
ล ำดับ สพป ชื่อโรงเรียน

1 กระบี่ โรงเรียนอนุบำลกระบี ่

2 กระบี่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุง่ 

3 กระบี่ โรงเรียนชุมชนอ่ำวลึกเหนือ 

4 กระบี่ โรงเรียนชุมชนวัดหำดถั่ว 

5 กระบี่ โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด 

6 กระบี่ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 

7 กระบี่ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 2 

8 กระบี่ โรงเรียนอนุบำลคลองท่อม 

9 กระบี่ โรงเรียนบ้ำนเขำฝำก 

10 กระบี่ โรงเรียนบ้ำนล ำทับ 

11 กระบี่ โรงเรียนบ้ำนบำงเหียน 

12 กระบี่ โรงเรียนโรงเรียนอ่ำวลึก 

13 กระบี่ โรงเรียนบ้ำนควนม่วง 

14 กระบี่ โรงเรียนบ้ำนพรุเตย 

15 กระบี่ โรงเรียนอุตรกิจ 

16 กระบี่ โรงเรียนบ้ำนทุง่ครก 

17 กระบี่ โรงเรียนบ้ำนไร่พัฒนำ 

18 กระบี่ โรงเรียนบ้ำนบำงเจริญ 

19 กระบี่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนศำลำด่ำน 

20 กระบี่ โรงเรียนบ้ำนคลองแรด 

21 กระบี่ โรงเรียนบ้ำนหว่ำงคลอง 

22 กรุงเทพมหำนคร พญำไท

23 กรุงเทพมหำนคร บำงบัว

24 กรุงเทพมหำนคร วัดนำคปรก

รายชื่อโรงเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.)



25 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม

26 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง

27 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

28 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสด์ิ

29 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดทุง่ลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ”

30 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร

31 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร

32 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี

33 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ

34 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนสมำคมนักเรียนเก่ำรำชินี

35 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่

36 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนใหม(่จีนำภักด์ิวิทยำ)

37 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหินแด้น

38 กำญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง

39 กำญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ

40 กำญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลพนมทวน (วัดรำงหวำย)

41 กำญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลห้วยกระเจำ

42 กำญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

43 กำญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะกำ

44 กำญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดหนองพันท้ำว

45 กำญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนดอนสระ

46 กำญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนพนมนำง

47 กำญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดตะคร้ ำเอน

48 กำญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดเบญพำด

49 กำญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนอนุบำลไทรโยค

50 กำญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนอนุบำลทองผำภูมิ

51 กำญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนอนุบำลสังขละบุรี



52 กำญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดวังก์วิเวกำรำม

53 กำญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้ำนเขำสำมชั้น

54 กำญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก

55 กำญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนไทรโยคใหญ่

56 กำญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนสมำคมป่ำไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

57 กำญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้ำนห้วยเสือ

58 กำญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้ำนหนองขอน

59 กำญจนบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้ำนท่ำดินแดง

60 กำญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนอนุบำลบ่อพลอย

61 กำญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนอนุบำลหนองปรือ

62 กำญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนอนุบำลวัดเลำขวัญ

63 กำญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหนองขอนเทพพนม

64 กำญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหนองเข้

65 กำญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนระเตยพัฒนำ

66 กำญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนวัดทุง่มะสัง มิตรภำพที ่9

67 กำญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนป่ำไม้อุทิศ 15 (บ้ำนม่วงเฒ่ำ)

68 กำญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองฝ้ำย

69 กำฬสินธุ ์เขต 1 โรงเรียนอนุบำลกำฬสินธุ์

70 กำฬสินธุ ์เขต 1 โรงเรียนดอนหวำยรำษฎร์บ ำรุง

71 กำฬสินธุ ์เขต 1 โรงเรียนบ้ำนม่วงวิทยำคม

72 กำฬสินธุ ์เขต 1 โรงเรียนชุมชนแก้งค ำวิทยำ

73 กำฬสินธุ ์เขต 1 โรงเรียนบึงสว่ำงวิทยำคม

74 กำฬสินธุ ์เขต 1 โรงเรียนดงไร่รำษฎร์พัฒนำ

75 กำฬสินธุ ์เขต 1 โรงเรียนแก้งนำงรำษฎร์บ ำรุง

76 กำฬสินธุ ์เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองกุงกลำง

77 กำฬสินธุ ์เขต 1 โรงเรียนสิงห์สะอำด

78 กำฬสินธุ ์เขต 1 โรงเรียนหนองทุม่สงเครำะห์



79 กำฬสินธุ ์เขต 1 โป่งเชือกศึกษำสถำน

80 กำฬสินธุ ์เขต 1 บ้ำนโหมนสงเครำะห์

81 กำฬสินธุ ์เขต 1 บ้ำนนำวิทยำคม

82 กำฬสินธุ ์เขต 1 หนองกุงวิทยำคม

83 กำฬสินธุ ์เขต 1 ห้วยตูมวิทยำคำร

84 กำฬสินธุ ์เขต 1 กุดครองวิทยำคำร

85 กำฬสินธุ ์เขต 1 บ้ำนหนองกุงใหญ่

86 กำฬสินธุ ์เขต 1 นำมลวิทยำคำร

87 กำฬสินธุ ์เขต 2 พินิจรำษฎร์บ ำรุง (ขนำดใหญ)่

88 กำฬสินธุ ์เขต 2 ยำงอู้มวิทยำคำร

89 กำฬสินธุ ์เขต 2 หนองกุงศรีวิทยำคม

90 กำฬสินธุ ์เขต 2 ค ำเหมือดแก้วบ ำเพ็ญวิทยำ

91 กำฬสินธุ ์เขต 2 ดงบังวิทยำ

92 กำฬสินธุ ์เขต 2 ปอแดงวิทยำ

93 กำฬสินธุ ์เขต 2 บ้ำนหนองแซง

94 กำฬสินธุ ์เขต 2 ชุมชนหนองหินวิทยำคำร

95 กำฬสินธุ ์เขต 2 นำเชือกวิทยำสรรพ์

96 กำฬสินธุ ์เขต 2 หนองแข้วิทยำ

97 กำฬสินธุ ์เขต 2 หนองบัวคุรุรัฐประชำสรรพ์

98 กำฬสินธุ ์เขต 2 ชุมชนบ้ำนป่ำแดง

99 กำฬสินธุ ์เขต 2 โคกค่ำยโคกใหญ่วิทยำ

100 กำฬสินธุ ์เขต 2 เหล่ำกลำงร่วมวงศ์วิทยำ

101 กำฬสินธุ ์เขต 2 โนนเตำไหหนองแก

102 กำฬสินธุ ์เขต 2 หนองแวงม่วง

103 กำฬสินธุ ์เขต 2 โนนชัยประชำสรรค์

104 กำฬสินธุ ์เขต 2 หนองบัววิทยำเสริม

105 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนส่ีแยกสมเด็จ 



106 กำฬสินธุ ์เขต 3 ค ำม่วงจรัสวิทย์ 

107 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนบัวขำว(วันครู  2500) 

108 กำฬสินธุ ์เขต 3 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

109 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนห้วยผ้ึง 

110 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนค ำป่ำหว้ำน

111 กำฬสินธุ ์เขต 3 หนองห้ำงอ ำนวยวิทย์ 

112 กำฬสินธุ ์เขต 3 กุดกว้ำงสวำสด์ิวิทยำ

113 กำฬสินธุ ์เขต 3 โคกนำดี

114 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนหนองแสง 

115 กำฬสินธุ ์เขต 3 กุดตอแก่นรำษฎร์วิทยำ

116 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนหนองโง้ง 

117 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนโนนศำล

118 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนบึงบำดำลรำฎร์บ ำรุง

119 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนกกตำล 

120 กำฬสินธุ ์เขต 3 ค ำเม็กวิทยำ 

121 กำฬสินธุ ์เขต 3 นักธุรกิจ

122 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนค้อรำษร์บ ำรุง 

123 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนพรหมสว่ำง 

124 กำฬสินธุ ์เขต 3 ค ำบงพิทยำคม 

125 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนม่วงกุล 

126 กำฬสินธุ ์เขต 3 สมสะอำดพิทยำสรรพ์ 

127 กำฬสินธุ ์เขต 3 สมเด็จประชำนุเครำะห์ 

128 กำฬสินธุ ์เขต 3 ชุมชนกุดบอดวิทยำเสริม 

129 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนสวนผ้ึง

130 กำฬสินธุ ์เขต 3 บ้ำนกลำง 

131 กำฬสินธุ ์เขต 3 โนนเทีย่ง 

132 กำฬสินธุ ์เขต 3 นำขำมวิทยำ 



133 กำฬสินธุ ์เขต 3 ชุมชนหมูม่นพิทยำสรรพ์ 

134 กำฬสินธุ ์เขต 3 นำโกวิทยำสูง 

135 กำฬสินธุ ์เขต 3 ชุมชนโพนพิทยำคม 

136 กำฬสินธุ ์เขต 3 ไคนุ่นวิทยำพูน

137 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนทุง่มหำชัย 

138 ก ำแพงเพชร เขต 1 นิคมสร้ำงตนเอง 1 (ทุง่โพธิท์ะเล)

139 ก ำแพงเพชร เขต 1 นิคมสร้ำงตนเอง 3 (แปดอ้อม)

140 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนใหม่สำมัคคี (อ.เมือง)

141 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนวังทอง

142 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนโนนจั่น

143 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนเนินกรอย

144 ก ำแพงเพชร เขต 1 อนุบำลก ำแพงเพชร

145 ก ำแพงเพชร เขต 1 อนุบำลเมืองก ำแพงเพชร

146 ก ำแพงเพชร เขต 1 สำธิตวัดพระบรมธำตุ 

147 ก ำแพงเพชร เขต 1 สำธิต

148 ก ำแพงเพชร เขต 1 อ่ำงทองพัฒนำ

149 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนหนองหลวง

150 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนหนองมะเกำะ

151 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนคุยมะม่วง

152 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนทรงธรรม

153 ก ำแพงเพชร เขต 1 วัดรำษฎร์เจริญพร

154 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนสุวรรณภูมิ

155 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนจันทิมำ

156 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนเกำะน้ ำโจน

157 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนบ่อสำมแสน

158 ก ำแพงเพชร เขต 1 อนุบำลพรำนกระต่ำย

159 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนดงซ่อม



160 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนชัยภูมิ 

161 ก ำแพงเพชร เขต 1 ชุมชนบ้ำนคณฑี

162 ก ำแพงเพชร เขต 1 อนุบำลไทรงำม

163 ก ำแพงเพชร เขต 1 อนุบำลโกสัมพีนคร

164 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนธ ำมรงค์

165 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนวังตะเคียน

166 ก ำแพงเพชร เขต 1 บ้ำนบึงพิไกร

167 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบำลคลองลำน

168 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบำลคลองขลุง 

169 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบำลปำงศิลำทอง

170 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบำลบึงสำมัคคี 

171 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบำลทุง่ทรำย 

172 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบำลวังไทร  

173 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้ำนคลองลำน 

174 ก ำแพงเพชร เขต 2 บ้ำนหินดำตรำษฎร์บ ำรุง 

175 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้ำนวังบัว 

176 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้ำนใหม่หนองยำง 

177 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้ำนถนนน้อย 

178 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้ำนพรหมมำสำมัคคี 

179 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโพธิท์อง  

180 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้ำนคลองเตย 

181 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้ำนบ้ำนส่องตำแล 

182 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนชุมชนประชำสำมัคคี 

183 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเพชรมงคล 

184 ก ำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้ำนบึงหล่ม

185 ขอนแก่น เขต 1 อนุบำลขอนแก่น

186 ขอนแก่น เขต 1 ชุมชนบ้ำนพระยืน



187 ขอนแก่น เขต 1 ชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ

188 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนม่วง

189 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนหนองตูมหนองงูเหลือม

190 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนหนองชำดพิทยำคม

191 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนโคกสูงวิทยำคม

192 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนค ำบอน

193 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนดอนดู่คุรุรำษฎร์วิทยำ

194 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนสะอำด

195 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนนำฝำนำโพธ์

196 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนโนนรังวิทนำคำร

197 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนค้อท่อนน้อย

198 ขอนแก่น เขต 1 โคกงำมวิทยำคำร

199 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนโคกแปะ

200 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนหนองแสงโคกน้อย

201 ขอนแก่น เขต 1 บ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร่

202 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนไผ่ประถมศึกษำ  ถนนเจนจบทิศ  อ.บ้ำนไผ่ 

203 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนวังผือขำมป้อม อ ำเภอเปือยน้อย

204 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนห้วยแร่  ต.วังม่วง  อ ำเภอเปือยน้อย    โทร 043260463 huaylae2558@gmail.com

205 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนหนองแซงวิทยำคม  ต.หนองแซง อ.บ้ำนแฮด 

206 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหินฮำวล ำวังชู ต.ขำมป้อม อ.เปือยน้อย 

207 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนห้วยโป่ง ม.5 ต.วังม่วง อ ำเภอเปือยน้อย 

208 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโซ่งเหล่ำนำดี ม.1 ต.ห้วยแก อ.ชนบท 

209 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ ม.9 ต.ชนบท อ.ชนบท

210 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนดอนปอแดง ม.5 ต.โคกส ำรำญ อ.บ้ำนแฮด 

211 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนดอนหมำกพริกล้ินฟ้ำ ม.2 ต.แคนเหนือ อ.บ้ำนไผ่ 

212 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองเจ้ำเมือง ม.6 ต.แคนเหนือ อ.บ้ำนไผ่ 

213 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนวังแคน ม.13 ต.สวนหม่อน อ.มัญจำคีรี 



214 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองขำมบ่อหิน ม 11 ต.กุดเค้ำ อ.มัญจำคีรี 

215 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโคกส ำรำญ  ต.โคกส ำรำญ  อ.บ้ำนแฮด 

216 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองไฮขำมเปีย้ อ.บ้ำนแฮด 

217 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนวังหว้ำ  ต.บ้ำนแฮด อ.บ้ำนแฮด

218 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้ำนหันมัญจำคีรี  ม.3 ต.กุดเค้ำ อ.มัญจำคีรี

219 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนละว้ำ ม.5 ต.เมืองเพีย  อ.บ้ำนไผ่

220 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยำคม ม.4 ต.บ้ำนไผ่ อ.บ้ำนไผ่ pinyo555@hotmail.com

221 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศำล ม.8 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท

222 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนมูลนำค  ต.โพธิไ์ชย อ.โคกโพธิไ์ชย

223 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำประชำรังสรรค์ ต.ท่ำศำลำ อ.มัญจำคีรี

224 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียนนำเสถียร

225 ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโกน้อย

226 ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนบ้ำนหนองวงท่ำวัด

227 ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนบ้ำนหนองอรุณ

228 ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนชุมชนแวงใหญ่

229 ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนบ้ำนหันศิลำงำม

230 ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกสี

231 ขอนแก่น เขต 3 บ้ำนหนองวงมน 

232 ขอนแก่น เขต 3 บ้ำนหนองแวงโสกพระ

233 ขอนแก่น เขต 3 ไตรมิตรพัฒนศึกษำ

234 ขอนแก่น เขต 3 บ้ำนโนนธำตุ 

235 ขอนแก่น เขต 3 บ้ำนส ำโรง 

236 ขอนแก่น เขต 3 โนนจันทึกห้วยแกวิทยำ

237 ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนบ้ำนกุดหมำกเห็บ

238 ขอนแก่น เขต 3 บ้ำนชำดศรีสมบูรณ์

239 ขอนแก่น เขต 3 หนองตะครองบ้ำนโกรก

240 ขอนแก่น เขต 3 หนองม่วงน้อยนำนิคมสำมัคคี



241 ขอนแก่น เขต 3 บ้ำนหลุบคำ

242 ขอนแก่น เขต 3 บ้ำนกุดหว้ำ

243 ขอนแก่น เขต 3 บ้ำนเตำเหล็กประดู่หัวคู

244 ขอนแก่น เขต 3 บ้ำนโนนเหล่ือมหัวขัว

245 ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนบ้ำนหนองโกโสกกระหนวน

246 ขอนแก่น เขต 4 ชุมชนดูนสำด

247 ขอนแก่น เขต 4 บ้ำนพระบำทท่ำเรือ

248 ขอนแก่น เขต 4 ชุมชนหนองกุงวิทยำ

249 ขอนแก่น เขต 4 บ้ำนฝำงวิทยำ

250 ขอนแก่น เขต 4 โคกสูงใหญ่วิทยำ

251 ขอนแก่น เขต 4 ทุง่บ่อวิทยำ

252 ขอนแก่น เขต 4 บ้ำนท่ำกระเสริม

253 ขอนแก่น เขต 4 บ้ำนค ำบอนคุรุรำษฎร์

254 ขอนแก่น เขต 4 บ้ำนหลุบเลำ

255 ขอนแก่น เขต 4 บ้ำนนำเรียง

256 ขอนแก่น เขต 4 บ้ำนหัวนำค ำ

257 ขอนแก่น เขต 4 บ้ำนโนนทองห้วยบำก

258 ขอนแก่น เขต 4 บ้ำนส ำโรง

259 ขอนแก่น เขต 4 น้ ำพอง

260 ขอนแก่น เขต 4 ชุมชนกระนวน

261 ขอนแก่น เขต 4 อนุบำลอุบลรัตน์

262 ขอนแก่น เขต 4 อนุบำลเขำสวนกวำง

263 ขอนแก่น เขต 4 บ้ำนกระนวนซ ำสูง

264 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนหนองไผ่ดุสิตประชำสรรค์

265 ขอนแก่น เขต 5 ชุมชนชุมแพ

266 ขอนแก่น เขต 5  บ้ำนโนโก

267 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนหนองนำค ำ



268 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนกุดฉิมพิทยำคำร

269 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนหัวนำจระเข้หนองแปน

270 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนหนองปลำซิว

271 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนท่ำช้ำงน้อย

272 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนแดง

273 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนโพนเพ็กพิทยำ

274 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนไคร่นุ่น

275 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนหนองบัวโนนเมือง

276 ขอนแก่น เขต 5 หนองไผ่พิทยำคม

277 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนอำจสำมำรถ

278 ขอนแก่น เขต 5 หนองม่วงประชำนุกกุล

279 ขอนแก่น เขต 5 หนองแห้ววังมนศึกษำ

280 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนหนองแดง

281 ขอนแก่น เขต 5 ชุมชนบ้ำนวังเพิม่

282 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนนำดี

283 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนเมืองเก่ำ

284 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนอ่ำงศิลำ

285 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนหนองกุงธรสำรโสภณ

286 ขอนแก่น เขต 5 หนองกระแหล่งกระเดำวิทยำ

287 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนโนนทอง

288 ขอนแก่น เขต 5 ท่ำศำลำวิทยำ

289 ขอนแก่น เขต 5 บ้ำนยำงค ำ

290 จันทบุรี เขต 1 อนุบำลจันทบุรี

291 จันทบุรี เขต 1 บ้ำนหนองคล้ำ

292 จันทบุรี เขต 1 พลับพลำ

293 จันทบุรี เขต 1 วัดโพธิลั์งกำ

294 จันทบุรี เขต 1 บ้ำนซอยสอง



295 จันทบุรี เขต 1 บ้ำนมำบโอน

296 จันทบุรี เขต 1 วัดสิงห์

297 จันทบุรี เขต 1 วัดโขมง

298 จันทบุรี เขต 1 บ้ำนหนองเจ๊กสร้อย

299 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนประตง

300 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนมะขำม

301 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดทับไทร

302 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนพล้ิว

303 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดกะทิง

304 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดตกพรม

305 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนทับช้ำง

306 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดบำงกะไชย

307 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเนินมะหำด

308 จันทบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโป่งน้ ำร้อน

309 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 อนุบำลวัดปิตุลำธิรำชรังสฤษฎิ์

