเขวา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010133 บ้านเหม้าหนองเรือ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010120 บ้านเมืองน้อยหนองมุข

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010121 บ้านหนองนํ้าเต้าโนนสวน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010099 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010100 บ้านทาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010134 บ้านยางน้อยสามัคคี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010101 บ้านผ้ึง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010143 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010144 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010142 บ้านหนามแท่ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010135 บ้านกอกหัวนา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010136 บ้านเปือย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010137 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33010102 บ้านเจ่ีย

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33012013 กันทรารมณ์

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33012014 ละทายวิทยา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33012015 บัวน้อยวิทยา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33012019 ประสานมิตรวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010076 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010073 บ้านบอน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010074 บ้านจอมวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010075 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010077 บ้านยางชุมใหญ่



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010079 บ้านล้ินฟ้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010080 บ้านดินดํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010081 บ้านผักขะ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010068 บ้านคอนกาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010069 บ้านค้อเมืองแสน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010065 บ้านยางเครือ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010066 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010067 บ้านแก้ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010070 บ้านโนนคูณ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010071 บ้านหอย-โนนดู่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33010072 บ้านโนนติ้ว

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33012012 ล้ินฟ้าพิทยาคม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010179 บ้านหนองกุงสนามชัย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010180 บ้านก้อนเส้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010175 บ้านม่วงเป

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010176 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010177 บ้านหนองหิน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010178 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010173 บ้านหนองแวง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010174 บ้านโนนดู่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010172 บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010171 บ้านโพธ์ิ(โพธ์ิทองวิทยา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010181 บ้านหนองสนม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010169 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010170 บ้านปลาข่อ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010168 บ้านผักขย่าใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010182 บ้านเวาะวิทยาคม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010183 บ้านหยอด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010184 บ้านนาม่องนาเมือง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010185 บ้านหนองตลาด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010186 บ้านเหล่าฝ้าย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010155 อนุบาลโนนคูณ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010156 บ้านโนนคูณ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010157 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010158 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010160 บ้านเท่อเล่อ



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010161 บ้านร่องเก้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010162 บ้านบกแดงผักขะย่า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010163 บ้านดินดําเหล่าเสนไต้

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010164 บ้านโปร่ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010165 บ้านหัวเหล่า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010166 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ โนนคูณ 33010167 บ้านโพนงาม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ โนนคูณ 33012022 โนนค้อวิทยาคม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010209 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010203 บ้านรุ่ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010210 บ้านละเอาะ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010211 บ้านแวด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010204 บ้านหนองพะแนง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010195 บ้านยางน้อยตองปิด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010196 บ้านกะวัน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010197 บ้านลุมพุกคูวงศ์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010198 บ้านบัวระรมย์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010194 บ้านสวนกล้วย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010205 บ้านสบาย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010187 บ้านโนนหนองสิม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010201 บ้านหนองบาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010188 อนุบาลอําเภอนํ้าเกล้ียง(เขิน)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010202 บ้านนํ้าเกล้ียง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010189 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010206 บ้านโนนงาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010207 บ้านหนองแลงระไง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010190 บ้านหนองแวง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010191 บ้านสะพุง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010199 บ้านลุมภู

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010192 บ้านคูบ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010193 บ้านสะเต็ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010200 บ้านหนองนาเวียง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33010208 บ้านทุ่งสว่าง

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33012026 นํ้าเกล้ียงวิทยา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง 33012027 บัวเจริญวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010225 บ้านหนองบัว



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010226 บ้านสร้างสะแบง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010223 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010224 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010222 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010215 บ้านสว่าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010220 บ้านดงยาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010221 บ้านหนองคูโนนแก้ว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010219 บ้านหนองกันจอ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010216 บ้านเจ้าทุ่ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010217 บ้านโนนสําโรงหนองหมากแซว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010218 บ้านลิงไอ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010227 อนุบาลวังหิน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010228 บ้านกะเอิน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010229 บ้านโพนดวน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010230 บ้านหัววัวหนองนารี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010231 ขุมคําวิทยา(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010232 บ้านโนนสายหนองหว้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010233 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010234 บ้านโพนยาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010235 บ้านทุ่งน้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010244 บ้านหนองทุ่ม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010236 บ้านเห็นอ้ม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010243 บ้านตีกา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010242 บ้านหนองสังข์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010237 บ้านหนองตาเชียง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010212 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010213 บ้านโนนดู่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010238 บ้านทุ่ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010239 บ้านสร้างบาก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010214 บ้านหนองนาโพธ์ิ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010240 บ้านสะมัด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ วังหิน 33010241 บ้านหนองคู

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ วังหิน 33012028 นครศรีลําดวนวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010245 บ้านตําแยหนองเม็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010246 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010247 บ้านกระถุน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010248 บ้านขนวนจานสามัคคี



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010249 บ้านอะลางหัวขัว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010250 บ้านโนนเพ็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010270 บ้านหนองออ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010251 บ้านสร้างหว้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010252 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010253 บ้านโพธ์ิศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010269 บ้านหนองค้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010254 บ้านโคกเพ็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010255 อนุบาลพยุห์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010256 บ้านคูเมือง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010257 บ้านหนองรัง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010258 บ้านหนองหว้าทับทัย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010260 บ้านหนองม่วงหนองแต้

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010261 บ้านเปือย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010262 บ้านสําโรงโคเฒ่า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010263 บ้านกระหวันโนนเจริญ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010264 บ้านร่องสะอาด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010265 บ้านป่าไร่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010266 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010267 บ้านหนองเตย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ พยุห์ 33010268 บ้านเสมอใจ

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ พยุห์ 33012032 โนนเพ็กวิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ พยุห์ 33012033 พยุห์วิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020025 เมืองคง(คงคาวิทยา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020026 อนุบาลราษีไศล

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020029 บ้านแสงเมืองแคน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020030 บ้านยาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020051 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020052 บ้านนํ้าอ้อมน้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020050 บ้านหนองโง้ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020040 บ้านหนองแค

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020041 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020042 บ้านตัง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020038 บ้านปลาขาว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020039 บ้านมะยาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020037 บ้านดอนงูเหลือม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020006 บ้านดงแดง



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020004 บ้านหนองบ่อ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020005 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020001 บ้านเชือก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020002 บ้านจิก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020003 บ้านมะฟัก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020007 บ้านดู่ค้อ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020008 บ้านกระเดาอุ่มแสง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020009 บ้านครั่ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020010 บ้านกอย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020011 บ้านท่าบ่อ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020046 บ้านโต่งโต้น

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020048 บ้านโกทา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020049 บ้านเปือยขาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020047 บ้านฮ่องข่า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020016 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020017 บ้านหนองกก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020018 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020019 บ้านห้วย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020020 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอ่ึง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020021 บ้านโนนตุ่น

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020012 ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020045 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020013 บ้านดอนไม้งาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020014 บ้านโก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020015 บ้านบึงหมอก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020044 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020043 บ้านเห็ดผ้ึงหนองก่าม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020031 บ้านท่า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020022 บ้านไผ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020023 บ้านเม่ียงแคนดวน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020024 บ้านคูสระ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020033 บ้านสร้างปี่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020034 บ้านด่านนอกดง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020035 จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ราษีไศล 33020036 บ้านหนองสวง(อสพป.2)

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ราษีไศล 33022001 ส้มป่อยพิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ราษีไศล 33022002 ไผ่งามพิทยาคม



#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ราษีไศล 33022015 เบญจประชาสรรค์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020060 สระกําแพงวิทยาคม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020094 บ้านสระภู

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020095 บ้านค้อกําแพง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020096 บ้านหนองหัวหมู

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020059 อนุบาลอุทุมพรพิสัย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020101 บ้านหนองห้าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020102 บ้านพงพรต

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020103 บ้านฟ้าผ่า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020104 บ้านสําโรงน้อยหนองบัว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020053 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020054 บ้านขนวนสีแก้ว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020055 บ้านอ้อมแก้ว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020056 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020057 บ้านกงพาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020058 บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020083 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020071 บ้านโคก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020072 บ้านโปร่งสามัคคี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020081 บ้านกุง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020082 บ้านโนนแดงโนนม่วง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020084 บ้านขวาว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020061 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020062 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020063 บ้านหนองยาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020064 บ้านโพนเมือง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020086 บ้านปะอาว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020087 บ้านพลับ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020085 บ้านปะหละ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020065 บ้านแข้

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020066 บ้านโนนกลาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020067 บ้านอะลาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020097 บ้านสําโรง(วิทยาราษฎร์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020098 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพท่ี 161

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020099 บ้านยางเอือด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020100 บ้านตลาดพัฒนา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020105 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020106 บ้านนาโนน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020107 บ้านโนนเค็ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020076 บ้านหนองลุง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020077 บ้านหนองเหล็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020078 บ้านยางบอน(อําพานุสรณ์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020079 บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020089 บ้านบอนใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020090 บ้านสะเดา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020088 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020080 บ้านแต้(ประชาบํารุง)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020113 บ้านอีหลํ่า(ราษฎร์นุสรณ์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020114 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020112 บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020075 บ้านโคกหล่าม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020073 บ้านเหง่ียงกระจ๊ะ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020074 บ้านโนนน้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020091 บ้านผ้ึง(รัฐราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020092 บ้านค้อโนนเพ็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020093 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020069 บ้านแขมโพนทอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020070 บ้านโนนสายขม้ินหนองแมว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020068 บ้านโนนสูง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020108 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020109 บ้านหนองสําโรงน้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33020110 บ้านหอย

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33022005 กําแพง

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33022008 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33022009 ทุ่งสิมวิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33022011 จตุรภูมิพิทยาคาร

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33022013 โคกหล่ามวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020133 บ้านขะยุง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020134 บ้านหว้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020135 บ้านปะโด๊ะ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020136 บ้านอีสร้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020131 บ้านหนองอาคูณ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020149 อนุบาลห้วยทับทัน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020148 บ้านสร้างเรือ



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020141 บ้านเมืองหลวง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020142 บ้านจังเอิน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020143 บ้านหนองนํ้าขุ่น

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020144 บ้านโทะ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020145 บ้านหนองสะมอน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020122 บ้านกล้วยกว้าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020123 บ้านบุยาว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020124 บ้านไพรพะยอม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020128 บ้านนานวนหนองแคน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020125 บ้านพอกหนองแข้

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020126 บ้านไฮใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020146 บ้านเมืองน้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020127 บ้านพะวร

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020138 บ้านตาทอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020129 บ้านพงสิม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020130 บ้านจานแสนไชย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020137 บ้านนาทุ่ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020139 บ้านกระสังข์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33020140 บ้านกระเต็ล

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33022018 ผักไหมวิทยานุกูล

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 33020121 อนุบาลบึงบูรพ์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 33020118 ชุมชนบ้านหนองคู

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 33020119 บ้านหาด(อสพป.13)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 33020120 บ้านโนนลาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 33020115 บ้านหมากยาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 33020116 บ้านม่วง

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 33022016 บึงบูรพ์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020150 บ้านตาโกน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020159 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020160 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020161 บ้านเขวา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020151 บ้านหนองปลาคูณ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020152 บ้านห่อง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020153 บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020154 บ้านเมืองจันทร์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020155 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020156 บ้านหนองแคน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020157 บ้านโคก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33020158 บ้านทุ่ม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33022019 วรคุณอุปถัมภ์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020162 บ้านโดด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020163 อนุบาลโพธ์ิศรีสุวรรณ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020164 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020165 บ้านหนองหว้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020166 บ้านหนองหงอก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020167 บ้านผือ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020168 บ้านหนองแปน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020170 บ้านเสียว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020171 หนองผือ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020172 บ้านสามขา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020169 บ้านตลาดหนองเรือ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020176 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020173 บ้านจาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020174 บ้านหนองม้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020175 บ้านโซงเลง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ 33020177 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020178 อนุบาลศิลาลาด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020179 บ้านแต้มะหล่ี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020183 บ้านโจดม่วง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020180 บ้านกุงขาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020182 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020184 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020181 บ้านเก้ิง(อสพป.37)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020185 บ้านคลีกล้ิง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020186 บ้านโพธ์ิ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020187 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020188 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020190 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020191 บ้านหลักด่านหนองจอก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020192 บ้านดงเค็งตู้

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33020193 บ้านทัพส่วยหนองพอก

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33022023 คลีกล้ิงพัฒนาทร

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030004 บ้านกันทรารมย์



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030005 บ้านโคกสูง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030050 ศรีสะอาดวิทยาคม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030031 บ้านปราสาท

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030051 บ้านตะเคียนบังอีง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030032 บ้านหนองสะแกสน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030033 บ้านบ่อทอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030034 บ้านสกุล

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030049 บ้านคล้อโคกกว้าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030035 บ้านคลองเพชรสวาย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030036 บ้านกันโทรกประชาสรรค์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030015 จะกงวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030014 บ้านตาสุด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030001 บ้านกฤษณา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030002 บ้านสวัสดี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030003 บ้านป่าใต้

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030012 บ้านปะอุง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030013 บ้านเค็ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030016 บ้านใจดี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030017 บ้านทะลอก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030018 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030019 บ้านอังกุล

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030009 บ้านภูมิศาลา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030010 บ้านโนนสําราญ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030011 บ้านเสลา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030022 บ้านดองกําเม็ด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030023 บ้านกันจาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030020 บ้านกระโพธ์ิช่างหม้อ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030021 บ้านตรางสวาย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030006 บ้านระกา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030007 บ้านโคกเพชร

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030008 บ้านเปี่ยมตะลวก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030024 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030045 บ้านจันลม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030025 บ้านกะกํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030044 บ้านหนองกาด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030043 บ้านทุ่งศักดิ์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030026 บ้านบัวบก



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030086 บ้านเรียม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030037 บ้านปรือคัน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030038 บ้านปรือใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030039 บ้านมะขาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030040 บ้านหลัก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030041 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030029 นิคมสร้างตนเองปรือใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030030 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030042 ทับทิมสยาม 06

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030053 บ้านสะเดาใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030054 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030055 บ้านเขวิก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030056 บ้านโพง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030052 บ้านใหม่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030027 บ้านตาอุด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030071 บ้านตรอย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030046 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030047 บ้านเคาะ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030048 บ้านละเบิกตาฮีง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030062 บ้านโสน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030063 บ้านอาวอย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030064 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030065 บ้านสวาย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030066 บ้านหนองคล้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030067 บ้านคําเผีอ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030068 บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030088 ชุมชนบ้านหัวเสือ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030058 บ้านสําโรงตาเจ็น

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030089 บ้านสวงษ์พัฒนศึกษา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030090 บ้านห้วยสระภูมิ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030059 บ้านศาลาประปุน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030060 บ้านโนนดู่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030061 บ้านเริงรมย์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030087 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030057 บ้านสระบานสามัคคี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030028 บ้านปราสาทกวางขาว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030074 บ้านกันแตสระรุน



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030075 บ้านแขว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030072 บ้านตาดม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030073 บ้านสมบูรณ์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030069 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030070 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030080 อนุบาลศรีประชานุกูล

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030081 ขุขันธ์วิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030082 บ้านชําแระกลาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030078 บ้านแทรง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030083 บ้านบก(ประชาสามัคคี)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030084 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030085 วัดเขียน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030079 บ้านนาก๊อก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030076 บ้านคะนาสามัคคี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33030077 บ้านยางชุมภูมิตํารวจ

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33032002 ขุขันธ์

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33032006 ลมศักดิ์วิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33032009 ศรีตระกูลวิทยา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33032011 สวงษ์วิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33032013 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030148 อนุบาลปรางค์กู่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030149 บ้านสนาย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030150 บ้านโนนดั่ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030151 บ้านขามฆ้อง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030152 บ้านโป่ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030153 บ้านไฮ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030154 บ้านโพธ์ิสามัคคี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030155 บ้านเหล็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030145 บ้านตูม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030146 บ้านขี้นาค

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030164 บ้านสวายสนิท

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030147 บ้านบึงกระโพธ์ิ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030165 บ้านขามทับขอน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030166 บ้านท่าคอยนาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030144 บ้านตะเภา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030132 บ้านกู่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030141 บ้านหนองคูอาวอย



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030142 บ้านดู่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030143 บ้านหนองแวง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030140 บ้านขามหนองครอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030133 บ้านไฮน้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030134 บ้านกะดึ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030135 บ้านพอก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030136 บ้านเกาะกระโพธ์ิ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030137 บ้านหนองบัวตาคง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030138 บ้านสามขา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030139 บ้านหว้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030156 บ้านนาวา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030157 บ้านกอกหวาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030158 บ้านบัลลังก์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030159 บ้านสมอ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030160 บ้านหนองเพดาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030161 บ้านกระต่ายด่อน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030162 บ้านดอนหล่ี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030163 บ้านกุดปราสาท

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030172 บ้านหนองเชียงทูน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030173 บ้านกําแมด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030174 บ้านศาลา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030175 บ้านหนองระนาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030176 บ้านมัดกา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030177 บ้านหนองคูขาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030178 บ้านบ่อ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030168 บ้านตาเปียง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030169 บ้านไฮเลิง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030170 บ้านหว้าน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030171 บ้านขอนแต้

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33030167 บ้านสําโรง

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33032001 ปรางค์กู่

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33032015 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33032008 โนนกระสังวิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33032010 ตูมพิทยานุสรณ์

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33032012 หนองคูวิทยา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33032014 สวายพิทยาคม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030110 อนุบาลไพรบึง



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030111 บ้านสวาย-สนวน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030112 บ้านคอกหนองไพร

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030113 บ้านตราด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030114 บ้านพราน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030115 บ้านผือ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030105 บ้านติ้ว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030106 บ้านมะขามภูมิ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030107 บ้านทุ่ม(อสพป.3)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030108 บ้านกระแมด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030109 บ้านโพงกอก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030116 บ้านสําโรงพลัน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030117 บ้านไม้แก่น

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030118 บ้านปุดเนียม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030119 บ้านหัวช้าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030121 บ้านชําแระ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030122 บ้านตาจวน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030123 บ้านไทร

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030124 บ้านสะเดาน้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030125 บ้านโป่ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030102 บ้านหนองพัง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030103 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030101 บ้านปราสาทเยอ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030099 บ้านคูส่ีแจ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030126 บ้านสลักได

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030127 บ้านพะแวะ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030128 บ้านหนองอิไทย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030129 บ้านอาลัย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030130 บ้านโพนปลัด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030131 บ้านเขวา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030091 บ้านดองดึง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030092 บ้านดินแดง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030093 บ้านสร้างใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030094 หนองอารีพิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030095 บ้านกันตรวจ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030096 บ้านหนองระเยียว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030097 บ้านตาเจา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ไพรบึง 33030098 บ้านแดง



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030187 บ้านตะเคียนราม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030179 บ้านโคกตาล

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030180 บ้านลุมพุกคลองแก้ว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030181 บ้านศาลา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030182 บ้านเรือทองคลองคํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030186 บ้านตาโสม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030183 บ้านนาตราว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030184 บ้านจําปานวง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030185 บ้านแซรสะโบว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030188 วนาสวรรค์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030189 บ้านไพรพัฒนา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030190 บ้านแซรไปร

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030191 บ้านละลม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030192 บ้านธาตุพิทยาคม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030193 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030196 บ้านทํานบ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030197 บ้านห้วยตามอญ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030204 เคียงศิริบ้านโพธ์ิทอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030195 บ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030199 อนุบาลภูสิงห์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030200 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030201 บ้านตาเม็ง(อสพป.9)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030194 บ้านพรหมเจริญ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030202 บ้านนกยูง(อสพป.30)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030203 บ้านทุ่งหลวง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33030198 บ้านพนมชัย

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33032016 ละลมวิทยา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33032017 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040043 อนุบาลดํารงราชานุสรณ์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040100 บ้านกระบี่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040044 บ้านขะยูง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040045 บ้านขนา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040099 บ้านแก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040046 บ้านโนนนํ้าอ้อม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040098 บ้านหนองหญ้าลาด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040042 บ้านสว่าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040080 บ้านขะยูงสาขาหนองแก



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040001 บ้านไฮ(วันครู 2503)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040002 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040003 บ้านโนนสูง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040004 บ้านระโยง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040005 บ้านจํานรรจ์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040006 บ้านโนนจิก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040007 บ้านกระแชงใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040008 บ้านชําเบ็ง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040009 บ้านหนองทา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040032 บ้านตระกาศขอนแก่น

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040033 บ้านโคกวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040034 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040035 บ้านม่วง(รามคําแหงอนุสรณ์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040036 บ้านศรีอุดม-ซําตารมย์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040058 บ้านนาไพรงาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040059 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040060 บ้านหนองกระทิง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040061 บ้านหิน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040062 บ้านท่าพระตระกาศ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040063 บ้านซําผักแว่น-นาซํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040078 บ้านเดียง(พลีศึกษา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040088 บ้านสังเม็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040089 บ้านไหล่ดุมตาเหมา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040090 บ้านทุ่งโพธ์ิ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040091 บ้านโนนคําแก้ว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040086 บ้านโนนแสนสุข

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040079 บ้านเดียงตะวันตก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040052 บ้านบึงมะลู

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040053 บ้านนํ้าขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040054 บ้านตาแท่น

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040055 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040056 บ้านโนนแสนคํา-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040057 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040092 บ้านหนองตึก-ห้วยนํ้าใส

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040093 บ้านภูมิซรอล

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040094 ไทยรัฐวิทยา 27

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040096 บ้านหนองเม็กพิทยา



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040097 บ้านเสาธงชัย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040064 บ้านโศกขามป้อม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040095 บ้านพรทิพย์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040065 บ้านด่าน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040039 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บํารุง)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040040 บ้านโคก(อสพป.32)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040041 บ้านปะทาย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040066 บ้านผือ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040067 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040037 บ้านร่องตาซุน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040068 บ้านจานเลียว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040038 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040069 บ้านนํ้าเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040070 บ้านโนนเปือย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040071 บ้านรุง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040072 เกษตรประชาตาทวด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040073 บ้านโดนอาว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040029 บ้านชําแจงแมง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040030 ชนะใช้กิจการ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040031 บ้านชําม่วง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040074 บ้านโคกเจริญ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040075 บ้านละลายมีชัย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040076 บ้านทุ่งยาวคําโปรย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040077 บ้านสามเส้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040010 บ้านกุดเสลาหนองขวาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040011 บ้านนารังกา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040012 บ้านกันจาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040013 บ้านซะวาซอ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040014 บ้านโนนคูณ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040015 บ้านโนนงาม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040016 บ้านสามแยก-หินกอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040018 บ้านขนุน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040019 บ้านตาเครือ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040017 บ้านหนองรุงพระทะเล

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040020 บ้านโตนด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040021 บ้านนาขนวน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040022 บ้านหนองหัวช้าง



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040023 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040051 บ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040024 บ้านจานทองกวาววิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040025 บ้านตาลอย-หนองคัน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040026 บ้านชําโพธ์ิตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040087 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040027 มหาราช 2 (ภูคํา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040028 บ้านไร่เจริญ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040047 บ้านโนนสําราญ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040048 บ้านท่าสว่าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040049 บ้านจันทร์หอม-ตาเสก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040050 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040081 บ้านหนองหิน(อสพป.15)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040082 บ้านจํานันสายเจริญ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040083 บ้นสวนกล้วย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040084 บ้านทุ่งขนวน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33040085 บ้านโนนเรือ

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33042004 กันทรลักษ์วิทยา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33042008 บึงมะลูวิทยา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33042012 กระแชงวิทยา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33042002 กันทรลักษณ์วิทยาคม

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33042017 ภูมิซรอลวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040159 บ้านกระทิง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040160 บ้านศิวาลัย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040158 บ้านโนนอ้อ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040116 บ้านดาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040118 บ้านโนนสูง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040101 บ้านจะเนียว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040102 บ้านกระหวัน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040103 บัานกันจด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040104 บ้านเดื่อ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040106 บ้านระหาร

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040141 บ้านพยอม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040115 บ้านโคกระเวียง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040113 บ้านขุนหาญ



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040114 บ้านดู่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040146 บ้านโพธ์ิกระสังข์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040142 บ้านซํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040143 บ้านสดํา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040144 บ้านหนองคู

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040145 บ้านหนองขนาน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040122 บ้านบักดอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040123 บ้านสําโรงเกียรติ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040124 บ้านหนองบัวเรณ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040125 บ้านตาเส็ด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040126 บ้านตาปรก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040119 บ้านกระเจา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040120 บ้านหนองบัว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040128 บ้านภูดินพัฒนา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040129 หมู่บ้านทับทิมสยาม07

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040130 บ้านสําโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040147 บ้านโพธ์ิกระมัล

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040148 บ้านกระมัลพัฒนา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040149 บ้านตาหม่ืน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040155 บ้านหนองจิก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040156 บ้านกุดนาแก้ว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040150 บ้านหนองใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040157 บ้านภูทอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040151 บ้านซําเขียน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040152 บ้านกราม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040153 บ้านพอกบํารุงวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040154 บ้านปุน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040121 บ้านกระเบา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040163 บ้านกันตรวจห้วย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040164 บ้านหนองผือ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040107 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040108 บ้านตาเอก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040109 บ้านตานวน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040110 บ้านกันทรอม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040111 บ้านกันทรอมน้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040112 บ้านจองกอ



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040138 บ้านอาราง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040139 บ้านโนนสะอาด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040140 บ้านดอนข่า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040134 บ้านม่วงแยก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040135 บ้านทุ่งเลน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040136 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040137 บ้านซําขี้เหล็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040132 บ้านหนองเก่า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040133 บ้านโนนแฝก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33040131 บ้านซําตาโตง

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33042013 มัธยมบักดองวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040165 บ้านตูม

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040187 บ้านสะพุง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040189 บ้านจานบัว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040185 บ้านทุ่งสว่าง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040188 บ้านหนองปิงโปง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040186 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040190 บ้านเส่ืองข้าว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040191 บ้านกระหวัน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040171 บ้านศรีแก้ว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040172 อนุบาลศรีรัตนะ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040178 บ้านหนองรุง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040179 บ้านโนนแก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040177 โชติพันธ์ุวิทยาสามัคคี

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040173 บ้านตระกาจ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040175 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040176 บ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040174 บ้านตาแบน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040180 บ้านปุน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040181 บ้านสลับ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040182 บ้านขนาด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040183 บ้านตายู(อสพป.32)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040184 บ้านหนองบัวทอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040167 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040168 บ้านศิลาทอง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040169 บ้านบกห้วยโนน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040170 บ้านตระกวน



#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33040166 บ้านหนองสังข์

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33042018 ศรีรัตนวิทยา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040200 อนุบาลเบญจลักษ์

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040203 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040201 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040202 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040204 บ้านหนองนกเขียน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040205 บ้านเขวาธะนัง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040206 บ้านโนนจักจ่ัน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040207 บ้านโนนจักจ่ันสาขาบ้านห้วยเสียว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040209 บ้านหนองหว้า

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040210 บ้านโนนคําตื้อ(โรตารี่1)

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040211 บ้านเพ็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040212 บ้านหนองบัวใหญ่

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040199 บ้านดอนเขียว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040208 บ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040192 บ้านท่าคล้อ

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040193 บ้านหนองบักโทน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040194 บ้านหนองคับคา

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040195 บ้านโนนสําโรง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040196 บ้านหนองยาว

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040197 บ้านคําสะอาด

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040198 บ้านคํากลาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040213 บ้านหนองฮาง

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040214 บ้านไผ่หนองแคน

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040215 บ้านสร้างเม็ก

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040216 บ้านกุดผักหนามคําน้อย

#### สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33040217 บ้านหนองตอโพนสูงนาคํา

#### สพม. เขต  28 ศรีสะเกษ เบญจลักษณ์ 33042020 เบญจลักษ์พิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010032 อนุบาลสกลนคร

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010034 สกลนคร(วันครู2501)

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010009 นายอวัฒนา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010010 ง้ิวด่อนราษฎร์สามัคคีบํารุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010011 บ้านดอนหมูโพธ์ิศรี"ชุมชนพัฒนา"

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010035 นาอ้อยคําสะอาด

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)



#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010072 บ้านน้อยจอมศรี

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010073 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010070 บ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010071 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010037 บ้านกกส้มโฮง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010038 ธาตุนาเวงวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010050 ห้วยทรายวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010001 บ้านพานสหราษฎร์บํารุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010002 บ้านประชาสุขสันติ์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010003 โคกเลาะวิทยาคาร

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010053 บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010054 บ้านดอนแคน

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010055 บ้านท่าม่วง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010057 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010058 บ้านสายปลาหลาย

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010056 บ้านดอนสัมพันธ์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010015 บ้านป่าหว้าน

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010016 บ้านหนองหอย

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010018 บ้านดอนเชียงคูณ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บํารุงศิลป์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010030 ท่าแร่วิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010029 บ้านพะโค

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010051 บ้านหนองนาเลิศ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010019 ดงชนเหล่าแมดบํารุงวิทย์



#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010065 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010066 บ้านหนองสระ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010067 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บํารุงวิทย์)

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010069 บ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย์"

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010020 บ้านหนองมะเกลือ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010041 ผักแพวบํารุงวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010042 บ้านโพนยางคํา กรป.กลางพัฒนา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010043 บ้านท่าเยี่ยมนํ้าพุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010068 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010021 บ้านกุดแข้

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010022 บ้านนาแก

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010023 บ้านดงขวาง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010064 บ้านบอนสหราษฎร์บํารุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010025 บ้านโพนก้างปลา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010026 บ้านนากับแก้

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010027 บ้านหนองไผ่

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010060 บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010047 บ้านดงขุมข้าว

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010059 บ้านศรีวิชา"ครุราษฎร์อุทิศ"

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010061 บ้านนาคําวิทยาคาร

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010062 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010063 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บํารุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เมืองสกลนคร 47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์

#### สพม. เขต  23 สกลนคร เมืองสกลนคร 47012001 สกลราชวิทยานุกูล

#### สพม. เขต  23 สกลนคร เมืองสกลนคร 47012002 ดงมะไฟวิทยา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร เมืองสกลนคร 47012003 สกลนครพัฒนศึกษา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร เมืองสกลนคร 47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร เมืองสกลนคร 47012005 ท่าแร่ศึกษา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร เมืองสกลนคร 47012007 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองรา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020001 กุดบากราษฎร์บํารุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020012 บ้านนาขาม

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020013 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020014 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020015 บ้านเชิงดอย



#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020010 บ้านกุดนํ้าใส

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020011 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020009 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020004 ชุมชนบ้านกุดไห

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020005 บ้านกลาง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020006 บ้านค้อน้อย

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020007 บ้านค้อใหญ่

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020008 บ้านง้ิว

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020002 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุดบาก 47020003 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010074 อนุบาลกุสุมาลย์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010075 บ้านอีกุด

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010084 บ้านนาโพธ์ิคุรุราษฎร์พัฒนา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010085 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010086 บ้านม่วงวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010083 บ้านโคกม่วง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010076 ชุมชนนิรมัย

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010087 บ้านนาดี

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010088 ไพศาลวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010089 บ้านโพนแพง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010091 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010092 บ้านกุดสะกอย

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010090 บ้านกุดฮู

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010096 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพท่ี211

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010097 บ้านสนามบิน

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010098 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010099 บ้านง้ิวศิริราษฎร์บํารุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010094 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010095 แก้งคําประชาสามัคคี

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010077 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010078 บ้านซ่งเต่า

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010079 บ้านกุงศรี

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010080 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010093 บ้านอุ่มจาน

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010081 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคํา)

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร กุสุมาลย์ 47010082 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

#### สพม. เขต  23 สกลนคร กุสุมาลย์ 47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม



#### สพม. เขต  23 สกลนคร กุสุมาลย์ 47012009 โพธิแสนวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เต่างอย 47010105 อนุบาลเต่างอย

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เต่างอย 47010100 บ้านจันทร์เพ็ญ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เต่างอย 47010101 บ้านห้วยหวด

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เต่างอย 47010102 บ้านกวนบุ่น

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เต่างอย 47010104 นางอยโพนปลาโหล

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เต่างอย 47010103 บ้านโคกกลาง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เต่างอย 47010106 บ้านนาอ่างม่วงคํา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เต่างอย 47010107 บ้านนาตาลคําข่า

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เต่างอย 47010108 บ้านหนองบึงทวาย

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร เต่างอย 47010109 บ้านดงหลวง

#### สพม. เขต  23 สกลนคร เต่างอย 47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010120 บ้านตองโขบ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010121 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010115 บ้านนามนประชาสามัคคี

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010116 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010117 บ้านนาสีนวล

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010118 บ้านห้วยแคน

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010119 บ้านหนองแข้โนนมาลา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010127 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010122 บ้านแมดนาท่ม

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010123 บ้านโพนทองประชาอุทิศ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010124 บ้านไร่นาดี

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010125 บ้านห้วยยาง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010126 บ้านดงหนองเหียน

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010110 บ้านด่านม่วงคํา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010111 บ้านลาดค้อ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010112 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010113 บ้านหนองกอมป่าขาว

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47010114 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

#### สพม. เขต  23 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47012011 ร่มเกล้า

#### สพม. เขต  23 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47012012 ด่านม่วงคําพิทยาคม

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010128 บ้านโนนกุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010144 อนุบาลโพนนาแก้ว

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010145 บ้านโพนวัฒนาวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010129 บ้านเชียงสือราษฎร์อํานวย

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010136 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ



#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010137 บ้านป่าผาง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010146 บ้านวังปลาเซือม

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010147 บ้านนาจาน

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010138 บ้านปุ่งสหราษฎร์บํารุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010130 นาแก้วพิทยาคม

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010140 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บํารุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010141 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010142 บ้านนํ้าพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010131 บ้านกลางนาเดื่อ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010143 โพนบกผดุงศาสตร์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010139 โพนงามโคกวิทยาคาร

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010132 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010133 หนองผือเทพนิมิต

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010134 บ้านโคกแก้ว

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร โพนนาแก้ว 47010135 บ้านนาเดื่อ

#### สพม. เขต  23 สกลนคร โพนนาแก้ว 47012013 โพนพิทยาคม

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010156 เขื่อนนํ้าพุง

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010163 บ้านต้อนราษฎร์ดํารงวิทย์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010164 นํ้าพุงจัดระเบียบวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010153 บ้านบ่อเดือนห้า

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010154 อนุบาลภูพาน

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010155 บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010151 บ้านโคกภู

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010148 บ้านกกปลาซิวนาโด่

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010149 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010157 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010158 ชุมชนบ้านสร้างค้อ

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010166 บ้านหลุบเลา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010159 บ้านชมภูพาน

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010160 บ้านสะพานสาม

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010161 บ้านใหม่พัฒนา

#### สพป.สกลนคร เขต 1สกลนคร ภูพาน 47010165 บ้านฮ่องสิมประชาสรร

#### สพม. เขต  23 สกลนคร ภูพาน 47012014 คําเพิ่มพิทยา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร ภูพาน 47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

#### สพม. เขต  23 สกลนคร กุดบาก 47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020044 อนุบาลพรรณานิคม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020045 วัดสุทธิมงคล



#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธ์ิชัยวิทยา)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020039 บ้านบะฮี

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020040 บ้านท่าสองคอน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020041 บ้านนาตากาง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020043 บ้านบะหัวเมย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020048 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020062 บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020063 บ้านบึง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020064 บ้านหนองหวาย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020065 บ้านเปือย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020066 บ้านขม้ิน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020050 บ้านคางฮุง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020051 บ้านสมสะอาด

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020035 บ้านกลางหนองดินดํา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020036 บ้านนาสาวนาน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020038 บ้านภูเพ็ก

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020052 บ้านพอกใหญดอนต้นม่วง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020022 บ้านเชิงชุม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020068 บ้านสว่าง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020069 บ้านดอนกอย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020023 บ้านโนนพอก

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020024 บ้านกุดนํ้าขุ่น

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020070 บ้านโนนทรายคํา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020026 บ้านถ่อน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020016 บ้านดอนม่วย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020018 บ้านช้างม่ิง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020019 บ้านหนองโดกนาคําโนนธาตุ



#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020020 บ้านอุ่มไผ่

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020021 บ้านตาลเลียน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020057 บ้านคําข่า

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020058 บ้านโนนอุดม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020059 บ้านโคก

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020061 บ้านหินแตก

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020054 บ้านทิดไทย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020055 บ้านคําแหว

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020028 บ้านหนองผือ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020029 บ้านนาเลา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020030 บ้านอูนดง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020031 บ้านนาใน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47020032 บ้านผักคําภู

#### สพม. เขต  23 สกลนคร พรรณานิคม 47022003 พรรณาวุฒาจารย์

#### สพม. เขต  23 สกลนคร พรรณานิคม 47022004 บ้านบัวราษฎร์บํารุง

#### สพม. เขต  23 สกลนคร พรรณานิคม 47022007 เทพสวัสดิ์วิทยา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร พรรณานิคม 47022008 ภูริทัตต์วิทยา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร พรรณานิคม 47022009 บะฮีวิทยาคม

#### สพม. เขต  23 สกลนคร พรรณานิคม 47022010 ช้างม่ิงพิทยานุกูล

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พรรณานิคม 47022011 ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020079 บ้านพังโคน(จําปาสามัคคีวิทยา)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020080 บ้านนาเหมือง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020095 ชุมชนบ้านฝ่ังแดง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020096 บ้านท่าลาด

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020097 บ้านสงเปลือย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020083 บ้านสร้างขุ่ย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020084 ชุมชนดงม่วงไข่

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020086 บ้านม่วงคํา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020087 บ้านดอนหวาย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020088 บ้านนาแยง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020089 บ้านหนองบัว



#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020090 บ้านแร่

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020091 บ้านสมสะอาด

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020093 บ้านหนองไฮ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020094 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020099 บ้านอุ่มเหม้า

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020071 บ้านนาถ่อน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020072 บ้านต้นผ้ึง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020074 บ้านนาล้อม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020075 บ้านขัวขอนแคน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020076 บ้านดอนดู่

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020077 บ้านโนนขม้ิน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร พังโคน 47020078 บ้านโคกสามัคคี

#### สพม. เขต  23 สกลนคร พังโคน 47022001 พังโคนวิทยาคม

#### สพม. เขต  23 สกลนคร พังโคน 47022005 ลําปลาหางวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020125 บ้านกุดตะกาบ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020119 บ้านโพนไผ่

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020120 บ้านห้วยบาง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020122 บ้านหนองแวง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020115 บ้านผักตบ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020117 บ้านนาบ่อ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020118 บ้านง้ิวพังฮอ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020113 บ้านดอนยานาง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020114 บ้านโคกศาลา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020112 บ้านดงคําโพธ์ิ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020107 บ้านหนองกุง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020108 บ้านหนองแปน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020109 บ้านคําบ่อ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020110 บ้านคําบิดโคกโพนยาง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020111 บ้านตาดภูวง



#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020106 บ้านทุ่งเชือก

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020103 บ้านดงบังป่าโจด

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020104 บ้านโคกตาดทอง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020126 บ้านจําปาศิริราษฎร์

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร วาริชภูมิ 47020128 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ

#### สพม. เขต  23 สกลนคร วาริชภูมิ 47022012 มัธยมวาริชภูมิ

#### สพม. เขต  23 สกลนคร วาริชภูมิ 47022013 ธรรมบวรวิทยา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร วาริชภูมิ 47022014 วาริชวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020197 บ้านหนองตาล

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020221 บ้านหวาย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020204 บ้านโพนสูง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพท่ี

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020198 บ้านทุ่งปลากัด

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020194 บ้านถ่อน "คุรุราษฎร์สามัคคี"

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020206 บ้านดอนเชียงยืน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020207 บ้านคําชนดงต้อง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020195 บ้านหนองบัวแพ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020196 บ้านคําเจริญราษฎร์บํารุง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020152 บ้านบึงโน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020153 บ้านหนองไผ่

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020193 บ้านหนามแท่ง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020155 บ้านตาล

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020211 บ้านแวง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020212 บ้านโนนเสาขวัญ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020213 บ้านโพนงาม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020214 บ้านสร้างแป้น



#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020208 บ้านนางัว

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020209 บ้านโคกสีไค

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020199 บ้านหนองหอยคัน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020156 บ้านตาลโกน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020159 บ้านตาลเน้ิง (โพธิราชอํานวย)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020158 บ้านหนองดินดํา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020160 บ้านหนองหลักช้าง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020161 บ้านนาเตียง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020162 บ้านหนองหวาย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020201 บ้านพันนา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020171 บ้านคันชา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020172 บ้านหนองหอย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020173 บ้านธาตุ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020170 บ้านโคกหลวง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020203 บ้านคําตานา (อรัญวาสวิทยา)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020165 บ้านม้า

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020166 บ้านดอนยานาง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020167 บ้านคําเม็ก(พัฒนะบํารุง)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020168 บ้านหนองหว้า

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020215 บ้านหนองชาด

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020188 บ้านต้ายนาคูณวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020189 บ้านดอนม่วงไข่

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020190 บ้านคําไชยวาน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020223 บ้านโคกดินแดง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020224 บ้านโคกสําราญ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020225 บ้านชุมชัยหนองย่างช้ิน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020191 บ้านนาทม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020192 บ้านคําสะแนน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020146 บ้านคําสะอาด



#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020148 บ้านหนองหมากแซว

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020144 บ้านนาดินจ่ี (รวมธรรมราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020145 บ้านยางคํา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020187 บ้านหนองกุง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020138 บ้านค้อใต้

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อํานวยศิลป์)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020141 ชุมพลศึกษา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020142 คําเจริญวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020143 กุดจิกนาสมบูรณ์

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020177 บ้านนาดอกไม้

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020178 บ้านโคกหนองกุง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020179 บ้านคํานาดี

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020180 ชุมชนบงเหนือ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020181 บ้านดอนหัน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020182 บ้านขาว

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020183 บ้านบาก

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020184 บ้านจําปานาถ่อน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020185 บ้านโคกสวัสดี

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร สว่างแดนดิน 47020186 บ้านโนนสะอาด

#### สพม. เขต  23 สกลนคร สว่างแดนดิน 47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#### สพม. เขต  23 สกลนคร สว่างแดนดิน 47022017 แวงพิทยาคม

#### สพม. เขต  23 สกลนคร สว่างแดนดิน 47022018 หนองหลวงศึกษา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร สว่างแดนดิน 47022019 โคกสีวิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  23 สกลนคร สว่างแดนดิน 47022020 บงเหนือวิทยาคม

#### สพม. เขต  23 สกลนคร สว่างแดนดิน 47022021 สว่างแดนดิน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020244 ชุมชนส่องดาว

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020246 บ้านทันสมัย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020247 บ้านหนองกุง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020242 บ้านไทยเจริญ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020243 อุดมสังวรวิทยา



#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบํารุง)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020238 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020232 บ้านปทุมวาปี

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อํานวย)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020234 บ้านโพนสวาง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพท่ี 36)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020236 อภัยดํารงธรรม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020237 บ้านหนองม่วง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020226 บ้านชัยชนะ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020228 บ้านภูตะคาม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020230 บ้านคําก้าว

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร ส่องดาว 47020231 บ้านท่าวารี

#### สพม. เขต  23 สกลนคร ส่องดาว 47022022 ส่องดาววิทยาคม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร นิคมนํ้าอูน 47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร นิคมนํ้าอูน 47020130 บ้านดงสว่าง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร นิคมนํ้าอูน 47020131 บ้านหนองเบญจ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร นิคมนํ้าอูน 47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร นิคมนํ้าอูน 47020135 บ้านโคกมะนาว

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร นิคมนํ้าอูน 47020132 บ้านสุวรรณคาม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร นิคมนํ้าอูน 47020136 บ้านหนองผักเทียม

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร นิคมนํ้าอูน 47020133 บ้านอูนโคก

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร นิคมนํ้าอูน 47020134 บ้านหนองบัวบาน

#### สพม. เขต  23 สกลนคร นิคมนํ้าอูน 47022015 นิคมนํ้าอูนเจริญวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030187 อนุบาลเจริญศิลป์

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030188 บ้านทุ่งคํา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030193 บ้านหนองฮังแหลว

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030197 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030198 บ้านหนองจาน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030199 บ้านหนองน้อย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030200 บ้านหนองแสง

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030192 บ้านแกดํา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030190 บ้านนาดี

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)



#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030189 บ้านสร้างฟาก

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030184 บ้านโคกศิลา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030186 บ้านคําบอน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030202 บ้านหนองแวงน้อย

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030203 บ้านดงบาก

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030204 บ้านโพนบกหนองผือ

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030195 บ้านโสก

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030196 บ้านดอนชัยวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030194 บ้านทุ่งแก

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030207 บ้านนาสีนวล

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030209 บ้านดงสง่า

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030210 บ้านหนองแปน

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030208 เจริญพัฒนา

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)

#### สพป.สกลนคร เขต 2สกลนคร เจริญศิลป์ 47030206 บ้านคําเม็ก

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030129 อนุบาลบ้านม่วง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030124 บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพท่ี 81

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030125 บ้านหว้าน

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030130 บ้านนาดอกไม้

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030126 บ้านสรศรี

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030118 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030119 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030120 บ้านพุทธรักษา

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030121 บ้านคําภูทอง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030122 สร้างแก้วอ่างคําค้ออํานวยวิทย์

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030131 ชุมชนบ้านมาย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030132 นาจานกล้วยน้อย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030133 บ้านหนองบ่อ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030142 บ้านเหล่าผักใส่

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030108 บ้านดงหม้อทอง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030100 บ้านดงห้วยเปลือย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030107 ขาวสง่าเจริญวิทย์

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030106 บ้านด่านสมบูรณ์

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030134 บ้านโพธ์ิชัย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030135 บ้านบ่อแดง



#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030141 บ้านห้วยทราย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030136 บ้านหนองกว่ัง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030137 บ้านคําลอดพื้น

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030138 บ้านนาดูนนาดี

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030139 บ้านโนนแสบง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030140 ชุมชนบ้านห้วยหลัว

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030114 บ้านหนองแอก

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030115 บ้านนํ้าจ้ัน

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030116 บ้านโนนไทย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030127 บ้านจาร

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030128 บ้านดงยาง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030123 บ้านลึมบอง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030117 บ้านสามแยกพิทักษ์