310 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 วัดเกำะ

311 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 วัดบำงสำย

312 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 บ้ำนท่ำข้ำมต้ังตรงจิตร 10

313 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 วัดพิพิธประสำทสุนทร

314 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 บ้ำนแขวงกล่ัน

315 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 วัดหลวงแพ่ง

316 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 สกัด 40

317 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 วัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม

318 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 วัดบึงตำหอม

319 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 วัดจรเข้น้อย

320 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 วัดบำงสมัคร

321 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 สุเหร่ำดำรุลนำอีม



322 ฉะเชิงเทรำ เขต 1 สุเหร่ำเกำะไร่

323 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนวัดท่ำเกวียน

324 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนวัดเกำะแก้วเวฬุวัน

325 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนวัดปำกน้ ำโจ้โล้

326 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนวัดหัวส ำโรง

327 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนก้อนแก้วรำษฎร์บ ำรุง

328 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองคอก

329 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนวัดช ำป่ำงำม

330 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์

331 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ

332 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนวัดบำงกระเจ็ด

333 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองประโยชน์

334 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนร่มโพธิท์อง

335 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนคลองอุดม

336 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนมำบนำดี

337 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองปลำซิว

338 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์

339 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนวัดบำงตลำด

340 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโป่งเจริญ

341 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนท่ำทองด ำ

342 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนทุง่ส่อหงษำ

343 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนกระบกเต้ีย

344 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น

345 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนศรีเจริญทอง

346 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนท่ำกลอย

347 ฉะเชิงเทรำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองปรือกันยำง

348 ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลชลบุรี



349 ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง

350 ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลหนองใหญ่

351 ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลวัดอู่ตะเภำ

352 ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนชำกพุดซำ

353 ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองซ้ ำซำก

354 ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนมำบคล้ำ

355 ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้ำนคลองพลู

356 ชลบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนสวนอุดมวิทยำ

357 ชลบุรี เขต 2 อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ

358 ชลบุรี เขต 2 อนุบำลเกำะจันทน์

359 ชลบุรี เขต 2 อนุบำลบ่อทอง

360 ชลบุรี เขต 2 อนุบำลพำนทองวัดหนองกระทุม่

361 ชลบุรี เขต 2 วัดเนินตำมำก

362 ชลบุรี เขต 2 วัดนำกระรอก

363 ชลบุรี เขต 2 ไทยรัฐวิทยำ  ๔๒

364 ชลบุรี เขต 2 วัดหนองสังข์

365 ชลบุรี เขต 2 วัดศรีประชำรำม

366 ชลบุรี เขต 2 วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส

367 ชลบุรี เขต 2 บ้ำนหนองเกตุ

368 ชลบุรี เขต 2 บ้ำนห้วยหวำย

369 ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบำงพระ 

370 ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดบ้ำนนำ

371 ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดหนองขำม

372 ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์

373 ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดหนองจับเต่ำ 

374 ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดเวฬุวนำรำม

375 ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง



376 ชลบุรี เขต 3 โรงเรียนบ้ำนสัตหีบ

377 ชัยนำท อนุบำลชัยนำท

378 ชัยนำท  อนุบำลเมืองชัยนำท

379 ชัยนำท อนุบำลมโนรมย์

380 ชัยนำท อนุบำลวัดสิงห์

381 ชัยนำท บำงไก่เถื่อน

382 ชัยนำท  อนุบำลสรรคบุรี

383 ชัยนำท อนุบำลหันคำ

384 ชัยนำท อนุบำลหนองมะโมง

385 ชัยนำท อนุบำลเนินขำม

386 ชัยนำท ชุมชนวัดมำติกำรำม

387 ชัยนำท วัดมะปรำง

388 ชัยนำท คงรักษ์ประชำนุเครำะห์

389 ชัยนำท วัดสระดู่

390 ชัยนำท วัดศรีวิชัย

391 ชัยนำท ไทยรัฐวิทยำ ๕๗

392 ชัยนำท บ้ำนหนองยำง

393 ชัยนำท .บ้ำนหนองขุ่นมิตรภำพที ่๑๓๖

394 ชัยนำท  วัดวังน้ ำขำว

395 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

396 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแพ้ว

397 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

398 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา

399 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนลำดใหญ่

400 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

401 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนชีลองใต้

402 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง



403 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนำงแดดเหนือ

404 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนำรี

405 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนสหรำษฎร์นุเครำะห์

406 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนกุดหูลิง

407 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนเปลือย

408 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง

409 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนศรีสง่ำ

410 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนห้วยกุ่ม

411 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนชุมพลสวรรค์

412 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนห้วยหัน

413 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโหล่นสำมัคคี

414 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโคกกรวดหนองพวง

415 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนห้วยคนทำ

416 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนพัฒนำสำมัคคี

417 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด(ศิริคุณรำษฎร์วิทยำ)

418 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหัวนำค ำ

419 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อ

420 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนคลองเจริญ

421 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนำงแดด

422 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนตูม

423 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนบ่อทอง

424 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนเหม่ำ

425 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนซับสีทอง

426 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญและสำขำบ้ำนหลักแดน

427 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนห้วยหนองจันทิ

428 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนล ำชี

429 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองขำม(ทองงำมวิทยำ)



430 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนำโจด

431 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองโนน้อย

432 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนำมน

433 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนคลองเตยโนนพยอมประชำสรรค์

434 ชัยภูมิ  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนท่ำวังย่ำงควำย

435 ชัยภูมิ เขต  2 ภูมิวิทยำ 

436 ชัยภูมิ เขต  2 บ้ำนเหล่ำกำดย่ำ 

437 ชัยภูมิ เขต  2 บ้ำนโคกไพรวัน

438 ชัยภูมิ เขต  2 บ้ำนโปร่ง  

439 ชัยภูมิ เขต  2 บ้ำนโนนศิลำเหล่ำเกษตร  

440 ชัยภูมิ เขต  2 หนองเมยสำมัคคี 

441 ชัยภูมิ เขต  2  บ้ำนโนนสำทร  

442 ชัยภูมิ เขต  2  บ้ำนโนนง้ิว  

443 ชัยภูมิ เขต  2  บ้ำนโนนตุ่น(คุรุประชำนุสรณ์)  

444 ชัยภูมิ เขต  2  บ้ำนโนนคูณ  

445 ชัยภูมิ เขต  2  บ้ำนโนนหัวนำ  

446 ชัยภูมิ เขต  2  ศำลำสำมัคคี 

447 ชัยภูมิ เขต  2 บ้ำนบัว(รัฐรำษฏร์วิทยำ)

448 ชัยภูมิ เขต  2  บ้ำนหนองกุง 

449 ชัยภูมิ เขต  2 บ้ำนหนองคอนไทย 

450 ชัยภูมิ เขต  2  ชุมชนบ้ำนหนองเซียงซำ 

451 ชัยภูมิ เขต  2  บ้ำนโคกสูง-วังศิลำ

452 ชัยภูมิ เขต  2  บ้ำนหนองไผ่ล้อม 

453 ชัยภูมิ เขต  2 บ้ำนโนนคูณ 

454 ชัยภูมิ เขต  2 ชุมชนแท่นประจัน  

455 ชัยภูมิ เขต  2  ศรีแก้งคร้อ 

456 ชัยภูมิ เขต  2 ชัยชุมพลวิทยำ 



457 ชัยภูมิ เขต  2 เกษตรศิลปวิทยำ 

458 ชัยภูมิ เขต  2 บ้ำนคอนสำร 

459 ชัยภูมิ เขต  2 บ้ำนแดงสว่ำง 

460 ชัยภูมิ เขต  2 3.ชุมชนบ้ำนแก้งคร้อหนองไผ่ 

461 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนอนุบำลเทพสถิต

462 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัวระเหว

463 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนชุมชนบ้ำนห้วยแย้

464 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนหนองดินด ำ

465 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนกลอยสำมัคคี

466 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนตำล

467 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนโนนส ำรำญ

468 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนห้วยเกตุ

469 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียน

470 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนตลุกคูณ

471 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนหนองจำน

472 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนดอนกอก

473 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนหนองตอ

474 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนขำมรำษฎร์นุกูล

475 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนร่วมมิตร

476 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนวังเสมำ(พินิจอนุสรณ์)

477 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนโคกเพชรวิทยำคำร

478 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนวังใหม่พัฒนำ

479 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนท่ำกูบ

480 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนโนนจำน(เนตรขันธ์รำษฎร์บ ำรุง)

481 ชัยภูมิ เขต 3    โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด (ระเหว)

482 ชุมพร เขต 1 อนุบำลชุมพร  

483 ชุมพร เขต 1 อนุบำลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 



484 ชุมพร เขต 1 อนุบำลปะทิว 

485 ชุมพร เขต 1 อนุบำลท่ำแซะ  

486 ชุมพร เขต 1 ชุมชนมำบอ ำมฤต 

487 ชุมพร เขต 1 บ้ำนปำกน้ ำ (เผดิมจีนนำวำสงเครำะห)์ 

488 ชุมพร เขต 1 บ้ำนหนองเรือ 

489 ชุมพร เขต 1 บ้ำนวังช้ำง

490 ชุมพร เขต 1 บ้ำนคอกม้ำ   

491 ชุมพร เขต 1 บ้ำนใหม่สมบูรณ์

492 ชุมพร เขต 1 ชุมชนวัดหำดพันไกร   

493 ชุมพร เขต 1 บ้ำนบำงไม้แก้วประชำสำมัคคี  

494 ชุมพร เขต 2 บ้ำนแหลมยำงนำ

495 ชุมพร เขต 2 บ้ำนพังเหำ

496 ชุมพร เขต 2 วัดจันทรำวำส

497 ชุมพร เขต 2 บ้ำนในเหมือง

498 ชุมพร เขต 2 อนุบำลพะโต๊ะ

499 ชุมพร เขต 2 บ้ำนท่ำแพรำษฎร์พัฒนำ

500 ชุมพร เขต 2 วัดสว่ำงมนัส

501 ชุมพร เขต 2 บ้ำนทุง่คำโตนด

502 ชุมพร เขต 2 บ้ำนคู

503 ชุมพร เขต 2 วัดปิยะวัฒนำรำม

504 ชุมพร เขต 2 อนุบำลสวี (บ้ำนนำโพธิ)์

505 ชุมพร เขต 2 ชุมชนวัดขันเงิน

506 เชียงรำย เขต 1 อนุบำลเชียงรำย 

507 เชียงรำย เขต 1 อนุบำลเมืองเชียงรำย 

508 เชียงรำย เขต 1 อนุบำลเวียงชัย 

509 เชียงรำย เขต 1 อนุบำลเวียงเชียงรุ้ง 

510 เชียงรำย เขต 1 บ้ำนดู่  



511 เชียงรำย เขต 1 บ้ำนหนองหม้อ 

512 เชียงรำย เขต 1 บ้ำนห้วยแม่ซ้ำย 

513 เชียงรำย เขต 1 บ้ำนปำงริมกรณ์

514 เชียงรำย เขต 1 บ้ำนดงมะต๋ืนเนินสยำมวิทยำ

515 เชียงรำย เขต 1 บ้ำนสมำนมิตร 

516 เชียงรำย เขต 1 ชุมชนบ้ำนแม่ข้ำวต้มหลวง 

517 เชียงรำย เขต 1 บ้ำนปำงขอน 

518 เชียงรำย เขต 2 อนุบำลพำน (ป่ำกว๋ำวมิตรภำพที ่68)

519 เชียงรำย เขต 2 พำนพสกสวัสด์ิ 

520 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนป่ำแงะ

521 เชียงรำย เขต 2 อนุบำลแม่ขะจำน

522 เชียงรำย เขต 2 อนุบำลแม่ลำว

523 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนโป่งตะเคียน

524 เชียงรำย เขต 2 ปูแกง (อินทรำรำษฎร์อุปถัมภ)์

525 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนโป่งนก

526 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนโป่งเทวี

527 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนห้วยหญ้ำไซ

528 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนป่ำแดงวิทยำ

529 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนแม่ต่ ำ

530 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนสันกลำงรำษฎร์พัฒนำ

531 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนสัน

532 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนใหม่พัฒนำ

533 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนป่ำตึงงำม

534 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนโป่งปูเฟือง

535 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนป่ำคำ

536 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนแม่อ้อนอก

537 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนปอเรียง



538 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนแม่แก้วเด่นชัย

539 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนจ ำผักกูดทรำยทอง

540 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนแม่แก้วเหนือ

541 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนแม่แก้ว

542 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนโป่งทะลำยใหม่เจริญ

543 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนแม่อ้อนอก

544 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนแม่แก้วใต้

545 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนเจริญเมือง

546 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนป่ำแงะ

547 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนสันติวัน

548 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนห้วยหมอเต่ำ

549 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนห้วยโป่ง

550 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนปำงกิ่ว

551 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนดงป่ำส้ำนใหม่เจริญ

552 เชียงรำย เขต 2 โป่งแพร่วิทยำ

553 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนแม่ปูนหลวง

554 เชียงรำย เขต 2 ธำรทองวิทยำ

555 เชียงรำย เขต 2 ห้วยน้ ำขุ่นวิทยำ

556 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนป่ำบง

557 เชียงรำย เขต 2 ไทยรัฐวิทยำ32 (บ้ำนสำขันหอม)

558 เชียงรำย เขต 2 ปำงมะกำดวิทยำ 

559 เชียงรำย เขต 2 โป่งน้ ำร้อนวิทยำ

560 เชียงรำย เขต 2 ร่องธำรวิทยำ

561 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนป่ำแดดเวทยำสมิทธิ์

562 เชียงรำย เขต 2 เวียงผำวิทยำ

563 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนโฮ่ง

564 เชียงรำย เขต 2 ชุมชนบ้ำนป่ำก่อด ำ



565 เชียงรำย เขต 2 บ้ำนโป่งแดง

566 เชียงรำย เขต 3 อนุบำลแม่สำย(สำยศิลปศำสตร์)

567 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนสันติสุข

568 เชียงรำย เขต 3 อนุบำลแม่ฟ้ำหลวง

569 เชียงรำย เขต 3 ห้วยเกี๋ยง

570 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนสันกอง

571 เชียงรำย เขต 3 ชุมชนบ้ำนไม้ลุงขนมิตรภำพที๑่๖๔

572 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนโป่งน้ ำร้อน

573 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนขำแหย่งพัฒนำ

574 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนปำงสำ

575 เชียงรำย เขต 3 ตชด.บ้ำนนำโต่

576 เชียงรำย เขต 3 ตชด.เจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓

577 เชียงรำย เขต 3 สันทรำยรำษฎร์สำมัคคี

578 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนสันโค้ง(แม่จัน)

579 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนสบค ำ

580 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนสบรวก

581 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนสันมะเค็ด 

582 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนหนองป่ำก่อ

583 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนป่ำซำงงำม

584 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนผำเด่ือ

585 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนทับกุมำรทอง

586 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนศรีกองงำม

587 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนศรีป่ำแดง

588 เชียงรำย เขต 3 ประชำรัฐพัฒนำ

589 เชียงรำย เขต 3 อนุบำลจอมสวรรค์

590 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนหนองแหย่ง

591 เชียงรำย เขต 3 รำชประชำนุเครำะห์15



592 เชียงรำย เขต 3 สำมัคคีพัฒนำ

593 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนป่ำเหมือด

594 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนกลำง

595 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนป่ำยำง

596 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนห้วยไร่สำมัคคี

597 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนสันทรำย 

598 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนมนตรีวิทยำ

599 เชียงรำย เขต 3 ดอยแสนใจ ตชด.อนุสรณ์

600 เชียงรำย เขต 3 ธรรมจำริกอุปถัมภ1์

601 เชียงรำย เขต 3 พญำไพรไตรมิตร

602 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนห้วยไคร้

603 เชียงรำย เขต 3 ป่ำตึงพิทยำนุกูล

604 เชียงรำย เขต 3 แม่แอบวิทยำคม

605 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนห้วยมะหินฝน

606 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนจะตี

607 เชียงรำย เขต 3 บ้ำนปป่ำแดง

608 เชียงรำย เขต 4 โรงเรียนบ้ำนแก่นวิทยำ 

609 เชียงรำย เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหัวเวียง(โกศัลย์วิทย)์

610 เชียงรำย เขต 4 โรงเรียนอนุบำลเวียงแก่น 

611 เชียงรำย เขต 4  โรงเรียนบ้ำนเชียงเค่ียน

612 เชียงรำย เขต 4 โรงเรียนห้วยก้ำงรำษฎร์วิทยำ 

613 เชียงรำย เขต 4 โรงเรียนบ้ำนป่ำม่วง 

614 เชียงรำย เขต 4  โรงเรียนบ้ำนเขียะ 

615 เชียงรำย เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหนองเตำ  

616 เชียงรำย เขต 4 โรงเรียนสันทรำยมูล 

617 เชียงรำย เขต 4  โรงเรียนอนุบำลขุนตำล(ป่ำตำลเจดีย)์ 

618 เชียงรำย เขต 4  โรงเรียนขุนขวำกพิทยำ 



619 เชียงรำย เขต 4 โรงเรียนบ้ำนเมืองกำญจน์   

620 เชียงรำย เขต 4 โรงเรียนชุมชนบ้ำนต้ำตลำด 

621 เชียงรำย เขต 4  โรงเรียนอนุบำลตับเต่ำ(ไคร้สำมัคคีวิทยำ) 

622 เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนวัดร้องอ้อ  

623 เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนวัดห้วยทรำย

624 เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนวัดป่ำข่อยใต้  

625 เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนลวงเหนือ

626 เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนสังวำลวิทยำ

627 เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนบ้ำนออนกลำง

628 เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนวัดเปำสำมขำ

629 เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนวัดช่ำงเค่ียน

630 เชียงใหม่ เขต 1  โรงเรียนอนุบำลเชียงใหม่

631 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนริมใต้

632 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนแจ่งกู่เรือง

633 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนวัดปำงเติม

634 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเมืองก๊ะ

635 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนปำงฮำง

636 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยำ

637 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนสันศรี

638 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนแม่โจ้

639 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนร่มหลวง

640 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเมืองกึ๊ด

641 เชียงใหม่ เขต 2  โรงเรียนบ้ำนแม่แว

642 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองปลำมัน

643 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนนำบุญโหล่งขอด

644 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนพร้ำวบูรพำ

645 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนสันทรำยหลวง



646 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองไคร้

647 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเจดีย์แม่ครัว

648 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนแม่สำ

649 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนสหกรณ์ด ำริ

650 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

651 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนปง(อินทขิลวิทยำคำร

652 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนป่ำต้ิว

653 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 

654 เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนต้นผ้ึง 

655 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนเวียงฝำง

656 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนม่อนปิน่

657 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนต้นผ้ึง

658 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนสันป่ำแดง

659 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วง

660 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนโป่งไฮ

661 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนหนองขี้นกยำง

662 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนประพันธ-์อำรีย์ หงษ์สกุล

663 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนแม่สำว

664 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนสันป่ำข่ำ

665 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนไทยทน(ุบ้ำนสันตนดู่)

666 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนห้วยไผ่

667 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนป่ำง้ิว

668 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนดอนชัย

669 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนฮ่ำงต่ ำ

670 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหำจักร 8

671 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้ำนท่ำตอน)

672 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง



673 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ฮ่ำง

674 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้ำนคำย

675 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนทไยรัฐวิทยำ 12 (บ้ำนเอก)

676 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนเหมืองแร่

677 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนแม่คะ

678 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนเชียงดำว

679 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนปำงมะเยำ

680 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนทุง่ข้ำวพวง

681 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนพัฒนำต้นน้ ำขนคอง

682 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนเมืองนะ

683 เชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนเปียงหลวง

684 เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน

685 เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณรำษฏร์ฯ)

686 เชียงใหม่ เขต 4 บ้ำนกำด (เขมวังส์)

687 เชียงใหม่ เขต 4 วัดพระนอนหนองผ้ึง

688 เชียงใหม่ เขต 4 หลวงพัฒนำบ้ำนขุนวำง

689 เชียงใหม่ เขต 4 วัดศรีล้อม

690 เชียงใหม่ เขต 4 บ้ำนดงป่ำหวำย

691 เชียงใหม่ เขต 4 กรป.กลำงอุปถัมภ์

692 เชียงใหม่ เขต 4 บ้ำนน้ ำแพร่

693 เชียงใหม่ เขต 4 วัดกู่ค ำ

694 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำข้ำม 

695 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนชุมชนบ้ำนอมก๋อย 

696 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอยเต่ำ 

697 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนแม่โถวิทยำคม 

698 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้ำนโค้งงำม 

699 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้ำนง้ิวสูง 



700 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้ำนแม่ต่ืน 

701 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้ำนแอ่นจัดสรร  

702 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋อม 

703 เชียงใหม่ เขต 5 โรงเรียนบ้ำนวังลุง 

704 เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนชุมชนบ้ำนช่ำงเค่ิง

705 เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนข่วงเปำใต้

706 เชียงใหม่ เขต 6 บ้ำนแม่ตูม

707 เชียงใหม่ เขต 6 ไทยรัฐ ๗๙

708 เชียงใหม่ เขต 6 บ้ำนห้วยทรำย

709 เชียงใหม่ เขต 6 บ้ำนขุนกลำง

710 เชียงใหม่ เขต 6 บ้ำนแม่นำจร

711 เชียงใหม่ เขต 6 บ้ำนปำงอุ๋ง

712 เชียงใหม่ เขต 6 บ้ำนจันทร์

713 เชียงใหม่ เขต 6 สำมัคคีสันม่วง

714 ตรัง เขต 1 โรงเรียนอนุบำลตรัง

715 ตรัง เขต 1 โรงเรียนวัดควนวิเศษ

716 ตรัง เขต 1 โรงเรียนบ้ำนย่ำนตำขำว

717 ตรัง เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองไทร

718 ตรัง เขต 1 โรงเรียนวัดหนองสมำน

719 ตรัง เขต 1 โรงเรียนบ้ำนทุง่ค่ำย

720 ตรัง เขต 1 โรงเรียนบ้ำนควนปริง

721 ตรัง เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนำทุง่

722 ตรัง เขต 1 โรงเรียนบ้ำนควนยวน

723 ตรัง เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนำยำยหม่อม

724 ตรัง เขต 1 โรงเรียนวัดโหละคล้ำ

725 ตรัง เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนำทะเล

726 ตรัง เขต 1 โรงเรียนบ้ำนปะเหลียน



727 ตรัง เขต 1 โรงเรียนบ้ำนควนสวรรค์

728 ตรัง เขต 2 ห้วยยอด(กลึงวิทยำคำร)

729 ตรัง เขต 2 วัดควนเมำ

730 ตรัง เขต 2 บ้ำนล ำช้ำง

731 ตรัง เขต 2 บ้ำนวังล ำ

732 ตรัง เขต 2 บ้ำนกล้ิงกลอง

733 ตรัง เขต 2 บ้ำนบำงสัก

734 ตรัง เขต 2 บ้ำนช่องลม

735 ตรัง เขต 2 บ้ำนเขำไม้แก้ว

736 ตรัง เขต 2 บ้ำนควนหนองยำง

737 ตรัง เขต 2 ท่ำง้ิว (ต.ช.ด.อุปถัมภ)์

738 ตรัง เขต 2 บ้ำนหนองชุมแสง

739 ตรัง เขต 2 บ้ำนคลองคุ้ย

740 ตรัง เขต 2 บ้ำนเกำะเค่ียม

741 ตรัง เขต 2 วัดเจริญร่มเมือง

742 ตรำด โรงเรียนอนุบำลตรำด 

743 ตรำด โรงเรียนอนุบำลวัดคลองใหญ่ 

744 ตรำด โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ)์

745 ตรำด โรงเรียนบ้ำนดงกลำง

746 ตรำด โรงเรียนอัมพรจินตกำนนท์ 

747 ตรำด โรงเรียนบ้ำนโพรงตะเฆ ่

748 ตรำด โรงเรียนบ้ำนคลองมะนำว 

749 ตรำด โรงเรียนบ้ำนฉำงเกลือ(รักเมืองไทย ๓) 

750 ตรำด โรงเรียนบ้ำนคลองพร้ำว 

751 ตรำด โรงเรียนวัดแหลมหิน 

752 ตรำด โรงเรียนบ้ำนมณฑล

753 ตำก  เขต 1 อนุบำลตำก



754 ตำก  เขต 1 อนุบำลบ้ำนบ่อไม้หว้ำ

755 ตำก  เขต 1 อนุบำลรอดบ ำรุง

756 ตำก  เขต 1 อนุบำลบ้ำนท่ำปุย

757 ตำก  เขต 1 อนุบำลวังเจ้ำ

758 ตำก  เขต 1 ตำกสินรำชำนุสรณ์

759 ตำก  เขต 1 บ้ำนมูเซอ

760 ตำก  เขต 1 ตชด.ค่ำยพระเจ้ำตำกสงเครำะห์ 2

761 ตำก  เขต 1 บ้ำนตำกประถมวิทยำ

762 ตำก  เขต 1 เขื่อนภูมิพล

763 ตำก  เขต 1 บ้ำนลำนสำง

764 ตำก เขต 2  บ้ำนแม่ตำวใต้

765 ตำก เขต 2  วัดสว่ำงอำรมณ์

766 ตำก เขต 2  แม่กลองเก่ำ

767 ตำก เขต 2  ทีกะเป่อ

768 ตำก เขต 2  ขุนห้วยนกแล

769 ตำก เขต 2  แม่ตำวแพะ

770 ตำก เขต 2  ถ้ ำผำโด้

771 ตำก เขต 2  บ้ำนแม่ต่ืน

772 ตำก เขต 2  ตชด.บ้ำนแม่ออกฮู

773 ตำก เขต 2  ชุมชนบ้ำนอุ้มผำง

774 ตำก เขต 2  บ้ำนอู่หู่

775 ตำก เขต 2  แม่จะเรำสองแคว

776 ตำก เขต 2  แม่สลิดหลวงวิทยำ

777 ตำก เขต 2  ห้วยปลำหลด

778 ตำก เขต 2  ห้วยม่วง

779 ตำก เขต 2  แม่สละ

780 ตำก เขต 2  แม่อุสุวิทยำ



781 ตำก เขต 2  ห้วยบง

782 ตำก เขต 2  สันป่ำไร่

783 ตำก เขต 2  แม่อมกิ

784 ตำก เขต 2  บ้ำนยะพอ

785 ตำก เขต 2  ชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำงฯ

786 ตำก เขต 2  แม่พลู

787 ตำก เขต 2  รวมไทยพัฒนำ  2

788 ตำก เขต 2  บ้ำนพะเด๊ะ

789 ตำก เขต 2  ท่ำนผู้หญิงพรสมฯ

790 ตำก เขต 2  แม่ระมำดน้อย

791 ตำก เขต 2  บ้ำนท่ำอำจ

792 ตำก เขต 2  ชุมชนบ้ำนท่ำสองยำง

793 ตำก เขต 2  บ้ำนแม่สละเหนือ

794 ตำก เขต 2  รวมไทยพัฒนำ ๕

795 ตำก เขต 2  บ้ำนแม่กื้ดสำมท่ำ

796 ตำก เขต 2  บ้ำนแม่กื้ดหลวง

797 ตำก เขต 2  ญำณวิศิฏฐ์

798 ตำก เขต 2  บ้ำนปูเต้อ

799 ตำก เขต 2  บ้ำนหัวฝำย

800 ตำก เขต 2  รวมไทยพัฒนำ ๖

801 นครนำยก  โรงเรียนอนุบำลนครนำยก

802 นครนำยก  โรงเรียนอนุบำลเมืองนครนำยก

803 นครนำยก โรงเรียนอนุบำลบ้ำนนำ (วัดช้ำง)

804 นครนำยก โรงเรียนอนุบำลองครักษ์

805 นครนำยก โรงเรียนอนุบำลอ ำเภอปำกพลี

806 นครนำยก โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชำนุกูล)

807 นครนำยก โรงเรียนชลนำยกสงเครำะห์



808 นครนำยก โรงเรียนบ้ำนคลอง 22

809 นครนำยก โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังไทร

810 นครนำยก โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง 31

811 นครนำยก โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม

812 นครนำยก โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์

813 นครนำยก โรงเรียนวัดวังไทร

814 นครนำยก โรงเรียนวัดท่ำช้ำง

815 นครนำยก โรงเรียนบ้ำนชะวำกยำว

816 นครนำยก โรงเรียนวัดเนินหินแร่

817 นครนำยก โรงเรยนชุมชนบ้ำนคลองเหมือง

818 นครนำยก โรงเรียนหัวเขำแก้ว

819 นครนำยก โรงเรียนวัดโพธิแ์ทน

820 นครนำยก โรงเรียนบ้ำนเขำส่องกล้อง

821 นครนำยก โรงเรียนวัดธรรมปัญญำ

822 นครนำยก โรงเรียนวัดสมบูรณ์สำมัคคี

823 นครนำยก โรงเรียนวัดพลอยกระจ่ำงศรี

824 นครปฐม เขต 1 อนุบำลนครปฐม

825 นครปฐม เขต 1 บ้ำนล ำพยำ

826 นครปฐม เขต 1 วัดสำมง่ำม

827 นครปฐม เขต 1 อนุบำลก ำแพงแสน

828 นครปฐม เขต 1 วัดหุบรัก

829 นครปฐม เขต 1 บ้ำนบ่อน้ ำพุ

830 นครปฐม เขต 1 บ้ำนหนองกร่ำง

831 นครปฐม เขต 1 วัดสระส่ีเหล่ียม

832 นครปฐม เขต 1 วัดโพธิง์ำม

833 นครปฐม เขต 1 บ้ำนไร่ต้นส ำโรง

834 นครปฐม เขต 1 วัดบ่อน้ ำจืด



835 นครปฐม เขต 1 วัดกงลำด

836 นครปฐม เขต 2 พระต ำหนักสวนกุหลำบมหำมงคล

837 นครปฐม เขต 2 วัดสำลวัน

838 นครปฐม เขต 2 วัดสรรเพชญ

839 นครปฐม เขต 2 วัดกลำงบำงแก้ว

840 นครปฐม เขต 2 บ้ำนบำงเลน

841 นครปฐม เขต 2 วัดดอนหวำย

842 นครปฐม เขต 2 บ้ำนกระทุม่ล้ม

843 นครปฐม เขต 2 วัดบำงหลวง

844 นครปฐม เขต 2 บ้ำนดงเกตุ

845 นครปฐม เขต 2 วัดใหม่สุคนธำรำม

846 นครปฐม เขต 2 วัดตุ๊กตำ

847 นครปฐม เขต 2 วัดไทร

848 นครปฐม เขต 2 วัดลำนตำกฟ้ำ

849 นครปฐม เขต 2 บ้ำนหัวอ่ำว

850 นครปฐม เขต 2 วัดนรำภิรมย์

851 นครปฐม เขต 2 วัดโพธิ์

852 นครปฐม เขต 2 วัดลำนคำ

853 นครปฐม เขต 2 วัดศรีมหำโพธิ์

854 นครปฐม เขต 2 วัดจินดำรำม

855 นครปฐม เขต 2 วัดบึงลำดสวำย

856 นครพนม เขต 1 อนุบำลนครพนม

857 นครพนม เขต 1 อนุบำลนำแกผดุงรำชกิจเจริญ

858 นครพนม เขต 1 วัดพระธำตุพนม"พนมวิทยำคำร"

859 นครพนม เขต 1 ชุมชนหนองฮีสำมัคคี

860 นครพนม เขต 1 เรณูวิทยำคำร

861 นครพนม เขต 1 หนองผักแผ่นโนนฮังหนองบัวสำมัคคี



862 นครพนม เขต 1 ไทยรัฐวิทยำ ๕๐ (บ้ำนค ำพี)้

863 นครพนม เขต 1 สุนทรวิจิต(บ ำรุงวิทยำ)

864 นครพนม เขต 1 บ้ำนหัวบึงทุง่(เขตกำรทำงฯ)

865 นครพนม เขต 1 บ้ำนค ำสว่ำง

866 นครพนม เขต 1 ปลำปำกรำษฎร์บ ำรุง

867 นครพนม เขต 1 บ้ำนหนองสังข์รำษฎร์บ ำรุง

868 นครพนม เขต 1 บ้ำนดอนแดงเจริญทอง

869 นครพนม เขต 1 บ้ำนนำงำมวิทยำคำร

870 นครพนม เขต 1 บ้ำนหนองหญ้ำไซ

871 นครพนม เขต 1 บ้ำนหัวดอน(ส ำนักงำนสลำกฯ)

872 นครพนม เขต 1 ชุมชนบ้ำนพิมำน

873 นครพนม เขต 1 บ้ำนวังยำง(อ.ปลำปำก)

874 นครพนม เขต 1 บ้ำนโพนสำวเอ้

875 นครพนม เขต 1 บ้ำนหนองสะโนนำสมบูรณ์

876 นครพนม เขต 1 บ้ำนท่ำค้อ(ชุณห์ประสำทศิลป)์

877 นครพนม เขต 1 บ้ำนกุรุคุ

878 นครพนม เขต 1 บ้ำนแสนพันหมันหย่อน

879 นครพนม เขต 1 ศรีโพนทองวิทยำ

880 นครพนม เขต 1 โพนสว่ำงนำง้ิววิทยำ

881 นครพนม เขต 1 ชุมชนบ้ำนหนองซ้ีน

882 นครพนม เขต 1 บ้ำนนำคอกควำมย

883 นครพนม เขต 2 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนแพง

884 นครพนม เขต 2 โรงเรียนอุเทนวิทยำคำร

885 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนนำหว้ำ

886 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนปำกอูน

887 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนนำทม

888 นครพนม เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้ำนไชยบุรี



889 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโพนบก

890 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนท่ำอุเทน

891 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนดอนศำลำ

892 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนค้อ

893 นครพนม เขต 2 โรงเรียนชุมชนนำพระชัย

894 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเวินพระบำท

895 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโนนกุง

896 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโพนก่อ(รำษฎร์นุสรณ์)

897 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ

898 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนนำขมิ้น

899 นครพนม เขต 2 โรงเรียนชุมชนค ำพอกท่ำดอกแก้ว

900 นครพนม เขต 2 โรงเรียนชุมชนประสำนมิตร

901 นครพนม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโพนจำน

902 นครรำชสีมำ เขต 1 อนุบำลนครรำชสีมำ

903 นครรำชสีมำ เขต 1 เมืองนครรำชสีมำ

904 นครรำชสีมำ เขต 1 อนุบำลตลำดแค

905 นครรำชสีมำ เขต 1 เสนำนุเครำะห์

906 นครรำชสีมำ เขต 1 หญ้ำคำ ว.ท.อ.