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030109 บ้านคํายาง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030110 บ้านดงเหนือ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030111 บ้านดอนแดงคําอ้อ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030112 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030101 นาข่าวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030102 บ้านหนองลาด

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030103 บ้านหนองท่มท่ากระดัน

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030104 บ้านซ่อมดู่

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030113 คําปลาฝานาทวี

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร บ้านม่วง 47030105 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์

#### สพม. เขต  23 สกลนคร บ้านม่วง 47032009 บ้านม่วงพิทยาคม

#### สพม. เขต  23 สกลนคร บ้านม่วง 47032010 โพธ์ิชัยทองพิทยาคม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030046 บ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030047 บ้านวังบง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030034 บ้านดอนมุยหนองแฝก

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030041 บ้านสุวรรณคีรี

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030010 บ้านคอนศรีบะสะแบง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030011 บ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030040 บ้านหินเหิบ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030042 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030043 บ้านโพธ์ิชัยแหลมทอง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030031 บ้านกุดจิก

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030032 บ้านหนองขุ่น

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030044 บ้านปลาหลาย



#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030045 บ้านนาง่ามเล้า

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030033 บ้านหนองม่วง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030061 บ้านโนนเจริญศิลป์

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030016 บ้านเดื่อศรีคันไชย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030017 บ้านขุนภูมิ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030018 บ้านยางคํา

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030019 บ้านโนนแพง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030020 ชุมชนบ้านโพธ์ิตาก

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030048 ชุมชนขัวสูงสวรรค์

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030049 บ้านโนนอุดม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030050 บ้านดอนแดง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030051 บ้านแก้ง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030052 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030053 บ้านศรีวิชัย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030065 บ้านตาดโตน

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030054 บ้านห้วยแสง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030070 บ้านหนองสนม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030071 บ้านโพนแพง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030066 บ้านบะป่าคา

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030067 บ้านนํ้าบุ้น

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030068 บ้านเชียงเพ็ง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030069 บ้านทุ่งโพธ์ิ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030064 บ้านนาจาร

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030072 บ้านโนนชนะสังคม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030073 บ้านนาคอย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030074 บ้านก่อ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030076 บ้านนายม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030001 บ้านกุดเรือคํา

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030013 บ้านคูสะคาม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030077 บ้านวังโพน

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030014 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030002 บ้านจําปาดง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030015 บ้านโคกแสง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030078 บ้านอินทร์แปลง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030012 บ้านคําเจริญสามแยกราษฎร์บํารุง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030079 บ้านโคกก่องคูสะคาม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030003 บ้านห้วยนํ้าเท่ียง



#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030037 บ้านนาซอ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030038 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030039 บ้านดอนยานาง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030035 บ้านกุดเรือ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030036 บ้านหนองแสงคํา

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030060 บ้านหนองแวง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030055 บ้านห้วยหินลาด

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030056 บ้านห้วยหิน

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030057 บ้านโนนทับช้าง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030058 บ้านวังเยี่ยม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030059 บ้านโพนสวาง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030062 บ้านนาบัว

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030063 บ้านโคกก่องหนองแวง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030026 บ้านธาตุตาลเดี่ยว

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030027 บ้านหนองตากวย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030028 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030029 บ้านหนองฮาง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030030 บ้านโนนแต้

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030022 บ้านนาอวนน้อย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030023 บ้านโคกกลาง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030024 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030025 บ้านท่าศรีไคล

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030021 บ้านวังหว้า

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030004 บ้านขัวก่าย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030005 บ้านขาม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030006 บ้านวังเวิน

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030007 บ้านส้งเปือย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030008 บ้านหนองนาแซงโนนง้ิว

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030009 บ้านโคกถาวร

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร วานรนิวาส 47030075 บ้านบะนกทา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร วานรนิวาส 47032001 มัธยมวานรนิวาส

#### สพม. เขต  23 สกลนคร วานรนิวาส 47032003 กุดเรือคําพิทยาคาร

#### สพม. เขต  23 สกลนคร วานรนิวาส 47032007 หนองแวงวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030182 บ้านอากาศ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030183 บ้านนาเมือง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030180 บ้านหนองตาไก้

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030181 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่



#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030179 บ้านนายอ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030162 ชุมชนบ้านกลางนาโน

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030155 บ้านเม่นน้อย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030153 บ้านบะยาว

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030163 บ้านแพงน้อย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030154 บ้านวังม่วง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030152 บ้านบะหว้า

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030164 บ้านคึม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030165 บ้านเซือม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030166 บ้านแพงใหญ่

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030170 บ้านวาใหญ่

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030171 บ้านวาน้อย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030172 บ้านหนองบัวแดง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030173 บ้านกุดจอก

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030168 บ้านกุดจอกน้อย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030169 บ้านโคกไม้ล้ม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030161 ชุมชนบ้านโพนงาม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030157 บ้านเสาวัด

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030158 บ้านท่าแร่

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030159 บ้านดงเสียว

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030160 บ้านดงมะกุ้ม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030167 บ้านข้าวแป้ง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030143 บ้านท่าก้อน

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030144 บ้านดอนแดง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030145 บ้านท่าควาย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030146 บ้านนาหวาย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030147 บ้านโพนก่อ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030151 บ้านนาฮี

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030149 บ้านสงเปือย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030150 บ้านนากะทาด

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030148 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030177 บ้านหนองผือ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030178 บ้านดอนทอย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030175 บ้านถ้ําเต่า

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030176 บ้านนาดอกไม้

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030174 บ้านหนองสามขา

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร อากาศอํานวย 47030156 บ้านดงสาร



#### สพม. เขต  23 สกลนคร อากาศอํานวย 47032012 อากาศอํานวยศึกษา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร อากาศอํานวย 47032013 โพนงามศึกษา

#### สพม. เขต  23 สกลนคร อากาศอํานวย 47032014 ท่าสงครามวิทยา

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030080 บ้านคําตากล้า

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030081 บ้านหนองพอกน้อย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030082 บ้านหนองเหมือดเม่ียง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030089 บ้านนาแต้

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030087 บ้านหนองแสง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030088 บ้านดอนคํา

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030086 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030083 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030085 บ้านสันติสุขสระแก้ว

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030084 บ้านแสนสุขสามัคคี

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030090 แพดพิทยารัตน์

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030091 บ้านตาด

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030092 บ้านกุดจาน

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030093 บ้านดงบัง

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030094 บ้านดงอีด่อย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030095 บ้านหนองบัวสิม

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030096 บ้านนาถ่อน

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030097 บ้านเพีย

#### สพป.สกลนคร เขต 3สกลนคร คําตากล้า 47030098 บ้านท่างาม

#### สพม. เขต  23 สกลนคร คําตากล้า 47032002 คําตากล้าราชประชาสงเคราะห์

#### สพม. เขต  23 สกลนคร คําตากล้า 47032004 ศึกษาประชาสามัคคี

#### สพม. เขต  23 สกลนคร เจริญศิลป์ 47032015 เจริญศิลป์ศึกษา(โพธ์ิคําอนุสรณ์)

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010002 ชุมชนบ้านด่าน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010012 วัดอ่างทอง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010013 วัดทรายขาว

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010010 วัดทุ่งหวังใน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010011 บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010003 บ้านบ่ออิฐ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010008 วัดเกาะถํ้า

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010009 วัดแช่มอุทิศ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010001 วัดสามกอง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010016 บ้านบางดาน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010015 อนุบาลสงขลา

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010017 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน



#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010018 บ้านนํ้ากระจาย

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010019 บ้านดอนขี้เหล็ก

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010020 บ้านกลาง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010004 วัดท้ายยอ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010006 วัดแหลมพ้อ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90010014 วิเชียรชม

#### สพม. เขต  16 สงขลา เมืองสงขลา 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

#### สพม. เขต  16 สงขลา เมืองสงขลา 90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

#### สพม. เขต  16 สงขลา เมืองสงขลา 90012006 เกาะแต้วพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  16 สงขลา เมืองสงขลา 90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา เมืองสงขลา 90012007 สงขลาพัฒนาปัญญา

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010085 บ้านระโนต (ธัญเจริญ)

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010086 บ้านมหาการ - เฉียงพง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010087 วัดจาก

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010082 วัดหัวเค็ด

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010083 วัดบ้านใหม่

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010084 วัดมหาการ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010055 วัดเกษตรชลธี

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010070 วัดหัวป่า

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010069 ชุมชนวัดบ้านขาว

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010056 บ้านดอนแบก

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010068 วัดคูวา

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010050 วัดหัวคุ้ง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010058 บ้านมาบบัว

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010059 วัดศาลาหลวงบน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010060 ท่าบอนมิตรภาพท่ี 90

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010076 วัดตะพังหม้อ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010061 บ้านรับแพรก

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010091 บ้านหน้าทอง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010075 วัดปากแตระ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010078 วัดพังยาง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010079 วัดสามี

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010080 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010088 วัดเถรแก้ว

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010089 วัดใหญ่

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010090 วัดแจ้ง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010077 วัดหน้าเมือง



#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010092 วัดพังตรี

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010093 ชุมชนวัดสามบ่อ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010064 บ้านบ่อตรุ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010065 วัดเจดีย์งาม

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010066 วัดสีหยัง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010067 วัดประดู่

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010094 วัดสน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010052 วัดทุ่งสงวน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010053 วัดบางหรอด

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010054 บ้านแม่ใหญ่

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010051 บ้านมาบหัวทีง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010049 ราชประชานุเคราะห์ 11

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010071 วัดหัววัง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010073 วัดผักกูด

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010062 วัดคลองเป็ด

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010063 วัดศาลาหลวงล่าง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา ระโนด 90010074 บ้านขี้นาก

#### สพม. เขต  16 สงขลา ระโนด 90012012 ระโนดวิทยา

#### สพม. เขต  16 สงขลา ระโนด 90012008 ตะเครียะวิทยาคม

#### สพม. เขต  16 สงขลา ระโนด 90012009 ระโนด

#### สพม. เขต  16 สงขลา ระโนด 90012010 สามบ่อวิทยา

#### สพม. เขต  16 สงขลา ระโนด 90012011 คลองแดนวิทยา

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010038 วัดโพธ์ิกลาง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010039 วัดท่าหิน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010040 วัดห้วยลาด

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010044 ชุมชนบ้านบ่อประดู่

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010045 วัดจันทน์

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010043 วัดบ่อแดง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010042 บ้านวัดใหม่

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010032 บ้านจะท้ิงพระ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010031 ในเมือง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010028 วัดศรีไชย

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010029 วัดคูขุด

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010030 วัดแหลมวัง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010027 วัดธรรมประดิษฐ์

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010041 วัดผาสุกาวาส

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010033 บ้านพังเภา



#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010021 วัดกลาง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010022 วัดกระดังงา

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010047 วัดประเจียก

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010048 วัดสนามไชย

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010024 วัดโคกโพธ์ิ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010025 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพท่ี220

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010026 วัดประดู่หอม

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010046 วัดพังกก

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010037 บ้านชะแม

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010036 วัดดีหลวง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010035 สมเด็จเจ้าพะโคะ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010034 วัดนางเหล้า

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สทิงพระ 90010023 บ้านท่าคุระ

#### สพม. เขต  16 สงขลา สทิงพระ 90012002 สทิงพระวิทยา

#### สพม. เขต  16 สงขลา สทิงพระ 90012003 สทิงพระชนูปถัมภ์

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา กระแสสินธ์ุ 90010095 วัดโตนดด้วน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา กระแสสินธ์ุ 90010096 วัดทุ่งบัว

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา กระแสสินธ์ุ 90010097 วัดแหลมบ่อท่อ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา กระแสสินธ์ุ 90010098 วัดอ่าวบัว

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา กระแสสินธ์ุ 90010099 บ้านแหลมหาด

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา กระแสสินธ์ุ 90010100 ชุมชนวัดเชิงแส

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา กระแสสินธ์ุ 90010103 วัดกาหรํา

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา กระแสสินธ์ุ 90010104 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์)

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา กระแสสินธ์ุ 90010101 บ้านรัดปูน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา กระแสสินธ์ุ 90010102 บ้านโคกแห้ว

#### สพม. เขต  16 สงขลา กระแสสินธ์ุ 90012013 กระแสสินธ์ุวิทยา

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา นาหม่อม 90010111 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา นาหม่อม 90010114 วัดเนินพิจิตร

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา นาหม่อม 90010112 วัดนาหม่อม

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา นาหม่อม 90010113 วัดพรหมประดิษฐ์

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา นาหม่อม 90010109 บ้านควนจง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา นาหม่อม 90010110 วัดทุ่งโตนด

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา นาหม่อม 90010105 วัดแม่เปียะ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา นาหม่อม 90010108 วัดโพธาราม

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา นาหม่อม 90010106 บ้านต้นปริง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา นาหม่อม 90010107 บ้านนาทองสุก

#### สพม. เขต  16 สงขลา นาหม่อม 90012014 ธรรมโฆสิต



#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010143 วัดสถิตย์ชลธาร

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010144 วัดธรรมโฆษณ์

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010145 วัดโลกา

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010146 วัดบ่อปาบ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010122 วัดบ้านพร้าว

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010148 วัดบ่อทรัพย์

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010149 บ้านหัวเขา

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010147 บ้านเขาแดง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010121 วัดประตูไชย

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010116 วัดตาหลวงคง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010117 วัดเปรมศรัทธา

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010118 วัดเลียบ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010119 วัดบ่อสระวิทยาทาน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010123 วัดทํานบตางหน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010124 บ้านคลองท่าแตง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010140 วัดขนุน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010141 บ้านขนุน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010142 วัดวาส

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010139 วัดหนองหอย

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010138 วัดห้วยพุด

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010137 วัดป่าขวาง

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010120 วัดดีหลวงนอก

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010130 วัดป่าขาด

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010131 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010129 บ้านบางไหน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010127 บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27)

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010128 วัดบ่อทรายเจริญธรรม

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010115 วัดชะแล้

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010132 บ้านม่วงงาม

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010133 วัดมะขามคลาน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010134 วัดปะโอ

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010135 บ้านม่วงพุ่ม

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010136 วัดประตูเขียน

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010126 วัดบางเขียด

#### สพป.สงขลา เขต 1 สงขลา สิงหนคร 90010125 บ้านท่าแคง

#### สพม. เขต  16 สงขลา สิงหนคร 90012015 สงขลาวิทยาคม

#### สพม. เขต  16 สงขลา สิงหนคร 90012016 ชะแล้นิมิตวิทยา



#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020085 วัดควนเนียง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020080 บ้านไร่

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020083 วัดทุ่งลุงมิตรภาพท่ี 198

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020084 บ้านทุ่งจัง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020081 บ้านคลองปอม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020082 ทุ่งปรือพิทยาคม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020078 วัดเทพชุมนุม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020046 บ้านหน้าควนลัง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020073 บ้านทุ่งงาย

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020079 บ้านโปะหมอ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020048 เสนาณรงค์วิทยา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020049 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020050 บ้านคลองเปล

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020077 ชุมชนบ้านนํ้าน้อย

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020059 วัดเขากลอย

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020071 วัดพรุเตาะ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020076 วัดท่านางหอม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020060 วัดแม่เตย

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020075 ท่าจีนอุดมวิทยา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020061 วัดท่าข้าม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020062 วัดหินเกล้ียง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020074 วัดศีรษะคีรี

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020072 บ้านทุ่งใหญ่

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020040 วัดคลองแห

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020053 วัดดอน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020054 บ้านเกาะนก

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020055 บ้านควน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020056 วัดบางลึก

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020051 บ้านใต้

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020052 วัดชลธารประสิทธ์ิ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020036 บ้านทุ่งน้ํา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020037 บ้านหนองนายขุ้ย

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020038 บ้านเกาะหมี

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020042 วัดควนลังมิตรภาพท่ี 11

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020039 บ้านท่าไทร

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020058 วัดเจริญราษฏร์

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020041 วัดท่าแซ



#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020043 บ้านวังหรัง(ประสิทธ์ิอุปถัมภ์)

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020044 บ้านบางแฟบ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020045 บ้านบึงพิชัย

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020086 วัดโคกสมานคุณ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020064 วัดหูแร่

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020063 บ้านวังพา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020047 วัดม่วงค่อม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020057 บ้านฉลุง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020067 บ้านนาแสน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020068 บ้านทุ่งเลียบ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020069 บ้านท่าหมอไชย

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020070 บ้านหินผุด

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020065 บ้านทุ่งตําเสา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90020066 รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)

#### สพม. เขต  16 สงขลา หาดใหญ่ 90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย

#### สพม. เขต  16 สงขลา หาดใหญ่ 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

#### สพม. เขต  16 สงขลา หาดใหญ่ 90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

#### สพม. เขต  16 สงขลา หาดใหญ่ 90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์

#### สพม. เขต  16 สงขลา หาดใหญ่ 90022006 คูเต่าวิทยา

#### สพม. เขต  16 สงขลา หาดใหญ่ 90022007 หาดใหญ่พิทยาคม

#### สพม. เขต  16 สงขลา หาดใหญ่ 90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย 2

#### สพม. เขต  16 สงขลา หาดใหญ่ 90022009 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา หาดใหญ่ 90022011 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020025 วัดคูหาใน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020017 วัดไทรใหญ่

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020020 วัดจังโหลน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020018 ชุมชนบ้านโคกค่าย

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020019 บ้านไสท้อน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020005 บ้านห้วยสมบูรณ์

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020006 บ้านม่วง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020021 บ้านควนขัน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020022 บ้านกองอิฐ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020031 บ้านพรุพ้อ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020023 สํานักสงฆ์ศรีวิชัย

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020027 บ้านกําแพงเพชร

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020007 วัดทุ่งคา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020008 บ้านชายคลอง



#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020024 วัดเจริญภูผา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020028 บ้านลานควาย

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020026 บ้านทุ่งมะขาม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020029 บ้านท่ามะปราง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020009 บ้านปลายละหาน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020030 บ้านเนินนิมิต

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020011 ชุมชนบ้านนาสีทอง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020012 บ้านคลองก่ัว

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020013 บ้านเขาพระ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020032 บ้านควนสะตอ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020014 บ้านคลองเขาล้อน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020015 บ้านควนดินแดง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020016 บ้านนาลึก

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020010 บ้านทุ่งคมบาง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020001 บ้านเขารักเกียรติ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020002 บ้านห้วยโอน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020033 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020034 วัดรัตนวราราม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020003 บ้านควนนา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา รัตภูมิ 90020004 บ้านคลองต่อ

#### สพม. เขต  16 สงขลา รัตภูมิ 90022001 รัตภูมิวิทยา

#### สพม. เขต  16 สงขลา รัตภูมิ 90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020100 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020101 บ้านควนเนียง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020087 วัดโพธิธรรมาราม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020103 บ้านยางงาม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020104 บ้านควนเนียงใน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020105 บ้านหนองปลิง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020088 บ้านควนโส

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020109 บ้านห้วยลึก

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020089 บ้านบ่อหว้า

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020108 บ้านหัวปาบ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020090 บ้านกรอบ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020107 วัดท่าหยี

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020106 บ้านหัวไทร

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020091 วัดปากจ่า

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020092 วัดบางทีง



#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020093 บ้านบางเหรียง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020094 บ้านคลองคล้า

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020095 บ้านโคกเมือง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020096 บ้านเกาะใหญ่

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020097 บ้านคลองช้าง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020098 บ้านเกาะน้ํารอบ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา ควนเนียง 90020099 บ้านหน้าควน

#### สพม. เขต  16 สงขลา ควนเนียง 90022012 ควนเนียงวิทยา

#### สพม. เขต  16 สงขลา ควนเนียง 90022013 ปากจ่าวิทยา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020124 บ้านแม่ทอม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020117 บ้านบางกล่ํา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020118 วัดท่าเมรุ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020116 วัดท่าช้าง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020123 วัดนารังนก

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020119 วัดบางหยี

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020120 บ้านยวนยาง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020122 บ้านหนองม่วง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020110 บ้านโคกเมา

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020111 บ้านคลองนกกระทุง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020112 วัดเนินพิชัย

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020113 บ้านดินลาน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020114 บ้านป่ายาง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020115 บ้านยางงาม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา บางกล่ํา 90020121 บ้านหาร

#### สพม. เขต  16 สงขลา บางกล่ํา 90022014 บางกลํ่าวิทยา รัชมังคลาภิเษก

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020129 บ้านหน้าวัดโพธ์ิ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020128 บ้านคลองหอยโข่ง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020125 วัดเลียบ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020126 บ้านต้นส้าน

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020127 บ้านควนกบ

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020130 บ้านเก่าร้าง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020131 วัดโคกม่วง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020132 บ้านปลักคล้า

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020136 วัดปรางแก้ว

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020134 บ้านโคกพยอม

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020133 วัดโคกเหรียง

#### สพป.สงขลา เขต 2 สงขลา คลองหอยโข่ง 90020135 วัดบางศาลา



#### สพม. เขต  16 สงขลา คลองหอยโข่ง 90022015 รัตนพลวิทยา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030100 บ้านเทพา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030101 วัดเทพาไพโรจน์

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030102 บ้านพระพุทธ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030112 บ้านคลองประดู่

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030110 บ้านบ่อเตย

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030103 บ้านป่ากอ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030104 บ้านป่าโอน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030094 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030095 นิคมสร้างตนเองเทพา 2

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030096 นิคมสร้างตนเองเทพา 3

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030105 นิคมสร้างตนเองเทพา 4

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030097 บ้านหนองสาหร่าย

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030089 บ้านใหม่

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030090 บ้านควนหรัน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030091 บ้านนาจวก

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030099 บ้านพรุชิง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030092 บ้านกระอาน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030113 บ้านแม่ที

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030114 บ้านลําไพล

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030115 บ้านลําเปา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030116 บ้านทุ่งโพธ์ิ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030117 บ้านท่าไทร

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030118 วัดปริก

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030119 บ้านควนเจดีย์

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030120 ลําไพลราษฎร์อุทิศ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030121 บ้านควนหมาก

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030122 บ้านวังใหญ่

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030123 วัดคลองยอ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030084 บ้านพรุตู

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030085 บ้านบ่อน้ําส้ม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030086 วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพท่ี 149

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030087 บ้านโคกพยอม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030088 บ้านกรงอิตํา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030128 บ้านพรุหลุมพี

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030129 บ้านปากบางสะกอม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030130 บ้านสวรรค์



#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030124 บ้านม่วงถํ้า

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030125 วัดคงคาสวัสดิ์

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030126 บ้านแซะ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030127 บ้านเขาน้อย

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030106 บ้านคลองขุด

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030098 บ้านท่าม่วง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030093 บ้านโคกกอ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030107 บ้านตาแปด

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030108 บ้านควนตีหมุน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030109 บ้านตูหยง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา เทพา 90030111 บ้านเกาะแลหนัง

#### สพม. เขต  16 สงขลา เทพา 90032001 เทพา

#### สพม. เขต  16 สงขลา เทพา 90032006 เทพพิทยาภาณุมาศ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030039 บ้านนา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030048 บ้านสะกอม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030017 บ้านตล่ิงชัน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030047 บ้านปากบาง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030018 บ้านนนท์

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030019 บ้านสุเหร่า

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030045 บ้านเลียบ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030040 บ้านโคกม้า

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030046 บ้านบ่อโชน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030016 บ้านป่างาม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030026 ชุมชนบ้านนาทับ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030013 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพท่ี 222

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030027 บ้านท่าคลอง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030029 บ้านม้างอน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030014 ชุมชนบ้านทางควาย

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030028 บ้านปากบางนาทับ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030015 บ้านปากช่อง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030012 บ้านเขาจันทร์

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030001 วัดขุนตัดหวาย

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030037 ชุมชนวัดนํ้าขาว

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030010 บ้านแค

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030006 บ้านคูศักดิ์สิทธ์ิ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030011 บ้านคูนายสังข์

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030002 บ้านทุ่งนาเคียน



#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030009 บ้านทุ่งครก

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030036 บ้านคลองแงะ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030003 ชุมชนวัดควนมีด

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030044 วัดทุ่งพระ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030004 วัดช่องเขา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030043 บ้านป่าชิง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030005 บ้านควนหัวช้าง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030035 บ้านควนไม้ไผ่

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030049 ชุมชนสะพานไม้แก่น

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030020 บ้านช้างคลอด

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030021 บ้านท่าหมาก

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030041 บ้านลางา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030050 บ้านทรายขาว

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030022 บ้านสะพานหัก

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030038 บ้านน้ําเค็ม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030023 กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030024 เหมืองควนกรด

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030051 วัดเกษมรัตน์

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030030 วัดประจ่า

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030007 วัดนาปรือ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030031 บ้านเกาะทาก

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030042 วัดบ้านไร่

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030032 บ้านควนขี้แรด

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030008 บ้านโหนด

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030025 บ้านแพร้ว

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030033 บ้านหว้าหลัง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา จะนะ 90030034 บ้านนาหว้า

#### สพม. เขต  16 สงขลา จะนะ 90032002 จะนะวิทยา

#### สพม. เขต  16 สงขลา จะนะ 90032004 จะนะชนูปถัมภ์

#### สพม. เขต  16 สงขลา จะนะ 90032010 ไม้แก่นประชาอุทิศไม้แก่น

#### สพม. เขต  16 สงขลา จะนะ 90032011 จะโหนงพิทยาคม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030067 บ้านนาทวี

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030063 วัดท่าประดู่

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030068 บ้านทุ่งน้ําขาว

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030069 บ้านเคลียง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030064 วัดทุ่งข่า

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030065 บ้านพอบิด



#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030070 บ้านวังใหญ่ปลายรํา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030066 บ้านลําลอง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030058 ชุมชนวัดปลักชะเมา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030071 วัดนาหมอศรี

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030055 วัดลําพดจินดาราม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030059 บ้านวังบวบ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030072 บ้านโมย

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030056 บ้านลําชิง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030057 บ้านโต้นนท์

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030054 อายุรกิจโกศล

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030078 บ้านป่าเร็ด

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030079 บ้านนาปรัง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030053 บ้านเก่า

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030077 บ้านสม็อง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030076 บ้านคลองกวางเขาวัง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030080 ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030060 วัดวังไทร

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030081 บ้านสะพานเคียน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030061 บ้านกะทิง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030082 บ้านป็อง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030062 วัดบ้านลุ่ม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030074 บ้านพรุหวา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030075 บ้านประกอบ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030083 ประสิทธ์ิทวีสิน 2

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030073 ทองอยู่นุตกูล

#### สพม. เขต  16 สงขลา นาทวี 90032003 นาทวีวิทยาคม

#### สพม. เขต  16 สงขลา นาทวี 90032005 ทับช้างวิทยาคม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา นาทวี 90030197 ราชประชานุเคราะห์ 43

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030153 บ้านท่า

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030154 อุทยานอุทิศ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030155 บ้านควนหรัน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030156 บ้านเก่า

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030148 บ้านนาม่วง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030149 ชุมชนบ้านนากัน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030150 บ้านห้วยบอน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030157 สะบ้าย้อย

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030158 บ้านทําเนียบ



#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030159 บ้านบ่อทอง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030160 บ้านไร่

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030142 บ้านโคกตก

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030143 บ้านโคกสิเหรง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030161 บ้านปลักบ่อ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030144 บ้านฉลุง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030131 บ้านทุ่งไพล

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030136 บ้านคูหา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030145 บ้านตะเคียนทอง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030137 บ้านล่องควน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030138 บ้านทับยาง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030132 บ้านถํ้าตลอด

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030133 มหิดล

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030134 บ้านทัพหลวง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030135 บ้านห้วยเต่า

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030139 บ้านคอลอมุดอ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030140 บ้านมุนี

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030146 บ้านเมาะลาแต

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030141 บ้านนาจะแหน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030147 บ้านสุโสะ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030151 ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะบ้าย้อย 90030152 บ้านบาโหย

#### สพม. เขต  16 สงขลา สะบ้าย้อย 90032012 สะบ้าย้อยวิทยา

#### สพม. เขต  16 สงขลา สะบ้าย้อย 90032007 เขาแดงกุศลวิทยา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030169 วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030167 บ่อเกดวิจิตรวิทยา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030179 บ้านท่าข่อย

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030180 บ้านไร่

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030181 ชุมชนบ้านปาดัง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030168 ชาติตระการโกศล

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030182 สมาคมไทยผลิตยา 2

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030177 สังวาลย์วิท ๒

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030178 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030183 บ้านพังลา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030184 บ้านระตะ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030185 บ้านคลองแงะ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030162 วัดเขามีเกียรติ



#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030163 บ้านสํานักหว้า

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030164 ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030186 วัดม่วงก็อง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030165 บ้านท่าโพธ์ิ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030166 วัดสองพี่น้อง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030187 วัดศรีวิเทศสังฆาราม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030188 บ้านพรุเตียว

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030189 บ้านสํานักขาม

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030192 บ้านน้ําลัด

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030193 บ้านม่วง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030194 วัดห้วยคู

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030195 บ้านเกาะค่าง

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030190 บ้านหนํ่าฮั้ว

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030196 บ้านควนตานี

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030191 บ้านทับโกบ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030175 บ้านหัวถนน

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030176 บ้านยางเกาะ

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030170 บ้านปริกใต้

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030171 บ้านตะเคียนเภา

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030172 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030173 บ้านใหม่

#### สพป.สงขลา เขต 3 สงขลา สะเดา 90030174 บ้านควนเสม็ด

#### สพม. เขต  16 สงขลา สะเดา 90032013 สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

#### สพม. เขต  16 สงขลา สะเดา 90032008 กอบกุลวิทยาคม

#### สพม. เขต  16 สงขลา สะเดา 90032009 ปาดังติณสูลานนท์

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010029 อนุบาลเมืองสตูล

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010027 บ้านโคกประดู่

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010028 บ้านกุบังจามัง

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010026 บ้านทุ่ง

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010020 ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธ์ิ)

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010018 บ้านใหม่

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010025 บ้านปาเต๊ะ

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010038 บ้านควน

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010001 บ้านเกตรี

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010036 บ้านกาเนะ

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010037 บ้านทุ่งวิมาน

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010035 บ้านกาลูบี



#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010008 วัดหน้าเมือง

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010009 บ้านท่าจีน

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010002 บ้านวังพะเนียด

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010010 บ้านนาแค

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010041 อนุบาลสตูล

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010011 บ้านคลองขุด

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010012 บ้านเขาจีน

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010013 บ้านไทรงาม

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010014 บ้านท่าหิน

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010015 บ้านนาลาน

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010016 บ้านควนขัน

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010021 บ้านเจ๊ะบิลัง

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010031 บ้านหาดทรายยาว

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010030 บ้านตันหยงโป

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010022 บ้านฉลุง

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010017 บ้านเนินสูง

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010023 บ้านกาลันยีตัน

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010024 บ้านบันนังปุเลา

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010032 บ้านตํามะลังเหนือ

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010033 บ้านตํามะลังใต้

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010040 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010039 บ้านเกาะยาว

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010003 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010004 บ้านตันหยงกลิง

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010005 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010006 บ้านเกาะอาดัง

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91010007 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย

#### สพม. เขต  16 สตูล เมืองสตูล 91012007 สตูลวิทยา

#### สพม. เขต  16 สตูล เมืองสตูล 91012012 พิมานพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  16 สตูล เมืองสตูล 91012001 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

#### สพป.สตูล สตูล เมืองสตูล 91013001 ราชประชานุเคราะห์ 42

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010093 อนุบาลละงู

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010094 บ้านไสใหญ่

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010095 บ้านปิใหญ่

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010124 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010125 บ้านคลองนํ้าเค็ม

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010096 บ้านโกตา



#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010126 บ้านห้วยไทร

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010122 บ้านห้วยมะพร้าว

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010097 บ้านปากปิง

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010127 บ้านปากละงู

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010128 บ้านในเมือง

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010123 บ้านเกาะยวน

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010129 บ้านปากบาง

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010130 บ้านท่าชะมวง

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010131 บ้านบากันโต๊ะทิด

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010119 บ้านโคกพะยอม

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010121 บ้านนาพญา

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010104 บ้านบ่อหิน

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010105 บ้านดาหลํา

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010112 บ้านหัวควน

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010108 บ้านนางแก้ว

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010109 บ้านทุ่งไหม้

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010110 บ้านหนองหอยโข่ง

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010111 บ้านวังสายทอง

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010106 บ้านนาข่า

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010107 บ้านหาญ

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010113 บ้านตะโละใส

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010114 บ้านปากบารา

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010120 บ้านลาหงา

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010115 บ้านบ่อเจ็ดลูก

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010116 บ้านท่ายาง

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010117 บ้านท่าพยอม

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010118 บ้านเกาะบูโหลน

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010133 บ้านบุโบย

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010134 บ้านสนกลาง

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010135 บ้านตันหยงละไน้

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010136 บ้านกาแบง

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010132 บ้านสุไหงมูโซ๊ะ

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010098 บ้านป่าฝาง

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010099 บ้านท่าแลหลา

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010100 บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพท่ี 114

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010101 บ้านอุไร

#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010102 บ้านตูแตหรํา



#### สพป.สตูล สตูล ละงู 91010103 บ้านควนฟ้าแลบ

#### สพม. เขต  16 สตูล ละงู 91012004 กําแพงวิทยา

#### สพม. เขต  16 สตูล ละงู 91012010 ละงูพิทยาคม

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010066 บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพท่ี 49

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010067 บ้านค่ายรวมมิตร

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010068 บ้านทุ่งตําเสา ชูสินอุปถัมภ์

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010069 บ้านนํ้าร้อน

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010064 บ้านโตนปาหนัน

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010065 บ้านหัวกาหมิง

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010063 บ้านนํ้าหรา

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010055 อนุบาลควนกาหลง

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010056 นิคมซอย 10

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010057 บ้านเหนือคลอง

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010058 บ้านเขาใคร

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010059 บ้านควนล่อน

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010060 บ้านห้วยนํ้าดํา

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010061 บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010070 นิคมพัฒนาภาคใต้ 2

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010071 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010072 บ้านอุได

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010073 นิคมพัฒนาผัง 120

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010062 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1

#### สพป.สตูล สตูล ควนกาหลง 91010074 นิคมพัฒนาผัง 42

#### สพม. เขต  16 สตูล ควนกาหลง 91012003 ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010142 อนุบาลทุ่งหว้า

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010143 วัดชมพูนิมิต

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010154 บ้านทุ่งดินลุ่ม

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010144 บ้านคีรีวง

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010145 บ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010153 วรรธนะสาร

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010152 บ้านป่าแก่บ่อหิน

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010146 บ้านนาทอน

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010148 บ้านวังตง

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010149 บ้านท่าศิลา

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010150 บ้านบารายี

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010151 บ้านช่องไทร

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010147 บ้านท่าข้ามควาย



#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010137 บ้านขอนคลาน

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010138 บ้านราไว

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010139 บ้านทุ่งบุหลัง

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010140 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ

#### สพป.สตูล สตูล ทุ่งหว้า 91010141 บ้านมะหงัง

#### สพม. เขต  16 สตูล ทุ่งหว้า 91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์

#### สพม. เขต  16 สตูล ทุ่งหว้า 91012011 ท่าศิลาบํารุงราษฎร์

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010042 อนุบาลควนโดน

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010052 บ้านย่านซ่ือ มิตรภาพ 147

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010043 บ้านดูสน

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010051 บ้านปันจอร์

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010044 บ้านบูเกตยามู

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010045 บ้านถ้ําทะลุ

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010046 บ้านควนโต๊ะเหลง

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010047 บ้านควนสตอ

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010048 บ้านกุบังปะโหลด

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010049 บ้านทุ่งพัฒนา

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010050 บ้านทางงอ

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010053 บ้านวังประจัน

#### สพป.สตูล สตูล ควนโดน 91010054 บ้านทุ่งมะปรัง

#### สพม. เขต  16 สตูล ควนโดน 91012008 ควนโดนวิทยา

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010075 บ้านท่าแพ

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010076 อนุบาลท่าแพ

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010077 บ้านสายควน

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010078 บ้านท่านํ้าเค็มใต้

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010081 บ้านปลักหว้า

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010079 บ้านนาแก้ว

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010086 บ้านควนเก

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010085 บ้านแป-ระเหนือ

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010080 บ้านแป-ระใต้

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010082 บ้านวังปริง

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010084 บ้านสวนเทศ

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010083 บ้านไร่

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010087 บ้านสาคร

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010088 บ้านสาครเหนือ

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010089 บ้านทางยาง

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010090 บ้านทุ่งริ้น



#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010091 สมาคมเลขานุการสตรี 3

#### สพป.สตูล สตูล ท่าแพ 91010092 บ้านคลองสองปาก

#### สพม. เขต  16 สตูล ท่าแพ 91012002 ท่าแพผดุงวิทย์

#### สพม. เขต  16 สตูล ท่าแพ 91012009 สาครพิทยาคาร

#### สพป.สตูล สตูล มะนัง 91010160 ผังปาล์ม 1

#### สพป.สตูล สตูล มะนัง 91010161 ผังปาล์ม 2

#### สพป.สตูล สตูล มะนัง 91010162 ผังปาล์ม 4

#### สพป.สตูล สตูล มะนัง 91010163 ผังปาล์ม 7

#### สพป.สตูล สตูล มะนัง 91010164 บ้านมะนัง

#### สพป.สตูล สตูล มะนัง 91010165 บ้านป่าพน

#### สพป.สตูล สตูล มะนัง 91010155 อนุบาลมะนัง

#### สพป.สตูล สตูล มะนัง 91010158 นิคมพัฒนาผัง 20

#### สพป.สตูล สตูล มะนัง 91010159 บ้านวังพระเคียน

#### สพป.สตูล สตูล มะนัง 91010166 ผังปาล์ม 3

#### สพม. เขต  16 สตูล มะนัง 91012006 ปาล์มพัฒนวิทย์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010020 พร้านีลวัชระ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010021 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010006 วัดบางนางเกรง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010007 วัดสุขกร

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010005 วัดบางด้วน

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010014 นิลรัตน์อนุสรณ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010015 วัดบางโปรง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010026 วัดด่านสําโรง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010027 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010028 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010004 คลองสําโรง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010019 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010018 วัดไตรสามัคคี

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010016 คลองมหาวงก์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010022 วัดแพรกษา

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010023 นาคดีอนุสรณ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010024 คลองใหม่

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010025 วัดคลองเก้า

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010017 คลองบางปิ้ง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010001 วัดราษฎร์โพธ์ิทอง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010002 คลองแสนสุข

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010011 พิบูลประชาบาล



#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010009 คลองบางปู

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010010 ชุมชนวัดราษฎร์บํารุง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010008 คลองเสาธง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010012 วัดตําหรุ มิตรภาพท่ี 65

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010003 บ้านคลองหลวง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11010013 เอ่ียมสุรีย์

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11012001 สมุทรปราการ

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11012002 สตรีสมุทรปราการ

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11012003 มัธยมด่านสําโรง

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010055 วัดมหาวงษ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010048 วัดบางหญ้าแพรก

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010058 วัดสวนส้ม

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010056 วัดสําโรงเหนือ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010057 วัดปุณหังสนาวาส

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010054 วัดโยธินประดิษฐ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010053 วัดบางหัวเสือ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010052 วัดบางฝ้าย

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010029 วัดคันลัด

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010047 วัดบางขม้ิน

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010030 วัดป่าเกด

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010049 วัดท้องคุ้ง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010050 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010051 วัดแหลม

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010034 พลอยจาตุรจินดา

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010039 วัดชมนิมิตร

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010040 บ้านบางจาก

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010038 อนุบาลสุขสวัสดิ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010035 วัดครุนอก

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010036 วัดครุใน

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010043 วัดกลาง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010044 วัดรวก

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010045 วัดบางกะเจ้ากลาง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010033 วัดราษฎร์รังสรรค์



#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010046 วัดกองแก้ว

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010031 วัดบางกระสอบ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010032 วัดบางกอบัว

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010041 วัดบางนํ้าผ้ึงใน

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระประแดง 11010042 วัดบางนํ้าผ้ึงนอก

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ พระประแดง 11012008 วัดทรงธรรม

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ พระประแดง 11012011 วิสุทธิกษัตรี

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ พระประแดง 11012009 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ พระประแดง 11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010059 ชุมชนวัดสาขลา

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010060 วัดศรีคงคาราม

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010066 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010075 บ้านขุนสมุทร

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010067 วัดคลองมอญ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010061 บ้านขุนสมุทรไทย

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010073 วัดแหลมฟ้าผ่า

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010062 วัดคู่สร้าง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010063 คลองนาเกลือน้อย

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010064 วัดใหญ่

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010065 วัดแค

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010071 วัดไตรมิตรวราราม

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010072 ป้อมพระจุลจอมเกล้า

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010069 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11010068 คลองสองพี่น้อง

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020054 วัดบางพลีใหญ่กลาง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020055 วัดบางพลีใหญ่ใน

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020039 วัดหนามแดง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020050 คลองบางแก้ว

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020051 คลองบางกระบือ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020037 คลองปลัดเปรียง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020052 ธนสิทธ์ิอนุสรณ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020038 วัดสลุด

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020053 เตรียมปริญญานุสรณ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020056 วัดก่ิงแก้ว



#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020041 วัดบางโฉลงใน

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020057 คลองลาดกระบัง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020058 เทวะคลองตรง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020059 พรหมพิกุลทอง

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ บางพลี 11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020042 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020043 คลองบางนํ้าจืด

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020044 วัดราษฎร์บูรณะ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020045 คลองบางกะอ่ี

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020046 คลองบางกะสี

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020048 สุเหร่าบางกะสี

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020049 วัดราษฎร์นิยมธรรม

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020040 วัดบางโฉลงนอก

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางพลี 11020047 สุเหร่าบางปลา

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ บางพลี 11022005 บางพลีราษฎร์บํารุง

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ บางพลี 11022006 พูลเจริญวิทยาคม

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ บางพลี 11022007 ราชวินิตบางแก้ว

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ บางพลี 11022008 บางแก้วประชาสรรค์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020036 วัดเปร็งราษฎร์บํารุง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020010 วัดนิยมยาตรา

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020024 วัดนาคราช

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020012 คลองกระแซงเตย

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020011 ตลาดคลองสวน

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020013 คลองพระยานาคราช

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020025 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020014 วัดสุคันธาวาส

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020015 วัดคอลาด

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020016 คลองหลุมลึก

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020035 วัดกาหลง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020033 ตลาดปากคลองเจ้า

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020017 คลองสะบัดจาก

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020018 ปากคลองชวดใหญ่

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020032 ชุมชนวัดบ้านระกาศ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020022 วัดบางพลีน้อย

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020031 วัดบางนางเพ็ง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020008 วัดปานประสิทธาราม

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020029 ตลาดบางพลีน้อย



#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020030 คลองบ้านระกาศ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020023 วัดเกาะแก้ว

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020003 วัดมงคลโคธาวาส

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020028 วัดบางเพรียง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020004 วัดสร่างโศก

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020005 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020006 วัดสีล้ง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020007 ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020027 วัดลาดหวาย

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020019 วัดบางบ่อ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020026 วัดโคธาราม

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020020 อนุบาลชุมชนบางบ่อ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020009 บ้านท้องคุ้ง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020021 คลองกันยา

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020001 สุเหร่าคลองใหม่

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางบ่อ 11020002 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ บางบ่อ 11022001 บางบ่อวิทยาคม

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ บางบ่อ 11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ บางบ่อ 11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ บางบ่อ 11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020061 ละมูลรอดศิริ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020062 วัดบัวโรย

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020063 วัดเสาธงกลาง

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020072 วัดจรเข้ใหญ่

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020071 ปากคลองมอญ

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020073 วัดศรีวารีน้อย

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020070 วัดหัวคู้

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020064 วัดเสาธงนอก

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020065 วัดมงคลนิมิตร

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020066 สุเหร่าบ้านไร่

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020067 เคหะบางพลี (10 ปี สปช.)