907 นครรำชสีมำ เขต 1 วัดบ้ำนหนองบัวศำลำ

908 นครรำชสีมำ เขต 1 โคกเพชรสระมโนรำ

909 นครรำชสีมำ เขต 1 วัดทุง่สว่ำง

910 นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนหัวทะเล

911 นครรำชสีมำ เขต 1 สวนหม่อน

912 นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนหลักร้อย

913 นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนหนองจ ำปำ

914 นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนฝ้ำยนำต้มส้มป่อย

915 นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนกล้วยจอหอ



916 นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนคนชุม

917 นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนปรำสำท

918 นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนหนองยำรักษ-์ล ำโพง

919 นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนจอหอ

920 นครรำชสีมำ เขต 1 ต ำบลบ้ำนโพธิ์

921 นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนพะไล

922 นครรำชสีมำ เขต 1 ประชำสำมัคคี

923 นครรำชสีมำ เขต 1 บ้ำนหนองหว้ำ (ประชำสรรค์)

924 นครรำชสีมำ เขต 1 บึงสำร

925 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลมณีรำษฎร์คณำลัย

926 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลท่ำช้ำงเฉลิมพระเกียรติ

927 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหำร

928 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนจักรำชรำษฎร์สำมัคคี

929 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองหัวแรด

930 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโนนทอง  (ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ)

931 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหลุ่งประดู่

932 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนละกอ  (โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ)

933 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนเสมำอุปถัมภ์ (โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ)

934 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนพระพุทธ (โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ)

935 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนด่ำนเกวียน

936 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโสง (คุรุประชำสรรค์)

937 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนปอพรำน (โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ)

938 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองบุนนำก  (ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ)

939 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองนกกวัก

940 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนสระมะค่ำ

941 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนกันผม

942 นครรำชสีมำ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนคลองสำรเพชร



943 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนเมืองปักสำมัคคี

944 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนศำลเจ้ำพ่อ

945 นครรำชสีมำ เขต 3 ครบุรีวิทยำ

946 นครรำชสีมำ เขต 3 ท้ำวสุรนำรี(2521)

947 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนโนนสมบูรณ์

948 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนไทยสำมัคคี

949 นครรำชสีมำ เขต 3 อำจวิทยำคำร

950 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนหนองตะแบก

951 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนคลองทุเรียน

952 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนเตำเหล็ก-ลุมปุก๊

953 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนดอนกรูด

954 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนไผ่

955 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนประชำสันต์

956 นครรำชสีมำ เขต 3 วัดไม้เส่ียว

957 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนคลองเตย

958 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนวังน้ ำเขียว

959 นครรำชสีมำ เขต 3 สะแกรำชวิทยำคม

960 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนทรัพย์เจริญ

961 นครรำชสีมำ เขต 3 บ้ำนบะใหญ่

962 นครรำชสีมำ เขต 3 ชุมชนบ้ำนเสิงสำง

963 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนอนุบำลประชำรัฐสำมัคคี

964 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนไทยวัฒนำประชำรัฐ

965 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนโนนกระโดน

966 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนซับน้อย

967 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนสลักใด

968 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนถนนมิตรภำพ

969 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองล ำตะคอง 2



970 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหนองสลักได

971 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนกุดขมิ้น

972 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนเติมแสงไขปำกช่องวิทยำ

973 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนวังไทร

974 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนคลองยำง

975 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ(ทองศรีสงเครำะห์)

976 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง

977 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยำคำร

978 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนระดมวิทยำนุสรณ์

979 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์

980 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนปำกช่อง(คุรุสำมัคคี๑)

981 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนโนนกุ่มมิตรภำพที ่210

982 นครรำชสีมำ เขต 4 โรงเรียนวัดมิตรภำพวนำรำม

983 นครรำชสีมำ เขต 5 วัดหนองกรำด

984 นครรำชสีมำ เขต 5 โนนไทย

985 นครรำชสีมำ เขต 5 หนองหัวฟำน

986 นครรำชสีมำ เขต 5 ถนนสุรนำรำยณ์

987 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนหนองสรวง

988 นครรำชสีมำ เขต 5 ด่ำนขุนทด

989 นครรำชสีมำ เขต 5 ชุมชนบ้ำนโคกสวำย

990 นครรำชสีมำ เขต 5 กุดตำด ำ(คงฤทธิคุ์รุรำษฎร์สำมัคคี) 

991 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนสะพำนหิน

992 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนกุดสระแก้ว

993 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนโนนสง่ำ

994 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนจำน

995 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนบุเขว้ำ

996 นครรำชสีมำ เขต 5 อนุบำลขำมสะแกแสง



997 นครรำชสีมำ เขต 5 อนุบำลรัฐรำษฎร์รังสรรค์

998 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนหนองจำน

999 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนหนองยำง(อนุศำสนำนุสรณ์)

1000 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนเสมำ

1001 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนวังสมบูรณ์

1002 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนส ำนักตะคร้อ

1003 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนโคกแฝก

1004 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนโกรกกระหำด

1005 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนโคกกระบือ

1006 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนโจด

1007 นครรำชสีมำ เขต 5 บ้ำนบุตะโก

1008 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยำ

1009 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนดอนแร้ง

1010 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนหนองนำโคกไผ่ล้อมสำมัคคี

1011 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ

1012 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนชุมชนบ้ำนวัด

1013 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนตะโก

1014 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนหนองขำมนำดี

1015 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนแดงน้อย

1016 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ๑๘

1017 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนดอนไผ่

1018 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนโคกกระเบือ้งสำมัคคี

1019 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนเสว (รำษฎร์สำมัคคี)

1020 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนทองหลำงน้อย

1021 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนด่ำนช้ำง

1022 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนดอนกลำง

1023 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนกุดปลำฉลำดหนองปรือ



1024 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนหนองปรือโป่ง

1025 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนหนองคอม

1026 นครรำชสีมำ เขต 6 โรงเรียนบ้ำนหนองตำด

1027 นครรำชสีมำ เขต 7 อนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย

1028 นครรำชสีมำ เขต 7 ชุมชนบ้ำนวังหิน

1029 นครรำชสีมำ เขต 7 เพชรหนองขำม

1030 นครรำชสีมำ เขต 7 นิคมสร้ำงตนเองพิมำย 4

1031 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนหนองนกคู่

1032 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนหนองปรือแก้ว

1033 นครรำชสีมำ เขต 7 พิกุลทอง

1034 นครรำชสีมำ เขต 7 อนุบำลชุมพวงวิทยำ

1035 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนหนองจำนใต้

1036 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนตลำดไทร

1037 นครรำชสีมำ เขต 7 วัดบ้ำนทุง่สว่ำง

1038 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนนำงโทพัฒนำ

1039 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนท่ำเยี่ยมวิทยำยล

1040 นครรำชสีมำ เขต 7 เมืองยำง "คุรุรำษฎร์อุทิศ"

1041 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนกระเบือ้งวิทยำคำร

1042 นครรำชสีมำ เขต 7 ท่ำเรือวิทยำ

1043 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนดงประชำนุกูล

1044 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนโนนโซงโลง

1045 นครรำชสีมำ เขต 7 ชุมชนโนนแดง

1046 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนดอนตัดเรือ

1047 นครรำชสีมำ เขต 7 วัดปลักแรต

1048 นครรำชสีมำ เขต 7 ชุมชนประทำย

1049 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนหันห้วยทรำย

1050 นครรำชสีมำ เขต 7 วัดบ้ำนอุ่มจำนโนนง้ิว



1051 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนหนองบัว

1052 นครรำชสีมำ เขต 7 บ้ำนโนนรัง

1053 นครศรีธรรมรำช เขต 1 อนุบำลนครศรีธรรมรำช "ณ นครอุทิศ"

1054 นครศรีธรรมรำช เขต 1 บ้ำนทวดทอง

1055 นครศรีธรรมรำช เขต 1 ไทยรัฐวิทยำ 74 (ชุมชนบ้ำนคีรีวง)

1056 นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดพระพรหม

1057 นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดสระไคร

1058 นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดพระมหำธำตุ

1059 นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดมุขธำรำ

1060 นครศรีธรรมรำช เขต 1 รำชประชำนุเครำะห์ 5

1061 นครศรีธรรมรำช เขต 1 บ้ำนบำงหลวง

1062 นครศรีธรรมรำช เขต 1 บ้ำนคลองดิน

1063 นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดพังยอม

1064 นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดพระเพรง

1065 นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดจันทร์

1066 นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดบำงใหญ่

1067 นครศรีธรรมรำช เขต 1 วัดไพศำลสถิต

1068 นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนหนองหว้ำ

1069 นครศรีธรรมรำช เขต 2 วัดล ำนำว

1070 นครศรีธรรมรำช เขต 2 ชุมชนบ้ำนนำวำ

1071 นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนเกำะขวัญ

1072 นครศรีธรรมรำช เขต 2 วัดท่ำยำง

1073 นครศรีธรรมรำช เขต 2 วัดมังคลำรำม

1074 นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนหนองเจ

1075 นครศรีธรรมรำช เขต 2 ชุมชนบ้ำนไทรห้อง

1076 นครศรีธรรมรำช เขต 2 ชุมชนบ้ำนส่ีแยก

1077 นครศรีธรรมรำช เขต 2 หมู่บ้ำนป่ำไม้



1078 นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนคอกช้ำง

1079 นครศรีธรรมรำช เขต 2 วัดมณีเจริญมิตรภำพที ่๒๒๗

1080 นครศรีธรรมรำช เขต 2 ฉวำง

1081 นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนวังตลับ

1082 นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนทะเลสองห้อง

1083 นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนนำเส

1084 นครศรีธรรมรำช เขต 2 องค์กำรสวนยำง ๓

1085 นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนบำงรูป

1086 นครศรีธรรมรำช เขต 2 บ้ำนวังธน

1087 นครศรีธรรมรำช เขต 2 วัดควน

1088 นครศรีธรรมรำช เขต 2 วัดใหม่

1089 นครศรีธรรมรำช เขต 3 บ้ำนล ำหัก

1090 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดหัวค่ำย(พิศำลอุปถัมภ)์

1091 นครศรีธรรมรำช เขต 3 บ้ำนชะอวด

1092 นครศรีธรรมรำช เขต 3 หัวไทร(เรือนประชำบำล)

1093 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดสุวรรณโฆษิต

1094 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดวังฆอ้ง

1095 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดแหลม

1096 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดเกำะจำก

1097 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดบ่อล้อ

1098 นครศรีธรรมรำช เขต 3 บ้ำนขอนหำด

1099 นครศรีธรรมรำช เขต 3 ชุมชนควนดินแดงมิตรภำพที ่173

1100 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดทะเลปัง

1101 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดปำกแพรก

1102 นครศรีธรรมรำช เขต 3 บ้ำนเกำะทวด

1103 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดควนใส

1104 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดควนเกย



1105 นครศรีธรรมรำช เขต 3 บ้ำนดอนทรำย

1106 นครศรีธรรมรำช เขต 3 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี

1107 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดแดง

1108 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดสระ

1109 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดจิกพนม

1110 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดบำงไทร

1111 นครศรีธรรมรำช เขต 3 ชุมชนวัดพิบูลสงครำม

1112 นครศรีธรรมรำช เขต 3 บ้ำนอำยเลำ

1113 นครศรีธรรมรำช เขต 3 วัดวัวหลุง

1114 นครศรีธรรมรำช เขต 4 ท่ำศำลำ 

1115 นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนเขำฝ้ำย 

1116 นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนสองแพรก 

1117 นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดศิลำชลเขต 

1118 นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนปำกเจำ

1119 นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดทำงขึ้น

1120 นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนในตูล

1121 นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดเจย์ดีหลวง

1122 นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดโทเอก

1123 นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดสำกเหล็ก 

1124 นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนปลำยทอน 

1125 นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดดอนใคร 

1126 นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนสระบัว 

1127 นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนโรงเหล็ก 

1128 นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนทุง่เกรำะ 

1129 นครศรีธรรมรำช เขต 4 บ้ำนท่ำม่วง 

1130 นครศรีธรรมรำช เขต 4 วัดกลำง 

1131 นครสวรรค์ เขต 1 อนุบำลนครสวรรค์



1132 นครสวรรค์ เขต 1 อนุบำลชุมแสง

1133 นครสวรรค์ เขต 1 อนุบำลเก้ำเล้ียว

1134 นครสวรรค์ เขต 1 อนุบำลพยุหะคีรี

1135 นครสวรรค์ เขต 1 อนุบำลเมืองนครสวรรค์

1136 นครสวรรค์ เขต 1 พยุหะศึกษำคำร

1137 นครสวรรค์ เขต 1 สังข์บุญธรรม

1138 นครสวรรค์ เขต 1 รำษฎร์อุทิศ

1139 นครสวรรค์ เขต 1 วัดหนองเขนง

1140 นครสวรรค์ เขต 1 ชุมชนวัดบ้ำนแก่ง

1141 นครสวรรค์ เขต 1 วัดท่ำไม้

1142 นครสวรรค์ เขต 1 วัดปำกคลองปลำกด

1143 นครสวรรค์ เขต 1 วัดกลำงแดด

1144 นครสวรรค์ เขต 1 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ

1145 นครสวรรค์ เขต 1 วัดหนองปลิง

1146 นครสวรรค์ เขต 1 บ้ำนหนองไม้แดง

1147 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลลำดยำว อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค์ 

1148 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลบรรพตพิสัย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 

1149 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลแม่วงก์ อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์ 

1150 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลชุมตำบง อ.ชุมตำบง จ.นครสวรรค์ 

1151 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลแม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์  

1152 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนปำงสุด อ.แม่เล่ย์ จ.นครสวรรค์ 

1153 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะกรูด อ.แม่เปิน จ.นครวรรค์ 

1154 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนศำลเจ้ำไก่ต่อ อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค์   

1155 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนวังส ำรำญ อ.ลำดยำว  จ.นครสวรรค์ 

1156 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนวัดหนองตำงู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 

1157 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนคลองสมบูรณ์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 

1158 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนปำงสวรรค์ อ.ชุมตำบง จ.นครสวรรค์



1159 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนวัดหนองปลำไหล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 

1160 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหินดำด อ.แม่เล่ย์ จ.นครสวรรค์ 

1161 นครสวรรค์ เขต 2 โรงเรียนวัดหนองยำว อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค์ 

1162 นครสวรรค์ เขต 3 อนุบำลหนองบัว

1163 นครสวรรค์ เขต 3 อนุบำลท่ำตะโก

1164 นครสวรรค์ เขต 3 วัดดอนคำ

1165 นครสวรรค์ เขต 3 อนุบำลตำกฟ้ำ

1166 นครสวรรค์ เขต 3 ชุมชนบ้ำนน้ ำวิง่

1167 นครสวรรค์ เขต 3 บ้ำนโพธิป์ระสำท

1168 นครสวรรค์ เขต 3 บ้ำนตะคร้อ

1169 นครสวรรค์ เขต 3 บ้ำนนำขอม

1170 นครสวรรค์ เขต 3 ธำรทหำร (แสงสว่ำงอุปถัมภ)์

1171 นครสวรรค์ เขต 3 บ้ำนคลองก ำลัง

1172 นครสวรรค์ เขต 3 วัดเทพสุธำวำส

1173 นครสวรรค์ เขต 3 วัดหนองสีนวล

1174 นครสวรรค์ เขต 3 อนุบำลตำคลี

1175 นครสวรรค์ เขต 3 อนุบำลไพศำ

1176 นครสวรรค์ เขต 3 บ้ำนเทวฤทธิพ์ันลึก

1177 นครสวรรค์ เขต 3 บ้ำนหนองไผ่

1178 นครสวรรค์ เขต 3 วัดหนองเบน

1179 นครสวรรค์ เขต 3 บ้ำนหนองสะเอ้ง

1180 นครสวรรค์ เขต 3 บ้ำนหนองพังพวย

1181 นครสวรรค์ เขต 3 บ้ำนหัวเขำตำคลี

1182 นครสวรรค์ เขต 3 วัดลำดทิพยรส

1183 นครสวรรค์ เขต 3 วัดหนองหม้อ

1184 นนทบุรี เขต 1 อนุบำลนนทบุรี

1185 นนทบุรี เขต 1 อนุบำลบำงกรวย



1186 นนทบุรี เขต 1 วัดใหม่ผดุงเขต

1187 นนทบุรี เขต 2 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำฯ

1188 นนทบุรี เขต 2 แก้วอินทร์สุธำอุทิศ

1189 นนทบุรี เขต 2 วัดไทรใหญ่

1190 นนทบุรี เขต 2 ชุมชนไมตรีอุทิศ

1191 นนทบุรี เขต 2 วัดผำสุกมณีจักร

1192 นนทบุรี เขต 2 ชุมชนวัดไทรน้อย

1193 นนทบุรี เขต 2 บ้ำนดอนตะลุมพุก

1194 นนทบุรี เขต 2 สุเหร่ำปำกคลองล ำรี

1195 นนทบุรี เขต 2 วัดท่ำเกวียน

1196 นนทบุรี เขต 2 วัดบำงพูดใน

1197 นนทบุรี เขต 2 วัดคลองขุนศรี

1198 นนทบุรี เขต 2 บ้ำนหนองเพรำงำย

1199 นนทบุรี เขต 2 วัดล ำโพ

1200 นนทบุรี เขต 2 วัดต้นเชือก

1201 นนทบุรี เขต 2 ดีมำกอุปถัมภ์

1202 นนทบุรี เขต 2 วัดลำกค้อน

1203 นนทบุรี เขต 2 วัดเชิงเลน

1204 นนทบุรี เขต 2 วัดเพรำงำย

1205 นนทบุรี เขต 2 วัดศรีรำษฎร์

1206 นรำธิวำส เขต 1 อนุบำลนรำธิวำส

1207 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนยี่งอ

1208 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนยะบะอุปกำรวิทยำ

1209 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนแป๊ะบุญ

1210 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนจูดแดง

1211 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนตะโละมีญอ

1212 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนคลอแระ



1213 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนบือแรง

1214 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนตำยำ

1215 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนกลูบี

1216 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนตะมะยูง

1217 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนจะแลเกำะ

1218 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนปูตะ

1219 นรำธิวำส เขต 1 ประชำพัฒนำ

1220 นรำธิวำส เขต 1 บ้ำนเปล

1221 นรำธิวำส เขต 2 บ้ำนสุไหงโก-ลก

1222 นรำธิวำส เขต 2 วัดชลธำรำสิงเหฯ (เสำร์ศึกษำคำร)

1223 นรำธิวำส เขต 2 นิคมสร้ำงตนเองแว้ง

1224 นรำธิวำส เขต 2 บ้ำนไอบำตู

1225 นรำธิวำส เขต 2 เทพประทำนบ้ำนเจ๊ะเด็ง

1226 นรำธิวำส เขต 2 วัดเกษตรธิกำรำม

1227 นรำธิวำส เขต 2 บ้ำนสำยะ

1228 นรำธิวำส เขต 2 วัดทรำยขำว

1229 นรำธิวำส เขต 2 บ้ำนภูเขำทอง

1230 นรำธิวำส เขต 2 บ้ำนกลูบี

1231 นรำธิวำส เขต 2 นิคมพัฒนำ 10

1232 นรำธิวำส เขต 2 โรงเรียนบ้ำนมูโน๊ะ

1233 นรำธิวำส เขต 3 โรงเรียนอนุบำลระแงะ

1234 นรำธิวำส เขต 3 โรงเรียนบ้ำนจะแนะ

1235 นรำธิวำส เขต 3 โรงเรียนบ้ำนฮูลู

1236 นรำธิวำส เขต 3 โรงเรียนบ้ำนลูโบ๊ะดีแย

1237 นรำธิวำส เขต 3 โรงเรียนบ้ำนบละแต

1238 นรำธิวำส เขต 3 โรงเรียนบ้ำนบำโงสะโต

1239 นรำธิวำส เขต 3 โรงเรียนบ้ำนบูเก๊ะตำโมง



1240 นรำธิวำส เขต 3 โรงเรียนบ้ำนสำเมำะ

1241 นรำธิวำส เขต 3 โรงเรียนบ้ำนเจำะเกำะ

1242 นรำธิวำส เขต 3 โรงเรียนบ้ำนกำหนั๊วะ

1243 น่ำน เขต 1 รำชำนุบำล

1244 น่ำน เขต 1 บ้ำนนำรำบ (จุลเกษตรศึกษำคำร)

1245 น่ำน เขต 1 บ้ำนดอน (ศรีเสริมกสิกร)

1246 น่ำน เขต 1 บ้ำนผำตูบ

1247 น่ำน เขต 1 บ้ำนน้ ำงำว

1248 น่ำน เขต 1 บ้ำนน้ ำครกใหม่

1249 น่ำน เขต 1 บ้ำนน้ ำโค้ง

1250 น่ำน เขต 1 บ้ำนถืมตอง

1251 น่ำน เขต 1 ต้ำม

1252 น่ำน เขต 1 ชุมชนบ้ำนน้ ำปัว้

1253 น่ำน เขต 1 ภูเค็งพัฒนำ

1254 น่ำน เขต 1 บ้ำนท่ำมงคล

1255 น่ำน เขต 1 ชุมชนบ้ำนใหม่

1256 น่ำน เขต 1 บ้ำนเปำ

1257 น่ำน เขต 1 บ้ำนน้ ำลัด

1258 น่ำน เขต 1 ประกิตเวชศักด์ิ

1259 น่ำน เขต 1 ชุมชนบ้ำนนำทะนุง

1260 น่ำน เขต 1 บ้ำนฟ้ำ

1261 น่ำน เขต 1 บ้ำนน้ ำพำง

1262 น่ำน เขต 1 ชุมชนบ้ำนหลวง

1263 น่ำน เขต 1 บ้ำนน้ ำตวง

1264 น่ำน เขต 1 บ้ำนห้วยมอญ

1265 น่ำน เขต 1 บ้ำนห้วยบง

1266 น่ำน เขต 1 บ้ำนปำงเป๋ย



1267 น่ำน เขต 1 บ้ำนนำไค้

1268 น่ำน เขต 1 บ้ำนไชยสถำน

1269 น่ำน เขต 1 บ้ำนสันทะ

1270 น่ำน เขต 2 โรงเรียนวรนคร

1271 น่ำน เขต 2 โรงเรียนไตรประชำวิทยำ

1272 น่ำน เขต 2 โรงเรียนริม-ป่ำคำประชำนุเครำะห์

1273 น่ำน เขต 2 โรงเรียนชุมชนรัชดำฯ

1274 น่ำน เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้ำนเฟือยลุง

1275 น่ำน เขต 2 โรงเรียนบ้ำนดอนมูล(แงง)

1276 น่ำน เขต 2 โรงเรียนบ้ำนสบหนอง

1277 น่ำน เขต 2 โรงเรียนบ้ำนน้ ำคำ

1278 น่ำน เขต 2 โรงเรียนบ้ำนปำงปุก

1279 น่ำน เขต 2 โรงเรียนบ้ำนผักเฮือก

1280 น่ำน เขต 2 โรงเรียนบ้ำนถ่อน

1281 น่ำน เขต 2 โรงเรียนบ้ำนไร่

1282 น่ำน เขต 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 98

1283 น่ำน เขต 2 โรงเรียนแสนทองวิทยำ

1284 น่ำน เขต 2 โรงเรียนบ้ำนห้วยโก๋น

1285 บึงกำฬ อนุบำลบึงกำฬวิศิษฐ์อ ำนวยศิลป์

1286 บึงกำฬ อนุบำลโซ่พิสัย

1287 บึงกำฬ อนุบำลปำกคำด

1288 บึงกำฬ อนุบำลพรเจริญ

1289 บึงกำฬ อนุบำลบุง่คล้ำ

1290 บึงกำฬ โรงเรียนบ้ำนนำสิงห์

1291 บึงกำฬ บ้ำนท่ำสวำทท่ำส่ี

1292 บึงกำฬ ไทรงำมโนนภูดิน

1293 บึงกำฬ บ้ำนห้วยก้ำนเหลือง



1294 บึงกำฬ บ้ำนห้วยลึก

1295 บึงกำฬ ชุมชนบ้ำนตูม

1296 บึงกำฬ บ้ำนห้วยไม้ซอด

1297 บึงกำฬ บ้ำนหนองหมู

1298 บึงกำฬ บ้ำนโนนสวรรค์

1299 บึงกำฬ บ้ำนหนองหัวช้ำง

1300 บึงกำฬ บ้ำนท่ำส ำรำญ

1301 บึงกำฬ บ้ำนดอนเสียด

1302 บึงกำฬ บ้ำนโสกก่ำมนำตำไก้

1303 บึงกำฬ บ้ำนหนองชัยวำน

1304 บึงกำฬ บ้ำนหนองนำแซง

1305 บึงกำฬ บ้ำนดอนปอ

1306 บึงกำฬ บ้ำนโนนสว่ำง

1307 บึงกำฬ บ้ำนบึงกำฬ

1308 บึงกำฬ บ้ำนดงชมภู

1309 บึงกำฬ บ้ำนห้วยเล็บมือ

1310 บึงกำฬ บ้ำนขำมเปีย้

1311 บึงกำฬ บ้ำนห้วยเซือมเหนือ

1312 บึงกำฬ บ้ำนท่ำค ำรวม

1313 บึงกำฬ บ้ำนคลองทิพย์

1314 บึงกำฬ บ้ำนศรีสว่ำงพัฒนำ

1315 บึงกำฬ บ้ำนแสงอรุณ

1316 บึงกำฬ บ้ำนเหล่ำใหญ่

1317 บึงกำฬ บ้ำนบ่อพนำ

1318 บึงกำฬ บ้ำนโพธิน์้อยหนองสิม

1319 บึงกำฬ บ้ำนโนนเหมือนแอ่

1320 บึงกำฬ บ้ำนท่ำดอกค ำ



1321 บึงกำฬ บ้ำนหนองบัว

1322 บึงกำฬ บ้ำนห้วยผักขะ

1323 บึงกำฬ สังวำลย์วิทย๑์

1324 บึงกำฬ บ้ำนนำดง

1325 บึงกำฬ สมำคมส่ือมวลชนกีฬำสมัครเล่นและดำรำ

1326 บึงกำฬ บ้ำนนำเหว่อโนนอุดม

1327 บึงกำฬ บ้ำนสำมหนอง

1328 บึงกำฬ บ้ำนนำสะแบง

1329 บึงกำฬ บ้ำนโคกส ำรำญพรสวรรค์

1330 บึงกำฬ บ้ำนหนองผักแว่น

1331 บึงกำฬ บ้ำนนำซำว

1332 บึงกำฬ ชุมชนบ้ำนโคกอุดม

1333 บึงกำฬ บ้ำนต้องโคกกะแซ

1334 บึงกำฬ บ้ำนป่งไฮรำษร์สำมัคคี

1335 บึงกำฬ บ้ำนนำค ำ

1336 บึงกำฬ ประสำนมิตรวิทยำ

1337 บึงกำฬ หนองทุม่วิทยำ

1338 บึงกำฬ บ้ำนโคกก่องมิตรภำพที ่๘๖

1339 บึงกำฬ หอค ำพิทยำสรรค์

1340 บึงกำฬ บ้ำนโป่งเปือย

1341 บึงกำฬ บ้ำนนำขำม

1342 บึงกำฬ ไทยรัฐวิทยำ 51

1343 บุรีรัมย์ เขต 1 อนุบำลบุรีรัมย์

1344 บุรีรัมย์ เขต 1 อนุบำลล ำปลำยมำศ

1345 บุรีรัมย์ เขต 1 อนุบำลบ้ำนด่ำน

1346 บุรีรัมย์ เขต 1 อนุบำลช ำนิ 

1347 บุรีรัมย์ เขต 1 เสนศิริอนุสรณ์



1348 บุรีรัมย์ เขต 1 สะแกโพรงอนุสรณ์

1349 บุรีรัมย์ เขต 1 บ้ำนสวำยจีก

1350 บุรีรัมย์ เขต 1 วัดบ้ำนเมืองฝำง

1351 บุรีรัมย์ เขต 1 บ้ำนลุงม่วง

1352 บุรีรัมย์ เขต 1 บ้ำนส ำโรงโนนเค็ง

1353 บุรีรัมย์ เขต 1 บ้ำนดอนหวำย

1354 บุรีรัมย์ เขต 1 บ้ำนห้วยหวำยหนองเต่ินพัฒนำ

1355 บุรีรัมย์ เขต 1 วัดโคกสะอำด

1356 บุรีรัมย์ เขต 1 วัดหนองครก

1357 บุรีรัมย์ เขต 1 บ้ำนส่ีเหล่ียมใหญ่

1358 บุรีรัมย์ เขต 1 จันทรำวำส

1359 บุรีรัมย์ เขต 1 วัดบ้ำนเย้ยสะแก

1360 บุรีรัมย์ เขต 1 บ้ำนว่ำนเขื่อนค้อวิทยำ

1361 บุรีรัมย์ เขต 1 บ้ำนหนองมะค่ำแต้

1362 บุรีรัมย์ เขต 1 ไตรคำมสำมัคคี

1363 บุรีรัมย์ เขต 1 บ้ำนช่อผกำ

1364 บุรีรัมย์ เขต 1 วัดบ้ำนโกรกประดู่

1365 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลห้วยรำช 

1366 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนสะเดำ 

1367 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนกรวด 

1368 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลกระสัง 

1369 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลประโคนชัย  

1370 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเนียนนิคมสร้ำงตนเอง 1

1371 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเสม็ด  

1372 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเนรียนบ้ำนกระโดนหนองยำง 

1373 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนเพชรประชำสำมัคคี 

1374 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเสม็ดประชำอุปถัมภ์ 



1375 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนกระสัง 

1376 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนสำยโท 4 ใต้ (อนุสรณ์ 100 ปี กระทรวงศึกษำธิกำร) 

1377 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนประดู่  

1378 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนอโณทัย  

1379 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนดวน  

1380 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนแสลงโทน 

1381 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรีนวัดบ้ำนกะโกตำพิ 

1382 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนละเวีย้ (แปลงคุรุรำษฎร์บ ำรุง) 

1383 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนล ำดวน 

1384 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนชุมชนสองชั้น  

1385 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนนิคนพัฒนำสำยโท 11 

1386 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนบุญช่วย 

1387 บุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่  

1388 บุรีรัมย์ เขต 3 อนุบำลโนนสุวรรณ

1389 บุรีรัมย์ เขต 3 อนุบำลนำงรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 

1390 บุรีรัมย์ เขต 3 อนุบำลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 

1391 บุรีรัมย์ เขต 3 อนุบำลโคกใหม่ละหำนทรำย 

1392 บุรีรัมย์ เขต 3 อนุบำลโนนดินแดง 

1393 บุรีรัมย์ เขต 3 อนุบำลหนองกี่ 

1394 บุรีรัมย์ เขต 3 อนุบำลปะค ำ 

1395 บุรีรัมย์ เขต 3 อนุบำลหนองหงส์ 

1396 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนถนนหัก (เพียรประจงวิทยำ)

1397 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนหนองเพชร 

1398 บุรีรัมย์ เขต 3 วัดกัลยำณธรรมำรำม 

1399 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนหนองกี่สุขส ำรำญ  

1400 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนหนองบอนฐำนเจ้ำป่ำ 

1401 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนม่วงงำม



1402 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนยำยค ำ  

1403 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนหนองถนน 

1404 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนน้อยสะแกกวน 

1405 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนกองพระทรำย 

1406 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนห้วยก้อม 

1407 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนทุง่จังหัน 

1408 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนเจริญสุข (กรป. กลำงอุปถัมภ)์

1409 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนหนองตะลุมปุก๊ 

1410 บุรีรัมย์ เขต 3 บ้ำนละหำนทรำย(คุรุรำษฎร์บ ำรุงวิทยำ)

1411 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนอนุบำลสตึก

1412 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนอนุบำลแคนดง

1413 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนอนุบำลคูเมือง

1414 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนอนุบำลพุทไธสง(โอภำสประชำนุกูล)

1415 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำโพธิ์

1416 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนใหม่ไชยพจน์

1417 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนวัดสระจันทร์

1418 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง

1419 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนโนนกลำง

1420 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนจิก

1421 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนเพียแก้ว

1422 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนชุมชนบ้ำนดอนมนต์

1423 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนละกอ

1424 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนง้ิว

1425 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนโนนเพกำ

1426 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์

1427 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนวัดสระทอง

1428 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนวัดวนำสันต์



1429 บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนโคกก่อง

1430 ปทุมธำนี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลปทุมธำนี

1431 ปทุมธำนี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลวัดบำงนำงบุญ

1432 ปทุมธำนี เขต 1 โรงเรียนคลองสอง

1433 ปทุมธำนี เขต 1 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร

1434 ปทุมธำนี เขต 1 โรงเรียนวัดสำมัคคิยำรำม

1435 ปทุมธำนี เขต 1 โรงเรียนประถมศึกษำธรรมศำสตร์

1436 ปทุมธำนี เขต 1 โรงเรียนวัดเปรมประชำกร

1437 ปทุมธำนี เขต 1 โรงเรียนวัดกล้ำชอุ่ม

1438 ปทุมธำนี เขต 1 โรงเรียนวัดสองพีน่้อง

1439 ปทุมธำนี เขต 1 โรงเรียนวัดท้ำยเกำะ

1440 ปทุมธำนี เขต 2 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

1441 ปทุมธำนี เขต 2 โรงเรียนชุมชนบึงบำ 

1442 ปทุมธำนี เขต 2 โรงเรียนวัดโสภณำรำม

1443 ปทุมธำนี เขต 2 โรงเรียนวัดลำดสนุ่น

1444 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อนุบำลประจวบคีรีขันธ์

1445 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)

1446 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อนุบำลทับสะแก

1447 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อนุบำลบำงสะพำน

1448 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อนุบำลบำงสะพำนน้อย

1449 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ้ำนคลองวำฬ

1450 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ้ำนมะเด่ือทอง

1451 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ้ำนวังน้ ำเขียว

1452 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ้ำนบำงสะพำนน้อย

1453 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ธนำคำรออมสิน

1454 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หำดสนุกรำษฎร์บ ำรุง

1455 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ้ำนพุตะแบก



1456 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อนุบำลหัวหิน(บ้ำนหนองขอน) 

1457 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อนุบำลปรำณบุรี(บ้ำนเมืองเก่ำ)

1458 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อนุบำลกุยบุรี(วัดวังยำว) 

1459 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อนุบำลสำมร้อยยอด(บ้ำนหนองแก)

1460 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้ำนหำดขำม 

1461 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้ำนห้วยพลับ 

1462 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้ำนห้วยไคร้ 

1463 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้ำนลำดวิถี  

1464 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้ำนสำมร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