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020068 รัตนโกสินทร์ 9

#### สพป.สมุทรปราการ เขต สมุทรปราการ บางเสาธง 11020069 คลองเจริญราษฎร์

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ บางเสาธง 11022009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

#### สพม. เขต   6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ 11012015 ปทุมคงคาสมุทรปราการ

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010036 วัดปากสมุทรสาขาบ้านคลองสองร่อง



#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010020 บ้านฉู่ฉี่

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010010 บ้านบางบ่อ

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010018 วัดศรัทธาธรรม

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010002 วัดคลองโคน

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010003 วัดธรรมประสิทธ์ิ

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010013 วัดบางขันแตก(บําเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010027 เมืองสมุทรสงคราม

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบํารุงวิทย์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010008 วัดลาดเป้ง

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010032 วัดสวนแก้ว

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010033 บ้านเขตเมือง

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010006 บ้านคลองบางกก

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010034 บ้านตะวันจาก

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010035 บ้านลาดใหญ่

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010022 วัดจันทร์เจริญสุข

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75010024 วัดโรงธรรม(มิตรภาพท่ี 70)

#### สพม. เขต  10 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75012001 ศรัทธาสมุทร

#### สพม. เขต  10 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75012002 ถาวรานุกูล

#### สพม. เขต  10 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 75012003 ท้ายหาด

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010061 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010038 อนุบาลบางคนที(วัดเกาะใหญ่เล้ียงล้อมอนุกูล)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล)



#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรัตน์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อํารุง)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010045 วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010040 วัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010042 บ้านรางห้าตําลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010058 บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บางคนที 75010043 ศาลจ้าวอาม้า

#### สพม. เขต  10 สมุทรสงคราม บางคนที 75012005 สกลวิสุทธิ

#### สพม. เขต  10 สมุทรสงคราม บางคนที 75012004 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010082 บ้านดอนจ่ัน(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010081 บ้านต้นลําแพน

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010075 วัดส่ีแยกราษฎร์บํารุง

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบํารุง)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010063 วัดปากนํ้า(อมรวิมลจันทร์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010078 บ้านคลองสมบูรณ์

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010084 จตุวัฎมหาราชานุสรณ์

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010079 บ้านแพรกหนามแดง

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010070 วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010071 วัดช้างเผือก(วัฒนคชาราษฎร์ศึกษา)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010065 วัดเทพประสิทธ์ิคณาวาส(ฉ่ําบุญรอดชนูทิศ)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)



#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010088 วัดบางนางล่ีใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010073 บ้านบางนางล่ี(กมลราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)

#### สพป.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อัมพวา 75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)

#### สพม. เขต  10 สมุทรสงคราม อัมพวา 75012006 อัมพวันวิทยาลัย

#### สพม. เขต  10 สมุทรสงคราม อัมพวา 75012007 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

#### สพม. เขต  10 สมุทรสงคราม อัมพวา 75012008 เทพสุวรรณชาญวิทยา

#### สพม. เขต  10 สมุทรสงคราม อัมพวา 75012009 วัดแก้วเจริญอํานวยวิทย์

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010024 วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010025 บ้านบางปิ้ง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010020 วัดคลองครุ

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010017 บ้านท่าทราย

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010018 วัดศรีเมือง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010016 วัดใหญ่จอมปราสาท

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010058 อนุบาลสมุทรสาคร

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010026 เทพนรรัตน์

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010042 วัดบางหญ้าแพรก

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010043 สมุทรมณีรัตน์

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010014 วัดชีผ้าขาว

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010015 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010028 วัดเจริญสุขาราม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010029 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010052 วัดกระซ้าขาว

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010056 เอกชัย

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010044 วัดบางปลา

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010045 บ้านอ้อมโรงหีบ

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010046 วัดพันธุวงษ์

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010047 วัดศิริมงคล

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010048 วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010013 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010019 บ้านยกกระบัตร

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010057 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010040 วัดสามัคคีศรัทธาราม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010041 วัดศรีสุทธาราม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010010 สหกรณ์นิคมเกลือ

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010053 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010054 บ้านโคก



#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010007 บ้านสันดาบ

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010009 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพท่ี 95

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010004 วัดราษฎร์รังสรรค์

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010038 บ้านบางน้ําจืด

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010039 วัดโพธ์ิแจ้

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010037 บ้านหนองหาดใหญ่

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010005 วัดโสภณาราม(ปล่ังร่วมราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010006 วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010055 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010033 เมืองสมุทรสาคร

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010034 วัดบางพลี

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010036 วัดเกตุมดีศรีวราราม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010001 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010002 วัดนาขวาง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010003 บ้านชายทะเลกาหลง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010021 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010022 วัดปัจจันตาราม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010023 วัดราษฎร์ธรรมาราม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010049 วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010050 วัดใต้บ้านบ่อ

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010051 วัดบางขุด

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010012 วัดน่วมกานนท์

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010030 วัดบางกระเจ้า

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010031 วัดวิสุทธาราม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010027 วัดศรีวนาราม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010035 วัดบางนํ้าวน(รอดพิทยาคม)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74010032 บ้านคลองซ่ือ

#### สพม. เขต  10 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย

#### สพม. เขต  10 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74012002 สมุทรสาครบูรณะ

#### สพม. เขต  10 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร

#### สพม. เขต  10 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010078 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010077 บ้านคลองแค

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010066 วัดนางสาว

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010060 วัดราษฎร์บํารุง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010069 วัดท่าเสา

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010067 บ้านท้องคุ้ง



#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010068 บ้านปลายคลองน้อย

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010073 บ้านสวนหลวง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010074 วัดใหม่หนองพะอง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010064 วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010061 บ้านแครายเกษตรพันธ์ุพิทยาคาร

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010062 วัดสุวรรณรัตนาราม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010059 บ้านคลองกระทุ่มแบน

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010063 บ้านดอนไก่ดี

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010070 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010071 วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010072 วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010075 วัดหนองนกไข่

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74010076 วังนกไข่

#### สพม. เขต  10 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74012006 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)

#### สพม. เขต  10 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74012008 กุศลวิทยา

#### สพม. เขต  10 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010011 วัดชัยมงคล

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010098 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010099 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010088 วัดโรงเข้

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010089 หลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฏ์

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010090 วัดธรรมโชติ

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010091 บ้านโรงเข้

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010103 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010104 บ้านวังจรเข้

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010105 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010096 วัดหนองบัว

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010095 วัดดอนโฆสิตาราม

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010087 ทํานบแพ้ว

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010085 วัดยกกระบัตร

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010084 ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010079 วัดคลองตันราษฎร์บํารุง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010081 บ้านรางสายบัว

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010080 บ้านคลองตัน

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010102 วัดหลักสองราษฎร์บํารุง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010101 วัดกระโจมทอง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010082 วัดเจ็ดริ้ว



#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010083 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010092 วัดสวนส้ม(ช่ืนสินอนุสรณ์)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010093 บ้านดําเนินสะดวก(กิมล้ีมณีฉาย)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010094 บ้านคลองสําโรง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010107 วัดสุนทรสถิต(สามัคคีวิทยาคม)

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010108 วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010109 บ้านคลองหลวง

#### สพป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74010106 บ้านเจริญสุข

#### สพม. เขต  10 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์

#### สพม. เขต  10 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74012010 หลักสองส่งเสริมวิทยา

#### สพม. เขต  10 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74012011 วัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

#### สพม. เขต  10 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010010 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์2)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010018 วัดเขาจําปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010019 วัดโคกหนามแท่ง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010020 วัดพระพุทธฉาย

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010021 วัดหนองยาวใต้

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010023 วัดหนองยาวสูง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010013 อนุบาลศาลาแดง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010017 บ้านป่าไม้พระฉาย

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010001 วัดกุดนกเปล้า

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010002 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010003 วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010008 วัดบ้านกล้วย

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010011 วัดสุวรรณคีรี

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010006 วัดหนองบัว

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010007 วัดห้วยล่ี

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010014 ชุมชนวัดหนองโนใต้

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010004 วัดถนนเหล็ก

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010016 วัดนาร่อง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010015 วัดป๊อกแป๊ก

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010022 วัดหนองเขื่อนช้าง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010005 วัดป่าสัก

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เมืองสระบุรี 19010012 อนุบาลสระบุรี

#### สพม. เขต   4 สระบุรี เมืองสระบุรี 19012004 สระบุรีวิทยาคม

#### สพม. เขต   4 สระบุรี เมืองสระบุรี 19012003 สวนกุหลาบวิทยาลัย  สระบุรี

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010033 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์



#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010028 วัดหนองกะธาตุ

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010031 วัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010032 วัดหนองทางบุญ

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010029 วัดหนองสองห้อง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010030 วัดอู่ตะเภา

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010024 วัดไก่เส่า(พันธ์ุพิทยาคาร)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010025 วัดบ้านใหม่

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010034 วัดหนองกีบม้า

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010037 วัดหนองสีดา

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010026 วัดเขาดิน

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองแซง 19010039 วัดหนองหัวโพ

#### สพม. เขต   4 สระบุรี หนองแซง 19012008 หนองแซงวิทยา

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010043 โคกมะขามจ่ันเสือสามัคคี

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010044 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010040 วัดโคกใหญ่

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010052 วัดมะขามเรียง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010042 วัดโพธ์ิทอง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010041 วัดหนองนางปุ๋ย

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010051 วัดหนองพันเรือ(สํานักงานสลากกินแบ่งสมทบ 167)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010050 อนุบาลบ้านหมอ "พัฒนราษฎร์"

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010053 วัดโคกงาม

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010054 วัดบ่อพระอินทร์

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010055 วัดปัญจาภิรมย์

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010045 วัดสารภี

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010046 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพท่ี 188

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010056 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010047 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010060 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010059 วัดโคกเสลา

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010048 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010049 วัดม่วงน้อย

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010057 วัดราษฎร์บํารุง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี บ้านหมอ 19010058 วัดหนองคล้า(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

#### สพม. เขต   4 สระบุรี บ้านหมอ 19012007 บ้านหมอ(พัฒนานุกูล)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010105 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010106 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010115 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)



#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010107 วัดบ้านยาง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010110 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010114 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010117 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010112 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010113 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010116 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010118 อนุบาลเสาไห้

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010119 บ้านเขาดินใต้

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010120 บ้านม่วงฝ้าย

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010109 บ้านสันประดู่(คําประชานุสรณ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010121 บ้านหนองกะเบา

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010122 วัดบําเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010111 วัดโพธ์ิ(นาควิทยานุสรณ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เสาไห้ 19010123 วัดห้วยหวาย

#### สพม. เขต   4 สระบุรี เสาไห้ 19012009 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

#### สพม. เขต   4 สระบุรี เสาไห้ 19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010080 บ้านเขาพลัด

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010093 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010081 วัดเขาวง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010092 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010101 วัดบ้านโพธ์ิ (มิตรภาพท่ี 132)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010102 วัดศรีจอมทอง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010104 วัดหนองสุทธะ

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010083 ธารเกษม

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010096 นิคมสงเคราะห์ 2

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010082 บ้านซับชะอม

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010097 บ้านธารทองแดง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010095 บ้านหนองใหญ่

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010078 อนุบาลวัดพระพุทธบาท

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010079 พระพุทธบาท

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010087 บ้านซับครก

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010088 บ้านสระลําใย

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010091 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010085 วัดตรีบุญญาราม

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010089 วัดนายาว(สํานักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010086 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)



#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010084 บ้านพุซาง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010090 ท้ายพิกุล(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010098 วัดตาลเส้ียน(สีมาราษฎร์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010099 วัดส้มป่อย

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010100 วัดหนองจิก

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี พระพุทธบาท 19010094 บ้านเขาเล้ียว

#### สพม. เขต   4 สระบุรี พระพุทธบาท 19012001 สุธีวิทยา

#### สพม. เขต   4 สระบุรี พระพุทธบาท 19012006 พระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองโดน 19010071 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองโดน 19010070 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองโดน 19010069 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองโดน 19010072 วัดหัวถนน

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองโดน 19010073 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี หนองโดน 19010077 อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

#### สพม. เขต   4 สระบุรี หนองโดน 19012005 หนองโดนวิทยา

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี ดอนพุด 19010062 วัดโคกโพธ์ิ(โอภาสราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี ดอนพุด 19010066 วัดช้าง

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี ดอนพุด 19010063 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี ดอนพุด 19010064 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี ดอนพุด 19010067 วัดบ้านรี

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี ดอนพุด 19010065 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล)

#### สพม. เขต   4 สระบุรี ดอนพุด 19012002 ดอนพุดวิทยา

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010138 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010139 บ้านคุ้งเขาเขียว (สําเภาราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010137 บ้านหนองจาน

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010132 วัดพุแค

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010133 วัดวังเลน

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010134 วัดหนองหว้า

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010136 หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010131 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพท่ี 213

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010140 วัดป่าคา

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010125 วัดมงคล

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010126 วัดลาดเขาปูน

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010142 วัดสาธุประชาสรรค์

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010141 วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์ 3)

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010135 วัดใหม่สามัคคีธรรม

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010130 วัดท่าวัว



#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010129 วัดแพะโคก

#### สพป.สระบุรี เขต 1 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19010127 วัดสุนันทาราม

#### สพม. เขต   4 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ 19012011 เทพศิรินทร์ พุแค

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020001 ชุมชนวัดบํารุงธรรม

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020002 วัดกะเหรี่ยงคอม้า

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020028 วัดท่ามะปราง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020003 วัดบึงไม้

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020026 วัดโป่งมงคล

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020041 วัดศรัทธาเรืองศรี

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020004 วัดสุนทริกาวาส

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020019 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020020 อนุบาลทับกวาง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020013 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020014 บ้านซับบอน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020016 บ้านหนองผักบุ้ง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020017 วัดป่าไผ่

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020027 วัดโป่งก้อนเส้า

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020031 บ้านช่อง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020021 วัดท่าคล้อ

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020025 วัดท่าสีโพธ์ิเหนือ

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020029 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020030 บ้านป่าวังกวาง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020024 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020042 บ้านผังสามัคคี

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020043 บ้านหินซ้อน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020011 วัดขอนหอม

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020010 วัดตาลเดี่ยว

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020012 วัดเตาปูน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020032 วัดบ่อโศรก

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020033 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพท่ี 69

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020035 วัดสองคอนกลาง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020022 วัดถ้ําเต่า

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020036 บ้านหนองสองห้อง?

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020037 วัดเขาลาดวนาราม

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020005 วัดโคกกรุง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020006 วัดชําผักแพว

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020009 วัดนาบุญ



#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020007 วัดบ้านดง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020038 วัดบุรีการาม

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020039 วัดหนองนํ้าเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020040 วัดห้วยคงคาวราวาส

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี แก่งคอย 19020008 บ้านโคกสะอาด

#### สพม. เขต   4 สระบุรี แก่งคอย 19022001 แก่งคอย

#### สพม. เขต   4 สระบุรี แก่งคอย 19022004 สองคอนวิทยาคม

#### สพม. เขต   4 สระบุรี แก่งคอย 19022006 บ้านท่ามะปรางวิทยา

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020046 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020058 วัดโคกกลาง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020047 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020057 วัดโพนทอง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020049 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020054 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020055 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020050 ชุมชนวัดไทยงาม

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020051 วัดหนองจอกใหญ่

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020052 วัดหนองผักชี

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020062 วัดหนองตาเดี้ยง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020053 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020085 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020083 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์1

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020079 วัดบ้านลาด

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020063 วัดหนองตะเฆ่

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020070 วัดหนองปลาหมอ

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020061 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020069 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020071 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020059 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020056 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020072 วัดหนองปลิง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020073 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020060 วัดหนองอ่างทอง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020074 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020045 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธ์ิ)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020075 วัดคลองห้า

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020076 วัดราษฎร์บํารุง



#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020077 วัดลําบัว

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020078 วัดหนองโรง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020066 วัดบ้านจาน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020067 วัดหนองครก

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020080 วัดห้วยขม้ิน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020081 วัดห้วยทองหลาง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020082 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020064 วัดบ้านไผ่

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี หนองแค 19020065 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

#### สพม. เขต   4 สระบุรี หนองแค 19022002 หนองแค

#### สพม. เขต   4 สระบุรี หนองแค 19022005 คชสิทธ์ิกิตติคุณวิทยาคม

#### สพม. เขต   4 สระบุรี หนองแค 19022007 หินกองวิทยาคม

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020086 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020091 บ้านราษฎร์เจริญ

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020087 วัดเขาแก้วมุขดาราม

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020092 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020093 วัดเจริญธรรม

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020094 วัดศรีสัจจาวาส

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020088 วัดสมานมิตรมงคล

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020089 วัดหนองไทร

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020098 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020099 วัดเกาะเซิงหวาย

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020090 วัดคลองยาง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020095 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020096 วัดบ้านดอน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020104 วัดหนองโพธ์ิ

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020097 วัดหนองตาบุญ

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020105 อนุบาลวิหารแดง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020100 บ้านบางกง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020106 บ้านหัวถนน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020107 วัดคลองใหม่

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020102 วัดบ้านลํา(บ้านลําวิทยาคาร)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020103 วัดสหกรณ์รังสรรค์

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020108 วัดสร้างบุญ

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020101 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วิหารแดง 19020109 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

#### สพม. เขต   4 สระบุรี วิหารแดง 19022003 ประเทียบวิทยาทาน



#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020138 บ้านคลองไทร

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020114 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020125 บ้านหนองโป่ง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020136 บ้านหนองผักหนอก

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020117 บ้านหลังเขา

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020137 วัดสวนทองรวมมิตร

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020116 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020128 บ้านเขานมนาง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020129 บ้านคลองม่วงเหนือ

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020130 บ้านซับน้อยเหนือ

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020133 บ้านซับดินดํา

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020134 บ้านท่าพลู

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020132 บ้านโป่งไทร

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020131 บ้านลําพญากลาง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020135 บ้านลําสมพุง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020110 บ้านซับกระดาน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020112 บ้านซับสนุ่น

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020113 บ้านโป่งเกตุ

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020139 บ้านหนองมะค่า

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020126 บ้านหนองเอ่ียว

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020127 บ้านซับปลาก้ัง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020124 บ้านหนองตอตะเคียน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020123 นิคมสร้างตนเองเล้ียงโคนม

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020115 บ้านเขาไม้เกวียน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020122 บ้านซับพริก

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020119 วัดบ้านหมาก

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020121 วัดมวกเหล็กใน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี มวกเหล็ก 19020120 อนุบาลมวกเหล็ก

#### สพม. เขต   4 สระบุรี มวกเหล็ก 19022008 มวกเหล็กวิทยา

#### สพม. เขต   4 สระบุรี มวกเหล็ก 19022009 ซับน้อยเหนือวิทยาคม

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020144 บ้านท่าฤทธ์ิ

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020145 อนุบาลวังม่วง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020143 วัดคําพราน

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020146 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020147 บ้านป่าลานหินดาด

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020148 บ้านโป่งเก้ง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020149 บ้านโป่งตะขบ



#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020150 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020151 วัดวังยาง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020152 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020154 บ้านปึกสําโรง

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020155 บ้านมณีโชติสามัคคี

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020153 บ้านหนองกรดสามัคคี

#### สพป.สระบุรี เขต 2 สระบุรี วังม่วง 19020141 วัดปากนํ้า

#### สพม. เขต   4 สระบุรี วังม่วง 19022010 วังม่วงวิทยาคม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010015 วัดราษฎร์ประสิทธ์ิ

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010020 วัดตึกราชา

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010021 วัดพระปรางค์มุนี

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010022 วัดศรัทธาภิรม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010016 วัดสังฆราชาวาส

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010017 วัดเสาธงทอง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010018 วัดหัวว่าว

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010012 วัดพรหมสาคร

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010001 วัดจักรสีห์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010002 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพท่ี 133

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010004 วัดแจ้งพรหมนคร

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010005 วัดศรีสาคร

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010007 วัดกระดังงา

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010008 วัดประโชติการาม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010010 วัดสะอาดราษฎร์บํารุง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010011 อนุบาลสิงห์บุรี

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010023 วัดข่อย

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010024 วัดตะโหนด

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010025 วัดโพธ์ิชัย

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010026 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010019 บ้านบางสําราญ

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17010013 วัดโคกพระ

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17012002 หัวไผ่วิทยาคม

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17012007 สิงห์บุรี

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี 17012011 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010058 วัดขุนสงฆ์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010059 ค่ายบางระจัน

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010060 วัดประดับ

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010061 อนุบาลค่ายบางระจัน



#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010053 วัดตะโกรวม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010054 วัดวังกะจับ

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010063 วัดบ้านกลับ

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010064 วัดโพธ์ิทะเลสามัคคี

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010068 ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010062 บ้านหนองลีวิทยาคม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010055 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010056 วัดโพธ์ิศรี

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010057 วัดสาธุการาม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010065 วัดโพธ์ิสังฆาราม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010066 ชุมชนวัดม่วง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17010067 วัดสิงห์

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่าช้าง 17010089 วัดถอนสมอ

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่าช้าง 17010090 วัดโบสถ์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่าช้าง 17010091 อนุบาลท่าช้าง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่าช้าง 17010094 วัดโสภา

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่าช้าง 17010093 ชุมชนวัดเสาธงหิน

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่าช้าง 17010092 วัดพิกุลทอง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่าช้าง 17010095 วัดวิหารขาว

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี ท่าช้าง 17012001 ท่าช้างวิทยาคาร

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010039 วัดชันสูตร

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010038 วัดวังขรณ์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010027 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010028 วัดโพธ์ิรัตนาราม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010029 วัดโพธ์ิหอม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010036 วัดห้วย

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010037 วัดนํ้าผ้ึง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010051 วัดน้อยนางหงษ์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010052 ชุมชนบ้านไม้ดัด

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010050 วัดประสิทธ์ิคุณากร

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010041 วัดแหลมคาง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010044 วัดตลาดโพธ์ิ

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010045 อนุบาลบางระจัน

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010043 เรืองเดชประชานุเคราะห์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010031 วัดบ้านจ่า (เอ่ียมโหมดอนุสรณ์)

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010033 วัดกลางชูศรีเจริญสุข



#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010034 วัดชะอมสามัคคีธรรม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010035 บ้านทุ่งกลับ

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010046 วัดคีม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010047 วัดดอนเจดีย์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010048 บ้านทุ่งว้า

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี บางระจัน 17010049 วัดสามัคคีธรรม

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี บางระจัน 17012003 บางระจันวิทยา

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี บางระจัน 17012008 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010069 อนุบาลพรหมบุรี

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010070 วัดโพธ์ิเอน

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010071 วัดโภคาภิวัฒน์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010072 วัดหลวง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010077 วัดเก้าช่ัง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010078 วัดโคปูน

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010079 ชุมชนวัดตราชู

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010076 บ้านเก่า

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010073 วัดกลางธนรินทร์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010075 วัดเสาธงทอง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010087 ชุมชนวัดเทพมงคล สาขาวัดป่าหวาย

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010088 วัดพรหมเทพาวาส

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010081 วัดอัมพวัน

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010082 วัดชีปะขาว

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010083 วัดเตย

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010084 วัดประสาท

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี 17010086 ชุมชนวัดเทพมงคล

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี พรหมบุรี 17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี พรหมบุรี 17012009 บ้านแป้งวิทยา

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010096 วัดกระโจม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010097 วัดไผ่ขาด

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010098 วัดเพิ่มประสิทธิผล

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010126 วัดกระทุ่มปี่

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010127 วัดบ้านลํา

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010128 วัดสองพี่น้อง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010116 วัดกําแพง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010117 วัดแจ้ง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010118 วัดตุ้มหู

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010115 วัดท่าอิฐ



#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010101 วัดบางปูน

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010102 วัดระนาม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010103 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010104 วัดกลาง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010105 วัดคลองโพธ์ิศรี

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010106 วัดเชียงราก

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010107 วัดเซ่าสิงห์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010108 ชุมชนวัดดงยาง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010109 วัดไผ่ดํา (มิตรภาพท่ี 183)

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010110 วัดล่องกะเบา

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010122 วัดดอกไม้

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010123 วัดปลาไหล

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010124 วัดเสือข้าม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010125 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010135 วัดประศุก

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010129 บ้านคูเมือง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010130 วัดหนองสุ่ม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010119 วัดโฆสิทธาราม

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010120 วัดทอง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010121 วัดศรีสําราญ

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010133 วัดเฉลิมมาศ

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010134 อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธ์ิศรี)

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010100 วัดน้อย

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010114 บ้านหัวดง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010131 วัดการ้อง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010136 วัดโบสถ์

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010111 ชุมชนวัดพระนอน

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010112 วัดยาง

#### สพป.สิงห์บุรี สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17010113 วัดสุทธาวาส

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17012006 อินทร์บุรี

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17012010 ทองเอนวิทยา

#### สพม. เขต   5 สิงห์บุรี อินทร์บุรี 17012012 ศรีวินิตวิทยาคม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010022 บ้านปากแคว

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010023 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010020 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010021 อนุบาลสุโขทัย

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010014 วัดคุ้งยางใหญ่



#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010019 ศรีมหาโพธ์ิ(ประชาสรรค์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010016 บ้านคลองปลายนา

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010017 วัดวังแดง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010011 บ้านเหมืองตามุก

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010012 วัดฤทธ์ิ(คําหม่ืนปทุมานุสสรณ์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010001 วัดยางเอน

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010013 บ้านสวนเหนือ(ประชาบํารุง 303)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010008 บ้านคลองด่าน

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010002 วัดตาลเตี้ย

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010036 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010024 วัดปากพระ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010025 วัดลัดทรายมูล

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010026 บ้านวังขวาก

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010027 บ้านหนองพยอม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010028 บ้านจอมสังข์

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010005 บ้านกล้วย

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010006 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010007 บ้านเพชรไฝ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010003 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010029 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010030 วัดเชตุพน

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010031 บ้านมนต์คีรี

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010032 บ้านปากคลอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010033 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010034 บ้านวังวน

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010035 อนุบาลเมืองสุโขทัย

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010039 บ้านวังทองแดง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010040 บ้านสํานัก

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010041 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010042 วัดหนองตาโชติ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64010043 บ้านราวรังงาม

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64012001 สุโขทัยวิทยาคม

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64012011 อุดมดรุณี

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64012007 บ้านสวนวิทยาคม



#### สพม. เขต  38 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64012009 ยางซ้ายพิทยาคม

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย เมืองสุโขทัย 64012010 ลิไทพิทยาคม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010115 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010116 วัดสงฆาราม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010118 บ้านบางสนิม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010119 บ้านหนองหญ้าปล้อง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010120 บ้านหนองสามพญา

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010114 บ้านประดู่เฒ่า

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010144 อนุบาลกงไกรลาศ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010111 วัดปรักรัก

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010112 วัดกกแรต

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010113 บ้านคลองตะเข้

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010124 วัดคุ้งยาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010125 บ้านโป่งแค

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010126 วัดโบสถ์

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010145 บ้านใหม่สุขเกษม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010146 บ้านใหม่โพธ์ิทอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010147 บ้านข่อยสองนาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010128 บ้านหนองมะเกลือ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010129 วัดเสาหิน

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010130 บ้านวังขวัญ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010131 บ้านหนองบัว

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010132 บ้านหนองเสาเถียร

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010127 บ้านหนองกระทุ่ม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010134 บ้านดงเดือย

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010135 บ้านโพธ์ิหอม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010136 วัดดงยาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010137 บ้านยางแดน

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010138 บ้านดอนสําโรง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010123 วัดดอนสักมิตรภาพท่ี 231

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010148 วัดทุ่ง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010150 วัดใหม่ไทยบํารุง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010121 วัดศรีเมือง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010122 บ้านป่าสัก

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010133 บ้านป่ามะม่วง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010149 วัดเต่าทอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010151 บ้านหนองตูม



#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010152 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010139 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010140 วัดท่าฉนวน

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010141 วัดหางตลาด

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย กงไกรลาศ 64010143 บ้านนํ้าเรื่อง

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย กงไกรลาศ 64012004 กงไกรลาศวิทยา

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย กงไกรลาศ 64012006 หนองตูมวิทยา

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย กงไกรลาศ 64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010071 บ้านปากคลองเรือ(โพธ์ิโตนด)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010072 บ้านยางแหลม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010073 บ้านเนินประดู่

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010097 ศรีคีรีมาศวิทยา

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010086 บ้านนํ้าลาด

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010079 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010091 บ้านเนินยาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010092 บ้านนากาหลง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010093 บ้านป้อมประชานุกูล

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010082 บ้านนาเชิงคีรี

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010094 บ้านนาไผ่ล้อม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010083 บ้านขุนนาวัง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010084 บ้านโว้งบ่อ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010085 บ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010095 บ้านนาสระลอย

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010102 บ้านหนองกระดิ่ง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010103 บ้านลําคลองยาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010074 วัดหนองกก

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010104 บ้านเนินพยอม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010075 บ้านวังกร่าง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010076 บ้านยางเมือง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010077 บ้านคลองนํ้าเย็น

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010099 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010100 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010108 วัดมุจลินทาราม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010109 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010110 บ้านบึงหญ้า

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010106 บ้านหนองยาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010107 หนองบัวเขาดิน



#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010105 บ้านใหม่เจริญผล

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010096 บ้านหนองตลับ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010087 บ้านเขาทองผางับ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010088 บ้านนํ้าพุ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010089 บ้านลานเอ้ือง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย คีรีมาศ 64010090 มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(นํ้าตกสายรุ้ง)

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย คีรีมาศ 64012003 คีรีมาศพิทยาคม

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย คีรีมาศ 64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010054 อนุบาลบ้านด่านลานหอย

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010055 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010056 บ้านหนองเฒ่า

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010057 บ้านวังโคนเปือย

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010053 บ้านหนองจัง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010060 บ้านวังนํ้าขาว

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010061 บ้านห้วยไคร้

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010050 บ้านด่าน

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010051 บ้านวังแดด

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010062 บ้านลานทอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010069 บ้านวังตะคร้อ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010058 บ้านวังไทร

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010067 บ้านหนองจิกตีนเนิน

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010059 บ้านปากคลองร่วม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010068 บ้านหนองไม้กอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010065 บ้านหนองตม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010066 หนองหญ้าปล้อง

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010063 บ้านวังลึก

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010045 บ้านตล่ิงชัน

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010046 บ้านวังหาด

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010047 บ้านคลองไผ่งาม

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010048 บ้านวังหิน

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010049 บ้านลานกระบือ

#### สพป.สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64010064 บ้านหนองสองตอน

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64012005 ตล่ิงชันวิทยานุสรณ์

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020173 บ้านกลางดง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020174 บ้านหัวฝาย

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020175 บ้านโป่งฝาง



#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020176 เชิงผา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020177 บ้านแม่บ่อทอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020178 บ้านแม่ทุเลาใน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020179 บ้านหนองผักบุ้ง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020180 บ้านบึงบอน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020181 บ้านห้วยเจริญ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020182 บ้านไทยชนะศึก

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020198 บ้านหนองรังสิต

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020199 บ้านแสงสว่าง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020200 บ้านท่าวิเศษ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020201 บ้านลานตาเมือง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020185 บ้านธารนํ้าทิพย์

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020186 บ้านวังธาร

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020187 บ้านโซกม่วง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020188 อนุบาลทุ่งเสล่ียม(บ้านเหมืองนา)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020191 บ้านแม่ทุเลา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020192 บ้านคลองสําราญ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020193 บ้านฝ่ังหม่ิน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020194 บ้านธารชะอม

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64020195 บ้านหนองหม่ืนชัย

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64022014 ทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม 64022015 ชัยมงคลพิทยา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020042 บ้านแม่เทิน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020044 บ้านห้วยโป้

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020045 บ้านสะท้อ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020046 บ้านผาเวียง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020038 บ้านปางสา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020039 บ้านโป่งตีนตั่ง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020040 บ้านสุเม่น

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020041 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020037 บ้านแม่ฮู้

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020013 บ้านตึก

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020014 วัดภูนก

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020015 บ้านนาต้นจ่ัน



#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020016 บ้านหมอนสูง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020018 บ้านดงย่าปา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020019 บ้านแม่คุ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020020 บ้านห้วยตม

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020063 หนองอ้อบําเพ็ญ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020065 วัดเกาะน้อย

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020061 บ้านเกาะน้อย

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020062 บ้านป่ายาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020060 บ้านดงยาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020047 ไชยะวิทยา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020048 บ้านป่ากล้วย

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020049 หมอนสูงประชาสรรค์

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020050 บ้านวังยายมาก

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020051 บ้านท่าชัย

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020004 บ้านหนองบัว

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020067 หาดเส้ียววิทยา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020066 บ้านใหม่(ราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020021 บ้านป่าง้ิว(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020022 บ้านแม่ราก

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020023 บ้านทุ่งพล้อ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020024 บ้านดอยไก่เขี่ย

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020025 วัดวังค่า

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020027 บ้านแม่สํา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020029 บ้านท่าโพธ์ิ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020030 บ้านดอนระเบียง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020033 บ้านปากสาน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020034 บ้านสันหีบ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020036 บ้านแม่สาน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020032 แม่สานสามัคคี

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020010 บ้านแก่ง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020011 บ้านศรีสวรรค์

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020012 บ้านปากคะยาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020006 บ้านลําโชค

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020007 บ้านป่าคา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020008 บ้านแม่ท่าแพ



#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020009 บ้านห้วยหยวก

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020001 บ้านดงคู่

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020002 บ้านห้วยไคร้

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020003 บ้านห้วยติ่ง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020026 บ้านห้วยสักตะเพียนทอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020059 บ้านสารจิตร

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020058 วัดแสนตอ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020052 บ้านเมืองเก่า

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020057 วัดโบราณหลวง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020053 วัดตล่ิงชัน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020054 หนองช้าง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64020055 บ้านพระปรางค์

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64022001 เมืองเชลียง

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64022012 ท่าชัยวิทยา

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64022008 บ้านแก่งวิทยา

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64022009 เมืองด้งวิทยา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020112 อนุบาลศรีสําโรง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020113 วัดบ้านกรุ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020111 เทวัญอํานวยวิทย์

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020069 บ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020071 บ้านหนองยาว

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020072 บ้านเกาะตาเล้ียง(ทองดีประชานุกูล)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020077 บ้านเตว็ดกลาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020078 วัดศรีสังวร

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020079 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020080 บ้านทับผ้ึง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020105 วัดวังใหญ่

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020106 วัดเตว็ดใน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020104 บ้านโคกกะทือ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020100 บ้านวังทอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020101 วัดวังทอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020107 ประชาอุทิศ



#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020091 บ้านนา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020109 บ้านหนองแหน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020110 วัดเกาะ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020108 บ้านสันติพิทยาคาร

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020093 บ้านไร่(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020094 บ้านดอนจันทร์

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020095 บ้านบุ่งสัก

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020089 บ้านซ่าน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020090 บ้านปากคลองแดน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020097 บ้านราวต้นจันทน์

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020082 บ้านสันติสุข

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020099 บ้านท่ามักกะสัง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020098 บ้านวังไฟไหม้

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020083 บ้านเขาดินไพรวัน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020084 บ้านโซกเปือย

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020086 บ้านนาขุนไกร

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020087 บ้านวังพิกุล

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีสําโรง 64020088 บ้านวังสมบูรณ์

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย ศรีสําโรง 64022002 ศรีสําโรงชนูปถัมภ์

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย ศรีสําโรง 64022005 บ้านไร่พิทยาคม

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย ศรีสําโรง 64022006 วังทองวิทยา

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย ศรีสําโรง 64022010 ขุนไกรพิทยาคม

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020136 สามัคคีวิทยา

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020132 บ้านป่ามะม่วง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020130 มิตรภาพท่ี 38(บ้านหนองเรียง)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020119 ชุมชนบ้านคลองยาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020120 บ้านวังแร่

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020118 บ้านไผ่ตะล่อม

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020138 บ้านป่ากุมเกาะ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020140 บ้านใหม่โพธ์ิงาม

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020125 บ้านถนนพระร่วง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020156 บ้านจันทโรภาส

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020141 บ้านนาพง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020139 วัดคุ้งยาง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020126 บ้านดงไทยวิทยา



#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020127 บ้านโบสถ์โพธ์ิ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020157 บ้านหนองกลับ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020158 วัดป่าถ่อน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020142 บ้านขอนซุง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020143 บ้านคลองแห้ง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020144 วัดปากคลองช้าง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020128 บ้านเขาทอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020146 บ้านวัดโบสถ์

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020115 วัดคลองกระจง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020131 บ้านบ่อแปดร้อย

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020154 วัดไผ่ล้อม

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020151 วัดไทรย้อย

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020116 วัดกรงทอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020149 วัดท่าทอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020122 บ้านท่าทอง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020147 วัดท่าเกษม

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020124 บ้านหนองป่าตอ

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020134 วัดปากนํ้า

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020135 บ้านไม้งาม

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย สวรรคโลก 64020133 บ้านป่าเลา

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย สวรรคโลก 64022003 สวรรค์อนันต์วิทยา

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย สวรรคโลก 64022004 หนองปลาหมอวิทยาคม

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย สวรรคโลก 64022007 หนองกลับวิทยาคม

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย สวรรคโลก 64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020170 วัดบ้านเหมือง

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020160 ศีกษาเกษตรศิลป์

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020172 บ้านหนองบัว

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020161 วัดศิริบูรณาราม

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020162 บ้านทุ่งมหาชัย

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020163 บ้านหนองแหน

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020167 บ้านนํ้าขุม

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020171 บ้านตาลพร้า

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020168 วัดบ้านคลอง



#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020164 บ้านดงจันทน์

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020165 บ้านบึงงาม

#### สพป.สุโขทัย เขต 2 สุโขทัย ศรีนคร 64020166 บ้านบึงสวย

#### สพม. เขต  38 สุโขทัย ศรีนคร 64022013 ศรีนคร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010054 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010052 บ้านดอนโพ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010053 บ้านกิโลแปด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010024 อนุบาลสุพรรณบุรี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010034 วัดไผ่ขวาง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010035 วัดดอนกลาง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010036 บ้านรางกะทุ่ม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010007 วัดดอนตาล

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010008 วัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010001 วัดโคกโคเฒ่า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010002 วัดหน่อสุวรรณ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010003 วัดนิเวศน์ธรรมาราม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010004 วัดวังพระนอน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010005 วัดพันตําลึง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010028 บ้านบางกุ้ง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010009 วัดดอนโพธ์ิทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010010 วัดไตรรัตนาราม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010042 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010026 วัดโพคอย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010027 วัดคันทด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010025 วัดมเหยงคณ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010021 วัดแก้ว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010022 วัดหัวไผ่

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010044 วัดกุฎีทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010023 สุพรรณภูมิ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010039 วัดวรจันทร์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010040 วัดวังกุ่ม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010041 วัดพร้าว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010037 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010038 วัดพิหารแดง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010013 วัดลาดตาล

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010014 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010031 วัดประชุมชน



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010032 วัดโพธ์ิท่าทราย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010033 วัดบ้านโพธ์ิตะวันออก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010029 วัดบ้านโพธ์ิตะวันตก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010030 วัดศีรษะเกษ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010006 วัดอู่ยา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010011 วัดอุทุมพราราม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010063 วัดสวนแตง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010064 วัดสังฆจายเถร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010061 วัดไผ่ลูกนก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010062 บ้านไผ่แปลกแม่

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010045 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010046 วัดพระธาตุ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010047 วัดลาดกระจับ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010012 วัดใหม่รัตนเจดีย์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010055 บ้านท่าเสด็จ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010056 วัดเขาดิน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010057 บ้านหลักเมตร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010059 วัดสามัคคีธรรม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010060 บ้านหนองบอน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010058 บ้านหนองปรือ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010048 วัดจําปี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010015 วัดสกุณปักษี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010016 วัดสามทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010017 วัดสุวรรณาคี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010018 เมืองสุพรรณบุรี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010019 วัดอินทร์ศรัทธาราษฎร์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010020 วัดสระประทุม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010049 วัดหนองโสน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010050 บ้านหนองขาม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72010051 วัดสํานักตะฆ่า

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72012002 กรรณสูตศึกษาลัย

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72012003 สงวนหญิง

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72012010 สวนแตงวิทยา

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72012001 ตล่ิงชันวิทยา

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 72013001 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010081 อนุบาลวัดสวนหงส์



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010070 วัดปากคลองกุ่ม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010071 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010074 วัดจระเข้ใหญ่

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010078 วัดศาลาท่าทราย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010079 วัดลําบัว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010080 บ้านโพธ์ิศรี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010122 วัดคลองโมง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010123 วัดสามัคคีธรรม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010082 วัดบ้านหม่ี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010084 วัดเสาธง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010085 วัดโพธ์ิศรี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010072 วัดขวาง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010073 วัดลานคา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010104 วัดโพธ์ิตะควน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010065 กฤษณา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010066 วัดราษฎร์บูรณะ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010067 วัดโคกโพธ์ิ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010068 วัดบางเลน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010075 วัดดารา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010076 วัดชีปะขาว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010077 บางปลาม้า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010121 วัดองครักษ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010094 วัดช่องลม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010095 วัดราษฎร์บํารุง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010116 วัดสาลี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010117 วัดลาดนํ้าขาว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010118 วัดบึงคา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010119 วัดเสาธงทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010120 วัดทรงกระเทียม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010087 บางแม่หม้าย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010088 วัดบางใหญ่

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010091 วัดศุขเกษม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010105 วัดสังโฆสิตาราม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010106 วัดดาว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010089 บ้านรางทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010093 วัดป่าพฤกษ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010096 วัดโบสถ์



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010097 วัดสุขเกษม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010098 วัดตปะโยคาราม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010099 วัดตะลุ่ม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010101 วัดไผ่มุ้ง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010102 วัดวังนํ้าเย็น

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010109 วัดดอนขาด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010110 วัดดอนไข่เต่า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010107 วัดดอนตาจีน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010108 วัดคูบัว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010111 วัดไผ่เดี่ยว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010113 วัดบางจิก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72010090 วัดดอนกระเบื้อง

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72012004 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี บางปลาม้า 72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010129 วัดบ้านกล้วย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010130 วัดปู่เจ้า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010131 วัดดอนบุบผาราม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010132 วัดบ้านกร่าง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010152 บ้านคลองชะโด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010153 วัดดงขี้เหล็ก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010150 วัดเกาะ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010151 บ้านตลาดวังหว้า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010144 บ้านห้วยเจริญ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010145 วัดพังม่วง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010142 วัดเถรพลาย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010143 วัดปลายนา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010124 วัดห้วยสุวรรณาราม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010125 วัดดอนสุทธาวาส

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010126 วัดโพธ์ินฤมิตร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010127 วัดสามจุ่น

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010134 บ้านคลองชะอม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010135 บ้านหนองสรวง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010140 วัดวังพลับเหนือ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010141 วัดวังพลับใต้

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010138 วัดเทพสุธาวาส

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010139 วัดเสาธงทอง



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010128 บ้านหนองเพียน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010154 วัดลาดปลาเค้า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010155 วัดม่วงเจริญผล

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010157 อนุบาลศรีประจันต์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010158 วัดยาง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010146 วัดบรรไดทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010148 บ้านหนองจิก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010149 วัดสัปรสเทศ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010147 วัดไก่เตี้ย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010136 วัดป่าพระเจ้า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72010137 บ้านรางหางม้า

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72012008 ศรีประจันต์(เมธีประมุข)

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72012005 สรวงสุทธาวิทยา

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 72012006 วังหว้าราษฏร์สามัคคี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020001 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020002 บ้านนเรศ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020003 วัดสระศรีเจริญ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020011 วัดธัญญวารี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020013 บ้านหนองจิกรากข่า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020026 วัดสระด่าน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020016 บ้านหนองฝ้าย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020028 วัดบ้านกรวด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020029 วัดท่ากุ่ม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020012 วัดชีธาราม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020014 บ้านดงกะเชา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020004 วัดราษฎรบํารุง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020006 บ้านทะเลบก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020007 บ้านสระหลวง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020008 บ้านบ่อสําราญ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020009 บ้านหนองแขม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020025 บ้านโคกหม้อ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020023 บ้านห้วยม้าลอย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020005 วัดหนองหลอด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020017 บ้านสระกระโจม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020018 บ้านยมเบือ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020019 บ้านหนองสลัดได

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020020 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020021 บ้านหัวเขา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020022 บ้านดอนกลาง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020010 บ้านหนองสานแตร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72020015 วัดหนองแจง

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020061 อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020062 วัดท่าจัด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020087 วัดบางบอน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020083 วัดดอนสงวน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020032 วัดสองพี่น้อง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020033 บ้านโคกงูเห่า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020084 วัดหัวโพธ์ิ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020086 วัดท่าไชย(ประชานุกูล)

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020085 บ้านประทุนทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020072 วัดไผ่ขาด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020073 วัดรางกร่าง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020074 วัดใหม่เพชรรัตน์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020040 วัดเนินพระปรางค์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020036 วัดทุ่งคอก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020037 วัดทุ่งเข็น

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020030 วัดศรีเฉลิมเขต

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020031 วัดดอนมะนาว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020038 วัดเทพพิทักษ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020039 บ้านโป่ง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020034 บ้านบัวขาว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020035 บ้านหนองวัลย์เปรียง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020046 วัดหัวกลับ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020047 วัดทับกระดาน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020048 วัดเวฬุวัน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020049 วัดหนองพันเทา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020042 บ้านหัววัง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020043 บ้านหนองเฝ้า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020044 บ้านหนองกระดี่

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020045 บ้านดอนตําลึง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020077 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020075 บ้านหนองโพธ์ิ



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020076 บ้านสะพังกร่าง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020082 วัดเขาพนมนาง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020081 วัดพรสวรรค์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020078 บ้านหนองกระทู้

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020079 บ้านหนองจิก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020056 สองพี่น้อง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020058 วัดท่าข้าม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020057 วัดไชนาราษฎร์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020059 บ้านไผ่ตาโม้

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020052 บ้านโคก 7 ลูก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020051 วัดสําเภาทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020071 วัดย่านซ่ือ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020050 วัดบางสาม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020064 วัดทองประดิษฐ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020063 วัดใหม่พิบูลย์ผล

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020041 วัดใหม่นพรัตน์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020060 วัดไผ่โรงวัว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020053 วัดใหม่บํารุงธรรม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020054 ตลาดขุนขยัน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020065 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020066 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020067 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020069 วัดลาดประทุมทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72020070 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72022002 สองพี่น้องวิทยา

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72022011 บางล่ีวิทยา

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72022001 บ่อสุพรรณวิทยา

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง 72022007 หนองวัลย์เปรียงวิทยา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020144 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020140 วัดปทุมสราวาส

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020141 วัดเขาพระ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020136 วัดโคกสําโรง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020137 วัดคอกวัว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020138 วัดคณฑี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020088 วัดยางยี่แส

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020142 วัดหนองตาสาม



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020089 วัดสามัคคีธรรม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020090 วัดจันทราวาส

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020143 วัดช่องลม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020095 วัดโคกยายเกตุ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020096 พานิชชีวะอุปถัมภ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020139 บ้านหนองโอ่ง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020134 วัดหนองหลุม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020135 บ้านหนองแหน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020097 วัดโภคาราม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020098 วัดคีรีรัตนาราม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020099 วัดสระกร่างเจริญธรรม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020117 วัดโพธ์ิทองเจริญ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020118 พลับพลาไชย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020119 บ้านหนองกุฏิ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020105 วัดจําปา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020106 วัดโพธ์ิเขียว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020107 วัดกกม่วง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020108 บ้านสระบัวทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020109 บ้านทุ่งดินดํา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020091 บ้านจรเข้สามพัน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020092 บ้านเขาชานหมาก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020093 วัดปทุมวนาราม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020094 บ้านรางโพธ์ิ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020131 วัดคลองตัน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020130 วัดใหม่ปทุมสูตร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020122 วัดใหม่สิทธาวาส

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020129 วัดสระยายโสม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020132 วัดหนองยายทรัพย์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020128 วัดบ่อคู่

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020124 วัดสระพังลาน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020125 วัดดอนสุโข

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020126 วัดนันทวัน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020127 หรรษาสุจิตต์วิทยา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020103 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020113 วัดยางสว่างอารมณ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020112 วัดกลางบ้านดอน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020110 วัดศรีสร้อยเพชร



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020111 บ้านหัวทํานบ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020120 วัดโบสถ์วิทยาคาร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020123 บ้านดอนพุทรา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020115 วัดคีรีเจริญผล

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020114 วัดเขาดีสลัก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020100 บ้านเขากําแพง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020101 วัดห้วยคู้สามัคคี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020102 บ้านโป่งพรานอินทร์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี อู่ทอง 72020133 บ้านห้วยหิน