1465 ปรำจีนบุรี เขต 1 อนุบำลปรำจีนบุรี

1466 ปรำจีนบุรี เขต 1 อนุบำลเมืองปรำจีนบุรี

1467 ปรำจีนบุรี เขต 1 อนุบำลวัดบ้ำนสร้ำง

1468 ปรำจีนบุรี เขต 1 อนุบำลประจันตคำม

1469 ปรำจีนบุรี เขต 1 วัดรำษฎร์เจริญศรัทธำธรรม

1470 ปรำจีนบุรี เขต 1 ชุมชนบ้ำนขอนขว้ำง

1471 ปรำจีนบุรี เขต 1 ชุมชนวัดศรีประจันตคำม

1472 ปรำจีนบุรี เขต 1 บ้ำนแหลมไผ่

1473 ปรำจีนบุรี เขต 1 วัดอินทร์ไตรย์

1474 ปรำจีนบุรี เขต 1 บ้ำนย่ำนนำงวิง่

1475 ปรำจีนบุรี เขต 1 บ้ำนปำกคลองบำงกระดำน

1476 ปรำจีนบุรี เขต 1 วัดไผ่งำม

1477 ปรำจีนบุรี เขต 1 บ้ำนโป่งตะเคียน

1478 ปรำจีนบุรี เขต 1 บ้ำนท่ำตูม

1479 ปรำจีนบุรี เขต 2 บ้ำนโปร่งใหญ่

1480 ปรำจีนบุรี เขต 2 อุดมบรรพต

1481 ปรำจีนบุรี เขต 2 บ้ำนท่ำอุดม

1482 ปรำจีนบุรี เขต 2 บ้ำนพระปรง



1483 ปรำจีนบุรี เขต 2 บ้ำนหนองศรีวิชัย

1484 ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนอนุบำลปัตตำนี

1485 ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนสะบำรัง

1486 ปัตตำนี เขต 1 เมืองปัตตำนี

1487 ปัตตำนี เขต 1 ชุมชนบ้ำนปูยุด

1488 ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนปะนำเระ (รัฐอุทิศ)

1489 ปัตตำนี เขต 1 วัดมุจรินทวำปีวิหำร (เพชรำนุกิจ)

1490 ปัตตำนี เขต 1 ยะหร่ิง

1491 ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนบูดี

1492 ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนท่ำข้ำม

1493 ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนน้ ำบ่อ

1494 ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนดอนรัก

1495 ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนยำบี

1496 ปัตตำนี เขต 1 ชุมชนบ้ำนปำตำ

1497 ปัตตำนี เขต 1 บ้ำนตลำดนัดคลองขุด

1498 ปัตตำนี เขต 2 อนุบำลยะรัง

1499 ปัตตำนี เขต 2 มำยอ(สถิตย์ภูผำ) 

1500 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนน้ ำใส 

1501 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนวังกว้ำง

1502 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนสำมยอด

1503 ปัตตำนี เขต 2 ชุมชนบ้ำนเมืองยอน

1504 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนเกำะจัน

1505 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนควนแปลงงู

1506 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนต้นแซ

1507 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนปลักปรือ

1508 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนนำค้อใต้

1509 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนป่ำไร่ 



1510 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนล้อแตก 

1511 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนกระเสำะ 

1512 ปัตตำนี เขต 2 บ้ำนม่วงเต้ีย 

1513 ปัตตำนี เขต 3 โรงเรียนบ้ำนกะลำพอ

1514 ปัตตำนี เขต 3 โรงเรียนบ้ำนเจำะกือแย 

1515 ปัตตำนี เขต 3 โรงเรียนบ้ำนมะนังยง

1516 ปัตตำนี เขต 3 โรงเรียนวัดโบกขรณี 

1517 ปัตตำนี เขต 3 โรงเรียนบ้ำนโลทู

1518 ปัตตำนี เขต 3 โรงเรียนบ้ำนตะโละไกรทอ

1519 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนอนุบำลพระนครศรีอยุธยำ 

1520 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนประตูชัย

1521 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 

1522 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์

1523 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนวัดโคกช้ำง 

1524 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

1525 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนวัดกระโจมทอง

1526 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนชุมชนวัดส ำพะเนียง 

1527 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนวัดปำกคลอง

1528 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนล ำแดง

1529 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนวัดผ่ึงแดด

1530 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย)์

1531 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนวัดลำย

1532 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนชลประทำนอนุเครำะห์ 

1533 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนวัดธรรมจริยำ 

1534 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนวัดศำลำลอย

1535 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนวัดพระแก้ว

1536 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนตะโกดอนหญ้ำนำง 



1537 พระนครศรีอยุธยำ เขต 1 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 

1538 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 ศรีบำงไทร

1539 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดขวิด (ส ำนักงำนกินแบ่งสงเครำห์ 123)

1540 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดชุมพลนิกำยำรำม

1541 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดลำดชะโด (ประกำศวิทยำคำร)

1542 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดลำดบัวหลวง (สหมิตรศึกษำ)

1543 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดบ้ำนแพน "ศรีรัตนำนุกูล"

1544 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดบ้ำนสร้ำง

1545 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดธรรมนำวำ

1546 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 ปรำสำททองวิทยำ

1547 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดตลำด (อุดมวิทยำ)

1548 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 โรงเรียนคอตัน

1549 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดทำงหลวง (เทพรำษฎร์รังสรรค์)

1550 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 ไทยรัฐวิทยำ 2 (วัดช้ำงใหญ)่

1551 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดพระขำว (ประชำนุเครำะห์)

1552 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดหญ้ำไทร (รำษฎร์ประสิทธิ)์

1553 พระนครศรีอยุธยำ เขต 2 วัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยำคำร)

1554 พระเยำ เขต 1 อนุบำลพะเยำ

1555 พระเยำ เขต 1 อนุบำลเมืองพะเยำ 

1556 พระเยำ เขต 1 อนุบำลแม่ใจ(บ้ำนศรีถ้อย)

1557 พระเยำ เขต 1 อนุบำลดอกค ำใต้

1558 พระเยำ เขต 1 อนุบำลภูกำมยำว

1559 พระเยำ เขต 1 บ้ำนเหล่ำ 

1560 พระเยำ เขต 1 บ้ำนร่องค ำ 

1561 พระเยำ เขต 1 บ้ำนม่วงค ำ

1562 พระเยำ เขต 1 บ้ำนต๊ ำพระแล

1563 พระเยำ เขต 1 ชุมชนบ้ำนห้วยลำน



1564 พะเยำ เขต 2 อนุบำลเชียงค ำ (วัดพระธำตุสบแวน)

1565 พะเยำ เขต 2 อนุบำลภูซำง

1566 พะเยำ เขต 2 อนุบำลจุน(บัวสถำน)

1567 พะเยำ เขต 2 บ้ำนใหม่ปำงค่ำ (ภูลังกำอนุสรณ์)

1568 พะเยำ เขต 2 บ้ำนยำงขำม

1569 พะเยำ เขต 2 บ้ำนสบสำ

1570 พะเยำ เขต 2 อนุบำลปง

1571 พะเยำ เขต 2 ชุมชนบ้ำนหลวง

1572 พะเยำ เขต 2 บ้ำนทุง่เย็น

1573 พะเยำ เขต 2 บ้ำนสะแล่ง

1574 พะเยำ เขต 2 บ้ำนหล่ำยฝำยแก้ว

1575 พะเยำ เขต 2 ห้วยแม่แดง

1576 พะเยำ เขต 2 บ้ำนร่องแมด

1577 พะเยำ เขต 2 บ้ำนท่ำฟ้ำใต้

1578 พะเยำ เขต 2 บ้ำนแม่ต๋ ำ

1579 พะเยำ เขต 2 บ้ำนพวงพยอม

1580 พังงำ โรงเรียนอนุบำลพังงำ 

1581 พังงำ โรงเรียนคุระบุรี 

1582 พังงำ โรงเรียนบ้ำนบำงม่วง 

1583 พังงำ โรงเรียนบ้ำนกลำง

1584 พังงำ โรงเรียนอนุบำลทับปุด 

1585 พังงำ โรงเรียนวัดเหมืองประชำรำม

1586 พังงำ โรงเรียนเกำะยำว

1587 พังงำ โรงเรียนบ้ำนโคกยำง 

1588 พังงำ โรงเรียนวัดไตรมำรคสถิตฯ 

1589 พังงำ โรงเรียนบ้ำนปำกพูฯ่ 

1590 พังงำ โรงเรียนบ้ำนย่ำนสะบ้ำ 



1591 พังงำ โรงเรียนเมืองพังงำ 

1592 พังงำ โรงเรียนวัดโคกสวย 

1593 พังงำ โรงเรียนบ้ำนคุรอด 

1594 พังงำ โรงเรียนบ้ำนล ำแก่น  

1595 พังงำ โรงเรียนอ่ำวกะพ้อ  

1596 พัทลุง เขต 1 อนุบำลพัทลุง

1597 พัทลุง เขต 1 อนุบำลเมืองพัทลุง

1598 พัทลุง เขต 1 อนุบำลควนขนุน

1599 พัทลุง เขต 1 อนุบำลศรีบรรพ

1600 พัทลุง เขต 1 อนุบำลป่ำพะยอม

1601 พัทลุง เขต 1 อนุบำลศรีนครินทร์

1602 พัทลุง เขต 1 บ้ำนควนกุฎ

1603 พัทลุง เขต 1 บ้ำนเหรียงงำม

1604 พัทลุง เขต 1 บ้ำนมะกอกใต้

1605 พัทลุง เขต 1 วัดร่มเมือง

1606 พัทลุง เขต 1 บ้ำนปำกเหมือง

1607 พัทลุง เขต 1 วัดเขำทอง

1608 พัทลุง เขต 2 อนุบำลบำงแก้ว

1609 พัทลุง เขต 2 อนุบำลเขำชัยสน

1610 พัทลุง เขต 2 อนุบำลปำกพะยูน

1611 พัทลุง เขต 2 อนุบำลป่ำบอน

1612 พัทลุง เขต 2 บ้ำนแม่ขรี(สวิงประชำสรรค์)

1613 พัทลุง เขต 2 บ้ำนต้นประดู่

1614 พัทลุง เขต 2 วัดหวัง

1615 พัทลุง เขต 2 บ้ำนพรุนำยขำว

1616 พัทลุง เขต 2 บ้ำนควนนกหว้ำ

1617 พัทลุง เขต 2 บ้ำนวังปริง



1618 พัทลุง เขต 2 วัดปัณณำรำม

1619 พัทลุง เขต 2 วัดชุมประดิษฐ์

1620 พิจิตร  เขต  2 อนุบำลบำงมูลนำก "รำษฎร์อุทิศ"

1621 พิจิตร  เขต  2 อนุบำลตะพำนหิน(หนองพยอม)

1622 พิจิตร  เขต  2 อนุบำลอ ำเภอบำงมูลนำก(วัดห้วยเขน)

1623 พิจิตร  เขต  2 อนุบำลทับคล้อ 

1624 พิจิตร  เขต  2 อนุบำลบึงนำรำง(ห้วยแก้ว)

1625 พิจิตร  เขต  2 อนุบำลดงเจริญ(วังง้ิว)

1626 พิจิตร  เขต  2 อนุบำลโพทะเล "รัฐบ ำรุง"

1627 พิจิตร  เขต  2 บ้ำนทุง่พรหมทอง "รำษฎร์สำมัคคี"

1628 พิจิตร  เขต  2 บุรพรัตน์วิทยำคำร

1629 พิจิตร  เขต  2 วัดหนองสองห้อง

1630 พิจิตร  เขต  2 บ้ำนหนองตะแบก

1631 พิจิตร  เขต  2 วัดป่ำแดง  

1632 พิจิตร  เขต  2 วัดวังส ำโรง

1633 พิจิตร  เขต  2 วัดพร้ำว  

1634 พิจิตร  เขต  2 บ้ำนโป่งวัวแดง

1635 พิจิตร  เขต  2 วัดบ้ำนห้วยยำว

1636 พิจิตร  เขต  2 บ้ำนเขำพระ

1637 พิจิตร  เขต  2 วัดต้นชุมแสง

1638 พิจิตร  เขต  2 วัดบ้ำนตำล "ศิริรัฐรำษฎร์วิทยำคำร"

1639 พิจิตร  เขต  2 ชุมชนวัดหนองคล้ำยำงพะเนียด

1640 พิจิตร  เขต  2 วัดบ้ำนท่ำมะไฟ

1641 พิจิตร  เขต  2 บ้ำนบำงพล้อยำงหลวง

1642 พิจิตร  เขต  2 ไทยรัฐวิทยำ ๖๐ (บ้ำนเขำตะพำนนำก)

1643 พิจิตร  เขต  2 ห้วยพุกวิทยำ

1644 พิจิตร  เขต  2 วัดใหม่วังหว้ำ



1645 พิจิตร  เขต  2 วัดมะกอกงอ

1646 พิจิตร  เขต  2 วัดบึงน้ ำกลัด

1647 พิจิตร  เขต  2 ศรีประสิทธิว์ิทยำ

1648 พิจิตร  เขต  2 วัดเขำรวก

1649 พิจิตร  เขต  2 ชุมชนวัดโพธิท์อง "ปกำสิตวิทยำ"

1650 พิจิตร  เขต  2 บำงไผ่รำษฎร์สงเครำะห์

1651 พิจิตร  เขต  2 ชุมชนบ้ำนทุง่น้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยำ"

1652 พิจิตร  เขต  2 ชุมชนวัดสำยดงยำง

1653 พิจิตร  เขต  2 วัดวังแดง

1654 พิจิตร  เขต  2 วัดบ้ำนบึงนำรำง "แก้ววิทยำคำร"

1655 พิจิตร  เขต  2 บ้ำนบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ"์

1656 พิจิตร  เขต  2 ส ำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

1657 พิจิตร  เขต  2 บ้ำนวังพร้ำว

1658 พิจิตร เขต 1 อนุบำลพิจิตร

1659 พิจิตร เขต 1 อนุบำลเมือง(ท่ำหลวงสงเครำะห์)

1660 พิจิตร เขต 1 อนุบำลสำมง่ำม

1661 พิจิตร เขต 1 อนุบำลโพธิป์ระทับช้ำง(ทุง่ใหญ่)

1662 พิจิตร เขต 1 อนุบำลวังทรำยพูน

1663 พิจิตร เขต 1 อนุบำลสำกเหล็ก

1664 พิจิตร เขต 1 อนุบำลวชิรบำรม(ีต้นประดู่)

1665 พิจิตร เขต 1 เนินหัวโล้หนองยำงพิทยำคม

1666 พิจิตร เขต 1 บึงบัวพิทยำคม

1667 พิจิตร เขต 1 บ้ำนหนองขำว

1668 พิจิตร เขต 1 บ้ำนบึงตะโกน(ธนำคำรกรุงเทพ ๑)

1669 พิจิตร เขต 1 บ้ำนเมืองเก่ำ

1670 พิจิตร เขต 1 บ้ำนเนินสมอ(พินิจวิทยำ)

1671 พิจิตร เขต 1 วัดบ้ำนไผ่ท่ำโพใต้



1672 พิจิตร เขต 1 บ้ำนสุขส ำรำญ

1673 พิษณุโลก เขต 1 อนุบำลพิษณุโลก

1674 พิษณุโลก เขต 1 บ่อวิทยบำงระก ำ

1675 พิษณุโลก เขต 1 จ่ำกำรบุญ

1676 พิษณุโลก เขต 1 วัดบำงทรำย

1677 พิษณุโลก เขต 1 บ้ำนหนองหัว้ยำง

1678 พิษณุโลก เขต 1 วัดวังเป็ด

1679 พิษณุโลก เขต 1 วัดทุง่ชำ

1680 พิษณุโลก เขต 1 วัดไผ่ค่อม

1681 พิษณุโลก เขต 1 วัดใหม่รำษฎร์ศรัทธำรำม

1682 พิษณุโลก เขต 1 วัดคุยม่วง

1683 พิษณุโลก เขต 1 บ้ำนคุยมะตูม

1684 พิษณุโลก เขต 1 วัดสระโคล่

1685 พิษณุโลก เขต 1 บ้ำนคลองเตย

1686 พิษณุโลก เขต 3 นครไทยวิทยำคม 

1687 พิษณุโลก เขต 3 วัดโบสถ์

1688 พิษณุโลก เขต 3 บ้ำนป่ำแดง

1689 พิษณุโลก เขต 3 ชุมชน8 รำษฎร์อุทิศพิทยำ

1690 พิษณุโลก เขต 3 บ้ำนหนองกะท้ำว

1691 พิษณุโลก เขต 3 วิทยสัมพันธ์

1692 พิษณุโลก เขต 3 บ้ำนหนองหิน

1693 พิษณุโลก เขต 3 ชุมชนวัดบ้ำนดง

1694 พิษณุโลก เขต 3 บ้ำนร่มเกล้ำ

1695 พิษณุโลก เขต 3 ชุมชนวัดย่ำนขำดฯ

1696 พิษณุโลก เขต 3 วัดกระบังมังคลำรำม

1697 พิษณุโลก เขต 3 บ้ำนบุง่วิทยำ

1698 พิษณุโลก เขต 3 วัดเสนำสถ์



1699 พิษณุโลก เขต 3 บ้ำนนำขุมคัน

1700 พิษณุโลก เขต 3 ศรีภิรมย์พิทยำ

1701 พิษณุโลก เขต 3 วัดวงฆอ้ง

1702 พิษณุโลก เขต 3 บ้ำนคลองช้ำง

1703 พิษณุโลกเขต 2 พิณพลรำษฎร์ ต้ังตรงจิต 

1704 พิษณุโลกเขต 2 บ้ำนเนินมะปรำง 

1705 พิษณุโลกเขต 2  ศึกษำลัย 

1706 พิษณุโลกเขต 2 บ้ำนใหม่สำมัคคี  

1707 พิษณุโลกเขต 2 วัดบำงสะพำน 

1708 พิษณุโลกเขต 2 วัดแหลมพระธำตุ 

1709 พิษณุโลกเขต 2 บ้ำนพุกระโดน

1710 พิษณุโลกเขต 2 ประชำสำมัคคี 

1711 พิษณุโลกเขต 2 บ้ำนคลองเมือง 

1712 พิษณุโลกเขต 2 บ้ำนหินประกำย 

1713 พิษณุโลกเขต 2 ชุมชน 3 

1714 พิษณุโลกเขต 2 บ้ำนเขำน้อย

1715 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลเพชรบุรี  

1716 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนแหลม

1717 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนเขำย้อย 

1718 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดยำงฯ

1719 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดต้นสน 

1720 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดนำพรม 

1721 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง

1722 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนดอนมะขำม

1723 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองชุมพล

1724 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนยำงน้ ำกลัดใต้

1725 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดหนองปรงฯ



1726 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดเกำะแก้ว

1727 เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดในกลำง

1728 เพชรบุรี เขต 2 วัดเขำกระจิว(มิตรภำพที ่๑๐๓)

1729 เพชรบุรี เขต 2 วัดท่ำศำลำรำม

1730 เพชรบุรี เขต 2 บ้ำนท่ำยำง (ประชำสรรค์)

1731 เพชรบุรี เขต 2 บ้ำนหนองบ้วย

1732 เพชรบุรี เขต 2 บ้ำนหนองเขื่อน

1733 เพชรบุรี เขต 2 วัดลำดศรัทธำรำม (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ ๑๒๘)

1734 เพชรบุรี เขต 2 วัดท่ำคอย

1735 เพชรบุรี เขต 2 บ้ำนท่ำไม้รวก

1736 เพชรบุรี เขต 2 บ้ำนท่ำหัวลบ

1737 เพชรบุรี เขต 2 บ้ำนพุสวรรค์

1738 เพชรบุรี เขต 2 นิคมสร้ำงตนเองเขื่อนเพชร

1739 เพชรบุรี เขต 2 บ้ำนหนองโรง

1740 เพชรบุรี เขต 2 บ้ำนแม่คะเมย

1741 เพชรบุรี เขต 2 บ้ำนแหลมทอง

1742 เพชรบุรี เขต 2 บ้ำนหุบกะพง

1743 เพชรบูรณ์ เขต 1 อนุบำลเพชรบูรณ์

1744 เพชรบูรณ์ เขต 1 อนุบำลชนแดน          

1745 เพชรบูรณ์ เขต 1 อนุบำลวังโป่ง

1746 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ่ำนป่ำบง

1747 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้ำน กม.2 

1748 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนวังจำน

1749 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ

1750 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนห้วยผักไล

1751 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนเขำชะโงก 

1752 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนห้วยสะแก  



1753 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนตะเบำะ    

1754 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

1755 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนเนินสง่ำ 

1756 เพชรบูรณ์ เขต 1 ร.ร.บ้ำนสะเดียง เลขที ่72 ถนนสว่ำงพัฒนำ

1757 เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้ำนยำงลำด

1758 เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด  

1759 เพชรบูรณ์ เขต 1 ร.ร.บ้ำนวังหิน  

1760 เพชรบูรณ์ เขต 1 ร.ร.บ้ำนสะเดียง 

1761 เพชรบูรณ์ เขต 2 อนุบำลหล่มสัก (ชุมชนบ้ำนศรีสะอำด)

1762 เพชรบูรณ์ เขต 2 อนุบำลหล่มเก่ำ

1763 เพชรบูรณ์ เขต 2 อนุบำลน้ ำหนำว

1764 เพชรบูรณ์ เขต 2 อนุบำลเขำค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยำ)

1765 เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนเข็กน้อย

1766 เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนห้วยสวิง

1767 เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนหลักด่ำน

1768 เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนทุง่สมอ

1769 เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนนำยำว

1770 เพชรบูรณ์ เขต 2 วัดทุง่ธงไชย

1771 เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนหินกล้ิง 

1772 เพชรบูรณ์ เขต 2 พ่อขุนผำเมืองร ำลึก

1773 เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนโคกมน

1774 เพชรบูรณ์ เขต 2 หน้ำศูนย์เคร่ืองมือกล

1775 เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนแก่งโตน

1776 เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้ำนวังกวำง

1777 เพชรบูรณ์ เขต 3 อนุบำลหนองไผ่

1778 เพชรบูรณ์ เขต 3 อนุบำลบึงสำมพัน (ซับสมอทอด)

1779 เพชรบูรณ์ เขต 3 อนุบำลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี



1780 เพชรบูรณ์ เขต 3 อนุบำลศรีเทพ (สว่ำงวัฒนำ)

1781 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนวังท่ำดี

1782 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนพงษ์เพชรอนุสรณ์

1783 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนเนินคนธำ

1784 เพชรบูรณ์ เขต 3 ชุมชนบ้ำนโคกปลง

1785 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนพุขำม

1786 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนโคกสง่ำนำข้ำวดอ

1787 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนคลองตะคร้อ

1788 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนซับตะแบก

1789 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนสันติธรรม

1790 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนห้วยโป่ง-ไผ่ขวำง

1791 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนไร่เหนือ

1792 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนซับไม้แดง

1793 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนตะกุดไผ่

1794 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนรวมทรัพย์

1795 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้ำนวังขอน

1796 แพร่ เขต 1 โรงเรียนอนุบำลแพร่

1797 แพร่ เขต 1 โรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์

1798 แพร่ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนคุ้ม

1799 แพร่ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนร้องกวำง

1800 แพร่ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่

1801 แพร่ เขต 1 โรงเรียนรัฐรำษฎร์บ ำรุง

1802 แพร่ เขต 1 โรงเรียนวัดต้นไคร้

1803 แพร่ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง

1804 แพร่ เขต 1 โรงเรียนวัดห้วยหม้ำย

1805 แพร่ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนทุง่แค้ว

1806 แพร่ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนสุพรรณ



1807 แพร่ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร

1808 แพร่ เขต 1 โรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ

1809 แพร่ เขต 2 อนุบำลจรูญลองรัตนำคำร 

1810 แพร่ เขต 2 เด่นไชยประชำนุกูล 

1811 แพร่ เขต 2 บ้ำนป่ำสักปำงไม้ 

1812 แพร่ เขต 2 บ้ำนปิน  

1813 แพร่ เขต 2 บ้ำนปงหัวหำด  

1814 แพร่ เขต 2 บ้ำนดอนมูล  

1815 แพร่ เขต 2 บ้ำนแม่แปง  

1816 แพร่ เขต 2 บ้ำนห้วยกูด 

1817 แพร่ เขต 2 บ้ำนปงท่ำข้ำม

1818 แพร่ เขต 2 บ้ำนบ่อแก้ว 

1819 แพร่ เขต 2 บ้ำนปำกกำง 

1820 แพร่ เขต 2 บ้ำนนำพูน 

1821 ภูเก็ต โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต

1822 ภูเก็ต โรงเรียนหงษ์หยกบ ำรุง

1823 ภูเก็ต โรงเรียนบ้ำนลิพอน

1824 ภูเก็ต โรงเรียนบ้ำนคอเอน

1825 ภูเก็ต โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๒๙ (กะทู้)

1826 ภูเก็ต โรงเรียนบ้ำนกู้กู

1827 ภูเก็ต โรงเรียนบ้ำนฉลอง

1828 ภูเก็ต โรงเรียนบ้ำนแหลมทรำย

1829 ภูเก็ต โรงเรียนบ้ำนกะหลิม

1830 ภูเก็ต โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์

1831 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนอนุบำลกันทรวิชัย

1832 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนอนุบำลแกด ำ

1833 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองหิน



1834 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนเขวำใหญ่

1835 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนำสีนวน

1836 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนอิต้ือดอนหวำยขมิ้น

1837 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนขำมเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน

1838 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง

1839 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนกุดแคน

1840 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนสมศรี

1841 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองต่ืน

1842 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหนำด

1843 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโขงใหญ่

1844 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนทัน

1845 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนดอนก่อ

1846 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนดอนเวียงจันทน์

1847 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย

1848 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนฮ่องไผ่

1849 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำโนนทอง

1850 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนทองโนนสะอำด

1851 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนซองแมว

1852 มหำสำรคำม เขต 1 โรงเรียนบ้ำนก ำพีเ้หล่ำกำเจริญศิลป์

1853 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนอนุบำลวำปีปทุม

1854 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนอนุบำลนครจัมปำศรี

1855 มหำสำรคำม เขต 2  โรงเรียนอนุบำลพยัคฆภ์ูมิพิสัย

1856 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนอนุบำลดงเมืองน้อย

1857 มหำสำรคำม เขต 2  โรงเรียนบ้ำนห้วยหิน(ศิลำคำมส่ ำผดุง)

1858 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโคกสีทองหลำง

1859 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ

1860 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนไก่นำ



1861 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์๑๖

1862 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง

1863 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนโนนจำนวิทยำ

1864 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนมะโบ่

1865 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเม็กด ำ

1866 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง

1867 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองป้ำน

1868 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโกทำ

1869 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนขำมเรียน

1870 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโนน

1871 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนนำฝำยเหล่ำหุง่

1872 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองบึง

1873 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองคลองใหม่หัวนำค ำ

1874 มหำสำรคำม เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเหล่ำกว้ำง

1875 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนเชียงยืน                

1876 มหำสำรคำม เขต 3 .บ้ำนกุดรัง                   

1877 มหำสำรคำม เขต 3 ศรีโกสุมวิทยำมิตรภำพที ่20       

1878 มหำสำรคำม เขต 3 ไทยรัฐ 17 (บ้ำนมะโม)  

1879 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนดอนสันติ         

1880 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนผ ำ  

1881 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนหนองไห          

1882 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนโนนศรีสวัสด์ิโนนสวรรค์ 

1883 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนโคกกลำง         

1884 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนเหล่ำหนองบัวดอนโพธิ ์ 

1885 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนโคกกลำงน้ ำจั้นจอมศรี 

1886 มหำสำรคำม เขต 3 กระบำกวิทยำคำร       

1887 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนกอกหนอผือ          



1888 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนโพน                    

1889 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนแฝกโนนส ำรำญ

1890 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนแห่บริหำรวิทย์       

1891 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนวังโพน                  

1892 มหำสำรคำม เขต 3 บ้ำนวังยำววิทยำยน      

1893 มุกดหำร โรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร

1894 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนน้ ำเทีย่งวันครู 2501

1895 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนค ำบง 1

1896 มุกดหำร  โรงเรียนบ้ำนพรำนอ้น

1897 มุกดหำร โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง

1898 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนม่วง

1899 มุกดหำร โรงเรียนเหล่ำป่ำเปด

1900 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนแก้งนำบอนประชำสรรค์

1901 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลืองดง

1902 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนดำนค ำ

1903 มุกดหำร โรงเรียนโนนเหมืองค ำโมเดล

1904 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนโนนศรี

1905 มุกดหำร โรงเรียนผำกูดโมเดล

1906 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนโคกขำมเลียน

1907 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนเหล่ำครำม

1908 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนตูมหวำน

1909 มุกดหำร โรงเรียนบ ำรุงพงษ์อุปถัมภ์

1910 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนนำทำม

1911 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนหนองเอี่ยน

1912 มุกดหำร โรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ

1913 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนโนนสวำท

1914 มุกดหำร โรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์



1915 มุกดหำร โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมรำชชนน8ี4พรรษำ

1916 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนง้ิว

1917 มุกดหำร โรงเรียนบ้ำนชะโนด2

1918 แม่ฮ่องสอน เขต 1 อนุบำลแม่ฮ่องสอน

1919 แม่ฮ่องสอน เขต 1 อนุบำลขุนยวม

1920 แม่ฮ่องสอน เขต 1 อนุบำลเมือง(ป่ำปุม๊ิตรภำพที ่๒๙)

1921 แม่ฮ่องสอน เขต 1 อนุบำลปำย(เวียงใต้)

1922 แม่ฮ่องสอน เขต 1 อนุบำลปำงมะผ้ำ

1923 แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม

1924 แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้ำนแม่นำเติง

1925 แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้ำนรักไทย

1926 แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้ำนแม่กิ๊

1927 แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้ำนแม่อูคอหลวง

1928 แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้ำนวนำหลวง

1929 แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้ำนทุง่ยำว

1930 แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้ำนปำงคำม

1931 แม่ฮ่องสอน เขต 2 อนุบำลแม่สะเรียง(บ้ำนโป่ง)

1932 แม่ฮ่องสอน เขต 2 อนุบำลแม่ลำน้อย

1933 แม่ฮ่องสอน เขต 2 อนุบำลสบเมย(คอนผ้ึง)

1934 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ชุมชนบ้ำนผำผ่ำ

1935 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่สำมแลบ

1936 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่กองแป

1937 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่เต๋ีย

1938 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่ต้อบเหนือ

1939 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่ปำง

1940 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนห้วยแห้ง

1941 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่ลำย



1942 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไทยรัฐวิทยำ33  (บ้ำนทุง่พร้ำว)

1943 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนจอมแจ้งมิตรภำพที ่ 193

1944 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทองสวัสด์ิวิทยำคำร

1945 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ชุมชนบ้ำนน้ ำดิบ

1946 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนห้วยโผ

1947 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนห้วยสิงห์

1948 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแพะพิทยำ

1949 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ชุมชนแม่ลำศึกษำ

1950 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนห้วยฮำกไม้ใต้

1951 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนซิวำเดอ

1952 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนห้วยทรำย

1953 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนอมพำย

1954 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่ลิด

1955 แม่ฮ่องสอน เขต 2 สังวำลย์วิทยำ

1956 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่จ๊ำง

1957 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนท่ำสองแคว

1958 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนห้วยผ้ึง

1959 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่โถ

1960 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนห้วยผ้ึงใหม่

1961 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ศิษย์เก่ำพยำบำลศิริรำชบ้ำนดง

1962 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนละอูบ

1963 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่ขีด

1964 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนแม่สวด

1965 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ล่องแพวิทยำ

1966 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนห้วยวอก

1967 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนห้วยกุ้ง

1968 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนเลโคะ



1969 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนเพียงหลวง 11

1970 แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้ำนโพซอ

1971 ยโสธร เขต 1 อนุบำลยโสธร

1972 ยโสธร เขต 1 อนุบำลลุมพุก(วันครู 2503)

1973 ยโสธร เขต 1 อนุบำลฟ้ำหยำดรำษฎร์นิยม

1974 ยโสธร เขต 1 อนุบำลค้อวัง

1975 ยโสธร เขต 1 มหำชนะชัย

1976 ยโสธร เขต 1 บ้ำนหนองยำง

1977 ยโสธร เขต 1 บ้ำนสร้ำงแป้น

1978 ยโสธร เขต 1 บ้ำนหนองเป็ด

1979 ยโสธร เขต 1 บ้ำนส ำรำญ

1980 ยโสธร เขต 1 บ้ำนดวนบำกน้อย

1981 ยโสธร เขต 1 บ้ำนหัวดง

1982 ยโสธร เขต 1 บ้ำนยำงเครือ

1983 ยโสธร เขต 1 บ้ำนผักบุง้

1984 ยโสธร เขต 1 บ้ำนโนนหนองแฝก

1985 ยโสธร เขต 1 บ้ำนตูม

1986 ยโสธร เขต 1 บ้ำนตับเต่ำ

1987 ยโสธร เขต 1 บ้ำนเดิด ต.เดิด  อ.เมืองฯ 

1988 ยโสธร เขต 1 บ้ำนนำดีดอนจำน

1989 ยโสธร เขต 1 บ้ำนนำดีนำอุดม

1990 ยโสธร เขต 1 บ้ำนดงบัง

1991 ยโสธร เขต 1 ชุมชนบ้ำนดอนผ้ึง

1992 ยโสธร เขต 1 บ้ำนกุดเป่ง

1993 ยโสธร เขต 1 บ้ำนกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก

1994 ยโสธร เขต 1 บ้ำนแจ้งน้อย

1995 ยโสธร เขต 1 บ้ำนหนองเรือ



1996 ยโสธร เขต 1 บ้ำนโนนยำง

1997 ยโสธร เขต 1 บ้ำนหนำมแท่งไชยประสิทธ์

1998 ยโสธร เขต 1 บ้ำนขำม

1999 ยโสธร เขต 1 บ้ำนค ำแหลม

2000 ยโสธร เขต 1 ชุมชนกู่จำน

2001 ยโสธร เขต 1 บ้ำนขำทรำยมะเขือสำมัคคี

2002 ยโสธร เขต 1 บ้ำนดอนขะยอม

2003 ยโสธร เขต 1 บ้ำนต้ิว

2004 ยโสธร เขต 1 บ้ำนบ่อบึงโพนจำน

2005 ยโสธร เขต 1 บ้ำนค้อเหนือค้อใต้ดอนกลำง

2006 ยโสธร เขต 1 บ้ำนสะแนน

2007 ยโสธร เขต 1 บ้ำนนำสะไมย์

2008 ยโสธร เขต 1 บ้ำนแคนน้อยหนองเลิง

2009 ยโสธร เขต 1 บ้ำนดงเจริญ

2010 ยโสธร เขต 1 บ้ำนน้ ำอ้อม

2011 ยโสธร เขต 2   ร.ร.อนุบำลกุดชุมพัฒนำ

2012 ยโสธร เขต 2   ร.ร.อนุบำลเลิงนกทำ

2013 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนเตำไห

2014 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนศรีแก้ว

2015 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนกุดคอก่ำนโคกส ำรำญ

2016 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนส้มผ่อ

2017 ยโสธร เขต 2   รร.บ้ำนโคกกลำง

2018 ยโสธร เขต 2   ชุมชนบ้ำนก ำแมด

2019 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนหนองหมี

2020 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนแดงหนองแซง

2021 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนหนองเมืองกลำง

2022 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนพอกโนนหนองผือฯ



2023 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนเหล่ำหันทรำย

2024 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนโคกนำโก

2025 ยโสธร เขต 2   ร.ร.ป่ำต้ิวร่มโพธิภินันท์ฯ

2026 ยโสธร เขต 2   ร.รบ้ำนห้องครองร่องค ำ

2027 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนกุดขุ่นสวำทด์ิ

2028 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนสร้ำงมิ่งฯ

2029 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนช่องเม็ก

2030 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนนิคม

2031 ยโสธร เขต 2   บ้ำนหวำยกุดสว่ำง

2032 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนโคกก่อง

2033 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนกุดแดง

2034 ยโสธร เขต 2   บ้ำนโคกศรี

2035 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนหนองแก

2036 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนหนองสองห้องฯ

2037 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนห้วยยำงคุรุ

2038 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนนำดีคุรุฯ

2039 ยโสธร เขต 2   ร.ร.กุดมะฮงดงสวำง

2040 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนโพธิญำณ

2041 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนโนนแดง

2042 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนโคกสูงอ่ำงสมบูรณ์

2043 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนแสนส ำรำญ

2044 ยโสธร เขต 2   รร.โคกก่องดอนนกชุม

2045 ยโสธร เขต 2   ร.ร.นำเรียง

2046 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนม่วงกำชัง

2047 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนด่ำน

2048 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนหนองบำก

2049 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนโนนยำง



2050 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนค ำครตำ

2051 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนนำเวียง

2052 ยโสธร เขต 2   ร.ร.บ้ำนคู่ลำด

2053 ยะลำ เขต  1 โรงเรียนอนุบำลยะลำ

2054 ยะลำ เขต  1 โรงเรียนบ้ำนกรงปินัง

2055 ยะลำ เขต  1 โรงเรียนวัดหน้ำถ้ ำ

2056 ยะลำ เขต  1 โรงเรียนบ้ำนตำโละ

2057 ยะลำ เขต  1 โรงเรียนบ้ำนบำโด

2058 ยะลำ เขต  1 โรงเรียนบ้ำนกะตูปะ

2059 ยะลำ เขต  1 โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู

2060 ยะลำ เขต  1 โรงเรียนบ้ำนมำแฮ

2061 ยะลำ เขต  1 โรงเรียนบ้ำนบำดำฮัน

2062 ยะลำ เขต  1 โรงเรียนบ้ำนโต๊ะปำแก๊ะ

2063 ยะลำ เขต  1 โรงเรียนบ้ำนธำรน้ ำผ้ึง

2064 ยะลำ เขต 2 บันนังสตำอินทรฉัตรมิตรภำพที ่๒๐๐ ทีร่ะลึก ส.ร.อ.