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี อู่ทอง 72022010 อู่ทอง

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี อู่ทอง 72022003 อู่ทองศึกษาลัย

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี อู่ทอง 72022004 สระยายโสมวิทยา

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี อู่ทอง 72022005 ดอนคาวิทยา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030073 บ้านหนองอุโลก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030063 บ้านรังงาม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030074 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030075 บ้านใหม่กิโล 8

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030076 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030077 บ้านสระบัวกํ่า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030055 วัดดอนประดู่

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030056 อนุบาลด่านช้าง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030057 วัดด่านช้าง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030062 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030078 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030079 บ้านหนองยาว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030060 บ้านทับกระดาษ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030061 บ้านหนองกระดี่

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030058 บ้านทุ่งนาตาปิ่น

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030059 วัดหนองเปาะ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030050 บ้านพุนํ้าร้อน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030051 บ้านโป่งคอม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030064 วัดวังคัน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030065 วัดทับผ้ึงน้อย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030067 บ้านทับละคร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030080 วัดกกตาด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030081 บ้านพุบ่องป่าขี

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030082 วัดกกเต็น



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030083 บ้านกกเชียง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030084 บ้านดงเสลา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030052 บ้านหนองผือ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030053 สวนป่าองค์พระ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030069 บ้านละว้าวังควาย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030085 บ้านทุ่งมะกอก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030070 บ้านวังยาว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030071 บ้านห้วยหินดํา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030072 บ้านกล้วย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030086 บ้านไผ่สีทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030054 บ้านวังนํ้าเขียว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030087 วัดคอกช้าง

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา ๓

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72032010 ด่านช้างวิทยา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี ด่านช้าง 72030143 บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030004 วัดท่าช้าง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030005 วัดกํามะเชียร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030006 วัดเขาพระ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030045 วัดหัวเขา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030046 วัดนํ้าพุ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030043 วัดไทร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030044 บ้านปากดง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030035 วัดดงพิกุล

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030012 วัดเดิมบาง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030013 วัดท่าเตียน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030014 บ้านแหลมสะแก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030030 วัดปากนํ้า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030031 พัฒนาปากนํ้า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030028 วัดท่าทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030029 วัดประชุมสงฆ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030042 วัดฉวาก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030008 วัดวังกุลา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030011 วัดสามเอก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030022 วัดนางบวช

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030023 วัดวังสําเภาล่ม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030021 บ้านเขาดิน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030001 วัดกาบบัว



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030002 วัดปากดงท่าศาล

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030034 วัดยางนอน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030048 วัดหัวนา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030049 วัดอู่ตะเภา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030047 วัดดอนตาล

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030033 วัดป่าสะแก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030024 วัดบ่อกรุ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030038 วัดหนองกระทุ่ม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030026 บ้านลาด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030039 บ้านหนองนา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030040 บ้านหนองอิงพิง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030025 วัดทุ่งกฐิน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030041 บ้านหนองหิน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030018 วัดกุ่มโคก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030019 วัดขุยโพธ์ิ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030016 วัดคูเมือง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030017 วัดวุ้งสุทธาวาส

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030003 วัดกร่างสามยอด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030009 วัดหนองกรด

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030010 บ้านหนองตาแก้ว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72030036 วัดท่ามะนาว

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72032002 บ่อกรุวิทยา

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72032004 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 72032006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030115 วัดหนองสะเดา

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030116 วัดสุวรรณตะไล

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030113 วัดเนินมหาเชษฐ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030114 วัดดอนไร่

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030089 วัดโคกหม้อ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030110 วัดหนองผักนาก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030109 วัดหนองโรง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030111 วัดหนองไผ่

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030108 วัดโป่งแดง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030112 วัดหนองสังข์ทอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030094 วัดใหม่สระพลอย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030097 วัดวังหิน



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030096 วัดวังหว้า

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030099 วัดบางขวาก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030098 บ้านหนองแขม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030103 วัดวังจิก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030101 วัดทุ่งแฝก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030100 บ้านทุ่งใหญ่

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030102 วัดนางพิมพ์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030104 วัดสามชุก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030107 วัดบ้านทึง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030106 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030105 วัดคลองขอม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030092 วัดบ้านสระ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030095 วัดลาดสิงห์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี สามชุก 72030091 บ้านหนองบัวทอง

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี สามชุก 72032009 สามชุกรัตนโภคาราม

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี สามชุก 72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี สามชุก 72032005 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030122 บ้านทัพหลวง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030142 บ้านหนองโก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030123 บ้านหนองกระถิน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030138 บ้านหนองสําโรง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030121 บ้านทัพตาแทน

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030136 วัดหนองทราย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030135 บ้านหนองราชวัตร

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030137 บ้านมาบพะยอม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030140 วัดบัลลังก์

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030141 วัดดอนสําโรง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030139 อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030134 วัดสามัคคีธรรม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030120 วัดโคกพระ

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030133 วัดลําพันบอง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030130 บ้านหนองจิกยาว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030132 บ้านใหม่ไร่อ้อย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030118 บ้านสระเตย

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030119 บ้านแจงงาม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030117 บ้านดงเชือก

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030127 บ้านหนองแหน



#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030128 บ้านหนองขาม

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030129 บ้านหนองห้าง

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030124 บ้านทุ่งหนองแก้ว

#### สพป.สุพรรณบุรี เขต สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72030126 บ้านราษฎร์บํารุง

#### สพม. เขต   9 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 72032007 หนองหญ้าไซวิทยา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010001 นิคมสร้างตนเอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010002 บ้านควนยูง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010003 บ้านซอย 2

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010004 บ้านซอย 10

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010027 บ้านบางใหญ่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010028 บ้านท่าเพชร

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010016 บ้านโพหวาย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010017 บ้านสันติสุข

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010015 วัดท่าทอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010008 วัดนทีคมเขต

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010014 วัดโพธ์ินิมิต

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010029 อนุบาลสุราษฎร์ธานี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010013 บ้านทอนหญ้าปล้อง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010032 บ้านบางชุมโถ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010025 บ้านสุชน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010026 วัดกลางใหม่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010031 วัดสมหวัง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010030 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010019 บ้านคลองสุข

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010020 วัดชลธาร

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010022 วัดบางใบไม้

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010018 วัดประสิทธาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010009 วัดแหลมทอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010024 วัดโชติการาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010021 วัดบางกล้วย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84010012 วัดบุญบันเทิง

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84012002 สุราษฎร์ธานี

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84012003 สุราษฎร์พิทยา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84012004 เมืองสุราษฎร์ธานี

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84012005 ประดู่พิทยาคม

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84012007 สุราษฎร์ธานี 2



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขตสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84012009 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขตสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 84012008 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010067 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010033 บ้านบ่อนํ้าร้อน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010034 บ้านแม่โมกข์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010082 บ้านหนองเปล

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010038 วัดกาญจนาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010080 บ้านกําสนประชาสรรค์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010035 บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010039 บ้านคลองสระ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010079 บ้านคีรีรอบ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010040 บ้านม่วงลีบ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010036 วัดเขานางเภา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010041 วัดคงคาล้อม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010078 วัดวังไทร

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010045 บ้านสะพานกฐิน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010074 วัดเขาแก้ว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010056 วัดนิกรประสาท

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010054 วัดวชิรประดิษฐ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010055 วัดแสงประดิษฐ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010042 บ้านมะม่วงหวาน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010052 บ้านไสขาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010043 บ้านไสตอ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010037 บ้านไสใน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010053 วัดปากคู

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010044 วัดพุฒ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010077 บ้านคลองกรูด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010072 บ้านทับท้อน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010073 บ้านบ่อโฉลก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010062 บ้านบางสําโรง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010075 บ้านวังหวาย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010063 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010057 บ้านดอนสน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010081 บ้านท่าเสาเภา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010083 บ้านปากกะแดะ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010058 วัดเขาพระน่ิม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010084 วัดพ่วง



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010068 บ้านกงหนิง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010069 บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010070 บ้านดอนหลวง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010059 บ้านท่าโพธ์ิ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010071 บ้านวังทองสามัคคี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010064 บ้านศิลางาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010060 วัดดอนยาง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010065 วัดบ้านใน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010061 วัดประสพ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010066 วัดอุทยาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010076 บ้านควนนิมิต

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010048 บ้านควนราชา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010049 บ้านหัวหมากบน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010046 บ้านหัวหมากล่าง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010050 บ้านห้วยด่าน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010047 บ้านห้วยโศก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84010051 วัดกงตาก

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84012010 กาญจนดิษฐ์

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84012011 กาญจนดิษฐ์วิทยาคม

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84012012 ท่าอุแทพิทยา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84012013 ท่าเฟืองวิทยา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 84010141 ชุมชนบ้านใต้

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 84010139 บ้านท้องนายปาน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 84010140 บ้านหาดริ้น

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 84010138 วัดราษฎร์เจริญ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 84010133 บ้านเกาะเต่า

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 84010134 บ้านโฉลกหลํา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 84010135 บ้านมะเดื่อหวาน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 84010136 บ้านศรีธนู

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 84010137 วัดสมัยคงคา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 84012018 เกาะพะงันศึกษา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010124 บ้านดอนธูป

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010132 บ้านอ่างทอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010130 วัดแจ้ง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010125 วัดนาราเจริญสุข

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010117 บ้านบ่อผุด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010118 บ้านบางรักษ์



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010119 บ้านปลายแหลม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010115 บ้านหาดงาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010123 บ้านแหลมหอย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010116 วัดบุณฑริการาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010122 วัดภูเขาทอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010114 วัดสว่างอารมณ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010120 บ้านหน้าค่าย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010127 วัดกลาง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010112 วัดคีรีวงการาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010128 วัดคุณาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010129 วัดประเดิม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84010113 วัดสันติวราราม

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84012016 เกาะสมุย

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84012017 ทีปราษฎร์พิทยา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010131 บ้านเกาะพลวย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010098 บ้านเกาะนกเภา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010091 บ้านเกาะแรต

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010099 ชุมชนบ้านนางกํา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010092 บ้านปากดอนสัก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010093 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010089 วัดท้องอ่าว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010090 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010105 บ้านคลองคราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010107 บ้านดินแดงสามัคคี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010100 บ้านใหม่สามัคคี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010101 วัดคีรีวง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010087 วัดนอก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010106 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010088 บ้านศรีชัยคราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010085 วัดชลคราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010086 วัดนทีวัฒนาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010094 บ้านเขาแค

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010102 บ้านคอกช้าง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010103 บ้านดอนเสาธง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010095 บ้านนํ้าฉา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010096 บ้านห้วยเสียด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84010097 วัดสิงขร



#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84012015 ปากแพรกวิทยาคม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020081 คีรีรัฐนิคม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020066 บ้านตะเคียนทอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020079 บ้านทรายแก้ว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020077 บ้านปากโตน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020067 บ้านปากทําเรียง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020097 บ้านย่านมะปราง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020068 วัดโกศาวาส

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020069 วัดอินทราวาส

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020078 บ้านโตนยาง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020080 บ้านท่าขนอน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020094 บ้านท่าไคร

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020086 บ้านทําเนียบ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020095 บ้านบางพระ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020088 บ้านยาง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020092 บ้านวังพลาย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020091 บ้านเช่ียวหมวง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020073 บ้านดอนสุวรรณ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020090 บ้านปากหาร

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020074 บ้านย่านยาว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020076 บ้านหินดาน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020082 วัดนํ้าหัก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020087 วัดนิลาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020070 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพท่ี 91

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020071 บ้านบ่อนํ้าผุด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020085 บ้านนํ้าราด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020083 บ้านบางขนุน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020096 บ้านมะเลาะ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020084 มหาราชบ้านแสงอรุณ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84020072 วัดถ้ําสิงขร

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84022005 คีรีรัฐวิทยาคม

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84022010 มัธยมบ้านทําเนียบ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020024 บ้านทือ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020025 บ้านทุ่งนางเภา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020010 บ้านนา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020011 บ้านห้วยตาหมิง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020012 บ้านพรุยายชี



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020013 วัดวิโรจนาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020026 วัดสุทธาวาส

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020014 บ้านคลองไม้แดง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020015 บ้านลุ่มชุมแสง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020031 บ้านสามสัก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020016 บ้านห้วยไผ่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020017 วัดเขาพนมแบก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020018 วัดเดิมเจ้า

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020032 วัดพระบรมธาตุไชยา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020019 วัดเววน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020030 บ้านไทรงาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020027 วัดจาย(สุทธบูรราษฎร์)

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020001 วัดชยาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020028 วัดธารนํ้าไหล

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020029 วัดรัตนาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020002 สารภีอุทิศ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020003 บ้านตะกรบ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020008 บ้านนาแค

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020009 บ้านหนองมน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020004 บ้านห้วยพุน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020006 วัดไตรรัตนากร

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020005 วัดวิชิตธารามราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020020 บ้านเหนือนํ้า

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020022 วัดพุมเรียง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ไชยา 84020023 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร)

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี ไชยา 84022003 ไชยาวิทยา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี ไชยา 84022009 เขาพนมแบกศึกษา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี ไชยา 84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020149 บ้านคชาธาร

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020135 บ้านควนรา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020148 วัดจันทาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020136 วัดนํ้าพุ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020137 วัดบางนํ้าจืด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020146 วัดบ่อมะปริง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020147 วัดอินทาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020145 บ้านคลองวัว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020138 บ้านควนสุวรรณ



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020140 บ้านท่าแซะ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020141 วัดนันทาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020144 วัดบางปอ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020143 วัดพระพรหม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020142 วัดอัมพาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020150 บ้านหน้าซึง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020153 วัดท่า

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020151 วัดบางคราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020152 วัดประตูใหญ่

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84022002 ท่าฉางวิทยาคาร

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84022008 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84020215 บ้านเคี่ยมเพาะ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020044 ตลาดหนองหวาย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020061 บ้านดินก้อง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020045 บ้านปากนํ้าท่ากระจาย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020046 บ้านหนองปรือ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020060 วัดขจรบํารุง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020047 วัดชัยธาราวาส

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020048 วัดสุมังคลาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020059 วัดอัมพาวาส

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020039 บ้านควนสูง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020037 บ้านท่าไท

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020040 บ้านคันธุลี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020041 วัดสังขประดิษฐ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020038 บ้านขวัญพัฒน์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020049 บ้านเกาะมุกด์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020050 บ้านดอนมะกอก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020051 บ้านศรีพนม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020054 บ้านอู่ตะเภา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020055 วัดกาฬสินธ์ุ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020056 บ้านคลองรอก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020057 บ้านคลองสงค์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020052 วัดมหาถูปาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020053 วัดมัชฌิมาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020058 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020033 บ้านกลาง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020034 บ้านคลองพา



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020035 บ้านชายท่า

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020062 บ้านทุ่งพลับ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020063 บ้านทุ่งเสียน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020036 บ้านมะม่วงงาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020064 บ้านหนองเหรียง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020065 วัดศรีสุวรรณ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84020214 บ้านท่าใหม่

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84022004 ท่าชนะ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020126 บ้านบางสาน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020131 บ้านเบญจา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020127 บ้านลูกเดือน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020130 วัดธัญญาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020128 วัดพนม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020133 บ้านช่องม้าเหลียว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020112 บ้านบางปรุ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020134 บ้านพังกาญจน์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020113 บ้านหญ้าปล้อง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020129 บ้านใหญ่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020114 วัดถ้ําวราราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020115 วัดสองพี่น้อง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020116 บ้านเขานาใน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020117 บ้านจําปาทอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020118 บ้านถ้ําผ้ึง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020119 บ้านป่าตง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020120 วัดปากตรัง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020121 บ้านคลองชะอุ่น

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020122 บ้านต้นยวน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020123 บ้านบางหิน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020124 บ้านแสนสุข

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พนม 84020125 บ้านอรุโณทัย

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี พนม 84022012 พนมศึกษา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020162 บ้านบนไร่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020163 บ้านห้วยทรายขาว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020161 บ้านปลายคลอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020154 บ้านแม่แขก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020155 บ้านสหกรณ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020156 วัดประชาวงศาราม



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020159 วัดราษฎร์บํารุง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020160 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020180 บ้านดอนมะตูม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020181 บ้านราษฎร์ประสานจิต

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020182 วัดเกษมบํารุง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020178 วัดนํ้ารอบ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020184 วัดรัษฎาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020176 บ้านนาค้อ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020177 บ้านบ่อกรัง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020175 บ้านหนองจอก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020169 วัดตรณาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020158 วัดสันติคีรีรมย์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020196 บ้านคลองราง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020199 วัดเขาศรีวิชัย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020197 วัดตรีธาราราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020198 วัดบางพลา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020164 เจริญเวชวิทยา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020165 วัดท่าตล่ิงชัน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020166 บ้านท่าตะเภา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020192 บ้านทุ่งโพธ์ิ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020203 บ้านยางงาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020191 วัดสระพัง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020188 บ้านท่าม่วง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020185 บ้านแท่นแก้ว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020189 บ้านบางประชาภิบาล

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020190 บ้านศรีปทุมวัลย์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020186 วัดจันทร์ประดิษฐาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020187 วัดบางมะเดื่อ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020195 วัดห้วยกรวด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020200 วัดสามัคคีธรรมาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020205 วัดหัวเตย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020193 วัดแหลมไผ่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020170 บ้านไทรงาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020171 บ้านนาใหญ่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020201 บ้านอ่างทอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020172 วัดทุ่งเซียด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020173 วัดนาคาวาส



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020174 วัดสุวรรณโกฏิ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84020202 วัดหนองไทร

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84022013 พุนพินพิทยาคม

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84022014 นํ้ารอบวิทยา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84022015 ท่าสะท้อนวิทยา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84022016 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84020103 ตาขุน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84020104 บ้านช่องไม้งาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84020110 บ้านตาขุน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84020111 บ้านปากนํ้า

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84020107 บ้านเช่ียวขวาน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84020102 บ้านวังขุม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84020108 วัดพรุศรี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84020098 บ้านเขาเทพพิทักษ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84020100 บ้านพัฒนา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84020101 บ้านพัฒนา 2

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84020109 วัดพะแสง

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84022006 บ้านตาขุนวิทยา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84022007 รัชชประภาวิทยาคม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 84020210 บ้านเช่ียวเฟือง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 84020206 บ้านเช่ียวมะปราง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 84020211 บ้านท่านหญิงวิภา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 84020207 บ้านโพธ์ิพนา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 84020208 บ้านวังผักแว่น

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 84020209 วัดโพธ์ิน้อย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 84020212 วัดอรัญญาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 84020213 สหกรณ์นิคม

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 84022017 ตะกุกใต้ศึกษา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 84022018 มัธยมวิภาวดี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030060 บ้านบางประสามัคคี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030080 บ้านบางใหญ่สามัคคี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030081 บ้านห้วยมุด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030061 วัดดอนพยอม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030062 วัดเพ็งประดิษฐาราม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030063 ศึกษาประชาคม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030064 สุธรรมเจริญมิตรภาพท่ี 130

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030077 บ้านคลองโร



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030078 บ้านควนคีรีวงศ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030079 บ้านควนสามัคคี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030073 บ้านบางดี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030074 บ้านพรหมรังสิต

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030075 บ้านส่ีแยกคลองศิลา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030076 สมบูรณ์ประชาสรรค์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030082 มิตรประชาราษฎร์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030083 วัดอรัญคามวารี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030072 บ้านไร่ยาว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030055 บ้านเกาะแก้ว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030056 บ้านเขาตอก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030057 บ้านคลองจัน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030058 บ้านทุ่งจูด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030059 บ้านส่ีแยกสามัคคี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030065 จิตประชาราษฎร์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030066 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030067 ไทยรัฐวิทยา 22

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030068 บ้านเขารักษ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030069 บ้านเขาสามยอด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030070 บ้านทับใหม่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84030071 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น  1

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84032004 เคียนซาพิทยาคม

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84032008 พ่วงพรมครวิทยา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030004 บ้านควนพรุพี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030005 บ้านควนมหาชัย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030006 บ้านควนเนียง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030031 บ้านช่องช้าง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030032 บ้านห้วยล่วง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030033 ราชประชานุเคราะห์ 12

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030008 วัดควนศรี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030030 บ้านควนใหม่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030029 บ้านดอนทราย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030013 บ้านทุ่งตําเสา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030014 บ้านนาควน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030028 บ้านยางอุง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030015 บ้านยูงงาม



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030016 วัดท่าเจริญ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030027 วัดนํ้าพุ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030026 นาสาร

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030034 บ้านกอบแกบ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030001 บ้านคลองปราบ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030036 บ้านวังหิน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030003 บ้านหนองม่วง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030035 บ้านเหมืองทวด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030009 ควนสุบรรณ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030010 บ้านโกงเหลง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030037 บ้านเขาน้อย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030038 บ้านคลองหาเหนือ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030039 บ้านปลายนํ้า

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030012 วัดไทรโพธ์ิงาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030023 บ้านขุนราษฎร์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030024 บ้านควนกองเมือง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030017 บ้านทุ่งในไร่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030018 บ้านไร่เหนือ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030021 บ้านไสดง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030022 บ้านห้วยชัน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030020 บ้านห้วยตอ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84030019 วัดวิเวการาม

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84032002 บ้านนาสาร

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84032007 พรุพีพิทยาคม

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84032011 ควนสุบรรณวิทยา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84032012 ท่าชีวิทยาคม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030164 บ้านบ่อพระ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030161 บ้านบางหยด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030145 บ้านบางใหญ่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030162 บ้านปลายสาย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030163 บ้านย่านดินแดง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030159 บ้านยูงทอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030160 บ้านไสขรบ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030146 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030124 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030128 บ้านควนสว่างวัฒนา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030129 บ้านบางนํ้าเย็น



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030147 บ้านสาคูมิตรภาพท่ี 195

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030130 บ้านไสท้อน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030131 บ้านควนยอ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030132 วัดสามพัน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030133 บ้านไสดง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030138 บ้านเกาะน้อย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030139 บ้านคลองโหยน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030134 บ้านประตูพลิก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030135 บ้านราษฎร์พัฒนา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030136 บ้านหมาก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030137 วัดบางพา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030140 วัดบางสวรรค์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030141 ปัญญาประชาอุทิศ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030142 อุดมมิตรพัฒนา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030143 บ้านหน้าเขา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030144 บ้านห้วยแห้ง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030156 บ้านควนนิยม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030157 บ้านควนมหาชัย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030158 บ้านโคกมะม่วง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030154 บ้านเมรัย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030155 ประชาอุทิศ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030153 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030148 บ้านทุ่งหญ้าแดง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030149 บ้านบางเหรียง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030150 บ้านบางใหญ่สินปุน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030151 บ้านบางรูป

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี พระแสง 84030152 วัดบางกํายาน

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี พระแสง 84032006 พระแสงวิทยา

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี พระแสง 84032010 บางสวรรค์วิทยาคม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030084 บ้านเขานิพันธ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030085 บ้านเขาปูน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030086 บ้านคลองลําพลา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030087 บ้านควนกลาง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030088 บ้านควนเจริญ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030097 บ้านยูงงาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030090 บ้านคลองกา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030091 บ้านควนสูง



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030092 บ้านใต้

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030094 บ้านปากหาน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030095 บ้านห้วยทรายทอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030096 วัดคลองฉนวน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030106 บ้านโคกมะพร้าว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030119 บ้านหนองโสน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030120 วัดคลองตาล

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030107 วัดทุ่งหลวง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030121 วัดเวียงสระ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030089 บ้านกลาง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030111 บ้านในไร่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030112 บ้านพรุแชง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030113 บ้านส้องเหนือ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030114 วัดบ้านส้อง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030115 สามัคคีอนุสรณ์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030116 บ้านส้อง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030123 บ้านไทรห้อง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030109 บ้านนาชุมเห็ด

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030118 บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030110 บ้านห้วยมะนาว

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030108 มหาราช 2

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030101 บ้านปากสาย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030102 บ้านลานเข้

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030103 บ้านวังใหญ่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030104 บ้านหานเพชร

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84030105 วัดโสภณประชาราม

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84032005 เวียงสระ

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84032009 คลองฉนวนวิทยา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030048 บ้านดอนงาม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030049 บ้านทรายทอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030050 บ้านธารอารี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030046 บ้านหนองหญ้าปล้อง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030047 บ้านหนองเรียน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030052 บ้านห้วยห้าง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030053 บ้านห้วยใหญ่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030045 บ้านคลองยา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030044 บ้านปากด่าน



#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030054 บ้านสวยศรี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030040 ทรัพย์ทวี

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030041 วัดควนท่าแร่

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84030043 วัดอินทการาม

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84032003 บ้านนาวิทยาคม

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84030165 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84030166 บ้านบางหอย

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84030167 บ้านปลายศอก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84030168 บ้านปลายคลอง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84030175 วัดสมัยสุวรรณ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84030169 บ้านคลองพังกลาง

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84030174 บ้านควนสระ

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84030171 บ้านบางปาน

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84030170 บ้านยวนปลา

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84030172 วัดสองแพรก

#### สพป.สุราษฎร์ธานี เขต สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84030173 บ้านควนสินชัย

#### สพม. เขต  11 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84032013 ชัยบุรีพิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010074 อนุบาลสุรินทร์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010073 เมืองสุรินทร์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010058 หนองโตง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010054 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010055 บ้านหนองกง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010056 บ้านพันธุลี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010057 บ้านโคกกะเพอ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010052 บ้านไถงตรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010053 บ้านตะตึงไถง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010011 บ้านคอโค

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010012 บ้านลําชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010021 บ้านใหม่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010022 บ้านตระแสง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010023 บ้านโคกเพชร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010024 รุ่งรัฐวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010013 บ้านดงมัน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010020 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010099 บ้านสวาย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010100 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010098 บ้านโคกเมือง



#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010070 บ้านนาบัว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010071 บ้านนาสาม(เกียรติประชา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010072 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010068 บ้านละหุ่งหนองกก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010069 บ้านโดนโอก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010067 บ้านนาเสือก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010014 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010015 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010016 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010017 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010018 บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010019 บ้านหนองเต่า

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010049 บ้านคาบ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010050 บ้านเทนมีย์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010051 บ้านระหาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010047 บ้านอําปึล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010048 บ้านโคกปราสาท

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010046 บ้านตาเพชร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010033 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010034 บ้านตาอ็อง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010035 บ้านจันรม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010036 บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010037 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010038 บ้านกาเกาะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010030 บ้านปราสาทตราดมิตรภาพท่ี58

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010031 บ้านขยอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010032 เสกวิทยาคม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010101 บ้านสําโรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010102 บ้านทัพกระบือ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010103 บ้านแสลงพันธ์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010104 บ้านประสิทธ์ิธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010089 บ้านโคกสําโรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010090 บ้านราม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010091 บ้านบรมสุข

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010094 บ้านสลักได

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010095 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010096 บ้านตระแบก



#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010097 บ้านตะบัล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010093 บ้านกันแสง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010092 บ้านเล้าข้าว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010076 บ้านบุฤาษี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010088 เมืองที

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010075 วัดประสพ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010087 บ้านประปืด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010078 บ้านรัตนะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010083 บ้านหนองกัว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010084 บ้านตาเปาว์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010085 บ้านทะนงชัย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010086 บ้านบุทม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010077 บ้านอังกัญ - โคกบรรเลง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010005 บ้านแกใหญ่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010006 บ้านแกน้อย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010105 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010106 บ้านโสน(พิทยศึกษา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010107 บ้านแสลงพันบุณเยิง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010007 บ้านนาเกา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010009 บ้านจักจรูก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010010 บ้านตระแบกน้อย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010082 บ้านเพี้ยราม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010001 บ้านขนาด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010002 บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010003 บ้านโคกอารักษ์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010080 บ้านระกา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010081 บ้านหัวตะพาน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010004 บ้านขามระกา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010079 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010063 บ้านสําโรงนาดี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010064 บ้านระไซร์สองช้ัน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010065 บ้านโคกวัด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010066 บ้านลุมพุก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010059 บ้านโคกพระ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010060 บ้านประทัดบุอาลอ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010061 บ้านตําปูง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010062 บ้านโดนออง



#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010042 บ้านกาเกาะระโยง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010043 บ้านสําโรง-โคกเพชร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010044 บ้านท่าสว่าง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010045 บ้านส้มป่อย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010040 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010041 บ้านระเภาว์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010039 บ้านโคกยาง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010025 บ้านตั้งใจ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010026 บ้านระกาสังแก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010027 บ้านปะตะเมาะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010028 บ้านหนองกระดาน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32010029 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012001 สุรวิทยาคาร

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012002 สิรินธร

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012003 สวายวิทยาคาร

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012019 เทนมีย์มิตรประชา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012004 นาดีวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012005 ศรีไผทสมันต์

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012006 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012007 สุรินทร์ภักดี

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012008 พญารามวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012009 สุรินทร์ราชมงคล

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012010 โชคเพชรพิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012011 สุรินทร์พิทยาคม

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012012 วีรวัฒน์โยธิน

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012013 มหิธรวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012014 นาบัววิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012015 ศรีรามประชาสรรค์

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012016 ตั้งใจวิทยาคม

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012017 ท่าสว่างวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 32012018 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010131 บ้านขม้ิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010132 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010116 บ้านโคกเพร็ดโนนจําปา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010133 บ้านดินแดง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010134 บ้านระวี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010117 บ้านหนองขวาว



#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010111 บ้านกระทุ่ม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010112 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010113 บ้านจอมพระ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010141 บ้านตากวน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010114 ไตรมิตรวิทยาสรรค์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010115 ทวีคามวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010126 บ้านขามศึกษาคาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010127 บ้านบุแกรง - ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010128 บ้านว่าน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010129 บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010130 บ้านอาแวะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010135 บ้านกรูดหนองซํา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010136 บ้านดงเค็ง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010137 บ้านทวารไพร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010138 บ้านทุ่งนาค

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010139 บ้านเมืองลีง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010140 บ้านหนองเหล็ก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010142 ลุ่มระวีวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010145 บ้านโนนง้ิว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010146 บ้านวารไพรศรี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010147 บ้านสําโรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010148 บ้านหนองกับ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010143 บ้านหนองพลวง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010149 บ้านหนองสนิท

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010144 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010108 บ้านกันโจรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010119 บ้านชุมแสง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010118 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010109 บ้านเวียย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010110 บ้านอันโนง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010120 บ้านจบก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010121 บ้านบุอาไร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010122 บ้านผือ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010123 บ้านม่วง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ จอมพระ 32010124 สามัคคีวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ จอมพระ 32012020 จอมพระประชาสรรค์

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ จอมพระ 32012021 เมืองลีงวิทยา



#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ จอมพระ 32012022 บุแกรงวิทยาคม

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ จอมพระ 32012023 หนองสนิทวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010207 อนุบาลศีขรภูมิ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010205 บ้านระเวียง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010206 บ้านยางเตี้ย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010204 บ้านกางของ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010196 บ้านผักไหม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010197 บ้านก้านเหลือง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010203 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010201 บ้านศรีตะวัน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010202 บ้านกะลัน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010200 บ้านสว่างโนนแดง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010150 บ้านกุดหวาย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010151 บ้านโคกสนวน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010152 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010153 บ้านดงถาวร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010154 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010155 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010183 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010195 บ้านนารุ่ง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010184 บ้านหนองหิน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010194 บ้านดู่อาราง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010185 บ้านบ่อนํ้าใส

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010181 บ้านหัวแรต

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010182 บ้านม่วงทรัพย์โกฎิ์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010180 บ้านกาเจาะหนองไผ่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010158 บ้านคาละแมะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010159 บ้านหนองจอก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010160 บ้านบึงขวาง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010214 บ้านหนองบัว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010215 บ้านหนองจิก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010216 บ้านหนองกุง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010217 บ้านหนองขนาด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010218 บ้านโพธ์ิ(โพธ์ิศรีวิทยา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010213 บ้านสะโน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010186 บ้านแตล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010187 บ้านประทุนอายอง



#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010188 บ้านสวาย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010189 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010190 บ้านหนองท่ม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010191 บ้านโนนถ่อน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010192 บ้านสังแกหนองคู

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010193 บ้านอาวุธ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010208 บ้านหนองขวาว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010209 บ้านขะเนก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010210 บ้านแกสระใหญ่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010211 บ้านกรวดนาฮัง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010212 บ้านหนองขาม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010156 บ้านไพรษรสําโรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010157 บ้านขวาวใหญ่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010167 บ้านช่างปี่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010168 บ้านตะคร้อ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010169 บ้านกระโดนค้อ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010170 บ้านหัวแรตนาโพธ์ิ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010171 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010172 บ้านโคกอาโพน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010173 บ้านหนองผือโนนแคน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010174 บ้านข่า

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010162 บ้านจารพัต

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010163 บ้านเปรียง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010164 บ้านกันจารย์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010165 บ้านพม่า

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010166 บ้านพันษี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010222 บ้านปะนอยไถง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010223 บ้านหนองเหล็ก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010224 บ้านจารย์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010225 บ้านกระดาน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010219 บ้านลุมพุกหนองกุง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010220 บ้านโคกลําดวน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010221 บ้านห้วยโนนเจริญ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010175 บ้านตรมไพร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010176 จตุรมิตรวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010177 บ้านตะกุย(ค้ําคูณบํารุง)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010178 บ้านตะเคียน



#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010179 บึงวิทยาคาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010198 บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32010199 บ้านทุ่งรูง

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32012024 ศีขรภูมิพิสัย

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32012025 แตลศิริวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32012026 ห้วยจริงวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32012027 กุดไผทประชาสรรค์

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32012028 จารย์วิทยาคาร

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32012029 มัธยมจารพัตวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32012030 หนองแวงวิทยาคม

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32012031 ขวาวใหญ่วิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32012032 วังข่าพัฒนา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32012033 ยางวิทยาคาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010245 บ้านกระออม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010246 บ้านหนองเหล็ก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010247 บ้านหนองอีเลิง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010257 บ้านสะโน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010248 บ้านเกาะแก้ว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010249 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010250 บ้านตะมะหนองกระจาน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010251 บ้านตางมาง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010263 บ้านจังเกา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010264 บ้านจังเอิดหนองแมว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010265 บ้านหนองคู

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010266 บ้านหนองแคน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010267 บ้านหนองแล้ง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010268 บ้านหนองหว้า

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010269 บ้านโนนลี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010270 บ้านขอนแก่น

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010271 บ้านค้อ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010272 บ้านดู่โศก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010273 บ้านหนองฮะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010261 การุญวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010262 บ้านสังแก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010252 บ้านขนวน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010253 บ้านดู่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010256 บ้านหนองดุม



#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010254 บ้านหนองพญา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010255 บ้านศรีราชา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010258 บ้านกุง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010259 บ้านตะเคียน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010260 อนุบาลสําโรงทาบสําโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010274 บ้านกะเลา - ศรีพัฒนา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010276 หม่ืนศรีประชาสรรค์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32010277 บ้านหม่ืนศรีน้อย

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32012037 สําโรงทาบวิทยาคม

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สําโรงทาบ 32012036 ศรีสุขวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010238 อนุบาลลําดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ )

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010239 วัดทักษิณวารี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010236 บ้านตาเมาะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010237 บ้านจรวย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010235 ศิริราษฎร์วิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010226 บ้านภูมิสตึง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010227 บ้านโชกเหนือ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010228 บ้านตระเปียงเตีย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010229 บ้านหนองคู

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010230 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010231 ดรุณวิทยากร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010232 บ้านตรําดม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010233 บ้านระไซร์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010234 บ้านหนองยาง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010241 บ้านตะเคียน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010242 บ้านโชกใต้

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010243 บ้านโคกเกาะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010244 บ้านมะลูจรุง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ ลําดวน 32010240 บ้านอู่โลก

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ลําดวน 32012034 สุรพินท์พิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ลําดวน 32012035 พนาสนวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010278 อนุบาลเขวาสินรินทร์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010279 บ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010280 บ้านสดอ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010281 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010288 บ้านกันเตรียง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010289 บ้านพระปืด



#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010286 บ้านภูดินหนองตะครอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010287 บ้านบึง-เบาะอุ่น

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010296 บ้านแสรออ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010282 บ้านตากูก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010283 บ้านโชค

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010284 บ้านอําปึลสนวน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010297 บ้านสามโค

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010285 บ้านตากแดด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010298 บ้านฉันเพล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010299 บ้านพะเนา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010295 บ้านบุญโลก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010292 บ้านบึง(สนง.สลากกินแบ่งสมทบสร้าง 2531)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010293 บ้านกันตรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010294 บ้านสนวนนางแก้ว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010290 บ้านตลาดตาโหมก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32010291 บ้านโคกกรวด

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32012038 สินรินทร์วิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32012039 แร่วิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32012040 บึงนครประชาสรรค์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020006 อนุบาลชุมพลบุรี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020007 บ้านชุมพลบุรี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020008 บ้านตึกชุม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020009 บ้านโคกสูง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020010 บ้านระหาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020011 บ้านแคนดํา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020012 บ้านสวนหม่อน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020013 โพนทองพิทยาคม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020015 บ้านกระเบื้อง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020016 บ้านขวาวโค้ง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020017 บ้านกระสัง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020019 บ้านทิพย์นวด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020047 บ้านตลุง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020049 บ้านขุนไชยทอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020050 บ้านยางขามเฒ่า



#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020021 บ้านโพนม่วง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020048 บ้านหนองเรือ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020022 บ้านขามโพนทัน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020023 บ้านโนนตาลหนามแท่ง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020024 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020035 สามัคคีศึกษา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020036 บ้านแสนสุข

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020002 บ้านหนองพิมาน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020033 บ้านง้ิว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020025 ชุมชนบ้านซาด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020026 บ้านโนนสัง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020027 บ้านกะทะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020028 บ้านยางบ่ออี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020029 บ้านบุตาโสม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020031 บ้านโพธ์ิห้วย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020044 สระขุดดงสําราญวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020045 บ้านตั้งใจ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020046 บ้านอ้อตล่ิงชัน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020042 บ้านสายสนอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020043 บ้านม่วงน้อย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020037 บ้านยางชุม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020038 บ้านสําโรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020039 สนวนโคกเม็ก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020040 บ้านเบงท่าลาด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020003 บ้านหัวนาคํา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020041 บ้านศรีณรงค์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020004 บ้านทิพย์เนตร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32020005 บ้านขุนหาญ

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32022001 ชุมพลวิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32022002 เมืองบัววิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32022003 ลําพลับพลาวิทยาคาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)



#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020066 บ้านปราสาท

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020067 บ้านลุงปุง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020068 บ้านโพนทา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020073 บ้านตาฮะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพท่ี 85

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020109 บ้านม่วงมูล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020110 บ้านไกลเสนียด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020107 บ้านโพนงอย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020070 วัดบ้านนํ้าคํา(สนง.สลากฯ)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020071 บ้านหมากม่ี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020072 บ้านเอือด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020090 บ้านยางกระจับ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020091 บ้านเหล่า

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020092 บ้านชายทุ่ง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020093 บ้านหัวพี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020094 บ้านสาโรช

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020074 บ้านปอหมัน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020095 บ้านโพนครก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020097 บ้านโพนขวาว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020098 บ้านสะเอิง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020099 บ้านสําโรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020100 บ้านกุดมะโน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020075 บ้านตานบ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020076 บ้านโนนระเวียง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020096 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020077 บ้านนํ้าอ้อม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020082 บ้านบัวโคก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020083 บ้านธรรมษา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020084 บ้านจันทร์งาม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020085 บ้านหนองแสง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020086 บ้านพิงพวย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020087 บ้านโสมน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020088 ไตรคามสามัคคี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020101 บ้านท่าศิลา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020102 บ้านหนองตาด



#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020104 บ้านเมืองแก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020105 บ้านหนองคูน้อย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020106 บ้านหนองแวง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020080 บ้านบะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020081 บ้านโนนสูง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020078 บ้านเฉนียง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020079 บ้านปรีง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020052 บ้านตระมูง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020053 บ้านบอน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020054 บ้านอาคุณ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020055 บ้านโคกกุง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020056 บ้านศาลา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020057 บ้านหนองอีดํา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020058 บ้านภูดิน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020059 บ้านหนองบึง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020060 บ้านโนนโพ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020061 บ้านตาทิตย์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020062 บ้านบัว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020063 บ้านตากลาง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020111 บ้านหนองไม้ถี่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020112 บ้านทุ่งโก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020113 บ้านบุผาง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020114 บ้านหนองคูใหญ่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ ท่าตูม 32020115 บ้านนานวล

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ท่าตูม 32022004 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ท่าตูม 32022005 ลานทรายพิทยาคม

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ท่าตูม 32022006 เมืองแกพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ท่าตูม 32022007 พรมเทพพิทยาคม

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ท่าตูม 32022008 ช้างบุญวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ท่าตูม 32022009 ทุ่งกุลาพิทยาคม

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ท่าตูม 32022010 โนนแท่นพิทยาคม

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ท่าตูม 32022011 ศรีปทุมพิทยาคม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020158 รัตนวิทยาคม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020159 อนุบาลรัตนบุรี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)



#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020161 บ้านหนองกา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020157 บ้านผือน้อย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020140 บ้านนํ้าเขียว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020141 บ้านหนองคู

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020139 บ้านอาจญา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020120 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020121 บ้านหนองบัวน้อย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020122 บ้านม่วงบุญมี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020117 บ้านลําเพิญ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020119 บ้านดงเค็ง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020164 บ้านหนองบัวทอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020165 ปทุมมาศวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020129 บ้านจาน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020130 บ้านทับน้อย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020131 บ้านทับโพธ์ิวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020162 บ้านโคกล่าม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020149 บ้านช่อง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020150 บ้านคอนสวรรค์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020151 บ้านส่ีเหล่ียม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020152 บ้านนาอุดม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020148 บ้านนาวอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020137 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020138 บ้านนํ้าสร้าง-นางเภา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020154 บ้านยาง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020156 บ้านขะยูง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020155 บ้านนางเข็ม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020136 บ้านโนนจําปา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020133 บ้านม่วงหมาก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020134 บ้านนํ้าคํา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020132 บ้านแต้

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020128 บ้านดอนแรด



#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020123 บ้านหาญฮี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020125 บ้านหนองหิน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020127 บ้านโนนทราย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020143 บ้านเบิด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020144 ไตรคามวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020147 บ้านหนองผือ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020166 บ้านหนองบัวบาน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020167 บ้านขาม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020170 บ้านดู่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ รัตนบุรี 32020168 บ้านสร้างบก

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ รัตนบุรี 32022012 รัตนบุรี

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ รัตนบุรี 32022013 ดอนแรดวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ รัตนบุรี 32022014 เบิดพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ รัตนบุรี 32022015 ธาตุศรีนคร

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ รัตนบุรี 32022016 แกศึกษาพัฒนา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ รัตนบุรี 32022017 ทับโพธ์ิพัฒนวิทย์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020186 สนมศึกษาคาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020187 บ้านนาศรีสุข

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020188 วัดบึงบ้านสนม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020189 บ้านโสกแดง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020190 บ้านสําโรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020185 บ้านทัพไทย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020182 บ้านโพนโก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020183 บ้านเป้า

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020184 บ้านโพนดวน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020180 บ้านหนองบัวแดง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020181 บ้านโนนเปือย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020171 บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020173 บ้านแคนน้อย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020174 บ้านโนนจาน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020175 บ้านหนองขุนศรี



#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020176 บ้านสร้างแก้ว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020177 บ้านนานวน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020200 บ้านหัวงัว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020178 บ้านหัวนา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020179 บ้านตาเพชร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020198 บ้านกาพระ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020199 บ้านหนองครก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020197 ผาแดงวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020191 บ้านหนองระฆัง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020192 บ้านนาดี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020194 บ้านหนองอียอ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020195 บ้านอาเลา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020196 บ้านโนนเซียง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ สนม 32020193 บ้านสะทืด

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สนม 32022020 สนมวิทยาคาร

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สนม 32022018 หนองอียอวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สนม 32022019 หนองขุนศรีวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020222 บ้านหนองหลวง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020223 โนนนารายณ์วิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020201 บ้านคําผง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020221 บ้านขุมดิน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020203 บ้านม่วงหนองตาด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020204 บ้านอาพืด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020213 บ้านระเวียง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020215 บ้านหนองหว้า

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020211 บ้านค้อ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020212 บ้านก้านเหลือง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020210 บ้านม่วงหวาน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020206 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บํารุง"

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020207 บ้านหนองบัวงาม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020208 บ้านผักไหม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020209 บ้านหนองไม้งาม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020216 บ้านหนองเทพ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020217 บ้านอีโสด



#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020218 บ้านผํา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020219 บ้านสําโรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32020220 บ้านหนองแวง

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32022021 นารายณ์คําผงวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32022022 โนนเทพ

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030001 ปราสาทศึกษาคาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030057 บ้านปราสาท

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030051 บ้านอําปึลกง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030052 บ้านพลวง(พรหมบํารุงราษฎร์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030003 บ้านตาเสาะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030004 บ้านสีโค

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030005 ปราสาท

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030055 บ้านบุอันโนง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030034 บ้านตาเตียว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030035 บ้านสวาย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030036 บ้านลําพุก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030037 บ้านโชค

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030038 บ้านตาเบา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030039 บ้านตะคร้อ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030050 บ้านไทร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030049 วันเจริญสามัคคี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030007 บ้านทํานบ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030048 บ้านลําดวนพัฒนา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบํารุง)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030043 บ้านเจริญสุข

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030040 บ้านลําดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030008 อมรินทราวารี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030009 บ้านจบก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030010 บ้านโคกทม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030011 บ้านสวายซอ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030012 บ้านกะดาด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030013 บ้านโคลด



#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030014 บ้านจรูกแขวะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030021 รัฐประชาสามัคคี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030065 ไพลศึกษาคาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030064 บ้านสองสะโกม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030053 เจริญราษฎร์วิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030022 บ้านโพธ์ิกอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบํารุง)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030023 บ้านเช้ือเพลิง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030054 บ้านพนม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030067 บ้านสมุด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030068 บ้านหนองยาว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030044 บ้านหนองหรี่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030045 บ้านกําไสจาน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030046 บ้านสะพานหัน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030058 บ้านคลอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาท

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030032 บ้านตานี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030062 บ้านบักดอก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030061 บ้านละลมระไซ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030033 บ้านโคกจําเริญ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030030 บ้านหนองปรือ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030024 บ้านโชคนาสาม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030025 บ้านเจ้าคุณ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030026 บ้านมะเมียง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030027 มหาราช ๔

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030031 บ้านนาครอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บํารุง)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030029 บ้านจีกแดก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030069 บ้านหนองใหญ่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030070 บ้านปลัด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030071 บ้านสําโรง(บางมด 2514)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030072 บ้านก็วล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030073 บ้านเสกกอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030074 บ้านลังโกม



#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030075 บ้านกระวัน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030015 บ้านกูน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030016 บ้านรันเดง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030017 บ้านตายัวะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030018 บ้านตาวร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030019 บ้านกาบกระบือ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท3

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ปราสาท 32032001 ประสาทวิทยาคาร

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ปราสาท 32032002 โคกยางวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ปราสาท 32032003 ตานีวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ปราสาท 32032004 ไทรแก้ววิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ปราสาท 32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ปราสาท 32032006 เช้ือเพลิงวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ปราสาท 32032007 ตาเบาวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ปราสาท 32033001 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030164 สังขะวิทยาคม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030165 บ้านสังขะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030167 บ้านโดง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030149 บ้านโพนชาย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030150 บ้านชําสมิง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030151 บ้านศาลาสามัคคี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030166 บ้านศรีนวล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030163 จัดสรรท่ีดินสงเคราะห์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030155 บ้านพระแก้ว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030156 บ้านกระสัง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030157 บ้านแสนกาง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030153 ราษฎร์พัฒนา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030154 บ้านหนองขี้เหล็ก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030117 ดมวิทยาคาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030118 บ้านสนบ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030139 บ้านตาพราม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030140 บ้านศาลา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030141 บ้านชําเบง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030142 บ้านลันแต้

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030116 บ้านศรีมงคล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม



#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030105 บ้านแยงมิตรภาพท่ี 146

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030106 บ้านโนนสบาย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030107 บ้านถนน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030108 บ้านโคกรัมย์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030109 สหราษฎร์วิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030145 บ้านโพธ์ิ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030125 บ้านขนาดมอญ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030126 บ้านตาแตรวทัพดัด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030127 บ้านปวงตึก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030128 บ้านห้วยสิงห์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030146 บ้านอังกอล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030130 สตรีวิทยาสมาคม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030131 บ้านคะนา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030159 บ้านสะกาด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030160 บ้านตาโมม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030161 บ้านจังเอิล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030162 บ้านหลัก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030158 สหมิตรวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030147 บ้านจารย์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030144 บ้านโคกไทร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030132 บ้านทัพทัน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030133 บ้านเลิศอรุณ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030134 บ้านเสรียง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030135 บ้านร่มเย็น

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030136 บ้านลําหาด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030137 บ้านโนนเจริญ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030138 บ้านวังปลัด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030110 บ้านขอนแตก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030111 บ้านอาวอก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030112 บ้านโตงน้อย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030113 บ้านตอกตรา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030114 หนองโสนวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030119 บ้านเถกิง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030120 บ้านกะปู



#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030121 บ้านตาคง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030152 บ้านพรหมสะอาด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030122 จตุคามวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030123 บ้านห้วยปูน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ สังขะ 32030124 บ้านสนวน

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สังขะ 32032012 สังขะ

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สังขะ 32032013 กระเทียมวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สังขะ 32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สังขะ 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สังขะ 32032016 มัธยมทับทิมสยาม 04

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สังขะ 32032017 พระแก้ววิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ สังขะ 32032018 เทพอุดมวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030076 กาบเชิงมิตรภาพท่ี 190

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030077 บ้านปราสาทเบง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030085 บ้านโคกตะเคียน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030088 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030078 บ้านบักจรัง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030079 บ้านโคกกลางสามัคคี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030089 บ้านถนนชัย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030090 บ้านโนนทอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030091 บ้านกู่

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030086 บ้านจารย์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030103 บ้านแนงมุด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030101 บ้านสระทอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030102 ประชาสามัคคี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030087 เกษตรอีสานสามัคคี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030081 บ้านคูตัน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030099 บ้านตะเคียน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030082 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030083 บ้านหนองโยโคกปืด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030098 บ้านสกล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030084 บ้านราวนคร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030080 หวลถวิลวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030095 บ้านด่าน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030096 บ้านเกษตรถาวร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030097 เรืองเจริญพัฒนา



#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030094 บ้านโจรก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ กาบเชิง 32030092 บ้านโพนทอง

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ กาบเชิง 32032008 กาบเชิงวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ กาบเชิง 32032009 แนงมุดวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ กาบเชิง 32032010 โคกตะเคียนวิทยาฎ

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ กาบเชิง 32032011 ปราสาทเบงวิทยา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030179 บ้านบัวเชด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030180 บ้านระมาดค้อ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030181 บ้านโนนสังข์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคี

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030187 บ้านสวาท

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030186 บ้านโคกสมอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030182 บ้านสะเดา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030184 บ้านสําเภาลูน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030185 บ้านไทยเดิม

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030175 บ้านจบก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030176 บ้านหนองโจงโลง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030172 บ้านตาวัง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030174 บ้านนา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030188 บ้านอาโพน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030168 บ้านโชค

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030189 บ้านสะแร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030169 บ้านจรัส

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030170 กลาโหมราชเสนา 2

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030183 บ้านสน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ บัวเชด 32030171 บ้านโอทะลัน

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ บัวเชด 32032019 บัวเชดวิทยา

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ บัวเชด 32032020 มัธยมศรีลําเภาลูน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030218 บ้านณรงค์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030213 ศรีณรงค์วิทยาคาร

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030214 บ้านละมงค์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030215 รัฐราษฎร์พัฒนา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030216 บ้านมหาชัย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030226 ไพลอํานวยวิทย์



#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030227 บ้านกล้วย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030228 พระจันทร์ศรีสุข

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030219 บ้านตรวจ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030220 บ้านฉลีก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030221 บ้านเตาแดก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030222 บ้านโนนทอง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030223 บ้านเกาะตรวจ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030224 บ้านหนองหว้า

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030225 บ้านน้อย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030230 วิทยาราษฎร์นุกูล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030217 บ้านโสน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030209 บ้านแดง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030210 บ้านตะโนน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030211 บ้านสําโรง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030212 บ้านพะเนาว์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030231 บ้านหนองแวง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030232 บ้านกุง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030208 บ้านเกาะแจนแวน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030233 บ้านคูขาด

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32030234 บ้านตราด

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030202 บ้านอําปึล

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030203 บ้านรุน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030198 บ้านพนมดิน

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030199 บ้านตาเมียง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030200 บ้านหนองคันนา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030201 บ้านหนองจูบ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030205 บ้านไทยสันติสุข

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030206 บ้านไทยนิยมพัฒนา

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030207 บ้านอุโลก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030197 บ้านละเอาะ

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030190 บ้านโคกกลาง

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030196 บ้านจีกแดก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030191 บ้านสระแก้ว

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030193 บ้านโคกกรม



#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030192 บ้านโคกโบสถ์

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030194 บ้านตาลวก

#### สพป.สุรินทร์ เขต 3 สุรินทร์ พนมดงรัก 32030195 บ้านศรีสวาย

#### สพม. เขต  33 สุรินทร์ พนมดงรัก 32032021 พนมดงรักวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010024 อนุบาลอรุณรังษี

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010025 เนินพระเนาว์วิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010053 ธนากรสงเคราะห์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010028 มีชัยวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010051 อนุบาลหนองคาย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010052 บ้านคุยนางขาว

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010054 บ้านหนองเดิ่น

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010029 บ้านโคกแมงเงา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010030 จอมมณี

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010055 อักษรอดุลวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010001 บ้านเมืองหมี

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010002 บ้านพร้าวเหนือ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010031 บ้านหนองแจ้ง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010014 ชุมชนบ้านปะโค

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010039 ครุราษฎร์รังสรรค์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010038 บ้านเวียงคุก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010012 บ้านโคกป่าฝาง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010013 บ้านหนองบ่อ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010032 บ้านเมืองบาง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010033 บ้านนาคลอง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010034 บ้านวังยาง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010035 หาดคําบอนวัฒนา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010036 บ้านเบิดวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010037 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010027 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010023 บ้านหนาด

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010026 จันทราราม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010058 บ้านดงเจริญ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010010 ชุมชนบ้านพวก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010011 บ้านเดื่อใต้

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010049 บ้านหมากก่องฝายแตก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010057 หินโงมวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010050 สีกายวิทยาคม



#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010056 บ้านพร้าวใต้เจริญสุข

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010046 บ้านบงวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010047 บ้านจอมแจ้ง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010048 หัวหาดวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010004 ราชประชานุเคราะห์ 14

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010005 นาฮีนุเคราะห์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010006 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010007 บ้านโคกสําราญ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010008 บ้านคําโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010009 บ้านหนองหม่ืน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010042 ดงเว้นดงเจริญวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010043 ดาวเรืองสมสะอาด

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010044 บ้านสร้างพอก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010045 บ้านสวยหลง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010040 โพนสว่างป่าตองวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010041 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010015 วัดพระธาตุบังพวน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010016 ราษฎร์นุเคราะห์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010017 บ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010018 โคกคําทุ่งสว่างวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010019 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010020 หนองผือวิทยาคม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010021 บ้านโคกก่อง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เมืองหนองคาย 43010022 มะเขือดอนหมูโพธ์ิทองวิทยา

#### สพม. เขต  21 หนองคาย เมืองหนองคาย 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร

#### สพม. เขต  21 หนองคาย เมืองหนองคาย 43012002 หินโงมพิทยาคม

#### สพม. เขต  21 หนองคาย เมืองหนองคาย 43012003 กวนวันวิทยา

#### สพม. เขต  21 หนองคาย เมืองหนองคาย 43012004 เวียงคําวิทยาคาร

#### สพม. เขต  21 หนองคาย เมืองหนองคาย 43012005 หนองคายวิทยาคาร

#### สพม. เขต  21 หนองคาย เมืองหนองคาย 43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา

#### สพม. เขต  21 หนองคาย เมืองหนองคาย 43012007 ค่ายบกหวานวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010081 ชุมชนบ้านถ่อน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010089 บ้านนานํ้าพาย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010090 บ้านหนองนาง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010091 บ้านนาดง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010092 บ้านดงนาคํา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010088 ราษฎร์สามัคคี



#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010080 โพนศิลางามวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010077 บ้านเดื่อ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010078 บ้านน้อย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010067 โกมลวิทยาคาร

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010068 อนุบาลดารณีท่าบ่อ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010086 ชุมชนบ้านโพนสา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010087 บ้านท่ามะเฟือง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010069 บ้านนาช้างนํ้า

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010079 บ้านเทวีดอนขม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010082 บ้านว่าน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010083 บ้านแสนสุข

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010059 อนุบาลกองนาง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010060 บ้านปากมาง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010061 บ้านหงส์ทองสามขา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010062 บ้านป่าสัก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010063 บ้านนาบง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010075 บ้านนํ้าโมง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010076 บ้านทุ่มฝาง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010073 บ้านอุ่มเย็น

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010071 ร่วมมิตรวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010066 บ้านโพนพระ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010064 บ้านโคกคอน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010065 บ้านหนองผือ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010074 บ้านหนองแวง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010072 บ้านท่าสําราญ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010084 บ้านเป้า

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010085 คุรุศิษย์วิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ท่าบ่อ 43010070 บ้านกวดโคกสว่าง

#### สพม. เขต  21 หนองคาย ท่าบ่อ 43012008 ท่าบ่อ

#### สพม. เขต  21 หนองคาย ท่าบ่อ 43012009 โคกคอนวิทยาคม

#### สพม. เขต  21 หนองคาย ท่าบ่อ 43012010 ถ่อนวิทยา

#### สพม. เขต  21 หนองคาย ท่าบ่อ 43012011 ท่าบ่อพิทยาคม

#### สพม. เขต  21 หนองคาย ท่าบ่อ 43012012 หนองนางพิทยาคม

#### สพม. เขต  21 หนองคาย ท่าบ่อ 43012013 เดื่อวิทยาคาร

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010101 บ้านศรีเชียงใหม่

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010102 อนุบาลศรีเชียงใหม่

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010103 สํานักงานสลากกินแบ่งท่ี 75



#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010104 บ้านโนนสง่า

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010105 บ้านหัวทราย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010106 บ้านพานพร้าว

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010097 บ้านป่าสัก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010107 ดอนก่อโนนสวรรค์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010108 บ้านไทยสามัคคี

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010109 หนองปลาปากจําปาทอง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010110 บ้านขุมคํา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010111 บ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010112 บ้านดงบัง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010113 บ้านเสียว

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010093 ชุมชนบ้านหม้อ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010094 บ้านท่ากฐิน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010095 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010096 พัฒนาคําแก้ว

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010099 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010100 บ้านถิ่นทอนเหนือ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43010098 บ้านวังนํ้ามอก

#### สพม. เขต  21 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43012014 พานพร้าว

#### สพม. เขต  21 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม

#### สพม. เขต  21 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43012016 วรลาโภนุสรณ์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010114 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010115 บ้านสังกะลีนาขาม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010116 บ้านโสกกล้า

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010134 อนุบาลสังคม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010132 บ้านแก้งใหม่

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010130 บ้านนาโคก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010129 บ้านปากโสม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010126 บ้านผาตั้ง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010127 บ้านห้วยไซงัว

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010128 บ้านดงต้อง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010117 บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010122 บ้านตาดเสริม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010123 บ้านม่วง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010124 บ้านหนอง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010125 บ้านวังมน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010118 บ้านนาง้ิว



#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010119 บ้านซําเจียง-ดงป่าเปลือย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010120 บ้านเทา-นาบอน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010131 บ้านม่วงนํ้าไพร

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010121 บ้านเทพประทับ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สังคม 43010133 บ้านฟ้าประทาน

#### สพม. เขต  21 หนองคาย สังคม 43012017 สังคมวิทยา

#### สพม. เขต  21 หนองคาย สังคม 43012018 วังม่วงพิทยาคม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010150 บ้านนํ้าสวยมิตรภาพท่ี 19

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010151 บ้านโพนสวรรค์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010148 สระใครไชยานุเคราะห์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010149 บ้านหนองบัวเงิน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010135 อนุบาลบ้านคอกช้าง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010136 บ้านเหมือดแอ่

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010137 สมสะอาดดงมุขวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010138 บ้านนากอ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010139 บ้านฝางวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010140 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010141 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010142 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010143 บ้านโนนแดง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010144 บ้านหนองบัววิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010145 บ้านสมสนุกดงหนองบอน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010146 ฉันทนาวัณรถ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย สระใคร 43010147 บ้านตอแก

#### สพม. เขต  21 หนองคาย สระใคร 43012019 นํ้าสวยวิทยา

#### สพม. เขต  21 หนองคาย สระใคร 43012020 ฝางพิทยาคม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพธ์ิตาก 43010160 บ้านโพธ์ิตาก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพธ์ิตาก 43010161 บ้านสาวแล

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพธ์ิตาก 43010158 บ้านโพนทอง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพธ์ิตาก 43010159 อนุบาลดอนไผ่

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพธ์ิตาก 43010157 บ้านไร่

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพธ์ิตาก 43010152 บ้านศูนย์กลาง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพธ์ิตาก 43010153 บ้านนํ้าทอน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพธ์ิตาก 43010154 อาโอยาม่า 2

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพธ์ิตาก 43010155 อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพธ์ิตาก 43010156 บ้านดอนขนุนพัฒนา

#### สพม. เขต  21 หนองคาย โพธ์ิตาก 43012021 โพธ์ิตากพิทยาคม



#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020013 บ้านนาตาล

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020015 บ้านปักหมู

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020052 บ้านวัดหลวง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020053 บ้านโคกถ่อนวิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020050 บ้านดงกําพี้

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020051 ชุมชนบ้านปากสวย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020056 บ้านหาดส่ัง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020031 บ้านนาตาลเหนือ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020019 บ้านบัว

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020020 บ้านโนนหนามแท่ง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020021 บ้านโพนทัน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020042 บ้านผือ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020022 ทุ่งธาตุท่าล่ีดอนกลางสามัคคี

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020016 บ้านนาเพียงน้อย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020039 บ้านนาหนัง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020035 บ้านหนองหอย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020041 บ้านหนองแอก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020036 บ้านก่องขันธ์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020037 บ้านดงสระพัง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020038 บ้านต้อนเหนือ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020033 บ้านกุดแกลบ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020032 บ้านแป้น

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020045 บ้านคําเจริญ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020024 บ้านท่าหนองพันทา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020025 บ้านโคกกลาง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020046 บ้านโพธ์ิ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020047 บ้านคําปะก้ัง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020048 บ้านปัก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020023 บ้านเซิม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020026 บ้านคําตอยูง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020044 บ้านคําจําปา



#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020040 บ้านโคกกลาง สาขา คําอินแปลง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020043 บ้านคําปะก้ัง สาขาบ้านดงอ่าง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020057 บ้านหนองอ้ัว

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020028 บ้านหนองแหวน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคําบอน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020054 บ้านสร้างนางขาว

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020055 บ้านเหล่าโพธ์ิศรี

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020027 บ้านหนองแคน-ดอนสนุก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020001 บ้านกุดบง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020002 บ้านใหม่

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020003 บ้านนิคมดงบัง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020005 บ้านโนนฤาษี

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020006 บ้านหนองกุ้ง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020017 ยูเนสโกสัมมนา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020008 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020058 บ้านเหล่าต่างคํา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020059 บ้านเชียงอาด

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020060 บ้านนาเมย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020061 บ้านโคกหัวภู

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43020062 บ้านห้วยนํ้าเย็น

#### สพม. เขต  21 หนองคาย โพนพิสัย 43022001 ชุมพลโพนพิสัย

#### สพม. เขต  21 หนองคาย โพนพิสัย 43022002 เซิมพิทยาคม

#### สพม. เขต  21 หนองคาย โพนพิสัย 43022003 ปากสวยพิทยาคม

#### สพม. เขต  21 หนองคาย โพนพิสัย 43022004 นาหนังพัฒนศึกษา

#### สพม. เขต  21 หนองคาย โพนพิสัย 43022005 ร่มธรรมานุสรณ์

#### สพม. เขต  21 หนองคาย โพนพิสัย 43022006 กุดบงพิทยาคาร

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย โพนพิสัย 43022007 ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020166 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020155 เตชะไพบูลย์ 1

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020162 บ้านนํ้าเป

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020154 บ้านโปร่งสําราญ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020153 บ้านสามัคคีชัย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020163 บ้านตาลชุม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020152 บ้านนายาง



#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020165 บ้านนาชุมช้าง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020161 บ้านหนองแก้ว

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020158 บ้านหนองคอน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020159 บ้านโพนแพง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020160 สนธิราษฎร์บํารุง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020148 บ้านดอนเหมือด

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020149 บ้านต้อน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020164 นิคมเจริญชัย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020141 สุทธสิริโสภา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020142 บ้านนาทับไฮ

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020143 บ้านนาคํามูลชมภูพร

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020144 บ้านนาคํามูลชมภูพร สาขา ชมภูพร

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020145 รุจีจินตกานนท์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020156 บ้านดงดาล

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020150 บ้านพระบาทนาหงส์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020147 บ้านพระบาทนาหงส์ สาขา โนนภูทอง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020151 บ้านนาสิงห์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย รัตนวาปี 43020146 บ้านหนองเค็ม

#### สพม. เขต  21 หนองคาย รัตนวาปี 43022017 ประชาบดีพิทยาคม

#### สพม. เขต  21 หนองคาย รัตนวาปี 43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020122 เฝ้าไร่วิทยา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020123 บ้านจับไม้

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020124 รสลินคัคณางค์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020128 ประชาบํารุง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020136 บ้านหนองหลวง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020137 บ้านแบง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020135 ป่าไม้อุทิศ 8

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020134 บ้านหนองบัวเงิน

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020127 อนุบาลหนองควาย

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020131 บ้านหนองวัวชุม

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020129 บ้านโพนทอง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020130 บ้านท่าคําบง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020125 บ้านนาฮํา

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020126 บ้านหนองยาง



#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020121 บ้านนาดี

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020138 เวทีราษฎร์บํารุง

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020139 บ้านโนนสะอาด

#### สพป.หนองคาย เขต หนองคาย เฝ้าไร่ 43020140 บ้านคําโคนสว่าง

#### สพม. เขต  21 หนองคาย เฝ้าไร่ 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์

#### สพม. เขต  21 หนองคาย เฝ้าไร่ 43022016 นาดีพิทยาคม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010013 วัดอรัญญิกาวาส

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010015 วัดราชปักษี

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010016 อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้ง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010024 วัดเซิงหวาย

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010007 อนุบาลวัดอ่างทอง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010019 วัดโบสถ์

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010020 วัดจันทร์นิรมิตร

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010021 วัดท้ายย่าน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010022 วัดไผ่ล้อม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010014 วัดไทรย์

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010017 วัดล้ินทอง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010005 วัดสุวรรณ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010006 วัดตาลเจ็ดช่อ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010008 กระทุ่มราย

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010009 วัดรุ้ง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010011 บ้านนํ้าผ้ึง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010012 วัดบ้านอิฐ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010003 วัดจําปาหล่อ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010004 วัดโพทูล

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010010 วัดปลดสัตว์

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010001 วัดโพธิวงษ์

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010002 วัดโคศุภราช

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15010018 วัดมหาดไทย

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15012010 สตรีอ่างทอง

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง เมืองอ่างทอง 15012011 จําปาหล่อพิทยาคม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010032 อนุบาลไชโย(วัดสระเกษอาทรสิกขกา

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010033 วัดไชยภูมิ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010030 วัดมหานาม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010031 วัดโบสถ์



#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010034 วัดไชโย

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010035 วัดละมุด

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010025 วัดมะขาม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010026 บ้านชะไว

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010036 วัดบ้านป่า

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010044 วัดกําแพง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010042 วัดวงษ์ภาศน์

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010041 วัดดอนกระต่ายทอง(มิตรภาพท่ี 41)

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010027 วัดชัยสิทธาราม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010028 วัดนางเล่ว

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010029 วัดบางศาลา

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010037 วัดเทวราช

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010039 วัดเจ้าบุญเกิด

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010040 วัดเยื้อง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ไชโย 15010038 วัดไทรย์นิโครธาราม

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง ไชโย 15012005 ราชสถิตย์วิทยา

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ป่าโมก 15010053 วัดเกตุ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ป่าโมก 15010054 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ป่าโมก 15010052 วัดพายทอง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ป่าโมก 15010051 วัดศรีมหาโพธ์ิ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ป่าโมก 15010047 ไทยรัฐวิทยา 6

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ป่าโมก 15010048 วัดท่า

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ป่าโมก 15010049 วัดถนน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ป่าโมก 15010050 วัดพิจารณ์โสภณ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ป่าโมก 15010055 วัดเอกราช

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ป่าโมก 15010045 วัดปราสาท

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง ป่าโมก 15010046 วัดลาดเค้า

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง ป่าโมก 15012001 ปาโมกข์วิทยาภูมิ

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง ป่าโมก 15012006 บางเสด็จวิทยาคม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010086 วัดศีลขันธาราม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010064 วัดโพธ์ิราษฎร์

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010065 วัดบ้านสร้าง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010068 วัดสามประชุม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010088 วัดบุญศิริวิทยาราม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010089 วัดป่ามุนี

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010090 วัดท่าตลาด

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010066 อนุบาลโพธ์ิทอง



#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010067 วัดท่าอิฐ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010078 วัดโพธ์ิเกรียบ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010079 วัดสว่าง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010070 วัดข่อย

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010071 วัดบุญเกิด

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010087 วัดนํ้าอาบ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010081 วัดจุฬามุนี

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010082 วัดยางมณี

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010083 วัดสุวรรณราชหงษ์

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010084 วัดทองกลาง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010085 วัดท่าสามัคคี

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010069 วัดโบสถ์

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010063 วัดยางทอง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010076 วัดม่วงคัน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010077 วัดโพธ์ิเอน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010075 วัดล่ันทม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010072 วัดศรีกุญชร

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010073 วัดยางช้าย

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010074 วัดง้ิวราย

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010056 วัดคําหยาด

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010058 วัดโคกพุทรา

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010059 วัดจันทราราม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010080 วัดสนธิธรรม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010060 วัดไตรรัตนาราม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010061 วัดทางพระ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010057 วัดโพธ์ิทอง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง 15010062 วัดท่าโขลง

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง โพธ์ิทอง 15012012 โพธ์ิทอง(จินดามณี)

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง โพธ์ิทอง 15012007 โพธ์ิทองพิทยาคม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010134 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010119 วัดขุมทอง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010120 วัดราชสกุณา

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010147 วัดแปดแก้ว

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010146 วัดหัวตะพาน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010139 วัดทํานบ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010121 วัดวันอุทิศ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010133 อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)



#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010130 วัดหลวง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010131 บ้านศาลาดิน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010132 วัดมะนาวหวาน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010116 วัดลาดเป็ด

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010124 วัดยางมณี

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010125 วัดศาลาดิน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010112 วัดนางชํา

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010113 วัดโพธ์ิศรี

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010118 วัดบางจักร

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010137 วัดนํ้าพุ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010138 วัดส่ีร้อย

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010115 วัดโพธ์ิ

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010117 วัดคลองพูล

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010145 วัดห้วยคันแหลน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010114 วัดตลาดใหม่

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010144 วัดห้วยโรง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010126 วัดน้อย

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010127 วัดอบทม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010128 บ้านไผ่หมูขวิด

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010135 บ้านห้วยคล้า

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010140 วัดหลักแก้ว

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010141 วัดลานช้าง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010142 วัดคลองสําโรง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010143 วัดใหม่ทางข้าม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010122 วัดไผ่วง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010123 วัดต้นทอง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15010136 วัดสิทธาราม

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 15012009 ไผ่วงวิทยา

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง สามโก้ 15010155 วัดสามโก้

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง สามโก้ 15010156 อนุบาลสามโก้(บ้านลําสนุ่น)

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง สามโก้ 15010154 วัดเกษทอง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง สามโก้ 15010151 วัดมงคลธรรมนิมิต

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง สามโก้ 15010150 บ้านหนองถ้ํา

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง สามโก้ 15010148 วัดโบสถ์

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง สามโก้ 15010149 วัดท่าชุมนุม



#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง สามโก้ 15010152 วัดหนองกร่าง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง สามโก้ 15010153 วัดไผ่แหลม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง สามโก้ 15010157 บ้านดอนตาวง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง สามโก้ 15010158 วัดสามขาว

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง สามโก้ 15012014 สามโก้วิทยาคม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010091 วัดหัวสะแกตก

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010092 วัดรัตนาราม

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010101 วัดบ้านพราน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010100 วัดบ้านแก

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010093 ชุมชนวัดริ้วหว้า

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010094 บ้านดอนกร่าง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010099 วัดจันทร์มณี

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010105 อนุบาลแสวงหา

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010106 พวงทองอุปถัมภ์

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010107 วัดบ้านเพชร

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010108 วัดทองเล่ือน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010109 วัดยาง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010110 ประสิทธิวิทยา

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010095 วัดวังนํ้าเย็น

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010096 วัดหม่ืนเกลา

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010097 วัดหนองยาง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010098 วัดรางฉนวน

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010103 วัดศรีบัวทอง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010104 วัดแก้วกระจ่าง

#### สพป.อ่างทอง อ่างทอง แสวงหา 15010102 บ้านหนองเสือ

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง แสวงหา 15012002 แสวงหาวิทยาคม

#### สพม. เขต   5 อ่างทอง แสวงหา 15012013 ริ้วหว้าวิทยาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010114 บ้านหมากแข้ง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010082 บ้านเซประชาอุทิศ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010059 บ้านจ่ันศรีวิไล

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010060 บ้านเล่ียมพิลึก

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010058 บ้านหนองตูม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010112 อนุบาลอุดรธานี

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010113 อนุบาลหนองหิน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010108 บ้านช้าง



#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010038 บ้านหนองหัวหมู

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010070 ไทยสมุทรมิตรภาพท่ี 187

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010071 บ้านเล่ือม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010072 บ้านถ่อน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010116 บ้านหนองบัว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010110 บ้านหนองตุ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010109 บ้านหนองเหล็ก

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010092 บ้านดงอุดม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010107 บ้านเดื่อ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคี

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010057 บ้านคํากล้ิง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010062 บ้านตาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010064 บ้านโนนเดื่อ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010065 บ้านสุขสมบูรณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010074 ชุมชนสามพร้าว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010075 บ้านหนองบุนาหลํ่า

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010077 บ้านหนองบั่ว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010078 บ้านหนองคอนแสน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010079 บ้านดอนหาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010080 บ้านนาหยาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010076 บ้านแมด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010066 บ้านศรีบุญเรือง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010101 บ้านโสกนํ้าขาว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010039 บ้านศรีเชียงใหม่บ้านศรีเชียงใหม่

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010040 กุดลิงง้อหนองแก

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010046 บ้านโนนบุญมี

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010102 บ้านศรีสว่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010100 บ้านห้วยสําราญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010010 บ้านนาสมบูรณ์



#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010043 บ้านนิคมพัฒนา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010041 บ้านนาแอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010022 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010014 บ้านจําปาวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010015 บ้านเชียงพิณ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010016 บ้านนาคลอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010103 หนองไฮวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุข

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010106 บ้านโคกลาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010002 มิตรภาพ 6

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010003 บ้านโนนยาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010004 บ้านขม้ินบ่อโคลน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010006 บ้านดอนหวาย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010032 ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010033 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010034 บ้านเหล่าดอนแตง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010035 บ้านนาคําหลวง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010036 บ้านงอย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010037 ประชาสามัคคี

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010051 บ้านเม่น

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010052 บ้านขาว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010053 บ้านดู่

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010054 บ้านหัวบึง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010055 บ้านพรานเหมือน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010007 บ้านยางบึง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010094 บ้านเก่าน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010073 บ้านนาทราย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010117 หนองสําโรงวิทยา



#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010028 บ้านเชียงพัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010030 บ้านนาทาม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010047 ชุมชนโนนสูง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010099 บ้านหนองตะไก้

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010095 บ้านแม่นนท์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010096 บ้านหนองไผ่หนองหิน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010097 บ้านหนองนาเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010098 บ้านหนองบัวเงิน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010048 บ้านหนองโสกดาว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010049 บ้านข้าวสาร

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพท่ี 67

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010081 บ้านอีเล่ียน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010085 บ้านหนองนาคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010087 บ้านหนองแก

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010083 บ้านโก่ย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010084 บ้านจําปาประชานุเคราะห์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010090 บ้านพรสวรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010017 บ้านเชียงยืน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010023 บ้านหนองหลอด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010018 บ้านอีหลุ่ง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010019 บ้านจําปา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010020 บ้านป่อง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010024 บ้านหนองตอสูงแคน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010026 บ้านนาเยีย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010021 บ้านหนองนํ้าเค็ม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41010027 บ้านดงหนองโพธ์ิ

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012001 อุดรพิทยานุกูล

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012002 สตรีราชินูทิศ

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012004 นิคมสงเคราะห์วิทยา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012005 อุดรธรรมานุสรณ์

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012006 โนนสูงพิทยาคาร



#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012007 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012008 อุดรธานีพิทยาคม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012009 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012010 สามพร้าววิทยา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012011 ธาตุโพนทองวิทยาคม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012012 อุดรพัฒนาการ

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012013 อุดรพิทยานุกูล 2

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012014 อุดรพัฒนศึกษา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012015 เชียงพังพัฒนวิช

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41012016 ราชินูทิศ 2

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เมืองอุดรธานี 41013001 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010205 อนุบาลเพ็ญประขานุกูล

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010204 บ้านโพนงามหนองตุ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010150 บ้านนาสีนวล

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010201 บ้านนาส่อนโพนทัน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010151 บ้านโคกกลาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010202 บ้านใหม่

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010203 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010183 ชุมชนบ้านธาตุ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010184 บ้านสังซาวังนํ้าขาว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010185 บ้านถิ่น (สุขาวิทยา)

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010186 นิคมสร้างตนเอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010188 บ้านดอนแก้ว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010189 บ้านยามกาใหญ่

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010190 บ้านนาพูนทรัพย์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010210 สุมเส้าวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010211 บ้านดงปอ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010213 บ้านแพงศรี

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010214 บ้านห้วยวังโตน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010217 บ้านดงยาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010172 บ้านนาบัว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010173 บ้านยางซอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010174 บ้านนาทราย



#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010207 บ้านทอนดอนยาว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010208 บ้านสร้างแป้น

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010209 บ้านหว้าน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010175 บ้านดอนกลอย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010176 บ้านท่าหนาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010159 บ้านเชียงหวาง "คุรุประชาสรรค์"

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010160 บ้านนาดี

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010162 บ้านดงใหญ่

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010163 บ้านดอนข่า

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010164 บ้านโพนเลา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010191 บ้านหมูม่นโพนสว่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010177 บ้านนาพู่

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010179 บ้านหลวงหัวสวย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010180 บ้านศรีบุญเรือง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010181 บ้านก่ิวดงมะไฟ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010165 บ้านด่าน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010193 บ้านเหล่าดอนเงิน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010194 บ้านหนองผง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010197 *บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010198 บ้านหนองกุง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010199 บ้านดงขันทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010200 บ้านดงศรีสําราญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010196 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010169 บ้านเตาไห

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010170 บ้านหม้อ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010167 บ้านคอนเลียบ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010168 บ้านนาพัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010166 บ้านโนนสวาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010215 บ้านหนองบัวบาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010153 บ้านจอมศรี

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์



#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010155 บ้านหนองบ่อ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010156 บ้านสะอาดนาพัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010157 บ้านจอมตาลโนนดู่โนนสําราญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010158 บ้านดงยางนารายณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เพ็ญ 41010192 บ้านยามกาโนนคํา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เพ็ญ 41012020 เพ็ญพิทยาคม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เพ็ญ 41012021 สุมเส้าพิทยาคาร

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เพ็ญ 41012022 จอมศรีพิทยาคาร

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี เพ็ญ 41012023 เชียงหวางพิทยาคาร

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010119 ชุมชนกุดหมากไฟ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010120 บ้านโคกล่าม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010121 บ้านหนองแวงชุมพล

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010146 บ้านหนองบัวเงิน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010147 บ้านอูบมุง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010148 บ้านห้วยไร่

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010149 บ้านโคกผักหอม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010144 บ้านดงบัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010145 บ้านโนนชัยศรี

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010126 รัฐประชา 509

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010137 บ้านหนองอ้อ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010127 บ้านโนนหวาย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทราย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010129 บ้านโคกหนองแซง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010130 บ้านเสาเล้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010138 บ้านโนนสําราญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010136 อนุบาลหนองวัวซอ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010142 บ้านหมากหญ้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010143 บ้านผาสิงห์

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010139 บ้านหนองแสง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010140 บ้านหนองแวงฮี

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010141 บ้านโคกศรีแก้ว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010131 บ้านหนองบัวบาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010133 สิริปุณโณ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010122 บ้านหนองแซงสร้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010134 บ้านหนองอ้อน้อย



#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010123 บ้านหนองแวงเดิด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010124 บ้านนํ้าพ่น

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี หนองวัวซอ 41010125 บ้านเลา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี หนองวัวซอ 41012017 หนองวัวซอพิทยาคม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี หนองวัวซอ 41012018 หนองยางชุมพิทยาคม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี หนองวัวซอ 41012019 แสงอร่ามพิทยาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010236 อนุบาลสร้างคอม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010223 บ้านดอนเดื่อ

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010224 บ้านดอนบาก

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010237 บ้านท่าเสียว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010239 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010235 บ้านดงผักเทียม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010218 บ้านเชียงดา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010219 บ้านแมดวิทยาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010221 บ้านไชยฟอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010222 บ้านนาสะอาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010225 โคกโพธ์ิวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010226 บ้านนานํ้าชุ่ม

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010227 บ้านยวด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010228 บ้านชาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010229 บ้านนาม่ัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010230 บ้านนํ้าเท่ียง

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010231 บ้านตล่ิงชัน-สร้างแก้ว

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010232 บ้านศรีชุมช่ืนบุญชิตวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010233 บ้านหินโงม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี สร้างคอม 41012024 สร้างคอมวิทยา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี สร้างคอม 41012025 ยิ่งยวดพิทยานุกูล

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020023 บ้านท่าล่ีศรีสุขวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020024 บ้านท่าแร่

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020025 บ้านเหล่าหมากจันทน์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020026 บ้านาเพ็ญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020027 บ้านกุดยาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี



#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020057 บ้านโนนเขวา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020058 บ้านหนองกวาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020059 บ้านหนองแดง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020065 บ้านท่าสัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020066 บ้านโนนมะข่า

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020001 บ้านปอ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020029 บ้านปะโค

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020030 บ้านบุ่งหมากลาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020033 บ้านดงน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020034 บ้านเก้ิงน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020020 บ้านโนนจําปา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020061 บ้านโคกศรีสําราญวังหน้าผา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020036 บ้านนาดีสร้างบง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020037 บ้านส่ีแจ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020038 บ้านดงเรือง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020006 บ้านเชียงแหว

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020007 บ้านเซียบ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020009 บ้านสวนหม่อน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020010 บ้านเดียม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020011 บ้านนกขะบา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020013 บ้านเมืองพรึก

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020014 บ้านเหล่ากกโพธ์ิกกเค็ง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020016 บ้านยางหล่อโนนนํ้าย้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020017 บ้านดอนเงิน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020054 บ้านท่าหนองเทา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา



#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020048 บ้านสวนมอนคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020050 บ้านคําไผ่

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020051 บ้านหินเหล่ิง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020053 บ้านนาแบก

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020072 บ้านห้วยเก้ิง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020067 บ้านโนนหนองม่วง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020068 บ้านกุดจิก

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020069 บ้านหนองหว้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020018 บ้านห้วยกองสี

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020019 บ้านโนนสิมมา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020039 อนุบาลกุมภวาปี

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020040 บ้านกงพาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020045 บ้านวาปี

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020046 บ้านผือ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผ้ึง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020042 บ้านคําเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020043 บ้านดงแคน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020041 บ้านพันดอน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกิฎฎออุปถัมภ์)

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020021 บ้านตูม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020004 บ้านโพธ์ิสง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020005 บ้านดอนแก้ว

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020022 บ้านดอนสวรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020070 บ้านหนองแวง

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี กุมภวาปี 41022001 กุมภวาปี

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี กุมภวาปี 41022004 ห้วยเก้ิงพิทยาคาร

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี กุมภวาปี 41022008 สีออศิลปศาสตร์

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี กุมภวาปี 41022011 หนองแดงวิทโยดม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี กุมภวาปี 41022012 เสอเพลอพิทยาคม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี กุมภวาปี 41022013 กุมภวาป์พิทยาสรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020127 อนุบาลศรีธาตุ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020128 บ้านโคกศรี



#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020129 บ้านกอก

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020126 บ้านห้วยวังปลา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020107 ชุมชนจําปี

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020108 บ้านโนนสูง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020109 บ้านโคกน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020110 บ้านโนนสงเปลือย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020117 บ้านนายูง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020118 บ้านโคกหนองแวง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020119 บ้านหนองกุง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020120 บ้านคําดอกไม้

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020130 บ้านหนองนกเขียน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020131 บ้านคําม่วง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020132 บ้านโคกก่อง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020133 บ้านป่าไร่

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020140 บ้านหนองท่มคําเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020114 บ้านกุดนาค้อ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020124 บ้านโปร่ง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020116 บ้านป่าหวาย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020121 บ้านห้วยผ้ึง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020122 บ้านสามขา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020123 บ้านสมดี

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020113 บ้านคําปลาก้ัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020134 คําเมยวิทยาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020135 คํากุงประชานุกูล

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020136 บ้านโคกกลาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020137 บ้านคําบอน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020138 คําค้อพิทยศึกษา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020139 สามัคคีวิทยาคาร

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020142 บ้านโนนอํานวย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020111 บ้านดูนเลา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ศรีธาตุ 41020112 บ้านโนนม่วง

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี ศรีธาตุ 41022003 ศรีธาตุพิทยาคม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี ศรีธาตุ 41022006 ตาดทองพิทยาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020085 อนุบาลโนนสะอาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020086 บ้านหัวฝาย



#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020087 บ้านม่วงเฒ่า

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020076 บ้านคําเต้าแก้วหินลาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020078 บ้านตาดโตนไร่เดชา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020089 บ้านโนนหยาดนํ้าเกล้ียง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020090 บ้านหนองจาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020092 บ้านโนนสําราญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020093 บ้านกุดขนวน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020094 บ้านโคกล่าม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020096 บ้านหนองโก

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020097 บ้านบะยาว

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020098 บ้านโพธ์ิชัยดอกคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020099 บ้านโพธ์ิศรีสําราญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020102 บ้านหนองกุง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020103 บ้านนาเหล่า

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020104 บ้านโนนทองคําเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020105 บ้านโนนจําปา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020082 ชุมชนทมป่าข่า

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020083 บ้านทมนางาม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020084 บ้านค้อน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020081 บ้านหาดสถาพร

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020079 บ้านโคกสง่า

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี โนนสะอาด 41020080 บ้านม่วงดง

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี โนนสะอาด 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี โนนสะอาด 41022005 ทมนางามวิทยาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020171 บ้านหนองหญ้าไซ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020168 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020169 บ้านคําโคกสูง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020167 หนองไผ่พรเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020143 ดงง่ามนางาม



#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020144 บ้านท่าลาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020162 อนุบาลวังสามหมอ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020163 หาญใจพิทยาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020164 บ้านไทยสมพร

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020165 บ้านหนองกุงทับม้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020166 บ้านโนนสวาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020146 บ้านนาแก

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020149 บ้านโคกเล้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020151 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020152 บ้านคํายาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020153 ผาสุกประชานุกูล

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020154 บ้านดงกลาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020155 บ้านคําน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020156 บ้านคําจวง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020158 บ้านผาทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020159 คําไฮพิทยาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020160 บ้านวังทอง

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี วังสามหมอ 41022014 วังสามหมอวิทยาคาร

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี วังสามหมอ 41022015 นานกชุมวิทยาคม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี วังสามหมอ 41022016 คํายางพิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020172 อนุบาลหนองแสง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020186 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020173 บ้านสามเหล่ียม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020174 บ้านหนองประเสริฐ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020175 บ้านหนองหว้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020176 บ้านโนนเชียงค้ํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020188 คําบอนประชาสรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020177 ทับกุงประชานุกูล

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020189 บ้านหนองแสง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020185 บ้านแสงสว่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020178 บ้านหนองบัว



#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020179 บ้านนาดีโคกกลาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020180 บ้านนาฝาย

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020182 บ้านทับไฮ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020183 บ้านท่าสี

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020184 บ้านท่ายม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี หนองแสง 41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี หนองแสง 41022017 หนองแสงวิทยศึกษา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020203 บ้านอุ่มจาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020204 บ้านโพนทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020205 บ้านเมืองปัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020202 บ้านนํ้าเท่ียงลานเตหนองเม็ก

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020191 บ้านนาม่วง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020192 บ้านโนนสา

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020193 บ้านโนนแสวง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020200 บ้านสะอาดนามูล

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020201 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020198 บ้านหนองแวงเหนือ

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020194 บ้านโคกสีวังแสง

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020196 บ้านเชียงกรม

#### สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41020197 บ้านโนนทรายฟอง

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41022018 ประจักษ์ศิลปาคม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41022019 สามพาดพิทยาคาร

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030152 ชุมชนบ้านดุง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030153 บ้านนาโฮง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030154 บ้านหนองไฮโนนสําราญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030173 กําแมดคําเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030178 อนุบาลศรีสุทโธ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030169 บ้านนาจาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030170 บ้านฝาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030177 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030171 บ้านดงค้าพัฒนา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030176 ศรีขวัญเมือง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030180 บ้านอ้อมกอ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030181 บ้านดงดารา



#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030182 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030183 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030179 บ้านโคกคําไหล

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030113 ชุมชนดงเย็น

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030114 บ้านป่าเป้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030162 บ้านตาดโนนทองหลาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030163 บ้านโคกกลาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030160 บ้านสมวิไล

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030115 บ้านโนนหอม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030161 บ้านง้ิวมีชัย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030159 บ้านคําภูเงิน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030151 บ้านทุ่ง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030147 บ้านชัย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030130 บ้านโนนงามอุดมวิทย์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030148 บ้านดงไพรวัลย์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030149 บ้านกล้วย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030150 บ้านโนนสะอาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030145 บ้านนาสีนวล

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030146 บ้านโนนศรีทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030123 บ้านนาคําพรสันติ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030124 บ้านหัวดงยาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030125 บ้านดอนขี้เหล็ก

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030126 บ้านนาดี

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030127 บ้านดงวัฒนา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030128 บ้านคําบอนโนนสมโภชน์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030155 บ้านปอพาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030129 บ้านคําสง่าประชาสรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030143 บ้านจันทน์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030144 บ้านหนองกาโนนสิมมา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030139 บ้านตูม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030140 บ้านทรายมูล

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030141 บ้านเหล่าอุดม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030142 บ้านดงยาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030174 บ้านวังทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030175 บ้านเหล่าหลวง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030156 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030138 บ้านดงหวาย



#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030135 บ้านนาไหม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030136 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030137 บ้านเมืองนาซํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030131 บ้านนํ้าผ้ึงประชาสรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030132 บ้านวังคางฮูง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030133 บ้านท่าบ่อยาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030134 บ้านนาคําวัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030118 บ้านถ่อนนาลับ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030119 บ้านหนองลาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030120 บ้านโพธ์ิท่าเมือง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030121 บ้านทุ่งใหญ่โพธ์ิชัย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030122 บ้านนาม่ัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030157 บ้านหนองสองห้อง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030158 บ้านถ่อนคําหวด

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030164 บ้านม่วง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030165 บ้านเมืองไพร

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030166 บ้านศรีเมือง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030167 บ้านหนองสว่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030172 บ้านปากดง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030116 บ้านดงแสนสุข

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030117 บ้านโนนชัยศิลป์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030168 กมลศิลป์สามัคคี

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี บ้านดุง 41032008 บ้านดุงวิทยา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี บ้านดุง 41032009 ดงเย็นพิทยาคาร

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี บ้านดุง 41032010 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี บ้านดุง 41032013 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี บ้านดุง 41032011 ทรัพย์อุดมวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030071 อนุบาลหนองหานวิทยายน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030072 บ้านหนองหาน (วันครู 2502)

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030073 บ้านเชียงงาม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030074 บ้านโสกหมู

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030070 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030051 บ้านหนองสะหนาย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030052 บ้านหนองบัวแดง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030053 บ้านหนองไผ่พิทยาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030066 บ้านม่วงประชาบํารุง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030067 บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)



#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030068 บ้านหนองง้ิว

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030069 บ้านดงโพนยอ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030054 บ้านดงบากโนนสวรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030055 บ้านเพ็กคําบากหายโศก

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030056 ชุมชนบ้านหนองเม็ก

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030057 บ้านหนองลาดหนองแปนคําผักกูด

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030060 บ้านหนองตาใกล้

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030061 บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030062 บ้านเม็กดงเรือง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030058 บ้านหนองนกทา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030006 บ้านดูนประชารัฐ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030007 บ้านคําอ้อ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030008 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030009 บ้านปูลู

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030010 บ้านดงเย็น

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030011 บ้านหันน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030012 ธาตุดอนตูม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030013 บ้านยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030014 บ้านหนองผือ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030063 บ้านต้องหนองสระปลา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030064 บ้านดงบังหนองเขื่อน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030065 บ้านหนองบัวน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030047 บ้านสะแบง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030048 บ้านโนนนาสร้าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030049 บ้านบ่อปัทม์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030050 บ้านดงวังพัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030046 บ้านดอนนางคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030001 บ้านก้ังโนนสะอาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030002 บ้านหนองกล้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030003 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030004 บ้านบ่อคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030041 บ้านวังฮาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030042 บ้านนาเยีย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030043 บ้านสร้อยพร้าว

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030044 บ้านหงษาวดี

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030045 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030015 บ้านป่าก้าว



#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030016 บ้านกะพี้

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030033 บ้านศาลา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030031 บ้านนาง้ิว

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030017 บ้านหนองกุงดอนบาก

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030018 บ้านหนองกอบง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030019 บ้านนาฮัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030020 บ้านผักตบประชานุกูล

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030021 บ้านหนองบัว

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030038 บ้านนิคมหนองตาล

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030039 บ้านโพนงาม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030040 บ้านดงคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030034 บ้านโคกสว่างนาดี

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030035 บ้านสะคาม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030036 บ้านโคกทุ่งยั้ง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030037 บ้านดอนยางเดี่ยว

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030032 บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030005 บ้านนาอุดม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030022 บ้านพังงู

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030023 บ้านขาวัว

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030024 บ้านพังซ่อน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030025 บ้านเรืองชัย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030026 บ้านโคกถาวร

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030027 บ้านม่วง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030028 บ้านนาดี

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030029 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี หนองหาน 41030030 บ้านหนองหญ้ารังกา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี หนองหาน 41032001 หนองหานวิทยา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี หนองหาน 41032007 บ้านเชียงวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030075 อนุบาลทุ่งฝน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030076 บ้านท่าช่วง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030077 ชุมชนกุดค้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030078 บ้านโนนสะอาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030079 ธาตุน้อยก่อสําราญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030080 บ้านโพนสูง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030081 บ้านทุ่งใหญ่

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030088 บ้านช้าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030086 บ้านโพธ์ิเหล่าวิชา



#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030087 บ้านนาชุมแสง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030085 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030089 บ้านนาทม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030082 ชุมชนคําตานาหนองกุง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030083 บ้านคําเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ทุ่งฝน 41030084 บุญมีศรีสว่าง

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี ทุ่งฝน 41032002 ทุ่งฝนวิทยาคาร

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี ทุ่งฝน 41032004 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030097 อนุบาลไชยวาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030098 เพียปู่หนองเรือ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030099 ร่มเกล้า 2

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030100 บ้านหนองแซง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030101 หนองแวงวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030102 บ้านคํายาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030090 บ้านหนองแวงตาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030109 บ้านหนองหลัก

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030110 ชุมชนสะงวย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030111 บ้านนาปู-นากลาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030112 บ้านหัวหนองยาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030108 บ้านหนองอิอู

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030103 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030104 บ้านคําม่วง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030105 บ้านห้วยยาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030106 บ้านป่าก้าว

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030107 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030091 บ้านคําเลาะ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030092 บ้านคํานํ้าทิพย์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030093 บ้านคําบอน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030094 บ้านวังชมภู

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030095 บ้านดงพัฒนา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี ไชยวาน 41030096 สยามกลการ 3

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี ไชยวาน 41032003 ไชยวานวิทยา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี ไชยวาน 41032005 โพนสูงพัฒนศึกษา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030196 อนุบาลพิบูลย์รักษ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030197 บ้านโพธ์ิ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030198 บ้านดงยางพรพิบูลย์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030184 บ้านนายม



#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030185 บ้านดอนกลอย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030186 บ้านไทย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030187 บ้านหว้านใหญ่ประชาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030188 บ้านหนองบัวสะอาดโพธ์ิคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030199 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030192 บ้านนาทรายนํ้ารอด

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030193 นานกหงส์เสรีมีชัย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030194 บ้านถ่อนนาเพลิน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030190 บ้านดอนม่วง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030191 บ้านหนองไผ  ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030189 บ้านดงยางน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41030195 บ้านไชยวานโนนลือชัย

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41032014 พิบูลย์รักษ์พิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030200 บ้านค้อน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030201 บ้านม่วงคอนสาย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030202 บ้านดอนสวรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030203 บ้านโนนสะอาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030204 บ้านหนองช้างคาว

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030205 บ้านโนนถั่วดิน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030206 บ้านคําแคนแก่นคูณ

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030207 บ้านไพจาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030214 อนุบาลกู่แก้ว

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030209 บ้านโยธา

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030213 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030211 บ้านโนนทองอินทร์

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030212 บ้านหัวหนอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030215 บ้านซําป่าหัน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030216 บ้านซําป่ารัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030208 บ้านค้อดอนแคน

#### สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี กู่แก้ว 41030210 บ้านวังแข้

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี กู่แก้ว 41032016 กู่แก้ววิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040113 บ้านนางัว

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040127 บ้านท่าโสม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040128 บ้านนาจานโนนนาโพธ์ิ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040135 บ้านหัวช้าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040134 บ้านโสมเยี่ยม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040114 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ



#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040116 อนุบาลชุมชนนํ้าโสม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040118 บ้านนาเมืองไทย

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040119 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040129 บ้านนํ้าทรง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040120 บ้านเทพประทาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040139 บ้านหนองแวง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040140 บ้านนํ้าซึม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040141 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040137 บ้านนาเก็น

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040138 บ้านสาครพัฒนา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040136 เตชะไพบูลย์ (2)

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040121 บ้านหยวก

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040122 บ้านจําปาทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040123 บ้านนํ้าขุ่นโนนผางาม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040124 บ้านทุ่งทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040125 บ้านท่าล่ี

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040126 บ้านนํ้าปู่

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040112 บ้านเจริญสุข

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040130 บ้านสามัคคี

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040131 บ้านผากลางนา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040132 บ้านโชคเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นํ้าโสม 41040133 บ้านสวัสดี

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี นํ้าโสม 41042003 นํ้าโสมพิทยาคม

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี นํ้าโสม 41042007 สามัคคีพิทยาคาร

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040084 อนุบาลบ้านผือ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040085 ชุมชนบ้านแวง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040086 บริบาลภูมิเขตต์

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040087 บ้านภูดิน

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040083 บ้านนารายณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040080 บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040082 บ้านนาคูณ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040104 บ้านดงหวายดงขวาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040105 บ้านหนองนกเขียน

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040106 หนองกุงวังแสง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040107 บ้านโคกสีแก้ว

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040108 บ้านหายโศก

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040109 บ้านธาตุประชานุกูล



#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040110 บ้านนาคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040111 บ้านโนนอุดม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040059 คําบงเจริญสุข

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040060 บ้านดงหมูชัยเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040061 บ้านนาล้อม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040062 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040099 บ้านสะคุวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040100 บ้านยางโกน

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040101 บ้านโพธ์ิ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040057 ราษฎร์จุฬาสามัคคี

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040058 บ้านดงเย็นพัฒนา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040044 บ้านเขือนํ้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040045 บ้านเท่ือม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040046 บ้านหลุมข้าว

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040047 บ้านค้อ (เขือนํ้า)

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040048 บ้านนาสี

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040049 บ้านโนนสะอาด

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040102 บ้านหนองหัวคู

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040103 บ้านกุดเม็ก

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040076 บ้านคูดงประชาสรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040077 บ้านโพน

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040078 โนนทองโนนหวาย

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040079 บ้านโนนดู่

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040072 บ้านโนนแดง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040073 ดอนตาลดงบังวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040074 บ้านนาเตย

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040041 บ้านเม็ก

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040042 บ้านข้าวสาร

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040094 บ้านนางาม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040095 ชุมชนสงเคราะห์

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040043 บ้านหินตั้ง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040096 บ้านหนองแวง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040097 บ้านแหลมทองพัฒนา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040098 บ้านหนองบอนเวียงชัย

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040075 บ้านนาไฮ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040063 กลางน้อยเหล่ามะแงว

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040064 บ้านวังสวย



#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040065 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040066 บ้านขัวล้อ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040068 บ้านจําปาโมง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040069 บ้านม่วง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040070 บ้านนาอ่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040071 บ้านลาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040088 บ้านติ้ว

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040089 บ้านหนองกบ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040090 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040091 บ้านใหม่

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040092 จอมศรีโคกก่องวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040093 บ้านกาลึม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040067 บ้านแดง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040039 บ้านผักบุ้ง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040040 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040050 บ้านนาง้ิว

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040051 บ้านคําด้วง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040052 บ้านสระคลองพัฒนา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040053 อุดรวัฒนานุสรณ์

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040054 บ้านตาดนํ้าพุ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040055 บ้านลาดหอคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี บ้านผือ 41040056 บ้านนาหลวง

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี บ้านผือ 41042002 บ้านผือพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี บ้านผือ 41042005 จําปาโมงวิทยาคาร

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี บ้านผือ 41042009 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี บ้านผือ 41042010 ภูพระบาทวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040008 บ้านขอนยูง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040009 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040018 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040019 บ้านเหล่าตําแย

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040010 บ้านหนองกุงหนองเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040011 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040007 บ้านลําภู

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040012 บ้านถิ่น

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040013 บ้านนาแคทุ่งขวาง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040014 ชุมชนบ้านสร้างแป้น

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040016 ชุมชนหนองแปนหินโงม



#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040017 บ้านเชียงเพ็ง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040015 บ้านโนนทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040028 บ้านหัวขัว

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040029 บ้านข่า

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040030 บ้านโสกแกคําเจริญ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040031 บ้านดงน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040001 บ้านดงบัง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040002 บ้านดงธาตุ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040003 บ้านดงหวาย

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040004 บ้านหนองโนไชยวาน

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040005 บ้านกุดจับ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040006 บ้านโคกวิชัย

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040020 บ้านโนนม่วง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040021 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040022 บ้านหนองสร้างไพร

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040023 บ้านโพธ์ิโนนแดง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040024 บ้านกานต์สามัคคี

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040025 บ้านหันเทาผักกาดย่า

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040026 ปะโคสามัคคีวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040027 โนนสูงวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040032 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040036 บ้านหนองทุ่ม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040037 บ้านโนนฐานะ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040038 บ้านสร้างก่อ

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040034 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040035 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี กุดจับ 41040033 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี กุดจับ 41042001 กุดจับประชาสรรค์

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี กุดจับ 41042004 ภูพานวิทยา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040150 บ้านสว่างปากราง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040148 บ้านนาต้องนาสมนึก

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040151 บ้านวังเลาโสมสวรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040152 บ้านเชียงดีกุดเชือม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040153 บ้านท่าโปงทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040154 บ้านปากเจียงโนนทอง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040149 บ้านนายูง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040147 ชุมพลนาคลัง



#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040146 บ้านนาแค

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040142 บ้านวังบง

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040143 บ้านวังแข้

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040144 บ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์)

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040145 ชายแดนประชาสรรค์

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040155 บ้านนาตูม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040156 บ้านนาคําน้อย

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040157 บ้านนาคํา

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040158 อนุบาลบ้านก้องวิทยา

#### สพม. เขต  20 อุดรธานี นายูง 41042011 ยูงทองพิทยาคม

#### สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040159 บ้านสมประสงค์

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010061 วัดดอยแก้ว

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010014 บ้านวังถ้ํา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010051 วัดพระฝาง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010046 วัดผาจักร

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010068 วัดช่องลม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010015 บ้านห้วยฉลอง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010030 วัดคุ้งยาง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010045 หนองบัววิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010003 บ้านบ่อพระ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010004 บ้านหาดเสือเต้น

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010005 บ้านคุ้งตะเภา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010006 ป่าขนุนเจริญวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010007 ป่ากล้วยเสริมวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010008 บ้านหัวหาด

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010062 บ้านทับใหม่(ราษฎร์บํารุง)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010063 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010064 บ้านซ่านสามัคคี

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010065 ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010066 บ้านดงช้างดี

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010041 หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010042 สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010043 วัดทุ่งเศรษฐี

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010052 บ้านวังโป่ง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010054 วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010055 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010053 บ้านป่าถ่อน



#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010027 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010025 วัดคุ้งวารี

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ์

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010016 วัดอรัญญิการาม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010017 วัดดอย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010018 ม่อนดินแดงวิทยาคม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010019 พิชัยดาบหัก 1

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010010 ชุมชนเมืองปากฝาง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010011 บ้านง้ิวงาม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010012 บ้านนํ้าไผ่

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010013 มิตรภาพ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณ์)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010009 วัดศรีธาราม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010056 บ้านหนองป่าไร่

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010036 ชุมชนด่านวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010037 วัดแม่เฉย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010038 ราษฎร์อํานวย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010039 ประชาชนอุทิศ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010040 ราษฎร์ดําริ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010034 ราษฎร์อุปถัมภ์

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010035 บ้านนํ้าไคร้

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010021 นํ้าริดราษฎร์บํารุง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010022 ชายเขาวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010023 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010032 ปางต้นผ้ึง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010033 ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองนํ้าเขียว

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010044 วัดวังยาง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010049 วัดคลองนาพง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010001 บ้านเหล่าป่าสา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010002 บ้านขุนฝาง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010028 บ้านเด่นด่าน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010029 สามัคยาราม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010058 สามัคคีวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010057 บ้านวังดิน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010067 นาน้อยวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010070 บ้านหาดง้ิว

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010071 บ้านวังแดง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53010059 วัดสิงห์ศรีสว่าง



#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53012001 อุตรดิตถ์

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53012007 ทุ่งกะโล่วิทยา

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53012008 แสนตอวิทยา

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53012009 วังกะพี้พิทยาคม

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 53012010 นํ้าริดวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010091 ชุมชนบ้านวังหิน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010092 บ้านท่าอวน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010087 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010088 บ้านหัวดาน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010072 บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010073 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010074 ศรีอุทิศ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010075 บ้านข่อยสูง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010089 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010083 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010084 หมู่ห้าสามัคคี

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010081 หมู่ส่ีพัฒนา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010082 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010094 บ้านเด่นสําโรง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010076 บ้านนํ้าอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010077 บ้านไชยมงคล

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010078 บ้านเหล่า

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010085 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010095 บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010086 วัดบ้านใหม่

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010079 บ้านชําทอง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010080 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ตรอน 53010096 บ้านหาดสองแคว

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ ตรอน 53012003 ตรอนตรีสินธ์ุ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010126 บ้านในเมือง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010138 บ้านดอนโพ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010106 บ้านหาดทับยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010122 บ้านหน้าพระธาตุ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010123 บ้านคลองละวาน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010124 บ้านหัวค่าย



#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010137 วัดโรงม้า

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010135 บ้านโรงหม้อมิตรภาพท่ี 75

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010125 บ้านคลองกะชี

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010097 บ้านคลองกล้วย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010098 บ้านปากคลอง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010099 บ้านกองโค

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010144 บ้านคลองละมุง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010136 บ้านท้ายนํ้า

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010100 บ้านท่าเดื่อ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010101 บ้านป่าแต้ว

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010102 บ้านบึงท่ายวน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010132 วัดบ้านเกาะ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010133 บ้านวังสําโม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010112 บ้านเต่าไหใต้

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010149 ไร่อ้อย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010145 วัดวังผักรุง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010146 บ้านดินแดง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010113 บ้านเต่าไหเหนือ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010140 ชุมชนบ้านดง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010139 วัดพญาปันแดน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010103 บ้านป่ากะพี้

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010104 วัดดอกไม้

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010142 บ้านท่ามะปราง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010143 บ้านทุ่งป่ากระถิน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010141 บ้านขอม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010121 บ้านนาอิน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010127 ชุมชนบ้านโคน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010129 บ้านคลองกะพั้ว

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010119 แหลมนกแก้ว

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010128 บ้านคลองเรียงงาม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010120 บ้านฟากบึง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010107 บ้านท่าสัก

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010147 วัดไร่อ้อย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010108 บ้านชําสอง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010131 บ้านดารา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010134 บ้านวังสะโม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010109 บ้านชําหน่ึง



#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010111 บ้านชําตก

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010148 วัดไร่อ้อย สาขาบ้านวังตอ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010115 บ้านนายาง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010116 บ้านหลักร้อย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010117 บ้านนาอิซาง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010118 บ้านนาคะนึง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ พิชัย 53010114 บ้านหนองกวาง

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ พิชัย 53012011 พิชัย

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ พิชัย 53012005 บ้านโคนพิทยา

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ พิชัย 53012006 ดาราพิทยาคม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010176 ชุมชนหัวดง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010177 ดอนแก้ว

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010175 บ้านห้วยใต้

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010164 นานกกก

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010174 วัดใหม่

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010170 วัดเจดีย์

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010171 วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010172 หนองนาเกลือวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010173 วัดดอนสัก

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010150 วัดนํ้าใส

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010151 วัดนาทะเล

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010152 วัดห้องสูง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010157 ฤาษีพหลวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010158 ศิลปศาสตร์วิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010159 บ้านหัวดุม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010160 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5(วัดตล่ิงต่ํา)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010161 บ้านห้วยขม้ิน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010154 บ้านชําผักหนาม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010155 บ้านห้วยทราย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010156 ด่านแม่คํามัน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010162 ชุมชนวัดบรมธาตุ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010163 บ้านเนินซ่าน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010168 วัดไผ่ล้อม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010169 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010166 วัดโพธ์ิทอง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010167 วัดสว่าง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ลับแล 53010165 วัดดงสระแก้ว



#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ ลับแล 53012012 ลับแลศรีวิทยา

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ ลับแล 53012014 ลับแลพิทยาคม

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ ลับแล 53012013 ด่านแม่คํามันพิทยาคม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010181 บ้านแสนขัน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010182 บ้านแพะ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010183 บ้านนํ้าลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010184 บ้านปางหม่ิน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010185 บ้านท่าช้าง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010186 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010187 เลอเดชประชานุสรณ์

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010193 บ้านนํ้าหมีใหญ่

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010194 วังโป่งดํารงวิทย์

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010195 บ้านร้องลึก

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010196 บ้านปางวุ้น

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010197 บ้านผักขวง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010192 บ้านเขาสัก

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010178 บ้านนํ้าพี้มิตรภาพท่ี 214

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010190 บ้านนาป่าคาย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010191 บ้านวังปรากฏ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010188 บ้านนาลับแลง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010189 บ้านไร่ห้วยพี้

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010179 บ้านห้วยปลาดุก

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53010180 บ้านหนองหิน

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53012015 ทองแสนขันวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020036 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020029 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020031 บ้านห้วยสีเสียด

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020032 บ้านย่านดู่

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020033 บ้านซําบ้อ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020034 บ้านปากห้วยฉลอง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020039 อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020040 ประชานิคมวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020041 นิคมสร้างตนเองลํานํ้าน่านสงเคราะห์ 3

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020042 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020046 นิคมสร้างตนเองลํานํ้าน่านสงเคราะห์ 6

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020035 ผาเต่าพัฒนา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020017 บ้านงอมมด



#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020018 บ้านงอมถ้ํา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020019 ราชประชานุเคราะห์ 13

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020014 ป่าก้ังวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020015 บ้านห้วยผ้ึง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020020 นํ้าพร้าสามัคคี

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020021 บ้านห้วยต้าวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020016 ไผ่งามวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020022 บ้านนํ้าหมัน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020023 บ้านวังหัวดอย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020024 บ้านนาต้นโพธ์ิ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020025 บ้านนํ้าลี

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020026 บ้านนํ้าต๊ะ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020027 บ้านทรายงามวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020028 จริมอนุสรณ์1

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020008 ท่าปลาอนุสรณ์ 1

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020009 นิคมสร้างตนเองลํานํ้าน่านสงเคราะห์ 4

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020010 นํ้าสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020011 สิงห์คอมพิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020012 สว่างวิทย์

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020043 นิคมสร้างตนเองลํานํ้าน่านสงเคราะห์ 2

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020044 นิคมสร้างตนเองลํานํ้าน่านสงเคราะห์ 1

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020001 ท่าปลาอนุสรณ์ 2

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020002 บ้านสีเสียดบํารุง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020003 นิคมสร้างตนเองลํานํ้าน่านสงเคราะห์ 5

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020004 คุรุประชาสรรค์ศึกษา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020005 จริมอนุสรณ์ 2

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020006 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020045 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020013 บ้านท่าเรือ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53020007 บ้านก่ิวเคียน

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020072 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020073 บ้านห้วยไคร้

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020074 บ้านห้วยหูด

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020070 บ้านปากปาด

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020071 สมพงษ์วิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020067 ชุมชนไกรลาสฯสาขาวัดศรีสะอาดโพธ์ิชัย



#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020068 บ้านใหม่

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020057 บ้านห้วยคอม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020058 บ้านห้วยเนียม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020059 บ้านต้นขนุน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020060 บ้านห้วยคอมสาขาบ้านเพีย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020061 บ้านห้วยเดื่อ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020063 บ้านม่วง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020064 บ้านทรายขาว

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020065 บ้านหนองแห้ว

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020066 บ้านม่วงสาขาบ้านชําบุ่น

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020048 บ้านเด่นเหล็ก

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020049 บ้านท่าโพธ์ิ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020047 บ้านต้นม่วง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020075 บ้านห้วยมุ่น

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020076 บ้านห้วยโป่ง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020077 บ้านโป่งปุ้น

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020078 บ้านโป่งพาน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020055 บ้านนาผักฮาด

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020052 ชุมชนบ้านนากลํ่า

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020053 บ้านห้วยแมง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020054 บ้านนํ้าไคร้

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020050 บ้านปางเกลือ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53020051 บ้านวังผาชัน

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ นํ้าปาด 53022004 นํ้าปาดชนูปถัมภ์

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020094 วัดหนองหิน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020095 บ้านชําบอน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020096 บ้านนาแซง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020097 บ้านเดิ่น

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020098 บ้านนาไร่เดียว

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020080 ชุมชนวัดมหาธาตุ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020082 วัดวังอ้อ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020083 บ้านห้วยลึก

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020090 วัดวังกอง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020091 วัดโพนดู่

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020092 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020093 บ้านห้วยสูน

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020089 บ้านไร่ตีนตก



#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020086 วัดโพธ์ิชัย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020087 บ้านนาหนํ่า

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020088 วัดปากไพร

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020084 บ้านนาไพร

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53020085 บ้านห้วยก้านเหลือง

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53022001 ฟากท่าวิทยา

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020099 บ้านสุมข้าม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020100 บ้านม่วงชุม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020101 วัดนาขุม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020102 บ้านนาบัว

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020108 อนุบาลบ้านโคก

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020109 บ้านห้วยครั่ง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020107 บ้านนํ้าแพ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020110 วัดจอมแจ้ง

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020111 บ้านห้วยยศ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020112 วัดวังสัมพันธ์

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020113 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020114 บ้านนํ้าลัดสามัคคี

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020103 บ้านปางคอม

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020104 บ้านบ่อเบี้ย

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020105 บ้านเด่นชาติ

#### สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53020106 บ้านห้วยยาง

#### สพม. เขต  39 อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53022003 บ้านโคกวิทยาคม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010010 บ้านภูมิธรรม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010011 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์)

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010007 บ้านท่าซุง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010008 บ้านดงยางใต้

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010030 อนุบาลเมืองอุทัยธานี

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010005 วัดหนองสลิด

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010021 วัดหนองแก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010026 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010027 วัดเน้ือร้อน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010023 อนุบาลวัดหนองเต่า

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010017 วัดโนนเหล็ก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010024 บ้านหนองโพธ์ิ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010016 วัดตานาด

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010014 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง



#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010015 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010006 วัดหนองตางู

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010019 วัดจักษา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010020 บ้านเนินตูม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010018 วัดอุโปสถาราม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010013 วัดสังกัสรัตนคีรี

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010028 วัดหาดทนง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010029 วัดสะพานหิน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010001 บ้านเกาะเทโพ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61010002 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61012004 อุทัยวิทยาคม

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61012005 หนองเต่าวิทยา

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 61012009 พุทธมงคลวิทยา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010143 อนุบาลหนองขาหย่าง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010144 วัดหนองแฟบ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010146 วัดหนองระแหงเหนือ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010135 วัดทุ่งปาจาน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010136 ชุมชนวัดดงขวาง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010137 วัดดอนกลอย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010153 วัดห้วยรอบ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010145 วัดหนองไผ่

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010141 วัดทุ่งพึ่ง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010142 วัดหนองเขื่อน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010139 วัดท่าโพ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010150 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพท่ี 117

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61010151 บ้านปากดง

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61012011 หนองขาหย่างวิทยา

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61012012 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี หนองฉาง 61012003 หนองฉางวิทยา

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี หนองฉาง 61012008 บ้านทุ่งนาวิทยา

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี หนองฉาง 61012010 ทุ่งโพวิทยา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010031 ชุมชนบ้านโคกหม้อ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010032 บ้านเขาน้อย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010061 บ้านท่าดาน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010058 บ้านหนองเมน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010059 วัดท่ามะขามป้อม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010054 วัดดงพิกุล



#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010053 วัดวังสาริกา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010057 วัดหนองเรือโกลน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010060 วัดหนองสระ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010034 บ้านโป่งเก้ง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010035 บ้านวังเตย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010036 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010037 บ้านหนองจิกยาว

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010038 บ้านหนองไผ่

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010039 วัดเขาปฐวี

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010040 วัดตลุกดู่

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010041 วัดหนองนกยูง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010042 บ้านสวนขวัญ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010046 บ้านคอดยาง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010048 บ้านหัวดง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010049 บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010050 บ้านหนองแห้ว

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010051 บ้านหนองหญ้าปล้อง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010052 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010043 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี ทัพทัน 61010044 วัดทุ่งนาไทย

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี ทัพทัน 61012001 ทัพทันอนุสรณ์

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี ทัพทัน 61012006 ตลุกดู่วิทยาคม

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี บ้านไร่ 61012013 บ้านไร่วิทยา

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี บ้านไร่ 61012014 การุ้งวิทยาคม

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี บ้านไร่ 61012015 ทองหลางวิทยาคม

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี บ้านไร่ 61012016 หนองจอกประชานุสรณ์

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี บ้านไร่ 61012017 วังหินวิทยาคม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010073 บ้านทุ่งมน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010074 บ้านหนองเข้

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010076 วัดวังบุญ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010072 บ้านเขาทองหลาง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010081 บ้านเขาผาลาด

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010083 บ้านหนองก่ี

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010084 บ้านหนองแขวนกูบ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010085 บ้านหนองสมบูรณ์

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010086 วัดเขาหินเทิน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010088 อนุบาลสว่างอารมณ์



#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010089 บ้านเนินก้าว

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010090 บ้านหนองยายดา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010091 วัดดงแขวน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010066 วัดดอนหวาย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010078 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010079 บ้านคลองข่อย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010068 บ้านบ่อยาง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010087 บ้านหนองชุมเห็ด

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010069 บ้านหนองตะเคียน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010070 บ้านหนองรัก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010071 บ้านวังเกษตร

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010096 บ้านสระนารายณ์

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010092 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010093 บ้านหนองแว่น

#### สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61010094 วัดเขาดาวเรือง

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61012002 สว่างอารมณ์วิทยาคม

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61012007 บ่อยางวิทยา

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี ลานสัก 61012018 ลานสักวิทยา

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี ลานสัก 61012019 ร่องตาทีวิทยา

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี ห้วยคต 61012020 ห้วยคตพิทยาคม

#### สพม. เขต  42 อุทัยธานี ห้วยคต 61012021 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010129 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010131 บ้านบ่อทับใต้

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010124 วัดหนองยาง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010126 บ้านล่อมเสือโฮก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010117 วัดห้วยพระจันทร์

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010115 วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร)

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010132 วัดหัวเมือง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010108 วัดทุ่งหลวง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010133 บ้านหนองจิกยาว

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010097 บ้านท่าชะอม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010134 วัดหนองเต่า

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010112 วัดมะพร้าวสูง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010116 บ้านเนินสาธารณ์

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010113 ชุมชนบ้านหนองงาแซง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010114 วัดทุ่งโพ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010098 ทุ่งโพวิทยา สาขาบ้านทุ่งสบาย



#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010099 บ้านเขาน้อย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010100 บ้านหนองกระทุ่ม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010101 บ้านดงประดาพระ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010102 บ้านประดาหัก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010103 บ้านเขากวางทอง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010104 ชุมชนบ้านทุ่งนา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010127 วัดห้วยขานาง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010125 วัดหนองบัว

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010105 บ้านป่าเลา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010106 บ้านวังผาลาด

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010109 บ้านเนินพยอม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010111 บ้านนํ้าพุ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010107 วัดเทพนิมิต

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010118 วัดหนองมะกอก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010128 บ้านทุ่งใหญ่

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010120 บ้านห้วยไผ่ขุย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010122 วัดปทุมทอง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี หนองฉาง 61010123 บ้านง้ิวงาม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010165 วัดทัพคล้าย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010166 วัดทัพหมัน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010167 วัดทัพหลวง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010168 วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010169 บ้านพุต่อ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010172 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010170 บ้านใหม่หนองแก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010171 บ้านห้วยบง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010173 บ้านวังตอสามัคคี

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010161 บ้านบุ่ง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010174 บ้านพุบอน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010175 อนุบาลบ้านไร่

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010176 บ้านศาลาคลอง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010178 วัดสะนํา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010179 บ้านหินตุ้ม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010154 บ้านใหม่คลองอังวะ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010163 บ้านใหม่ร่มเย็น

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010177 บ้านห้วยป่าปก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010155 บ้านอีมาดอีทราย



#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010184 บ้านคลองโป่ง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010185 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพท่ี 52

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010208 บ้านซับสุราษฎร์

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010186 บ้านตะกรุด

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010207 บ้านหูช้าง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010187 บ้านหนองแกเชียงราย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010206 บ้านหนองฝาง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010183 บ้านหนองอาสา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010182 บ้านเขาลูกโล่

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010189 บ้านคลองตะขาบ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010190 บ้านทุ่งหมัน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010191 บ้านวังพง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010192 บ้านวังหิน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010180 สง่ารวมราษฎร์

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010181 บ้านใหม่คลองเคียน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010193 บ้านจัน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010200 บ้านทุ่งนาสวน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010205 บ้านร่องมะดูก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010199 บ้านลานคา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010198 บ้านหินงามสามัคคี

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010195 บ้านหนองจอก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010197 บ้านหนองบ่มกล้วย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010196 บ้านหนองไม้แก่น

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010156 บ้านคลองหวาย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010164 บ้านเจ้าวัด

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010157 บ้านดง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010201 บ้านห้วยพลู

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010158 วัดทองหลาง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010202 บ้านนาทุ่งเชือก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010159 บ้านนํ้าพุ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010203 วัดผาท่ัง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010162 วัดพุ่มบําเพ็ญธรรม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010160 บ้านทุ่งน้อย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี บ้านไร่ 61010204 วัดห้วยแห้ง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010222 ชุมชนบ้านประดู่ยืน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010219 บ้านหนองเจ๊กกวย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010223 บ้านทุ่งสามแท่ง



#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010224 บ้านหนองผักกาด

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010220 บ้านห้วยทราย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010221 บ้านหนองม่วง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010225 บ้านทัพยายปอน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010209 บ้านบุ่งฝาง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010210 บ้านนํ้าว่ิง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010226 บ้านป่าอ้อ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010211 บ้านเขานํ้าโจน

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010212 บ้านห้วยโศก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010213 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010227 วัดเขาฆ้องชัย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010228 รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010229 บ้านคลองชะนี

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010237 บ้านนาไร่เดียว

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010230 บ้านเขาวง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010214 บ้านนํ้ารอบ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010215 บ้านโกรกลึก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010238 วัดเขาพระยาสังฆาราม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010216 บ้านบุ่งกะเซอร์

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010217 วัดเขาผาแรต

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010218 บ้านเนินมะค่า

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010239 บ้านร่องตาที

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010231 บ้านบุ่งอ้ายเจ้ียม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010240 บ้านเพชรนํ้าผ้ึง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010232 ห้วยขาแข้งวิทยาคม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010234 บ้านโป่งสามสิบ

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010235 บ้านห้วยเปล้า

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010236 บ้านปางไม้ไผ่

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ลานสัก 61010241 อนุบาลลานสัก

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010249 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010252 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010253 อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010250 บ้านหนองมะสัง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010251 บ้านหนองลันราษฎร์บํารุง สาขาบ้านหนองส่ีเหล่ียม

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010248 บ้านหนองลันราษฎร์บํารุง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010254 บ้านหินโหง่น

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010255 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)



#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010256 บ้านกลาง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010242 บ้านโป่งข่อย

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010243 บ้านสมอทอง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010244 บ้านคลองแห้งวิทยา

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010245 บ้านตล่ิงสูง

#### สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยธานี ห้วยคต 61010246 บ้านหนองผักแพว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010032 อุบลวิทยาคม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010033 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010034 อนุบาลอุบลราชธานี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010035 ปทุมวิทยากร

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010036 บ้านปากห้วยวังนอง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010029 วัดท่าวังหิน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010046 กองบินอุบลสงเคราะห์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010025 บ้านท่าบ่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010026 บ้านคูเดื่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010027 บ้านทัพไทย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010028 บ้านหนองแก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010024 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010047 บ้านทุ่งขุนใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010031 เมืองอุบล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010015 บ้านด้ามพร้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010016 บ้านนาดูน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010017 บ้านขามใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010018 บ้านหนองหว้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010019 บ้านหัวคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010014 บ้านหนองปลาปาก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010053 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010054 บ้านมะเขือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010055 บ้านท่าสนามชัย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010056 บ้านจานตะโนน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010057 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010058 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บํารุง)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010007 บ้านค้อกุดลาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010008 บ้านปากนํ้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010006 บ้านนาคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010001 บ้านหมากม่ี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010002 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธ์ิวิทยา)



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010003 บ้านเค็ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010004 บ้านโนนบ่อหวายดินดํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010005 บ้านนาใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010009 บ้านผาแก้ว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010050 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010051 บ้านหนองช้าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010052 บ้านหนองไฮวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010049 บ้านเชือก(ทวีปัญญา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010038 บ้านปะอาว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010039 บ้านข่าโคม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010048 บ้านดอนชี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010037 บ้านสร้างหมากแข้ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010021 บ้านขี้เหล็กคําเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010022 บ้านสว่างหนองเสือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010023 บ้านหนองแต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010059 บ้านหนองก่านคําไผ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010020 บ้านหนองตอแก้ว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010010 ประชาสามัคคี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010062 ชุมชนบ้านหัวเรือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010063 บ้านหนองจํานัก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010064 บ้านอ้น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010065 บ้านสําราญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010060 บ้านหนองมุก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010061 บ้านหนองยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010044 บ้านปลาดุก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010045 บ้านยางลุ่ม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010040 บ้านนาเมือง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010041 บ้านนามึน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010042 วัดบ้านบาก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010043 กิตติญาณอุปถัมภ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34010012 บ้านแคกลางหงษ์

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34012001 เบ็ญจะมะมหาราช

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34012003 นารีนุกูล

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34012005 ปทุมพิทยาคม

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34012008 ศรีปทุมพิทยาคาร

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34012010 หนองบ่อสามัคคีวิทยา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34012012 หนองขอนวิทยา



#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34012013 พระวอพระตาวิทยานุสรณ์

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34012015 นารีนุกูล 2

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34012016 ประทุมวรราชวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขตอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34012018 ราชประชานุเคราะห์ 32

#### สพป.อุบลราชธานี เขตอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 34012017 อุบลปัญญานุกูล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010077 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010069 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010070 บ้านพับ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010071 บ้านก่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010072 บ้านเอ้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010073 บ้านโนนโพธ์ิ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010074 บ้านดงยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010075 บ้านท่าลาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010076 บ้านนามน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010107 บ้านกอก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010108 บ้านนาแก้วประชาสรรค์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010066 บ้านกลางใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010067 ประชานุเคราะห์วิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010068 บ้านไผ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010109 บ้านชาติสามัคคี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010110 บ้านไทยโพนทราย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010111 บ้านทุ่งใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010112 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010113 บ้านโนนดู่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010078 เขื่องใน(เจริญราษฎร์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010079 บ้านกุดกะเสียน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010080 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนาม่ัง)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010081 บ้านนาดูน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010096 บ้านท่าค้อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010097 บ้านท่าไห(ไหทอง)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010095 บ้านโนนจานหนองแสง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010082 บ้านค้อทอง(อําไพพิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010083 บ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010084 บ้านหนองขุ่น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010085 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010086 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010132 สหธาตุสามัคคี(บําเพ็ญพิทยาคาร)



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010087 บ้านชีทวน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010088 บ้านหวาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010089 บ้านหนองฮีหนองแคน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010090 บ้านหนองโนหนองดูน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010091 บ้านท่าศาลา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010092 บ้านแดงหม้อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010093 บ้านทุ่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010094 บ้านบุตร

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010098 บ้านทัน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010099 บ้านดินดําคําไฮ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010100 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010101 บ้านนาคําใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010102 บ้านแสงน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010103 บ้านป่าข่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010104 บ้านโนนรัง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010105 บ้านนาผาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010106 บ้านแก้งซาว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010114 บ้านก่อแสนสําราญสามัคคี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010115 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010116 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010117 บ้านยางขี้นกขี้นก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010118 บ้านคําสมอ(ศรีศึกษา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010119 บ้านศรีสุข

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010137 บ้านป่าก่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010120 บ้านหนองห้างหนองกวาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010121 บ้านอีต้อม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010122 บ้านเค็งนาดี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010136 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010123 บ้านดู่น้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010134 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010135 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บํารุงวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010133 บ้านคําหมีหนองข่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010124 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010125 บ้านปลาฝา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010126 บ้านดอนเชียงโท

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010127 บ้านศรีบัว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010128 บ้านหนองเซือม



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010129 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010130 บ้านขามป้อม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010131 บ้านกุดตากล้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010138 บ้านท่าวารี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010139 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010140 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010141 บ้านวังถ้ํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010142 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขื่องใน 34010143 บ้านศรีศึกษา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เขื่องใน 34012002 เขื่องในพิทยาคาร

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เขื่องใน 34012004 สหธาตุศึกษา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เขื่องใน 34012006 ชีทวนวิทยาสามัคคี

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เขื่องใน 34012009 บ้านไทยวิทยาคม

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เขื่องใน 34012011 เสียมทองพิทยาคม

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เขื่องใน 34012014 เก่าขามวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010169 ม่วงสามสิบ(อํานวยปัญญา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010170 บ้านเทพา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010171 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010172 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010173 บ้านตําแย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010194 บ้านสร้างม่ิง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010207 บ้านดอนประทาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010182 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010183 บ้านยางเทิง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010185 บ้านแคน(ประชาสามัคคี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010186 บ้านหนองบัวแดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010168 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010184 บ้านนาดีทุ่งเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010151 ชุมชนบ้านนํ้าคําแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010152 บ้านนํ้าคําน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010153 บ้านคําเก่ิงหนองจิก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010154 บ้านผาสุกหนองซองแมว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010149 บ้านหนองเค็ม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010193 บ้านไพบูลย์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010192 บ้านหนองแสงหนองเม็ก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010150 บ้านโนนขวาวนายูง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010209 บ้านหนองหลัก



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010210 บ้านสงยางดอนไม้คูณ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010208 บ้านเศรษฐี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010144 บ้านดุมใหญ่ดงยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010145 บ้านบัวยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010146 ชุมชนบ้านหนองแสง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010147 บ้านท่าลาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010176 ชุมชนบ้านหนองขุ่น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010177 บ้านยางโยภาพ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010178 บ้านนํ้าอ้อมผักระย่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010179 บ้านหนองผํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010212 บ้านขม้ิน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010211 บ้านโนนชาติยูง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010180 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010197 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กําจัดอุปถัมภ์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010198 บ้านนาขามดอนติ้ว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010195 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010196 บ้านหนองเมืองน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010190 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010191 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010148 บ้านเตย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010206 บ้านหนองฮาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010155 บ้านหนองคูทรายมูล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010156 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010204 บ้านเหล่าบาก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010205 บ้านนาไร่ใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010157 บ้านนาเลิง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010158 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010189 บ้านหนองไข่นก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010165 บ้านโพนแพง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010166 บ้านเป็ดฟากทุ่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010188 บ้านบก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010187 บ้านก่อบึง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010167 บ้านผ้ึง(สามัคคี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010181 บ้านหนองแฝกยางเครือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010199 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010200 บ้านโพนเมืองมะทัน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010201 บ้านวังมนเดือยไก่



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010202 บ้านดอนแดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010203 บ้านทุ่งใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010174 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010163 บ้านไผ่ใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010164 บ้านแสงไผ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010175 บ้านโนนรังน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010161 ประชาสามัคคี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010162 บ้านหนองมะทอ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010159 บ้านผือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34010160 บ้านโนนรังใหญ่

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34012020 ศรีนํ้าคําศึกษา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34012021 ไผ่ใหญ่ศึกษา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34012022 ดงยางวิทยาคม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010213 บ้านคําไฮใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010214 บ้านหนองแล้ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010215 บ้านหนองหิน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010227 บ้านท่าศิลา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010228 บ้านเหล่าแดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010229 บ้านค้อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010230 บ้านท่าลาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010216 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010217 บ้านกุดก่ัว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010218 บ้านยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010219 บ้านวังพระวังไฮ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010220 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010221 บ้านท่าเมือง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010222 บ้านยางกะเดา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010223 บ้านสว่างโนนสวาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010224 บ้านโอดนาดี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010226 บ้านกระบูน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34010225 บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคําภูฮี)

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010253 บ้านเหล่าเสือโก้ก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010254 บ้านเป้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010255 บ้านเหล่าแค



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010251 บ้านเหล่าคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010252 บ้านนาไผ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010231 บ้านแพง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010232 บ้านจิก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010233 บ้านแสง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010234 บ้านหนองเป็ด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010235 ชุมชนโพนเมืองวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010236 บ้านขามน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010237 บ้านคําไหล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010238 บ้านหาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010239 บ้านหนองมะแซว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010240 บ้านสร้างถ่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010241 บ้านธรรมละ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010242 บ้านรังแร้ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010243 บ้านดอนกลอย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010244 บ้านหนองบก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010245 บ้านดอนกลาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010246 บ้านแต้เก่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010247 บ้านคําไฮน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010248 บ้านนาขม้ิน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010249 บ้านดูน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34010250 บ้านแต้ใหม่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020146 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020147 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพท่ี 159)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020148 บ้านโคกก่องวังนอง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020144 บ้านตาดแต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020145 บ้านโนนหอม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020143 บ้านนํ้าเกล้ียง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020134 บ้านกาบิน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020135 บ้านตุ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020136 บ้านป่าข่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020149 ชุมชนบ้านโนนสวาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020150 บ้านหนองหว้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020151 บ้านดงบัง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020152 บ้านคําแม่มุ่ย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020153 บ้านกุดกลอย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020154 บ้านแก้งลิง



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020155 บ้านไชยชนะ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020156 บ้านแข็งขยัน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020157 บ้านบกหนองทันนํ้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020158 บ้านโนนหินแร่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020159 บ้านแสนอุดม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020160 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020161 บ้านหนองลุมพุก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020162 บ้านศรีเชียงใหม่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020139 บ้านแก่งเค็ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020140 บ้านตาดโตน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020141 บ้านขุมคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020142 บ้านหนองบั่ว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020137 บ้านฟ้าห่วน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34020138 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34022004 โนนสวางประชาสรรค์

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34022007 ขุมคําวิทยาคาร

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020011 เขมราฐ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020012 บ้านเหนือเขมราฐ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020009 บ้านไทรย้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020010 บ้านอูบมุงแก้งเกล้ียง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020008 บ้านนาสนาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020007 บ้านทรายพูล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020025 บ้านหนองนกทา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020026 ตชด.ทองพูนพิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020013 บ้านหนองหลวง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020024 บ้านป่าติ้ว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020022 บ้านนายูง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020014 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020023 บ้านโนนสูง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020027 บ้านหนองผือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020034 บ้านนาหว้าเหนือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020028 บ้านพนมดี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020035 บ้านป่าข่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020036 ตชด.ป่งคอม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020029 บ้านแก้งหลักด่าน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020030 บ้านโคกสว่าง



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020031 บ้านบาก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020032 บ้านบึงหอม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020015 ชุมชนบ้านเจียด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020016 บ้านนานวน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020037 บ้านม่วงเฒ่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020038 บ้านห้วยยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020039 บ้านอีเติ่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020040 บ้านนาชุมใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020005 ชุมชนบ้านขามป้อม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020006 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020004 บ้านนาตาลเหนือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020001 บ้านนาขนัน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020002 บ้านแก้งเหนือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020003 บ้านนาแมด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020033 บ้านคําหาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020017 บ้านนาแวง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020018 บ้านบุ่งวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020019 บ้านโบกม่วง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020020 บ้านลาดหญ้าคา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เขมราฐ 34020021 บ้านนาเมือง

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เขมราฐ 34022002 เขมราฐพิทยาคม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020041 บ้านกระเดียน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020042 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020043 บ้านนาหว้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020111 บ้านเล้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020112 บ้านทม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020110 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020094 บ้านโนนสูง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020047 บ้านกุศกร

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020048 บ้านลาดสมดี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020049 บ้านศรีสุข

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020101 บ้านนาพิน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020100 บ้านโหมน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020079 บ้านโคกจาน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020077 บ้านโคกน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020078 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020076 บ้านแอมเจริญ



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020052 บ้านเกษม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020051 บ้านคําสมิง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020044 บ้านกุดยาลวน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020050 บ้านหนองเอาะ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020045 บ้านคึม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020053 เกษมบ้านนาคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020054 บ้านก่ึงพุทธกาล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020046 บ้านกาจับ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020072 บ้านฮี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020073 บ้านแพง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020065 บ้านดอนใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020083 ตระการพืชผล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020063 บ้านดอนทับช้าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020074 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020055 บ้านขามเปี้ย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020056 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020057 บ้านดอนตะมุน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020058 บ้านนาตาหมุด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020059 บ้านบ่อหิน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020060 บ้านดอนหมูวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020132 บ้านดงไม้งาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020066 บ้านคอนสาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020067 บ้านสร้างโพน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020068 บ้านโป่งน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020093 บ้านห้วยที

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020069 บ้านนาคําวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020070 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020091 บ้านถ้ําแข้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020092 บ้านคําแคน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020090 บ้านถ้ําแข้(สาขาบ๋าหอย)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020082 ชุมชนบ้านเซเป็ด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020080 บ้านเสาธงใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020081 บ้านนาเดื่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020133 บ้านคําข่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020061 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020062 บ้านนาคิแลน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020099 บ้านดอนจิก



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020088 บ้านตากแดด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020125 บ้านดอน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020127 บ้านดอนก่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020128 บ้านนาจ่าย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020126 บ้านห้วยฝ้าย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020089 บ้านไผ่ล้อม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020124 บ้านนาดอกไม้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020095 บ้านนาส้มมอ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020129 บ้านไหล่ทุ่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020130 บ้านไหล่สูง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020131 บ้านดอนงัว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020075 บ้านคําไหล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020102 บ้านนาไฮ(มิตรภาพท่ี 145)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020103 บ้านหนองแดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020114 บ้านนาง้ิว(ประชาสามัคคี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020115 บ้านสมดี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020113 บ้านโนนสําราญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020109 บ้านโนนกุง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020107 บ้านนาห้วยแดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020108 บ้านร่องข่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020098 บ้านท่าหลวง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020106 นํ้าคําพิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020096 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020097 บ้านแก้งอะฮวน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020118 ชุมชนบ้านสะพือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020119 บ้านนาง้ิว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020120 บ้านสงยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020084 บ้านตระการ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020085 บ้านโพนเมือง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020086 บ้านเอ็นอ้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020087 บ้านดอนหมู

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020116 บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บํารุง)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020117 บ้านพอก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020121 บ้านเขือง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020123 บ้านหนองเต่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020104 บ้านสมบูรณ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020105 บ้านนํ้าคํา



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34020122 บ้านแหลไหล่

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34022001 มัธยมตระการพืชผล

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34022003 สะพือวิทยาคาร

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34022006 โนนกุงวิทยาคม

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34022008 เกษมสีมาวิทยาคาร

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020163 บ้านพะไล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020164 บ้านเลาะ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020165 บ้านดอนเย็นใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020186 บ้านพะลอง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020184 บ้านคํากลาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020185 บ้านสารภี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020166 เสาวนิต(บ้านวังแฮ)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020183 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020171 บ้านม่วงใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020172 บ้านนานางวาน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020173 บ้านโปร่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020174 บ้านดอนชาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020175 บ้านนาพะเนียงออ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020169 บ้านแก้งใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020170 บ้านดอนกะทอด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020189 บ้านสําโรง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020190 บ้านนาหว้าใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020191 บ้านนาขาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020193 บ้านปากห้วยม่วง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020192 ผอบ ณ นคร 1

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020187 สมาคมจักรยานสมัครเล่น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020188 บุญจิราธร

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020167 บ้านโพธ์ิไทร

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020168 บ้านคํามณี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020179 บ้านกะลึง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020180 บ้านโสกชัน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020181 บ้านไพรสวรรค์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020182 บ้านหินห่อม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020177 บ้านสองคอน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020178 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020194 บ้านดงตาหวัง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020195 บ้านหนองฟานยืน



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020196 บ้านโป่งเป้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020176 บ้านกะเตียด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34020197 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคําจ้าว

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี โพธ์ิไทร 34022011 โพธ์ิไทรพิทยาคาร

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020213 บ้านพะลาน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020214 บ้านบก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020211 บ้านโพนแพง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020212 บ้านนาหินโหง่น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020210 บ้านปากแซง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020198 บ้านค้อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020199 บ้านนาชุม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020209 บ้านนาทราย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020200 บ้านไทรงาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020215 บ้านพังเคน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020216 บ้านโนนตูม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020217 บ้านโนนขุมคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020218 บ้านด่านหม่วน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020219 บ้านด่านฮัง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020220 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020201 บ้านกองโพน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020206 บ้านนาตาลใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020207 บ้านนากลาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020204 บ้านคันพะลาน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020205 บ้านลุมพุก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020203 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020202 บ้านไหล่ธาตุ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาตาล 34020208 บ้านนาม่วง

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี นาตาล 34022013 พังเคนพิทยา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี นาตาล 34022014 พะลานวิทยาคม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030055 บ้านด่าน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030056 บ้านห้วยหมากใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030057 บ้านเวินบึก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030058 บ้านห้วยสะคาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030076 ชุมชนห้วยไผ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030077 บ้านท่าล้ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030074 บ้านตามุย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030075 บ้านกุ่ม



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030072 ชุมชนบ้านวังสะแบง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030059 บ้านตุงลุง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030071 บ้านหนองแสงใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030070 บ้านดงมะไฟ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030060 บ้านหัวเห่ว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030078 บ้านห้วยยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030079 บ้านดงดิบ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030080 บ้านนาบัว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030081 บ้านโพนแพง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030082 บ้านดงแถบ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030067 บ้านหนองแสง-วังอ่าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030068 บ้านกุดเรือคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030069 บ้านดงบาก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030063 บ้านนาโพธ์ิกลาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030064 บ้านนาโพธ์ิใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030065 บ้านทุ่งนาเมือง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030066 บ้านหนองผือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030061 บ้านคันท่าเกวียน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030062 บ้านซะซอม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี โขงเจียม 34030083 บ้านบะไห

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี โขงเจียม 34032004 โขงเจียมวิทยาคม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030168 บ้านแก่งกบ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030169 บ้านดอนตะลี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030170 บ้านดอนพันชาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030171 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030166 บ้านนาห้วยแคน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030167 บ้านม่วงโคน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030159 บ้านคําหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030160 บ้านนาทม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030161 บ้านไฮหย่อง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030178 บ้านหนองกุง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030179 บ้านหนองกุงน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030180 บ้านคําเตย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030176 บ้านหนองโน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030177 บ้านสําโรง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030164 บ้านจิกลุ่ม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030165 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030163 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030172 บ้านนาคาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030162 บ้านห้วยดู่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030173 บ้านดอนขวาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030174 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ตาลสุม 34030175 บ้านคําหนามแท่ง

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ตาลสุม 34032010 ตาลสุมพัฒนา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ตาลสุม 34032011 เชียงแก้วพิทยาคม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030084 บ้านกุดชมภู

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030085 บ้านแก่งเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030086 บ้านคําเม็กห้วยไผ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030087 บ้านโชคอํานวย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030088 บ้านโนนม่วง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030089 บ้านยอดดอนชี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030090 บ้านหินลาดแสนตอ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030091 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030092 บ้านแก่งยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030093 บ้านไทรงาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030094 บ้านนาดี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030095 บ้านม่วงฮี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030096 บ้านนาเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030097 บ้านบุ่งคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030098 บ้านภูมะหรี่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030099 บ้านบุ่งคําสาขาดอนใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030153 พิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030121 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030122 บ้านวังแคน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030123 บ้านท่าช้าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030124 บ้านปากโดม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030125 บ้านถิ่นสําราญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030126 บ้านสร้างแก้ว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030127 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030128 บ้านเดื่อสะพานโดม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030129 บ้านโพธ์ิศรี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030130 บ้านนาหว้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030131 บ้านโนนข่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030132 บ้านหนองโพธ์ิ



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030133 บ้านสะพือท่าค้อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030134 บ้านสะพือใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030135 บ้านวังพอก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030146 บ้านหนองบัวฮี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030147 บ้านโนนยานาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030148 บ้านดอนงัว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030149 บ้านบัวทอง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030150 บ้านหนองกอก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030151 บ้านบัวแดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030152 บ้านดูกอ่ึง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030107 บ้านเลิงบาก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030145 บ้านหนองสองห้อง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030108 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030100 บ้านหนองไผ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030109 บ้านโนนจันทน์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030110 บ้านโดมประดิษฐ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030101 บ้านห้วยแดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030156 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030112 บ้านราษฎร์เจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030118 บ้านหนองคูณ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030117 บ้านนาชุม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030113 บ้านโนนกาหลง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030114 บ้านแก่งดูกใส

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030115 บ้านดอนโด่โคกเลียบ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030116 บ้านโนนคูณ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030139 ชุมชนบ้านระเว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030137 บ้านนาจาน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030138 บ้านคําผ่าน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030136 บ้านนาแก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030102 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030103 บ้านท่าเสียวคันลึม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030104 บ้านชาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030140 บ้านไร่ใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030141 บ้านผักหย่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030143 บ้านโนนค้อลุคุ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030144 บ้านโนนสุข

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030142 บ้านแก่งกอก



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030105 บ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030106 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030158 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030119 บ้านแขมเหนือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030157 บ้านดอนก่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030155 บ้านอ่างหินน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030120 บ้านแขมใต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030154 บ้านเม็ก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34030111 บ้านนกเต็น

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34032007 อ่างศิลา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030020 บ้านศรีเมืองใหม่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030021 บ้านนาเอือด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030022 บ้านหนองห้าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030017 บ้านโนนกุง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030004 บ้านนาห้วยแดงดงสําโรง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030018 บ้านฟ้าห่วน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030019 บ้านคําเตย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030032 บ้านจันทัย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030033 บ้านโนนม่วงโนนจิก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030034 บ้านหนองขุ่น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030035 บ้านดอนโพธ์ิ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030013 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030031 บ้านหนองหอย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030012 บ้านโนนหนองบัว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030005 บ้านห้วยหมาก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030006 บ้านคําไหล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030007 บ้านจุการ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030008 บ้านขัวแคน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030009 บ้านหนองเชือก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030010 บ้านดอนนํ้าคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030011 บ้านหนองสองห้อง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030036 บ้านภูหล่น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030037 บ้านหนองไผ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030039 บ้านสระคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030040 บ้านสงยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030041 บ้านโนน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030042 บ้านโป่ง



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030038 บ้านคําบง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030015 บ้านหินโงม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030016 บ้านตุงลุงเหนือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030030 บ้านลาดควาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030027 บ้านป่ากุงน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030028 บ้านป่ากุงใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030029 บ้านหนองผักแพว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030043 บ้านสิม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030023 บ้านนาเลิน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030024 บ้านคําหมาไน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030025 บ้านสวาสดิ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030026 บ้านนาโป่งโพน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030053 บ้านเอือดใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030054 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030052 บ้านง้ิว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030001 บ้านแก้งกอก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030002 บ้านนาแค

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030003 บ้านสัน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030014 บ้านไร่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030044 บ้านหนามแท่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030045 บ้านชาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030046 บ้านนาทอย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030047 บ้านนาคอ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030048 บ้านสร้างถ่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030049 บ้านหุ่งหลวง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030050 บ้านโหง่นขาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030051 บ้านดงนา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34032006 เอือดใหญ่พิทยา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030181 บ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030182 บ้านโคกเท่ียง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030183 บ้านดอนชี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030184 บ้านปากบุ่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030185 บ้านห้วยนํ้าใส

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030186 บ้านคําเขื่อนแก้ว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030187 นิคมสร้างตนเอง 5



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030188 นิคมสร้างตนเอง 6

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030189 บ้านหนองชาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030190 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030191 บ้านห้วยไฮ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030197 บ้านทุ่งหนองบัว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030209 บ้านบากชุม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030198 บ้านหนองเม็ก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030199 บ้านหินสูง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030195 บ้านเหล่าอินทร์แปลง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030196 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030192 บ้านคันเปือย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030200 นิคมสร้างตนเอง 2

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030201 นิคมสร้างตนเอง 3

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030193 บ้านลาดวารี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030194 บ้านสุวรรณวารี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030204 บ้านโนนก่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030205 บ้านป่าเลา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030206 บ้านพลาญชัย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030207 บ้านห้วยเดื่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030208 บ้านเหล่าคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030203 บ้านแหลมทอง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030210 บ้านคําก้อม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030202 ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030211 บ้านโนนจิก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สิรินธร 34030212 บ้านฝางคําสามัคคี

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี สิรินธร 34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040041 ชุมชนบ้านกุดเป่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040042 บ้านกุดปลาขาว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040040 บ้านท่าบ้งม่ัง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040006 บ้านโพธ์ิมูลเพียเภ้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040004 บ้านท่าข้องเหล็ก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040005 บ้านคํานางรวย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040039 บ้านหาดสวนยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040019 บ้านจ่ัน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040052 บ้านธาตุ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040016 บ้านบัววัด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040017 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040018 บ้านหนองสองห้องงสองห้อง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040001 บ้านแฮหนามแท่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040002 บ้านคําขวาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040003 บ้านเกษตรพัฒนา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040032 บ้านยางวังกางฮุง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040031 บ้านกุดระงุม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040038 ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040007 บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040008 วัดบ้านค้อหวาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040009 บ้านโนนจิก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040010 บ้านดอนผอุง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040035 บ้านโพธ์ิ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040036 บ้านแมดคําลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040033 บ้านโนนแดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040034 บ้านหนองฝาง(บัวค้ําวิทยา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040051 บ้านก่อ(ก่อวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040011 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040020 บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040021 บ้านบก(ม่ันสามัคคีพิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040022 บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040023 บ้านคอนสาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040024 บ้านนาโหนนน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040050 บ้านคําเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040048 ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040049 บ้านโนนยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040044 บ้านหนองบัวแดนเกษม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040045 บ้านบาก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040046 บ้านสระสมิง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040047 บ้านแสนคํา(นาชุมสามัคคี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040037 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040043 บ้านหนองตาปู่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040012 บ้านท่าลาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040060 บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040061 บ้านนํ้าเท่ียง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040013 บ้านโนนทรายน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040014 บ้านถ่อน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040028 บ้านบุ่งหวาย



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040026 บ้านวังยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040027 บ้านโนนบอน(คําหล้าประชานุเคราะห์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040025 บ้านท่างอย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040015 บ้านโนนเกษม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040029 บ้านดอนชาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040030 บ้านห่องชัน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040053 บ้านปากกุดหวาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040054 บ้านทางสาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040055 บ้านขัวไม้แก่น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040056 บ้านคูสว่าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040057 บ้านกุดชุม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040058 บ้านนาสะแบง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี วารินชําราบ 34040059 บ้านหนองกินเพล

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี วารินชําราบ 34042004 ลือคําหาญวารินชําราบ

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี วารินชําราบ 34042005 ห้วยขะยุงวิทยา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี วารินชําราบ 34042007 วารินชําราบ

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี วารินชําราบ 34042008 วิจิตราพิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040100 บ้านบุ่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040101 บ้านห่องขอน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040097 บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040098 บ้านโพนงาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040099 บ้านหนองผือโปร่งคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040095 บ้านโพนเมือง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040096 บ้านเปือย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040076 บ้านโคกก่อง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040077 บ้านแกนาคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040078 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040080 บ้านหนองจิกนาเรือง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040081 บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040082 บ้านโนนสูงดอนพิกุล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040102 บ้านบอน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040103 บ้านค้อบอน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040110 บ้านหว้าน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040105 บ้านหนองหัวงัว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040106 บ้านหนองเทา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040104 บ้านห่องยูง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040075 บ้านผํา



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040108 บ้านสําโรง(คุรุประชาสามัคคี)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040062 บ้านนางาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040063 บ้านโนนแคน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040107 บ้านหนองสองห้อง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040064 บ้านขามป้อม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040109 บ้านผับแล้ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040111 บ้านนํ้าเกล้ียง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040066 บ้านโปร่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040083 บ้านวังคก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040084 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040085 บ้านคุ้ม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040086 บ้านกะแอก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040072 บ้านคําสว่าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040087 บ้านนาดี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040088 บ้านสระดอกเกษ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040089 บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040090 บ้านหนองหิน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040091 หนองมังโนนกลางห่องแดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040115 บ้านหนองบัว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040112 บ้านนาแก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040113 บ้านนานวล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040093 บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040094 บ้านดอนม่วง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040092 บ้านโนนสัง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040114 บ้านสร้างโหง่น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040073 บ้านค้อน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040074 บ้านอาเลา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040068 บ้านทรายทอง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040069 บ้านหินแห่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040070 บ้านกะแอกน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040071 บ้านสําโรงน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สําโรง 34040067 บ้านสร้างแก้ว

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี สําโรง 34042002 สําโรงวิทยาคาร

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี สําโรง 34042006 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040116 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040117 บ้านดอนยู

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040118 บ้านนาดี



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040119 บ้านนาดู่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040120 บ้านหนองแปน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040124 บ้านแก้งยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040121 บ้านนาจาน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040122 บ้านนาประชุม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040123 ชุมชนบ้านนาเยีย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040125 บ้านนาเรือง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040126 บ้านโนนงาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040127 บ้านหนองกระบือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040128 บ้านม่วงคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาเยีย 34040129 บ้านหินลาด

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี นาเยีย 34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040137 บ้านคําโพธ์ิโคกก่อง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040130 บ้านโคกสมบูรณ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040136 บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040138 บ้านบัวท่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040139 บ้านบัวเทิง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040140 บ้านบุ่งมะแลง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040141 บ้านป่าข่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040131 บ้านผ้ึงโดม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040143 บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040132 บ้านแก่งโดม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040144 บ้านคําข่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040146 บ้านคําสมิง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040133 บ้านคําหมากอ่อน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040134 บ้านโคกสมบูรณ์นอก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040145 บ้านทุ่งเพียง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040149 บ้านแพง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040150 บ้านสว่าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040135 บ้านสะพานโดม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040148 บ้านสําโรงคุรุราษฎร์วิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040142 บ้านสุขสมบูรณ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34040147 บ้านสําโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง)

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34042003 สว่างวีระวงศ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050062 บ้านนาส่วง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050063 บ้านเสาเล้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050064 บ้านหนองบัว



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050059 บ้านกระเบื้อง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050060 บ้านม่วงโนนกระแต

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050061 บ้านนาห้วยแคน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050076 บ้านโนนค้อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050077 บ้านป่าหวาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050078 บ้านป่าโมง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050058 บ้านนาเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050049 บ้านนากระแซง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050050 พิชัยศึกษา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050055 บ้านโชคชัย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050056 บ้านหนองบัวแดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050057 บ้านโนนจิก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050053 บ้านห่องเตย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050054 บ้านห่องคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050051 บ้านโนนสวาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050052 บ้านหนองเงินฮ้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050045 บ้านเตย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050046 บ้านดอนกลาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050047 บ้านหนองไฮ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050048 บ้านหนองแต้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050044 บ้านหม้อทอง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050035 บ้านท่าโพธ์ิศรี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050036 บ้านวารีอุดม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050037 บ้านโพธ์ิสง่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050038 บ้านโนนหล่ี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050039 บ้านม่วงนาดี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050093 บ้านโนนสนาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050094 บ้านท่าหลวงนาคํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050091 สมสะอาดสวนฝ้าย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050092 บ้านหนองบัวหลวง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050069 บ้านบัวงาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050070 บ้านหนองสนม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050072 ประชานุเคราะห์ศึกษา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050073 บ้านนาเลิง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050074 บ้านบัวทอง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050075 บ้านราษฎร์สามัคคี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050071 บ้านโนนแฝก



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050001 บ้านกลาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050002 บ้านหมากมาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050003 บ้านเม็กใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050004 ดํารงสินสงเคราะห์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050027 บ้านป่าตาว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050005 บ้านบัวเทียม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050006 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050026 บ้านคําครั่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050007 บ้านสุขสมบูรณ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050025 บ้านนาสมบูรณ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050008 บ้านนาทุ่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050009 บ้านอุดมสุข

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050010 บ้านดอนม่วย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050024 บ้านนานวล

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050011 บ้านกุดประทาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050081 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050012 บ้านโนนกอย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050013 บ้านโนนขาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050014 บ้านแสนสุข

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050015 บ้านหนองคู

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050023 บ้านนาประดู่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050016 บ้านนาอุดม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050017 บ้านคํานาแซง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050082 บ้านหนองแสง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050083 เมืองเดช

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050084 เวตวันวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050085 นาคสมุทรสงเคราะห์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050086 บ้านแขมเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050087 ประชาสามัคคี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050079 นิคมสร้างตนเองลําโดมใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050080 ชุมชนบ้านหนองยาว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050089 ดํารงสินอุทิศ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050090 บ้านหนองสําราญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050088 บ้านสมสะอาด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050018 บ้านแก้ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050019 บ้านไฮตาก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050020 บ้านประหูต



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050021 บ้านห้วยสําราญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050068 บ้านนาแก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050022 บ้านยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050065 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050066 บ้านสวนสวรรค์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050067 อุดมสามัคคี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050028 บ้านโนนแคน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050029 บ้านโนนกาเร็น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050030 บ้านโพธ์ิไทร

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050031 บ้านคําสําราญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050032 บ้านโนนแก้ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050033 บ้านสองคอน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050034 บ้านโพนดวน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050040 บ้านทุ่งเทิง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050042 บ้านโนน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050043 บ้านบัวเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี เดชอุดม 34050041 บ้านสว่างโนนทอง

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เดชอุดม 34052001 เดชอุดม

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เดชอุดม 34052003 นาส่วงวิทยา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เดชอุดม 34052006 นากระแซงศึกษา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เดชอุดม 34052007 ท่าโพธ์ิศรีพิทยา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี เดชอุดม 34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050095 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050096 บ้านแก้งขี้เหล็ก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050115 บ้านโคกน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050097 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050114 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050098 ผอบ ณ นคร 2

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050099 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050113 ชุมชนบ้านโนนแดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050112 บ้านคําบอน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050100 บ้านดงขวางคําโทน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050111 บ้านดอนยาว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050101 บ้านท่าก่อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050122 บ้านทุ่งเพียง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050102 บ้านป่าพอก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050120 บ้านบุ่งคํา



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050121 บ้านแก้งขอ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050119 บ้านคุ้มแสนชะนี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050110 บ้านคําอุดม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050116 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050109 บ้านโนนว่าน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050117 บ้านม่วง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050118 บ้านฝ่ังเพ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050103 บ้านกวางดีด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050104 บ้านโคกเทียม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050108 บ้านตบหู

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050105 บ้านโนนคูณแสนสุข

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050106 บ้านโนนบก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050107 บ้านป่าก้าว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050123 บ้านโสกแสง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050124 บ้านคําม่วง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050125 บ้านดอนชัยชนะ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050126 บ้านทับไฮ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050127 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050128 บ้านป่าไร่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นาจะหลวย 34050129 บ้านโพนแอวขัน

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี นาจะหลวย 34052002 นาจะหลวย

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี นาจะหลวย 34052004 ดงสว่างวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050156 ชุมชนบ้านปลาขาว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050155 บ้านหนองคู

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050130 โนนสูงโนนโฮมวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050131 บ้านคํากลาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050132 บ้านเก่าขาม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050154 บ้านยางกลาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050133 บ้านหนองทัพ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050153 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050139 บ้านหนองขอน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050140 บ้านแข้ด่อน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050141 ตชด.บ้านค้อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050142 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050143 บ้านกุดเชียงมุน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050144 บ้านจันลา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050145 บ้านแปดอุ้ม



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050162 นํ้ายืน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050163 บ้านนาสามัคคี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050164 บ้านซําหวาย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050165 เจริญศึกษา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050146 บ้านตายอย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050147 บ้านโพนทอง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050161 บ้านห้วยแก้ว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050152 ตชด.เกษตรสมบูรณ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050149 บ้านแก้งโตน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050150 ชุมชนบ้านบุเปือย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050151 บ้านเปือย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050157 บ้านยางใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050159 บ้านโนนสวาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050160 บ้านดงกระชู

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050148 หนองโพดวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050134 บ้านโซง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050135 บ้านดวน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050136 บ้านค้อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050137 บ้านตาโม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้ายืน 34050138 บ้านหนองเทา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี นํ้ายืน 34052009 นํ้ายืนวิทยา

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี นํ้ายืน 34052010 โดมประดิษฐ์วิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050215 บ้านห้วยข่า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050216 บ้านหนองเม็ก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050217 บ้านหนองแปก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050211 บ้านหนองแปน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050212 บ้านสร้างหอม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050213 บ้านคําบาก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050214 บ้านแก้งสมบูรณ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050176 ชุมชนบ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050188 บ้านหาดทรายคูณ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050189 บ้านโนนกาหลงน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050190 บ้านดอนงัว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050186 บ้านดอนโจด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050187 บ้านนาแคน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050185 บ้านโนนบากมิตรภาพท่ี 83

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050201 บ้านโนนเลียง



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050199 บ้านนาโดม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050200 บ้านอุดมชาติ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050198 บ้านโนนหุ่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050166 บ้านดงเมย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050202 บ้านกรุงเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050167 บ้านคอแลน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050168 บ้านขอนแป้น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050169 บ้านหนองกบ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050170 บ้านป่าแขมหนองเรือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050171 บ้านห้วยทราย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050172 บ้านแก้งยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050184 บุณฑริก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050182 บ้านหัวแข้

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050183 บ้านห้วยปอ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050192 บ้านป่าสน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050208 บ้านแก้งสว่าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050181 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050203 บ้านสร้างม่วงส้มเส้ียว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050179 บ้านโนนค้อ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050180 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050177 บ้านโนนหมากเดือย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050178 บ้านหนองยู

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050206 บ้านหนองม่วง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050207 บ้านสมพรรัตน์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050204 บ้านโนนจิก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050205 ชุมชนบ้านหนองสะโน

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050175 บ้านโนนเขืองจงเจริญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050191 บ้านแมด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050173 บ้านโนนสําราญ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050174 บ้านหนองบัว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050193 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050209 บ้านบก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050194 บ้านโนนน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050195 บ้านโนนสูง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050196 บ้านป่าเตี้ย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050197 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี บุณฑริก 34050210 บ้านเก่ากลาง



#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี บุณฑริก 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี บุณฑริก 34052012 นาโพธ์ิวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050222 บ้านโคกชําแระ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050223 แก้งบ้านหนองสนม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050224 บ้านคํากลางวังม่วง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050228 บ้านนาห่อม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050229 บ้านโนนจานหนองสีขา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050230 บ้านนํ้าขุ่นคํานกเปล้า

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050231 บ้านหนองบัวอารี

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050218 บ้านซํางู

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050219 บ้านกุดเรือ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050220 บ้านทุ่งช้าง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050225 บ้านนาเกษมเจริญวิทยา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050226 บ้านโนนใหญ่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050227 บ้านหนองถาวร

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050221 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050232 บ้านหนองอ้ม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050233 บ้านทองสวัสดิ์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050234 บ้านโนนรังหนองบัวดง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050235 บ้านเบ็ญจ์โนนดู่

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050236 บ้านห่องปอ

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34050237 บ้านหนองขี้เห็น

#### สพม. เขต  29 อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34052014 ทุ่งศรีอุดม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050249 บ้านนํ้าขุ่น

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050250 บ้านซําสะกวยน้อย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050247 บ้านตาเกาตาโกย

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050238 บ้านตาโอง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050239 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050246 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050251 บ้านแสนถาวร

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050245 บ้านห้วยยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050240 บ้านหนองดินดํา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050248 บ้านหมากแหน่ง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050244 บ้านโนนยาง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050241 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050252 บ้านดอนโมกข์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050253 บ้านโนนสว่าง



#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050254 บ้านไพบูลย์

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050242 บ้านห้วยเสลา

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050255 บ้านหนองดุม

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050256 บ้านหนองโด

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050243 บ้านหนองหัวลิง

#### สพป.อุบลราชธานี เขต อุบลราชธานี นํ้าขุ่น 34050257 อิสานเศรษฐกิจ

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครหนองจอก 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานคร 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครพระนคร 10010002 อนุบาลวัดปรินายก

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครพระนคร 10010001 วัดชนะสงคราม

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครพระนคร 10010003 พระตําหนักสวนกุหลาบ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครพระนคร 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครพระนคร 10012001 สตรีวิทยา

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครพระนคร 10012009 วัดบวรนิเวศ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครพระนคร 10012010 วัดราชบพิธ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครพระนคร 10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครพระนคร 10012014 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครพระนคร 10012015 วัดสังเวช

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครดุสิต 10010004 ราชวินิต

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครดุสิต 10010005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครดุสิต 10012005 วัดราชาธิวาส

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครดุสิต 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครดุสิต 10012008 โยธินบูรณะ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครดุสิต 10012011 วัดน้อยนพคุณ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครดุสิต 10012013 ราชวินิต มัธยม

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครดุสิต 10012016 เศรษฐเสถียร

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครบางรัก 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครบางรัก 10012006 พุทธจักรวิทยา

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครปทุมวัน 10012017 เตรียมอุดมศึกษา

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครป้อมปราบศัตรูพ่าย 10010007 วัดโสมนัส

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครป้อมปราบศัตรูพ่าย 10010006 วัดพลับพลาชัย

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครป้อมปราบศัตรูพ่าย 10012018 วัดสระเกศ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครป้อมปราบศัตรูพ่าย 10012019 เทพศิรินทร์

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครป้อมปราบศัตรูพ่าย 10012020 สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครพระโขนง 10012021 พระโขนงพิทยาลัย

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครพระโขนง 10012022 วชิรธรรมสาธิต

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครยานนาวา 10010008 ประถมนนทรี



#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครยานนาวา 10010009 วัดด่าน

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครยานนาวา 10012023 นนทรีวิทยา

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครยานนาวา 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครสัมพันธวงศ์ 10010010 มหาวีรานุวัตร

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครสัมพันธวงศ์ 10010011 วัดชัยชนะสงคราม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครสัมพันธวงศ์ 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครพญาไท 10010012 อนุบาลสามเสนฯ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครพญาไท 10012026 สามเสนวิทยาลัย

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครห้วยขวาง 10020003 พิบูลอุปถัมภ์

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครห้วยขวาง 10020001 วัดอุทัยธาราม

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครสวนหลวง 10020006 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครสาธร 10010013 ทุ่งมหาเมฆ

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครสาธร 10012030 วัดสุทธิวราราม

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครสาธร 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครสาธร 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครสาธร 10012033 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครบางซ่ือ 10010014 วัดเวตวันธรรมาวาส

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางซ่ือ 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางซ่ือ 10012035 สุวรรณสุทธารามวิทยา

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางซ่ือ 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจตุจักร 10020004 บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครประเวศ 10020005 บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อุปถัมภ์)

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครคลองเตย 10010016 ดาราคาม

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครคลองเตย 10010015 สายนํ้าทิพย์

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครคลองเตย 10012037 ปทุมคงคา

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครคลองเตย 10012038 สายนํ้าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครราชเทวี 10010017 พญาไท

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครราชเทวี 10012039 ศรีอยุธยา

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครราชเทวี 10012040 สันติราษฎร์วิทยาลัย

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครราชเทวี 10012041 มักกะสันพิทยา

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครดินแดง 10012027 สุรศักดิ์มนตรี

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครดินแดง 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครดินแดง 10012029 พิบูลประชาสรรค์

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครบางนา 10012043 สิริรัตนาธร

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครวังทองหลาง 10020008 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครวัฒนา 10010018 อนุบาลพิบูลเวศม์

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครวัฒนา 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง



#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครสายไหม 10020007 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครธนบุรี 10030001 วัดประยุรวงศาวาส

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครบางกอกใหญ่ 10030005 ประถมทวีธาภิเศก

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครบางกอกใหญ่ 10030002 วัดเจ้ามูล

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครบางกอกใหญ่ 10030004 วัดหงส์รัตนาราม

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครบางกอกใหญ่ 10030003 วัดสังข์กระจาย

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครตล่ิงชัน 10030006 วัดช่างเหล็ก

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครบางกอกน้อย 10030008 โฆสิตสโมสร

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครบางกอกน้อย 10030007 วัดอมรินทราราม

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครภาษีเจริญ 10030010 วัดนาคปรก

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจอมทอง 10030011 วัดหนัง

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจอมทอง 10030012 อนุบาลวัดนางนอง

#### สพป.กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครบางแค 10030009 ราชวินิตประถมบางแค

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครห้วยขวาง 10022012 จันทร์หุ่นบําเพ็ญ

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครห้วยขวาง 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครสวนหลวง 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครจตุจักร 10022017 หอวัง

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครจตุจักร 10022018 สารวิทยา

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครประเวศ 10022019 ราชดําริ

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครวังทองหลาง 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครวังทองหลาง 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครหนองจอก 10022004 มัธยมวัดหนองจอก

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครหนองจอก 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครบางเขน 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครบางกะปิ 10022002 บางกะปิ

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครบางกะปิ 10022005 เทพลีลา

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครบางกะปิ 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครมีนบุรี 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครมีนบุรี 10022006 เศรษฐบุตรบําเพ็ญ

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครลาดกระบัง 10022009 พรตพิทยพยัต

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครลาดกระบัง 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครลาดกระบัง 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครบึงกุ่ม 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครบึงกุ่ม 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครบึงกุ่ม 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครสายไหม 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครสายไหม 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒



#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครดอนเมือง 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครดอนเมือง 10022022 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครดอนเมือง 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครลาดพร้าว 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครลาดพร้าว 10022025 สตรีวิทยา ๒

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครคลองสามวา 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครคลองสามวา 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครหลักส่ี 10022026 ราชวินิตบางเขน

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครสะพานสูง 10022029 ศรีพฤฒา

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครสะพานสูง 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

#### สพม. เขต   2 กรุงเทพมหานครสะพานสูง 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครธนบุรี 10032001 ศึกษานารี

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครธนบุรี 10032004 วัดอินทาราม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครธนบุรี 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครธนบุรี 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางกอกใหญ่ 10032002 ทวีธาภิเศก

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางกอกใหญ่ 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางกอกใหญ่ 10032008 ฤทธิณรงค์รอน

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครตล่ิงชัน 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครตล่ิงชัน 10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครตล่ิงชัน 10032009 โพธิสารพิทยากร

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครตล่ิงชัน 10032011 วัดปากนํ้าวิทยาคม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครตล่ิงชัน 10032012 มหรรณพาราม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางกอกน้อย 10032013 ชิโนรสวิทยาลัย

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางกอกน้อย 10032014 สตรีวัดระฆัง

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางกอกน้อย 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางกอกน้อย 10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางกอกน้อย 10032017 มัธยมวัดนายโรง

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางกอกน้อย 10032018 สวนอนันต์

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางขุนเทียน 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางขุนเทียน 10032020 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางขุนเทียน 10032021 ทวีธาภิเศก 2

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครภาษีเจริญ 10032022 วัดนวลนรดิศ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครภาษีเจริญ 10032023 วัดรางบัว

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครภาษีเจริญ 10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครภาษีเจริญ 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครภาษีเจริญ 10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม



#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครหนองแขม 10032027 มัธยมวัดหนองแขม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครราษฎร์บูรณะ 10032028 บางปะกอกวิทยาคม

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครราษฎร์บูรณะ 10032029 แจงร้อนวิทยา

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางพลัด 10032030 วัดบวรมงคล

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางพลัด 10032031 วิมุตยารามพิทยากร

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครจอมทอง 10032041 วัดราชโอรส

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครจอมทอง 10032040 มัธยมวัดสิงห์

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครจอมทอง 10032042 บางมดวิทยา

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครทวีวัฒนา 10032034 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครทวีวัฒนา 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครทุ่งครุ 10032036 วัดพุทธบูชา

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครทุ่งครุ 10032037 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางแค 10032032 ปัญญาวรคุณ

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางแค 10032033 ราชวินิตบางแคปานขํา

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางบอน 10032038 ศึกษานารีวิทยา

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางบอน 10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต   1 กรุงเทพมหานครบางขุนเทียน 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010079 บ้านศรีบุญเรือง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010035 บ้านท่าไค้

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010075 บ้านนาโปน้อย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010036 บ้านโนนศรี

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010033 บ้านบุ่งอุทัย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010076 มุกดาลัย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010034 บ้านส้มป่อย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010004 บ้านสามขามิตรภาพ 3

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010005 บ้านแก้ง1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010006 บ้านคําป่าหลาย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010007 บ้านนาคําน้อย2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010008 บ้านนาตะแบง1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010009 บ้านนาสองห้อง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010010 บ้านนาเสือหลาย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010011 บ้านคําอาฮวน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010012 บ้านคําเขือง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010013 บ้านคําเม็ก

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010014 บ้านโค้งสําราญ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010015 บ้านดงมัน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010016 บ้านโนนสะอาด1



#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010017 บ้านพรานอ้น

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010018 บ้านเหล่าคราม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010053 บ้านหนองแวง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010054 บ้านโคก1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010049 บ้านป่าหวาย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010050 บ้านพังคอง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010051 บ้านสงเปือย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010052 บ้านหนองบัว

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010025 บ้านดงเย็น

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010026 บ้านคําบง2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010027 บ้านโคกขามเลียน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010029 บ้านป่งโพน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010030 บ้านโพนสวาง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010031 บ้านสามขัว

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010032 บ้านหนองแคนนาจาน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010037 บ้านป่งเปือย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010038 บ้านนาโด่

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010039 บ้านแก้งนาบอน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010040 ชุมชนนาโสก

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010041 บ้านหนองนํ้าเต้า

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010042 บ้านนาหัวภู

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010044 บ้านคําผักหนอกสงเปือย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010067 บ้านคําฮี

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010045 บ้านดอนม่วย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010048 บ้านหนองหอยป่าหวาย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010046 บ้านหนองแอก

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010066 บ้านคําฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010024 บ้านดงมอน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010055 บ้านคําผ้ึง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010056 บ้านจอมมณีใต้

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010057 บ้านนาคํา (ไตรมิตรวิทยาคม)

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010020 บ้านนาดี2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010058 บ้านโนนตูม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010059 บ้านผ่ึงแดด



#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010021 บ้านสงเปือยเหนือ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010022 บ้านห้วยยาง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010060 บ้านหนองไผ่

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010023 บ้านไร่

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010001 บ้านกุดแข้

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010002 บ้านกุดแข้ใต้

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010068 บ้านแก่นเต่า

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010003 บ้านดงยาง2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010061 บ้านนาถ่อน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010062 บ้านนาโสกน้อย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010063 ชุมชนโพนทราย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010064 บ้านม่วงหัก

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010069 คําสายทองวิทยา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010070 บ้านกุดโง้ง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010071 บ้านดานคํา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010072 นาคําน้อยวิทยา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010073 เมืองใหม่

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010074 บ้านศูนย์ไหม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010019 บ้านเหมืองบ่า

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010078 อนุบาลมุกดาหาร

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ด

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49012001 มุกดาหาร

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49012002 นาโสกวิทยาคาร

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49012003 ผ่ึงแดดวิทยาคาร

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49012004 นวมินทราชูทิศ อีสาน

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49012005 คําป่าหลายสรรพวิทย์

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49012006 ดงเย็นวิทยาคม

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49012007 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49012008 มุกดาวิทยานุกูล

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49012009 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49012010 ดงมอนวิทยาคม

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49012011 เมืองมุกวิทยาคม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 49013001 ศึกษาพิเศษมุกดาหาร

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010190 บ้านนํ้าเท่ียงวันครู 2501

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010198 บ้านซ่ง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010197 บ้านโนนสังข์ศรี



#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010199 บ้านม่วง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010200 บ้านแมด

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010191 บ้านหนองเอ่ียนดง"ราษฎร์สงเคราะห์"

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010201 บ้านเหล่า

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010193 บ้านค้อ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010194 บ้านโคก2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010195 บ้านดงยาง1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010203 บ้านดอนป่าแคน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010204 บ้านตูมหวาน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010205 บ้านแฝก

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010206 บ้านโพนงาม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010202 บ้านหนองสระพังทอง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010192 ห้วยตาเปอะ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010179 ชุมชนบ้านคําชะอี

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010180 บ้านกกไฮโนนนํ้าคํา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010181 บ้านแก้งช้างเนียม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010182 บ้านนาปุ่ง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010183 บ้านโนนสว่าง1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010184 บ้านหนองกะปาด

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010185 บ้านห้วยทราย1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010186 บ้านกลาง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010187 คําบกราษฎร์นุกูล

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010188 บ้านบาก1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010189 บ้านห้วยลําโมง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010209 บ้านหนองเอ่ียน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010210 บ้านโคกสว่าง2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010207 บ้านนาหลวง1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010208 บ้านหนองบง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010211 บ้านหนองไฮ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร คําชะอี 49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อ

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร คําชะอี 49012022 คําชะอีวิทยาคาร

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร คําชะอี 49012023 คําบกวิทยาคาร

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร คําชะอี 49012024 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร คําชะอี 49012025 คําชะอีพิทยาคม

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร คําชะอี 49012026 เหล่าประชาอุทิศ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010114 ชุมชนดอนตาล



#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010115 บ้านนาม่วง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010116 บ้านโพนสว่าง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010117 บ้านห้วยกอก2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010118 บ้านนาสะเม็ง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010119 บ้านโคกพัฒนา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010120 บ้านนาสะโน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010121 บ้านนาหว้า

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010122 บ้านหนองกระยัง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010131 บ้านบาก2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010132 บ้านนายาง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010129 บ้านภูล้อม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010130 บ้านหนองบอน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010133 บ้านป่าไร่

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010136 บ้านนาทาม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010137 บ้านนาป่ง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010138 บ้านนามน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010139 บ้านโนนสวาท

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010134 บ้านห้วยทราย2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010135 บ้านหนองเม็ก

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010140 ชุมชนโพธ์ิไทร

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010124 บ้านแก้ง2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010142 บ้านโคกหนองหล่ม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010125 บ้านคําดู่

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010126 บ้านดง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010127 บ้านนาคําน้อย1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010141 บ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010128 บ้านภูวง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010143 บ้านเหล่าหมี

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010144 บ้านโคกสว่าง1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010146 บ้านท่าห้วยคํา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010147 บ้านนายอ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010148 บ้านป่าพยอม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010149 สยามกลการ4

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดอนตาล 49010145 บ้านเหล่าแขมทอง

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร ดอนตาล 49012017 ดอนตาลวิทยา

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร ดอนตาล 49012018 โพธ์ิไทรวิทยา



#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร ดอนตาล 49012019 ผาเทิบวิทยา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010104 บ้านคําสร้อย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010105 บ้านด่านมน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010101 บ้านโนนเกษม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010102 บ้านภูแผงม้า

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010080 คําแฮดประชาสรรค์

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010106 บ้านคํานางโอก

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010081 บ้านนาหลวง2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010082 บ้านบะ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010083 บ้านป่าแดง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010084 บ้านหนองสระพัง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010085 บ้านอุ่มไผ่

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010087 บ้านคําบง1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010088 บ้านคําพอก2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010108 บ้านนิคมร่มเกล้า

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010089 บํารุงพงศ์อุปถัมภ์

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010107 บ้านหนองนกเขียน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลําดวน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010091 บ้านห้วยกอก1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010092 เตรียมทหารรุ่นท่ี13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว)

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010093 บ้านนากอก

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010094 บ้านนาสองเหมือง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010095 บ้านนํ้าเท่ียง2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010096 บ้านนาอุดม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010097 บ้านขอนแก่น

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010098 บ้านคําไหล

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010100 บ้านป่าเตย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010109 ป่งแดงวิทยาคม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010111 บ้านโนนสะอาด2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010112 หนองข่าประชาอุทิศ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49010113 บ้านหนองแวงใหญ่

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49012012 คําสร้อยพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49012013 อุดมวิทย์



#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49012014 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49012015 แวงใหญ่พิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร นิคมคําสร้อย 49012016 โชคชัยวิทยา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010164 บ้านดงหลวง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010162 บ้านเปียด

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010163 บ้านโพนแดง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010161 บ้านโสก

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010150 บ้านกกตูม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010151 บ้านแก้งนาง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010152 บ้านขัวสูง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010153 บ้านนาหินกอง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010154 บ้านปากช่อง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010155 สยามกลการ 5

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010156 บ้านสานแว้

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010157 หมู่บ้านป่าไม้

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010174 ร่มเกล้า

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010173 บ้านก้านเหลืองดง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010165 บ้านติ้ว

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010166 บ้านนาหลัก

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010167 บ้านฝ่ังแดง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010171 บ้านโพนไฮ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010168 บ้านมะนาว

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010169 บ้านหนองคอง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010170 พระราชทานบ้านหนองหมู

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010175 ชุมชนบ้านหนองบัว

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010158 บ้านชะโนด 2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010176 บ้านนํ้าบ่อดง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010159 บ้านหนองยาง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010178 บ้านหนองหนาว

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010177 บ้านเหล่าดง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร ดงหลวง 49010160 บ้านย้อมพัฒนา

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร ดงหลวง 49012020 ดงหลวงวิทยา

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร ดงหลวง 49012021 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010223 บ้านหว้านใหญ่

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010222 บ้านนาดีโคกสวาท



#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010220 บ้านป่งขาม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010219 บ้านสองคอน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010224 หนองผือดอนม่วง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010225 บ้านหว้านน้อย

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010226 บ้านนาแพงโคกนํ้าสร้าง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010213 เมืองพาลุกากรภูมิ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010216 บ้านขามป้อม

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010214 บ้านชะโนด 1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010217 บ้านทรายทอง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010227 บ้านโนนสว่าง 2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร หว้านใหญ่ 49012027 หว้านใหญ่วิทยา

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010246 ชุมชนเมืองหนองสูง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010245 บ้านคันแท

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010237 บ้านนาตะแบง 2

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010244 บ้านนาหนองแคน

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010238 บ้านบุ่ง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010236 บ้านวังไฮ

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010228 บ้านโนนยาง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010229 บ้านคําพอก 1

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010230 บ้านง้ิว

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010231 บ้านวังนอง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010232 บ้านหนองโอใหญ่

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010239 บ้านโคกกลาง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010233 บ้านคําพี้

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010241 บ้านโคกหินกอง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010234 บ้านเป้าป่าแสด

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010235 บ้านภู

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010240 บ้านแวง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010242 บ้านหลุบปึ้ง

#### สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร หนองสูง 49010243 บ้านเหล่าน้อย

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร หนองสูง 49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร หนองสูง 49012029 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์

#### สพม. เขต  22 มุกดาหาร หนองสูง 49012030 หนองแวงวิทยาคม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010044 อนุบาลวัดสระแก้ว

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010045 บ้านเนินสะอาด



#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010042 บ้านคลองหมี

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010057 บ้านคลองคันฉอ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010061 บ้านท่าแยก

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010001 บ้านด่าน(ราษฎรบํารุง)

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010002 บ้านลุงพลู

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010003 วนาสงเคราะห์

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010004 บ้านบะขม้ิน(วัชระอนุสรณ์)

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010005 บ้านคลองนํ้าใส

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010006 บ้านหนองขี้เห็น

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010007 สามัคคีประชาสรรค์

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010009 วัดใหม่โพธ์ิทอง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010038 บ้านศาลาลําดวน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010039 บ้านหนองผูกเต่า

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010040 บ้านท่าช้าง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010041 บ้านคลองสําอางค์

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010034 บ้านเนินสวนอ้อย

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010035 บ้านหนองไทร

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010036 บ้านเขามะกา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010037 บ้านหนองข่า

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010010 บ้านวังจ่ัน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010011 บ้านท่าเกษม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010012 บ้านคลองอุดมสุข

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010013 บ้านหนองนกกระเรียน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010014 บ้านทุ่งพระ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010043 บ้านส่ีแยก

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010015 อนุบาลเมืองสระแก้ว

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010060 บ้านคลองบุหรี่

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010058 บ้านหน้าสถานี

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010059 บ้านโคกมะตูม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010022 บ้านหนองเตียน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010023 บ้านกิโลสาม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010024 บ้านป่าระกํา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010048 บ้านทุ่งหินโคน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010049 บ้านแก่งสีเสียด

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010050 ธรรมยานประยุต

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010051 บ้านนํ้าซับเจริญ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010052 บ้านทุ่งพลวง



#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010053 บ้านใหม่ถาวร

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010054 บ้านเนินผาสุก

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010055 บ้านคลองมะละกอ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010056 บ้านเขาข่า

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010025 บ้านแก้ง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010026 บ้านห้วย

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010027 บ้านเหล่ากกโก

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010028 เขาสิงโต

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010029 บ้านแสงจันทร์

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010030 บ้านเนินดินแดง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010031 บ้านคลองหมากนัด

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010032 บ้านเทศมงคล

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010033 บ้านท่าระพา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010016 บ้านคลองปลาโด

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010017 บ้านคลองศรีเมือง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010018 บ้านคลองผักขม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010019 บ้านโป่งดาวเรือง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010020 บ้านคลองนํ้าเขียว

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27010021 บ้านท่ากะบาก

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27012003 สระแก้ว

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว เมืองสระแก้ว 27012007 ท่าเกษมพิทยา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010080 บ้านหินกอง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010065 บ้านคลองหาด

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010082 บ้านชุมทอง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010083 บ้านห้วยไคร้

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010066 บ้านเขาดิน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010067 บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010081 มหาธิคุณวิทยา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010078 สามัคคีราษฎร์บํารุง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010079 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010071 บ้านวังวน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010072 บ้านวังยาง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010073 บ้านนาดี

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010068 อนุบาลคลองหาด

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010062 บ้านคลองไก่เถื่อน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010075 บ้านพรหมนิมิต

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010069 บ้านเขาเล่ือม



#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010076 บ้านวังปืน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010077 บ้านซับน้อย

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010074 บ้านซับถาวร

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010063 บ้านเขาตาง้อก

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010064 ทับทิมสยาม05

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว คลองหาด 27010070 อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว คลองหาด 27012001 คลองหาดพิทยาคม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010105 อนุบาลวังนํ้าเย็นมิตรภาพท่ี179

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010106 วัดเกศแก้ว

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010108 บ้านวังบูรพา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010109 บ้านวังแดง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010094 บ้านหนองผักหนาม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010084 วัดคลองตาสูตรสามัคคี

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010085 บ้านคลองหินปูน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010086 บ้านหนองสมบูรณ์

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010104 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010087 บ้านดอนดินแดง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010095 บ้านหนองแก

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010089 ชุมชนบ้านตาหลังใน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010102 บ้านคลองใหญ่

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010090 บ้านท่าตาสี

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010091 บ้านทัพหลวง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010103 บ้านแก่งสะเดา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010092 บ้านหนองปรือ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010093 บ้านใหม่สระบุรี

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010096 บ้านมหาเจริญ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010097 บ้านพรสวรรค์

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010098 บ้านด่านชัยพัฒนา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010099 บ้านซับเจริญ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010100 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27010101 วังจระเข้

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27012002 วังนํ้าเย็นวิทยาคม

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว วังนํ้าเย็น 27012005 วังหลังวิทยาคม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010110 อนุบาลเขาฉกรรจ์

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010118 บ้านคลองสิบสาม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010111 บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010112 บ้านวังรี



#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010130 บ้านคลองเจริญ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010131 บ้านหนองกะทะ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010116 บ้านเขาสามสิบ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010117 วัดพวงนิมิต

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010113 บ้านเขาภูม่ิง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010114 บ้านพรสวรรค์

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010132 บ้านซับมะนาว

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010133 บ้านธารนพเก้า

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010134 บ้านหนองหว้า

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010135 บ้านคลองธรรมชาติ

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010136 บ้านเขาดิน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010128 บ้านคลองนางาม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010129 บ้านเขาน้อยสามัคคี

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010119 บ้านพระเพลิง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010121 บ้านภูเงิน

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010122 บ้านบึงพระราม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010123 บ้านหนองปักหลัก

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010124 บ้านใหม่ไทรทอง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010125 บ้านท่าเต้น

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010126 บ้านท่าผักชี

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010127 บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010143 อนุบาลวังสมบูรณ์

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010144 บ้านซับสิงโต

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010145 บ้านไร่สามศรี

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010146 บ้านคลองทราย

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010152 บ้านไทรทอง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010147 บ้านวังใหม่

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010148 บ้านซับเกษม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010149 บ้านวังสําลี

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010150 บ้านไพรจิตรวิทยา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010151 วังศรีทอง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010137 บ้านวังทอง

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010138 บ้านเขาแหลม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010139 บ้านคลองยายอินทร์

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010140 บ้านคลองอุดม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010141 บ้านวังดารา

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010142 วังไผ่



#### สพม. เขต   7 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27012012 วังไพรวิทยาคม

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010153 บ้านคลองเจริญสุข

#### สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010154 บ้านโคกน้อย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020009 อนุบาลตาพระยา

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020007 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020008 บ้านแก้วเพชรพลอย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020006 บ้านนางามมิตรภาพท่ี131

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020001 บ้านโคคลาน

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020002 ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020005 บ้านทัพเซียม

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020024 บ้านมะกอก

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020003 บ้านไทยสามัคคี

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020021 วัดหนองติม

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020004 บ้านกุดเวียน

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020022 บ้านโคกไพล

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020023 บ้านเจริญสุข

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020010 บ้านตะโก

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020019 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020025 บ้านโคกเพร็ก

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020020 บ้านหนองผักแว่น

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020018 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020027 บ้านแสง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020011 บ้านกะสัง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020012 เพชรรัตนราชสุดา

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020028 บ้านโคกแจง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020013 บ้านหนองบัวสันติสุข

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020014 บ้านรัตนะ

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020026 บ้านโคกทหาร

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020015 บ้านทัพไทย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020016 บ้านโคกปราสาท

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว ตาพระยา 27020017 ทับทิมสยาม03

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว ตาพระยา 27022008 ตาพระยา

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว ตาพระยา 27022003 ทัพราชวิทยา

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว ตาพระยา 27022007 ซับม่วงวิทยา

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020031 ชุมชนบ้านแซร์ออ

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020029 บ้านห้วยชัน



#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020030 ช่องกุ่มวิทยา

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020032 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020033 บ้านเขาพรมสุวรรณ

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020073 บ้านท่าช้าง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020074 บ้านใหม่ศรีจําปาทอง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020076 วัดพุทธิสาร

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020063 บ้านหนองนํ้าใส

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020064 บ้านหนองเรือ

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020065 บ้านเนินสะอาด

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020066 บ้านซับนกแก้ว

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020072 บ้านภักดีแผ่นดิน

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020067 บ้านซับนกแก้ว(สาขาบ้านหนองหัวช้าง)

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020068 บ้านบุกะสัง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020069 บ้านหนองหมู

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020070 บ้านหนองแวง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020071 บ้านหนองหล่ม

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020043 วัดสารคุณสโมสร

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020044 ประชาเกษตรพัฒนา

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020041 บ้านทับใหม่

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020042 บ้านซับใหญ่

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020061 บ้านใหม่ไทยพัฒนา

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020062 บ้านวังรี

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020057 บ้านโนนผาสุก

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020058 บ้านหนองตะเคียนบอน

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020059 ร่มเกล้า

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020045 วัดห้วยเดื่อ

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020046 บ้านโป่งคอม

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020047 บ้านหนองหอย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020049 บ้านหนองใหญ่

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020050 บ้านทดน้อย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020039 บ้านหนองยาง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020040 บ้านโนน

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020051 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020052 ชุมชนบ้านโนนจิก

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020053 บ้านพร้าว

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020077 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020078 คลองยางนุสรณ์



#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020054 บ้านเนินผาสุก

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020055 บ้านหนองแสง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020079 บ้านบ่อนางชิง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020034 บ้านท่าเกวียน

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020035 บ้านเขาจาน

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020036 บ้านนางาม

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020037 บ้านส่ีแยก

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว วัฒนานคร 27020038 บ้านคลองมะนาว

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว วัฒนานคร 27022006 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020114 บ้านฟากห้วย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020093 บ้านท่าข้าม

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020094 บ้านหนองแข้

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020113 บ้านหนองผักบุ้ง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020111 บ้านทดเจริญ

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020112 บ้านกุดแต้

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020104 บ้านโคก

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020105 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020085 อพป.คลองนํ้าใส

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020086 บ้านแสนสุข

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020087 บ้านเขาน้อย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020088 บ้านกุดหิน

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020089 บ้านจัดสรรสามัคคี

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020092 บ้านโคกสะแบง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020106 นิคมสงเคราะห์ 2

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020107 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020109 บ้านคลองยางประชาสรรค์

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020110 บ้านหนองปรือ

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020108 กรุงไทย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020091 สระปทุม

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020090 บ้านคลองหว้า

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020115 นิคมสงเคราะห์ 1

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020116 เมืองไผ่

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020080 บ้านวังยาว

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020081 บ้านหนองหมูน้อย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020082 บีกริม

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020083 บ้านคลองวัว

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020102 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร



#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020095 บ้านด่าน

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020097 บ้านกุดม่วง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020098 บ้านตุ่น

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020099 บ้านไทยสามารถ

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020100 อนุบรรพต

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020101 อนุบาลศรีอรัญโญทัย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020117 บ้านหนองสังข์

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020119 บ้านหันทราย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020118 บ้านเหล่าอ้อย

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020120 บ้านหนองบัว

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว อรัญประเทศ 27020121 บ้านบ่อหลวง

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว อรัญประเทศ 27022002 อรัญประเทศ

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว อรัญประเทศ 27022005 คลองนํ้าใสวิทยาคาร

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020122 บ้านโคกสูง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020127 บ้านหนองจาน

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020123 บ้านหนองเสม็ด

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020126 สมาคมไลอ้อน(บ้านอ่างศิลา)

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020125 บ้านโนนหมากมุ่น

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020124 บ้านละลมติม

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020128 สหัสหงษ์มหาคุณ

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020129 บ้านหนองแอก

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020130 วัดหนองม่วง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020131 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020132 บ้านโคกสามัคคี

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020133 ชุมชนบ้านหนองแวง

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020134 บ้านหนองเม็ก

#### สพป.สระแก้ว เขต 2 สระแก้ว โคกสูง 27020135 บ้านหนองม่ัง

#### สพม. เขต   7 สระแก้ว โคกสูง 27022009 ทัพพระยาพิทยา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010064 อนุบาลอํานาจเจริญ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010062 เมืองอํานาจเจริญ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010065 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจ่ัน)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010066 บ้านทุ่งสว่าง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010050 โพธ์ิศิลานาหว้า

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010049 บ้านโนนโพธ์ิ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010051 นาห้วยยางสองคอน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010048 ชุมชนบ้านนํ้าปลีก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010044 บ้านยางคํา



#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010045 บ้านดงบังพัฒนา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010046 บ้านคําสร้างบ่อ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010047 บ้านดอนดู่

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010008 บ้านไก่คํา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010009 บ่อบุโปโล

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010010 บ้านไร่สมบูรณ์

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010007 บ้านสามัคคีพัฒนา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010006 โคกศรีหนองคลอง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010011 บ้านโคกค่าย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010079 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010053 บ้านโนนหนามแท่ง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010054 โสกโดนคําไหลคําเตย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010055 บ้านทับเมย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010052 ก้าวหน้าสามัคคีคํางูเหลือม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010057 บ้านเจริญสามัคคี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010059 ม่ิงมงคล

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010027 นาผือโคกกอก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010001 บ้านกุดปลาดุก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010002 บ้านวังแคน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010028 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010029 บ้านโคกสูง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010030 บ้านนาเรือง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010026 บ้านเหล่าหนาด

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010035 บ้านโคกช้างฮ้าย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010036 บ้านนาโพธ์ิ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010037 บ้านดงสวาง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010003 บ้านนาสีนวน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010004 บ้านป่าติ้ว

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010039 นาวังกุดตากล้า

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010005 บ้านนาเมือง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010038 ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010041 บ้านนาหมอม้า

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010042 บ้านหนองเรือ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010043 บ้านแก้งกฐิน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010040 บ้านนาคําสามัคคี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010031 บ้านนายม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010032 บ้านนาเยีย



#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010034 บ้านนาดอกไม้

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010033 หนองแห่โนนสมบูรณ์

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010012 บ้านคึมใหญ่

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010024 นาแต้โคกสําราญ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010025 บ้านกุดนํ้ากิน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010013 บ้านภูเขาขาม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010017 บ้านหัวภู

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010014 บ้านดอนไร่

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010015 บ้านหนองเม็ก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010016 บ้านนาคํา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010071 สร้างนกทาดอนหวาย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010076 พัฒนาสามัคคี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010077 บ้านดงสีโท

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010075 บ้านบาก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010074 ขามนาเพียงโคกยาว

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010063 ดอนหวายตาใกล้

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010080 ห้วยไร่หาดทรายมูล

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010060 บ้านดอนแดง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010081 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010082 บ้านหนองแสง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010056 บ้านคํากลาง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010061 บ้านโนนจาน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010078 คํามะเบื่อแสงเพชร

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010084 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010085 บ้านหนองบัวสงยาง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010083 บ้านคําปอแก้วคําไหล

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010072 บ้านโนนดู่

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010073 บ้านคํามะโค้งหนองแฝก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010023 บ้านเชือก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010019 บ้านหนองปลิง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010018 บ้านดอนเมย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010022 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010021 หนองนาเทิงโนนผ้ึง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010020 บ้านก่อ(รามคําแหงอนุสรณ์ 2)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010067 ปลาค้าวหนองนํ้าเท่ียง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010068 บ้านถ่อนใหญ่

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010070 บ้านโคกก่องนคร



#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37010069 บ้านก่อนาดี

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37012001 อํานาจเจริญ

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37012005 คึมใหญ่วิทยา

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37012007 ปลาค้าววิทยานุสรณ์

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37012008 นํ้าปลีกศึกษา

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37012009 นาวังวิทยา

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37012010 นาจิกพิทยาคม

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37012011 นายมวิทยาคาร

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37012012 สร้างนกทาวิทยาคม

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37012013 อํานาจเจริญ 2

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ 37012014 ศึกษาสงเคราะห์อํานาจเจริญ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010103 อนุบาลชานุมาน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010104 บ้านนาสีดา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010105 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010106 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 2

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010107 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010099 ชุมชนโคกสารวิทยา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010100 บ้านคันสูง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010086 บ้านคําแก้ว

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010087 บ้านคําเดือย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010090 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010088 บ้านโคกจักจ่ัน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010108 บ้านหินส่ิว

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010089 ดงแสนแก้วดงสําราญ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010102 บ้านโนนกุง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010109 บ้านหนองแมงดา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010110 บ้านห้วยทม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010091 นาเจริญหนองแดง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010092 บ้านโคกก่ง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010093 บ้านบุ่งเขียว

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010094 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010095 บ้านหินกองสามัคคี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010096 บ้านพุทธรักษา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010097 บ้านนางาม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010101 บ้านหินขัน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010098 บ้านโสกกระแต้

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ ชานุมาน 37012002 ชานุมานวิทยาคม



#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ ชานุมาน 37012006 คําเขื่อนแก้ววิทยาคม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชานุมาน 37010262 ตํารวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010122 อนุบาลปทุมราชวงศา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010125 บ้านทวีผล

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010123 บ้านหนองแสง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010126 บ้านโนนสําราญ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010124 บ้านห้วยงูเหลือม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010117 บ้านสามัคคี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010120 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010139 บ้านตาด

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010111 สามแยกผดุงวิทย์

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010114 บ้านแสนสุข

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010112 บ้านคําโพน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010116 บ้านหินกอง(บ้านนามน)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010145 บ้านดอนชาด

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010115 บ้านหินเก้ิง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010113 บ้านนิคม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010140 บ้านนาผาง(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010146 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010143 บ้านสว่างใต้

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010141 บ้านหนองสะโน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010144 บ้านดอนดู่

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010142 บ้านคําน้อย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010118 บ้านโคกพระวินัยดี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010131 บ้านลือนาคํา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010135 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010132 บ้านแสนสุข

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010129 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010133 บ้านโสกใหญ่

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010130 บ้านชูชาติ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010134 บ้านเกษมสุข

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010138 บ้านหนองไฮ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010121 บ้านคําย่านาง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010137 หนองข่าป่าหวาย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010136 บ้านสงยางนาตากล้า

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010119 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010127 บ้านโนนงาม



#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37010128 ม่วงโป้หนองนํ้าขุ่น

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37012003 ปทุมราชวงศา

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37012004 ลือวิทยาคม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010157 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010159 บ้านตําแย(ประชาสงเคราะห์)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010161 ชุมชนบ้านเสารีก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010156 บ้านม่วงสวาสดิ์

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010162 บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010170 บ้านจิก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010147 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010148 บ้านจานลาน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010149 บ้านโนนหวางโนนกุง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010150 บ้านผ้ึง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010151 บ้านดอนแดงนาโนน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010152 บ้านศรีคุณ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010153 อุ่มยางหนองดั่ง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010154 นาแวงหนองหัวลิง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010160 บ้านนาสะแบง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010163 ไม้กลอนดอนหวาย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010164 บ้านโพนเมือง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010165 โนนทุ่งดอนชาด

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010166 บ้านหัวดอนขามสามัคคี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010167 โนนสูงโคกกลาง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010168 บ้านถ่อนดอนม่วง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ พนา 37010169 บ้านนายูง

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ พนา 37012015 พนาศึกษา

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ พนา 37012016 ศรีคูณวิทยบัลลังก์

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010186 อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010182 บ้านบก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010183 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010184 บ้านคึมข่า

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010185 บ้านนาสะอาด

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010181 บ้านหนองคล้า

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010175 บ้านโพนทอง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010176 บ้านโป่งหิน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010177 บ้านหนองโนสวนโคก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010190 บ้านหนองไฮ



#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010191 บ้านหนองมะเส่ียงโนนม่วง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010192 บ้านนาอุดม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010193 บ้านดอนหมู

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010180 ชุมชนไร่สีสุก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010187 บ้านหนองสามสีหนองดินดํา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010188 บ้านสมสะอาดเนินกุง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010189 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010178 บ้านนาหนองใหญ่

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010179 บ้านศรีราชา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010171 บ้านโคกกลางเหนือ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010172 บ้านโนนสูง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010173 บ้านนาเวียง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37010174 บ้านห่องเตย

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37012017 เสนางคนิคม

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม 37012018 นาเวียงจุลดิศวิทยา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010203 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010228 บ้านโคกเลาะ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010204 บ้านชาด

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010200 บ้านดู่พัฒนา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010230 บ้านโนนค้อ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010194 บ้านหนองแคน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010201 บ้านเป้า

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010202 หัวดงหนองคลอง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010231 บ้านบ่อชะเนง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010232 บ้านคําเจริญ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010195 ชุมชนบ้านคําพระ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010196 โคกชาดกลางท่าโพธ์ิ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010197 บ้านท่ายางชุม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010218 ประชารัฐวิทยา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010198 บ้านโนนหนามแท่ง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010199 บ้านโนนเมือง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010210 บ้านขุมเหล็ก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010211 คุรุประชาสรรค์

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010212 บ้านชะแงะ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010213 บ้านโนนค้อทุ่ง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010229 บ้านหนองแก้ว

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010214 บ้านโพนเมืองน้อย



#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010215 บ้านเหล่าขวาว

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010216 บ้านเวียงหลวง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010221 บ้านคําข่า

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010222 บ้านคําน้อย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010223 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010224 บ้านโนนแคน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010225 หนองไหลคึมน้อยวิทยา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010226 บ้านสร้างถ่อ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010227 บ้านใหม่พัฒนา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010233 บ้านดอนว่าน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010234 บ้านหนองขอน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010219 บ้านหนองแสง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010235 บ้านโสกท่าวังหิน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010220 บ้านเสียว

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010236 บ้านหัวตะพาน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010217 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010205 ชุมชนบ้านจิกดู่

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010206 บ้านโพนขวาว

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010207 บ้านโนนผักหวาน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010208 บ้านหนองเทา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37010209 หนองยอดู่ในวิทยา

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37012019 หัวตะพานวิทยาคม

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37012020 ศรีเจริญศึกษา

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ หัวตะพาน 37012021 จิกดู่วิทยา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010246 บ้านกุดสิม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010245 บ้านโคกกลาง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010243 บ้านดงมะยางหนองนกหอ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010252 บ้านนํ้าซับ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010250 ประชาสามัคคี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010247 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010244 บ้านแยหนองแคน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010237 บ้านกุงชัย

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010242 บ้านจอก

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010238 บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010241 บ้านดอนชีหนองมะยอด

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010240 บ้านหนองยาง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010239 บ้านเหล่าฝ้าย



#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010248 ชุมชนเปือยหัวดง

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010249 บ้านนํ้าท่วม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010261 บ้านยางช้า

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010258 บ้านหนองไผ่

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010259 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010251 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010253 บ้านนาดี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010256 บ้านนาอุดม

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010257 บ้านฟ้าห่วน

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010255 บ้านไร่ขี

#### สพป.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37010254 บ้านเหล่าเลิง

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37012022 ลืออํานาจวิทยาคม

#### สพม. เขต  29 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ 37012023 มัธยมแมด

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010054 หนองบัววิทยายน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010055 บ้านวังหม่ืน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010060 บ้านเสาเล้าโคกแก่นช้าง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010053 พิศาลวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010050 บ้านลําภู

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010051 อนุบาลหนองบัวลําภู

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010046 บ้านห้วยลึก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010047 บ้านตําแย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010048 บ้านคึมชาดห้วยบง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010049 บ้านนาวังเวิน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บํารุง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010032 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010028 บ้านโคกกุง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010029 บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010030 บ้านดอนนาดี

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010031 บ้านข้องโป้[

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010026 บ้านหินคูณ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010056 บ้านวังนํ้าขาวชนูปถัมภ์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010027 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010011 บ้านนามะเฟือง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010012 บ้านทรายงาม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา



#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010015 บ้านกุดเต่า

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010016 บ้านนาอ่าง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010072 หัวนาศึกษาวิทย์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010073 บ้านข่าดอนเข็ม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010074 บ้านดินทรายอ่อน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010077 บ้านโนนม่วง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010078 บ้านหนองแสงนาล้อม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010034 บ้านโคกม่วย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010035 บ้านพร้าว

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010036 บ้านบกโนนเรียง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010037 บ้านศรีสุขนาล้อม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010033 บ้านห้วยค้อ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010057 บ้านสุขเกษม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010001 โพธ์ิศรีสะอาดวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010002 บ้านโนนอุดม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010003 ยางหลวงพิทยาคม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010063 บ้านดอนยานาง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010005 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010006 บ้านกุดจิก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010042 บ้านโคกกลาง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010043 บ้านโคกนํ้าเก้ียง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010044 บ้านลาด

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010045 บ้านห้วยหามต่าง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010040 บ้านบุ่งบก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010076 บ้านดอนหัน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010017 บ้านโนนขม้ิน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010018 บ้านห้วยโจด

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010070 บ้านเพ็กเฟื้อย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010071 บ้านหนองผําโคกสวรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010019 บ้านโนนคูณ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010020 บ้านนาเลิง



#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010021 บ้านห้วยไร่

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010008 บ้านหนองกุง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010065 บ้านหินลับศิลามงคล

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010066 บ้านหนองบัวโซม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010009 ชุมชนนาคําไฮวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010067 บ้านโคกกลางโนนงาม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010010 บ้านกุดฉิม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010068 บ้านหนองปลาขาว

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010022 ร่มเกล้า

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010023 บ้านโนนทัน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010058 บ้านห้วยทราย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010059 บ้านภูพานทอง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010024 บ้านอ่างบูรพา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39010025 บ้านภูพานคํา

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39012001 หนองบัวพิทยาคาร

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39012002 บ้านขามพิทยาคม

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39012003 หนองสวรรค์วิทยาคาร

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 39012004 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลําภู

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010182 เมืองใหม่วิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010183 บ้านหนองทุ่งมน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010184 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010179 บ้านหนองม่วง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010215 กุดจิกวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010216 โนนข่าประชาสรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010180 บ้านห้วยไผ่

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010217 บ้านโปร่งแจ้ง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010218 บ้านห้วยกวางทอง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010190 บ้านศรีบุญเรือง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010193 บ้านหนองบัวน้อย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010194 บ้านหนองแตง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010181 บ้านมอใต้

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010219 บ้านนาดี

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010210 ดอนปอวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010211 บ้านนาทับควาย



#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010213 บ้านหนองโน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010214 บ้านสร้างเส่ียน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010212 บ้านบุ่งแก้วนํ้าลัด

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010140 บ้านกุดแท่น

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010141 บ้านวังคูณ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010142 บ้านนาทม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010143 บ้านนาชุมแสง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010144 บ้านโนนเสถียร

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010206 หนองแกสระแก้ววิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010208 บ้านสําราญสุข

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010209 กุดหานสามัคคี

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010164 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010165 บ้านโนนหว้าทอง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010166 บ้านตะเคียนทอง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010167 ฝายหินประชารักษ์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010168 บ้านมอเหนือ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010169 บ้านโนนสะอาด

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010170 โนนคูณวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010171 บ้านทุ่งโพธ์ินาอุดม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010172 บ้านโต่งโต้น

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010174 บ้านวังโพนคึมนํ้าเกล้ียง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010173 บ้านวังโปร่ง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010186 บ้านดอนเกล็ด

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010187 บ้านป่าคา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010188 บ้านสันป่าพลวง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010189 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010152 ชุมชนบ้านนากอก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010153 โคกม่วงทองวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010155 บ้านโคกล่าม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010156 บ้านโนนงาม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010157 บ้านโคกสน่ัน



#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010159 บ้านแกท่าวารี

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010160 บ้านโนนสําราญสมสนุก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010161 บ้านวังไฮ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010162 บ้านโนนข่า(พอง)

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010151 บ้านห้วยบ่อทอง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010177 วังแคนวังคูณวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010145 บ้านทรายมูล

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010146 บ้านหนองอุ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010147 บ้านหนองขามท่างาม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010148 บ้านดอนข่า

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010149 บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010150 บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010195 บ้านห้วยหว้าวังทอง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010196 บ้านนาแพง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010197 บ้านหนองกุงแก้ว

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010199 บ้านคอกวัว

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010200 บ้านผาสุก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010201 บ้านหนองคังคา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010202 บ้านนาสําราญรุ่งเรือง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010203 บ้านผาเสด็จ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39010204 บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39012009 ยางหล่อวิทยาคาร

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39012010 กุงแก้ววิทยาคาร

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39012011 นากอกวิทยาคาร

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง 39012012 กุดสะเทียนวิทยาคาร

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010109 โนนสังวิทยาสรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010110 บ้านโคกกลาง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010111 บ้านโสกจาน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010112 บ้านฝายหิน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010113 บ้านหนองแวงง้ิวตาก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010108 บ้านโนนสงเปลือย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010138 บ้านหนองกุงคําไฮ



#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010134 บ้านท่าลาด

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010137 บ้านหนองลุมพุก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010103 บ้านโนนตาล

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010104 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010105 บ้านโนนเมือง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010080 บ้านหนองแวง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010081 บ้านหนองเม็ก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010082 บ้านโสกช้าง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010083 บ้านหัวขัว

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010084 นิคมสงเคราะห์ 2

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010085 บ้านกุดคอเมย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010092 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010095 บ้านหนองตานา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010096 บ้านหนองสะแบง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010097 บ้านโนนปอแดง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010136 บ้านโคกป่ากุง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010123 บ้านถิ่น

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010125 บ้านกุดกวางสร้อย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010126 บ้านโสกก้านเหลือง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010131 บ้านหนองแวงป่งสัง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010120 บ้านหนองเล้าข้าว

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพร

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010132 นิคมสงเคราะห์ 3

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010122 บ้านหินส่ิว

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010127 บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010128 ปรางค์กู่

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010129 นิคมวัฒนา 6

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010130 บ้านหนองบัวเงิน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010086 โคกม่วงประชาสรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010088 บ้านข่าน้อย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010089 บ้านหนองปิง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010106 บ้านห้วยบง



#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010107 บ้านโคกม่วงชุม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010099 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010100 บ้านดงบาก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010101 บ้านโสกแดง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010102 นิคมสงเคราะห์ 4

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010090 บ้านวังมน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010116 บ้านค้อ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010117 บ้านหนองทุ่ม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010118 บ้านหนองนกเขียน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010119 บ้านกุดฉิม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010114 บ้านท่าศิลา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู โนนสัง 39010115 บ้านกุดแห่

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู โนนสัง 39012005 โนนสังวิทยาคาร

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู โนนสัง 39012006 โนนเมืองวิทยาคาร

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู โนนสัง 39012007 กุดดู่พิทยาคม

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู โนนสัง 39012008 หนองเรือพิทยาคม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020013 บ้านหนองแวงคํา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020014 บ้านหนองแสง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020015 บ้านขอบเหล็ก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020010 บ้านนาสมใจ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020011 บ้านยางชุม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020001 บ้านกุดดินจ่ี

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020004 บ้านอาบช้าง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020016 บ้านห้วยหานประชาสรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020017 บ้านดงสวรรค์วิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020038 บ้านฝ่ังแดง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020031 บ้านก่าน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020032 บ้านเอ้ืองโนนไร่โนนสาวิทยา



#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020033 บ้านโนนงาม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020034 บ้านซําเส้ียว

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020036 บ้านโนนตาล

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020037 บ้านนาหนองทุ่ม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020029 บ้านโนนม่วง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020023 บ้านกกค้อกกโพธ์ิ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020024 นครชัยประชาสรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020022 บ้านหนองบัวคําแสน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020007 กุดแห่วิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020008 บ้านป่าแดงงาม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020009 บ้านสนามชัย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวร

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020020 บ้านหนองเอ่ียน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020040 บ้านท่าอุทัย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธ์ิศรีสมพร

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020043 บ้านห้วยนาหลวง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020044 หนองด้วงวังประทุม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020045 บ้านซําขอนแก่น

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020026 บ้านโนนเมือง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020021 บ้านหนองด่าน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020027 บ้านภูพระโนนผักหวาน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นากลาง 39020028 บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเล้ียว

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู นากลาง 39022003 คําแสนวิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู นากลาง 39022006 กุดดินจ่ีพิทยาคม

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู นากลาง 39022007 ฝ่ังแดงวิทยาสรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020081 อนุบาลสุวรรณคูหา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020082 นาโกทรายทองวิทยาคม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020075 บ้านนาโมง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020076 บ้านต้อง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บํารุง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020062 บ้านวิจิตรพัฒนา



#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020063 บ้านโนนสําราญ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020049 บ้านนาไก่นาคําน้อยวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020055 บ้านกุดฮู

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020060 บ้านโนนงาม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020058 บ้านนาด่าน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020056 บ้านสัมป่อยค่ายเมืองแสน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020080 บ้านหนองเหลือง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020047 ยูงทองวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020048 บ้านกุดผ้ึง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020066 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020067 บ้านนาสี

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020050 โนนสง่าราษฎร์บํารุง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020051 บ้านดงมะไฟ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020052 บ้านนาไร่

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020053 บ้านวังหินซา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020068 บ้านหินฮาวนํ้ากงวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020064 บ้านหินฮาวนํ้ากงวิทยทสาขาบ้านซําภูทอง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020069 บ้านโคกทุ่งน้อย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020070 โนนอุดมศึกษา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020071 โนนปอแดงวิทยา

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020079 บ้านบุญทัน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020072 บ้านต่างแคน

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัย

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020078 บ้านคลองเจริญ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39020077 บ้านโคกนกสาริกา

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39022004 ดงมะไฟวิทยาคม

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา 39022008 ภูซางใหญ่วิทยาคม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020090 บ้านนาแก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020085 เทพคีรีพิทยาคม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020086 บ้านนาซําจวง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020087 บ้านนาส้มโฮง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา



#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020088 บ้านหนองค้อ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020104 บ้านโคกหนองบัว

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020089 บ้านผาเวียง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020091 บ้านโคกนาเหล่า

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020096 บ้านนากลาง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020084 บ้านภูเขาวง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคี

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020093 บ้านนาสมนึก

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020097 บ้านวังสําราญ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020098 บ้านผาวัง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020099 บ้านโคกสง่า

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020100 บ้านถ้ําช้างอินทร์แปลง

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020092 บ้านโคกกะทอ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020101 บ้านไทยนิยม

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020102 บ้านนาเจริญ

#### สพป.หนองบัวลําภู เขต หนองบัวลําภู นาวัง 39020103 บ้านนาสุรินทร์

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู นาวัง 39022002 นาวังศึกษาวิช

#### สพม. เขต  19 หนองบัวลําภู นาวัง 39022005 นาแกวิทยา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020073 อนุบาลโซ่พิสัย

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020074 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020075 บ้านไทรงามโนนภูดิน

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020070 บ้านห้วยทราย

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020071 บ้านท่าสวาท

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020072 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020069 บ้านคําแวง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020063 บ้านคําแก้วโนนสามัคคี

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020064 บ้านหนองโดดอนเสียด

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020065 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020066 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020067 บ้านคําเตาะเลาะโนนเค็ง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020076 สังวาลย์วิทย์ 1

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020078 บ้านศรีนาวา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020091 บ้านศรีชมภู

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020092 บ้านนาขาม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020093 บ้านโนนประเสริฐ



#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020087 บ้านหนองแวงประชาสรรค์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020088 บ้านคําไผ่

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020089 บ้านโคกกลาง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020079 บ้านโคกกระแช

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020090 บ้านแสงอรุณ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020086 บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020098 บ้านเหล่าทองหลาง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020099 บ้านคลองทิพย์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020094 บ้านห้วยลึก

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020100 บ้านซําบอน

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020080 บ้านโนนสวาง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020081 บ้านหนองแวง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020077 บ้านถ้ําเจริญ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020097 บ้านหนองพันทา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020095 บ้านโนนแก้วโพนทอง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020096 บ้านป่าไร่โนนม่วง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020082 ชุมชนบ้านตูม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020084 บ้านท่าคํารวม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020085 บ้านสามหนอง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020083 บ้านนาเหว่อโนนอุดม[

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ โซ่พิสัย 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ โซ่พิสัย 43022009 ศรีชมภูวิทยา

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ โซ่พิสัย 43022010 โนนคําพิทยาคม

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ โซ่พิสัย 43022011 โพนทองประชาสรรค์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020112 อนุบาลปากคาด

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020106 บ้านไร่โนนสําราญ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020108 บ้านโนนเสถียร

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020104 บ้านนาดง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020113 บ้านห้วยไม้ซอด

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020111 บ้านห้วยก้านเหลือง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020101 บ้านต้าย

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020102 บ้านนาก้ัง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020103 บ้านหนองบัว

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020109 บ้านพรสวรรค์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020110 อนุบาลปากคาด สาขาโนนชัยศรี

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020119 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020114 สมาคมส่ือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา



#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020118 สิริภัทรวิทยา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020115 ชุมชนสมสนุก

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020116 บ้านศรีสว่างพัฒนา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020105 บ้านโสกบง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020107 บ้านดาลบังบด

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ปากคาด 43020117 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ ปากคาด 43022012 ปากคาดพิทยาคม

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ ปากคาด 43022013 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ ปากคาด 43022014 สมสนุกพิทยาคม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030037 อนุบาลวิศิษฐ์อํานวยศิลป์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030038 บ้านนาป่าน

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030039 บ้านพันลํา "เจริญวิทยา"

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030028 บ้านบึงกาฬ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030035 บ้านหนองนาแซง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030029 บ้านท่าไคร้

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030030 บ้านท่าโพธ์ิ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030031 บ้านแสนสําราญ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030034 บ้านเหล่าถาวร

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030040 บ้านโนนสว่าง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030032 บ้านโป่งเปือย

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030033 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030012 บ้านห้วยเซือมเหนือ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030013 บ้านไคสี

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030014 บ้านคําหม่ืน"ต.ช.ด.อนุสรณ์"

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030015 แก่งอาฮง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030047 หอคําพิทยาสรรค์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030049 บ้านสะง้อ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030050 บ้านหนองเข็ง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030051 บ้านโนนยาง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030052 บ้านโคกสะอาด

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030048 ธเนตรวิทยา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030042 บ้านหนองหมู

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030043 บ้านนาเจริญ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030044 บ้านคลองเค็ม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030045 บ้านสรรเสริญ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030046 บ้านสุขสําราญ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030041 บ้านดอนปอ



#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030025 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030026 บ้านทองสาย

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030027 บ้านกําแพงเพชร

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030024 บ้านโนนจําปา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030022 บ้านนาสวรรค์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030001 เลิดสิน

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030021 บ้านหนองตอ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030002 บ้านชุมภูทอง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030003 บ้านนาเจริญวิทยา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030004 บ้านดอนแก้ว

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030023 บ้านโคกสวาง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030011 บ้านโนนวังเยี่ยม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030005 บ้านโคกก่องมิตรภาพท่ี 86

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030006 บ้านโนนสา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030007 บ้านนาคํา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030008 บ้านห้วยดอกไม้

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030009 บ้านท่าอินทร์แปลง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030017 ประสานมิตรวิทยา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030018 บ้านคําภู

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030019 บ้านหนองยาว

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030016 บ้านนาต้อง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030020 บ้านห้วยเชือมใต้

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 43030010 บ้านไร่สุขสันต์

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ บึงกาฬ 43032001 บึงกาฬ

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ บึงกาฬ 43032004 นาสวรรค์พิทยาคม

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ บึงกาฬ 43032002 หนองเข็งวิทยาคม

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ บึงกาฬ 43032003 โพธ์ิทองวิทยานุสรณ์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030059 อนุบาลพรเจริญ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030058 ชุมชนบ้านโคกอุดม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030056 บ้านปรารถนาดี

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030057 บ้านใหม่ศรีชมภู

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030060 บ้านโคกนิยม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030061 บ้านวังยาว

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030062 บ้านสร้างคํา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030063 บ้านดงเสียด

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030064 บ้านโนน

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030065 บ้านหนองผักแว่น



#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030066 บ้านหนองบัวน้อย

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030053 บ้านดอนหญ้านาง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030054 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030069 บ้านโคกหนองลาด

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030067 บ้านนาคํานาใน

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030068 บ้านเหล่าใหญ่

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030073 บ้านหนองหัวช้าง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030071 บ้านโนนสวรรค์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030072 บ้านนาซาว

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030070 บ้านท่าศรีชมช่ืน

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ พรเจริญ 43030055 สันติสุขเจริญราษฎร์

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ พรเจริญ 43032005 พรเจริญวิทยา

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ พรเจริญ 43032006 หนองหัวช้างวิทยา

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ พรเจริญ 43032007 ศรีสําราญวิทยาคม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030084 บ้านห้วยคอม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030085 อนุบาลเซกา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030086 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030079 บ้านห้วยผักขะ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030080 บ้านนางัวสายปัญญา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030081 บ้านโนนเหมือดแอ่

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030100 บ้านเหล่าคาม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030098 บ้านคําบอน

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030099 บ้านดงกะพุงหนองนาแซง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030082 บ้านห้วยเรือ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030083 บ้านทรัพย์วังทอง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030078 บ้านห้วยผักขะ สาขา ไทยเสรี

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030074 ชุมชนบ้านซาง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030075 บ้านท่าสําราญ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030076 บ้านซ่อมกอก

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030077 บ้านโคกบริการสันกําแพง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030119 บ้านเหล่าหนองยาง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030120 บ้านกุดสิม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030121 บ้านหนองจิก

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030117 หนองทุ่มวิทยา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030087 บ้านท่ากกแดง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030088 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030089 บ้านหนองบัวแดง



#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030090 บ้านโพธ์ิน้อยหนองสิม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030091 บ้านท่ากกต้อง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030097 บ้านท่าสะอาด

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030093 บ้านหัวแฮต

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030095 บ้านตาลเดี่ยว

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030107 บ้านท่าเชียงเครือ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030112 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030108 บ้านหนองชัยวาน

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030110 บ้านหนองแก่งทราย

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030111 ท่าไร่วิทยา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030092 บ้านใหม่สามัคคี

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030101 บ้านทุ่งทรายจก

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030102 บ้านดอนเสียด

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030103 บ้านศิริพัฒน์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030105 บ้านต้องโคกกระแซ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030106 บ้านโนนยางคํา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030113 บ้านโสกก่ามนาตาไก้

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030114 บ้านดงสว่าง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030115 บ้านบ่อพนา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030104 บ้านต้องโคกกระแซ สาขาคําชมภู

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030116 บ้านโนนสําราญ-ยางเรียน

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ เซกา 43032008 เซกา

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ เซกา 43032009 หนองหิ้งพิทยา

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ เซกา 43032010 โสกก่ามวิทยา

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ เซกา 43032011 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ เซกา 43032012 ประชานิมิตพิทยานุกูล

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ เซกา 43032013 เจ็ดสีวิทยาคาร

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030135 บ้านบัวโคก

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030136 บ้านดงชมภู

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030137 อนุบาลสาสนสิทธ์ิอํานวย

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030131 บึงของหลงวิทยา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030132 บ้านโสกโพธ์ิโสกพอก

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030133 บ้านนาขาม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030134 บ้านคําสมบูรณ์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030138 บ้านนาอ่าง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030139 หนองสิมโนนสวรรค์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030122 บ้านดงโทน



#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030123 บ้านดงบัง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030124 บ้านท่าสีไค

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030125 บ้านหนองฮูฝอยลม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030126 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030127 บ้านท่าดอกคํา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030128 บ้านเหล่าหมากผาง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030129 โนนสาสวรรค์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง 43030130 หนองแสงประชาสรรค์

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ บึงโขงหลง 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ บึงโขงหลง 43032015 ท่าดอกคําวิทยาคม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030140 บ้านชุมภูพรโสกก่าม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030154 บ้านหนองจันทน์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030155 อนุบาลศรีวิไล

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030148 บ้านนาสิงห์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030141 บ้านโคกสําราญพรสวรรค์

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030142 บ้านห้วยลึก

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030147 บ้านนาทราย

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030143 บ้านโนนม่วง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030144 บ้านนาสะแบง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030149 บ้านนาแสง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030150 บ้านนาคําแคน

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030151 กัลยาณิวัฒนา 2

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030152 บ้านคําไชยวาล

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030145 บ้านหนองบัวงาม

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030146 บ้านหนองจิก

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ ศรีวิไล 43032016 ศรีวิไลวิทยา

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ ศรีวิไล 43032017 ภูทอกวิทยา

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บุ่งคล้า 43030160 อนุบาลบุ่งคล้า

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บุ่งคล้า 43030162 บ้านนาจาน

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บุ่งคล้า 43030163 บ้านดอนแพง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บุ่งคล้า 43030164 บ้านห้วยเล็บมือ

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บุ่งคล้า 43030165 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บุ่งคล้า 43030166 บ้านหนองเดิ่นท่า

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บุ่งคล้า 43030161 บ้านขามเปี้ย

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บุ่งคล้า 43030158 ไทยรัฐวิทยา 51

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บุ่งคล้า 43030159 บ้านท่าส้มโฮง

#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บุ่งคล้า 43030156 บ้านหาดแฮ่



#### สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ บุ่งคล้า 43030157 ประวิตร (หนองบ่อ)

#### สพม. เขต  21 บึงกาฬ บุ่งคล้า 43032018 บุ่งคล้านคร