2065 ยะลำ เขต 2 บ้ำนลูโบ๊ะปันยัง

2066 ยะลำ เขต 2 บ้ำนปำแดรู

2067 ยะลำ เขต 2 บ้ำนพงกูแว

2068 ยะลำ เขต 2 บ้ำนเตรียมปัญญำ

2069 ยะลำ เขต 2 บ้ำนสำคู

2070 ยะลำ เขต 2 บ้ำนหลักเขต

2071 ยะลำ เขต 3 อนุบำลเบตง (สุภำพอนุสรณ์)                       

2072 ยะลำ เขต 3 บ้ำนนิคมสร้ำงตนเองธำรโต

2073 ยะลำ เขต 3 บ้ำนแหร

2074 ยะลำ เขต 3 บ้ำนธำรน้ ำใส

2075 ยะลำ เขต 3 ไทยรัฐวิทยำ ๙๔ (บ้ำนบ่อน้ ำร้อน)

2076 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนอนุบำลโพนทอง



2077 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนอนุบำลเมืองเสลภูมิ

2078 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนอนุบำลเมืองหนองพอก

2079 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนอนุบำลเมืองเมยวดี

2080 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนำ

2081 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนพนำลัยวิทยำเสริม

2082 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนหนองพอกพัฒนำประชำนุสรณ์

2083 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนเมืองโพธิช์ัย

2084 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนสีดำกระพีป้ระชำสรรค์

2085 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง

2086 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนชุมชนบ้ำนสว่ำง

2087 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหิน

2088 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนชุมชนนำทมโคกก่อง

2089 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนหนองโนรำษฎร์บ ำรุง

2090 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนหนองหว้ำนำค ำพัฒนำ

2091 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนบ้ำนค ำพอุง(ประชำรำษฎร์บ ำรุง)

2092 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนชุมชนบ้ำนชมสะอำด

2093 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนบ้ำนบะเค(ผดุงรำษฎร์วิทยำคำร)

2094 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนบ้ำนหนองนกทำ

2095 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนบ้ำนท่ำลำดหนองผักตบ

2096 ร้อยเอ็ด  เขต  3 โรงเรียนบ้ำนกุดขุ่น

2097 ร้อยเอ็ด  เขต  3  โรงเรียนบ้ำนหนองบก

2098 ร้อยเอ็ด เขต 1 อนุบำลร้อยเอ็ด

2099 ร้อยเอ็ด เขต 1 เมืองร้อยเอ็ด

2100 ร้อยเอ็ด เขต 1 ชุมชนบ้ำนสีแก้ว

2101 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนนำโพธิ ์(สหพันธ์พิทยำภรณ์)

2102 ร้อยเอ็ด เขต 1 เมืองธวัชบุรี

2103 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนม่วงท่ำลำด



2104 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนแมดโพธิก์ลำง

2105 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนกล้วยวิทยำ

2106 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนเทอดไทย

2107 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนอ้นวิทยำประชำสรรค์

2108 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนหนองยูง

2109 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนดอนชัย

2110 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนเกษมสุข

2111 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนบำกหนองแดง

2112 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนห้วยสะนุกสะพำนทอง

2113 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนม่วงน้ ำ

2114 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนหัวนำด ำ

2115 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนหัวโนนตำล (สหรำษฎร์วิทยำสรรค์)

2116 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนปอภำร (รำษฎร์บ ำรุง)

2117 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนสองพีน่้อง

2118 ร้อยเอ็ด เขต 1 หัวนำงำมวิทยำ

2119 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนดงบัง (พิกุลศึกษำคำร)

2120 ร้อยเอ็ด เขต 1 อดุลวิหำรกิจ

2121 ร้อยเอ็ด เขต 1 ท่ำโพธิผั์กก้ำมวิทยำ

2122 ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้ำนร่องค ำ

2123 ร้อยเอ็ด เขต 2 อนุบำลเมืองพนมไพร

2124 ร้อยเอ็ด เขต 2 จุตรคำมพัฒนำ

2125 ร้อยเอ็ด เขต 2 เมืองอำจสำมำรถ

2126 ร้อยเอ็ด เขต 2 เมืองปทุมรัตน์

2127 ร้อยเอ็ด เขต 2 ชุมชนบ้ำนหนองฮี (ถำวรวิทยำคม)

2128 ร้อยเอ็ด เขต 2 เมืองโพนทรำย

2129 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนส่องอนำมัย

2130 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนห้วยแก้วห้วยส ำรำญ



2131 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนขี้เหล็ก อ.อำจสำมำรถ

2132 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนหนองสีทองสว่ำงวิทย์

2133 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนขนวน (คุรุประชำสรรค์)

2134 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนเปลือยคุรุสรรค์

2135 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนสระโพนทอง

2136 ร้อยเอ็ด เขต 2 ชุมชนบ้ำนผ ำ

2137 ร้อยเอ็ด เขต 2 หว่ำนท่ำสมอวิทยำ

2138 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนคุยผดุงน้อย

2139 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนโพนดวน

2140 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนโนนชัยศรีหนองแคน

2141 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนหนองพลับ

2142 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนเป้ำ

2143 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนภูดิน 

2144 ร้อยเอ็ด เขต 2 น้ ำค ำใหญ่วิทยำ

2145 ร้อยเอ็ด เขต 2 ตำแหลวโนนหมำกแงว

2146 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนล ำโกน (คุรุรำษฎร์พัฒนำ)

2147 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนดงคร่ังน้อย

2148 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนโพนแท่น

2149 ร้อยเอ็ด เขต 2 สิงห์โคกดงมันตเหล่ำงำมวิทยำ

2150 ร้อยเอ็ด เขต 2 ซีโหล่นวิทยำ

2151 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนแคนวันครู 2503

2152 ร้อยเอ็ด เขต 2 วำรีสวัวด์ิวิทยำ

2153 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนนำชมดอนกลำงวิทยำ

2154 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนค ำไฮส ำโรงวิทยำคำร

2155 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนสระบัว

2156 ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้ำนคูเมือง

2157 ระนอง อนุบำลระนอง



2158 ระนอง อนุบำลบ้ำนด่ำน

2159 ระนอง บ้ำนทุง่หงำว

2160 ระนอง วัดหำดส้มแป้น

2161 ระนอง กระบุรี

2162 ระนอง บ้ำนบำงขุนแพ่ง

2163 ระนอง ไทยรัฐ 67  (บ้ำนนำพรุ)

2164 ระนอง เอกศิลป์รำษฎร์พัฒนำ

2165 ระนอง บ้ำนบำงสีกิ้ม

2166 ระยอง เขต 1 อนุบำลระยอง

2167 ระยอง เขต 1 อนุบำลระยองวัดบ้ำนฉำง

2168 ระยอง เขต 1 นิคมสร้ำงตนเองจังหวัดระยอง๑

2169 ระยอง เขต 1 วัดไผ่ล้อม

2170 ระยอง เขต 1 บ้ำนปลวกแดง

2171 ระยอง เขต 1 บ้ำนมำบตำพุด

2172 ระยอง เขต 1 บ้ำนมำบยำงพร

2173 ระยอง เขต 1 วัดละหำรไร่

2174 ระยอง เขต 1 วัดยำยดำ

2175 ระยอง เขต 1 บ้ำนสมำนมิตร

2176 ระยอง เขต 1 วัดตะพงนอก

2177 ระยอง เขต 1 วัดท่ำเรือ

2178 ระยอง เขต 2 วัดพลงช้ำงเผือก

2179 ระยอง เขต 2 ชุมชนวัดตะเคียนงำม

2180 ระยอง เขต 2 วัดเนินเขำดิน

2181 ระยอง เขต 2 วัดพลงไสว

2182 ระยอง เขต 2 บ้ำนบึงตะกำด

2183 ระยอง เขต 2 วัดถนนกะเพรำ

2184 ระยอง เขต 2 วัดคลองชำกพง



2185 ระยอง เขต 2 บ้ำนมำบช้ำงนอน

2186 ระยอง เขต 2 วัดสุขไพรวัน

2187 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลรำชบุรี




2188 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลเมืองรำชบุรี




2189 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลวัดเพลง(หรีดศรัทธำฯ)




2190 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลปำกท่อ




2191 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลจอมบึง


 

2192 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลสวนผ้ึง 




2193 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนคำ 




2194 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนจอมบึง



2195 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะขำม 



2196 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนเขำถ่ำน


2197 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดช่องลำภ


2198 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนไพรสะเดำ 



2199 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนประชำพัฒนำวิทย
์


2200 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดชัฎใหญ
่


2201 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดหนองบัวค่ำย



2202 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดเขำวัง(แสง ช่วงสุวนิช)



2203 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดเจติยำรำม(บัณฑิตประชำพำนิช)


2204 รำชบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโป่งกระทิงบน



2205 รำชบุรี เขต 2 อนุบำลโพธำรำม(ชุมชนวัดบ้ำนสิงห)์

2206 รำชบุรี เขต 2 อนุบำลบำงแพ

2207 รำชบุรี เขต 2 อนุบำลด ำเนินสะดวก

2208 รำชบุรี เขต 2 ชุมชนวัดประสำทสิทธิ(์ศรีพรหมมินทร์)

2209 รำชบุรี เขต 2 วัดหุบมะกล่ ำ

2210 รำชบุรี เขต 2 วัดสีดำรำม(เทพเชยประชำนุกูล)

2211 รำชบุรี เขต 2 วัดดอนทรำย



2212 รำชบุรี เขต 2 ชุมชนวัดกลำงวังเย็น(เร่ิมประชำนุฏุล)

2213 รำชบุรี เขต 2 วัดช่องพรำน

2214 รำชบุรี เขต 2 วัดชำวเหนือ

2215 รำชบุรี เขต 2 วัดเขำพระ

2216 รำชบุรี เขต 2 วัดสนำมชัย

2217 รำชบุรี เขต 2 วัดนำงแก้ว

2218 รำชบุรี เขต 2 บ้ำนดอนฟักทอง

2219 รำชบุรี เขต 2 วัดหนองหิน "วิเชียรประชำนุกูล"

2220 รำชบุรี เขต 2 วัดจอมปรำสำท(อุดมวิทยำ)

2221 รำชบุรี เขต 2 วัดหุบกระทิง

2222 รำชบุรี เขต 2 วัดหนองเสือ (ประชำอุทิศ)

2223 รำชบุรี เขต 2 วัดหนองกบ(ขุนทองประชำนุเครำะห์)

2224 รำชบุรี เขต 2 วัดโพธิรั์ตนำรำม

2225 รำชบุรี เขต 2 วัดหัวโพ(หัวโพประศำสน์วิทยำ)

2226 รำชบุรี เขต 2 วัดสมถะ (สมถะวิทยำคำร)

2227 รำชบุรี เขต 2 วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชำสำมัคคี)

2228 รำชบุรี เขต 2 วัดหนองมะค่ำ

2229 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดโบสถ์

2230 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโคกกะเทียม (รำษฎร์ด ำริบ ำรุง)

2231 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดท่ำแค

2232 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโคกตูม

2233 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดใหม่จ ำปำทอง

2234 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดโคกหม้อ

2235 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลลพบุรี

2236 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภำพที ่๕๐

2237 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลจังหวัดทหำรบกลพบุรี

2238 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอรำษฎร์รังสฤษฎ)์



2239 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ

2240 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนวังเพลิง

2241 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดสะแกรำบ

2242 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนโคกส ำโรง

2243 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนเขำทับควำย

2244 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนกเขำเปล้ำ

2245 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเพนียด

2246 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนพิบูลปัทมำคม

2247 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดบำงพึง่

2248 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนหมี่

2249 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดเทพอ ำไพ

2250 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดธรรมิกำรำม

2251 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนสระเตย

2252 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดพำนิชธรรมิกำรำม

2253 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนดอนดึง

2254 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน

2255 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลท่ำวุง้

2256 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดเกตุ

2257 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์

2258 ลพบุรี เขต 1 วัดมุจลินท์

2259 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดยวด

2260 ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดโพธิเ์กษตร

2261 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลโคกเจริญ

2262 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลหนองม่วง

2263 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลพัฒนำนิคม

2264 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลล ำนำรำยณ์

2265 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดหนองตำมิ่ง



2266 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 100 (บ้ำนคันนำหิน)

2267 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเขำขวำง

2268 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองหัวช้ำง

2269 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนใหม่สำมัคคี

2270 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียเขำยำยกะตำ

2271 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองประดู่

2272 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนำครัตนำรำม

2273 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนวังตำอินทร์

2274 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนปรำงค์น้อย

2275 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลท่ำหลวง

2276 ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภำพที ่157

2277 ล ำปำง เขต 1 อนุบำลล ำปำง (เขลำงค์รัตน์อนุสรณ์)

2278 ล ำปำง เขต 1 อนุบำลงำว (ภำณุนิยม)

2279 ล ำปำง เขต 1 อนุบำลเมืองล ำปำง (ธงชัยศึกษำ)

2280 ล ำปำง เขต 1 วัดบ้ำนแขม

2281 ล ำปำง เขต 1 บ้ำนโทกหัวช้ำง

2282 ล ำปำง เขต 1 บ้ำนสัน

2283 ล ำปำง เขต 1 บ้ำนบุญนำค

2284 ล ำปำง เขต 1 วัดค่ำกลำง

2285 ล ำปำง เขต 1 บ้ำนห้วยอูน

2286 ล ำปำง เขต 1 บ้ำนปันเต้ำ

2287 ล ำปำง เขต 1 สบเมำะวิทยำ

2288 ล ำปำง เขต 1 บ้ำนปงยำงคก (ทิพย์ช้ำงอนุสรณ์)

2289 ล ำปำง เขต 1 แม่ก๋งวิทยำ

2290 ล ำปำง เขต 1 บ้ำนสบพลึง

2291 ล ำปำง เขต 1 ธงชัยวิทยำ

2292 ล ำปำง เขต 2 อนุบำลเกำะคำ(น้ ำตำลอนุเครำะห์)



2293 ล ำปำง เขต 2 อนุบำลเสริมงำม

2294 ล ำปำง เขต 2 อนุบำลเถิน(ท่ำนำงอุปถัมภ)์

2295 ล ำปำง เขต 2 อนุบำลสบปรำบ

2296 ล ำปำง เขต 2 อนุบำลแม่ทะ 

2297 ล ำปำง เขต 2 บ้ำนหลุก 

2298 ล ำปำง เขต 2 ศรีลังกำวิทยำ 

2299 ล ำปำง เขต 2 วังพร้ำววิทยำ 

2300 ล ำปำง เขต 2 ศำลำวิทยำ

2301 ล ำปำง เขต 2 บ้ำนนำแก้วประชำรัฐ เ

2302 ล ำปำง เขต 2 บ้ำนอ้อวิทยำ 

2303 ล ำปำง เขต 2 ห้วยขี้นกวิทยำ

2304 ล ำปำง เขต 2 ปำงกุ่มวิทยำ 

2305 ล ำปำง เขต 2 แม่มอกวิทยำ

2306 ล ำปำง เขต 2 นำยำงวิทยำ 

2307 ล ำปำง เขต 3 โรงเรียนอนุบำลแจ้ห่ม

2308 ล ำปำง เขต 3 โรงเรียนอนุบำลวังเหนือ

2309 ล ำปำง เขต 3 โรงเรียนอนุบำลเมืองปำน

2310 ล ำปำง เขต 3 โรงเรียนบ้ำนป่ำเหว

2311 ล ำปำง เขต 3 โรงเรียนบ้ำนหัวทุง่

2312 ล ำปำง เขต 3 โรงเรียนไผ่งำมวิทยำ

2313 ล ำปำง เขต 3 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยำ

2314 ล ำปำง เขต 3 โรงเรียนทุง่ฮ้ัววิทยำ

2315 ล ำปำง เขต 3 โรงเรียนวังทรำยค ำวิทยำ

2316 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนอนุบำลล ำพูน

2317 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนอนุบำลเมืองล ำพูน

2318 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนบ้ำนป่ำซำง

2319 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนบ้ำนร้องเรือ



2320 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนบ้ำนเหล่ำป่ำก๋อย

2321 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนบ้ำนแพะยันต์ดอยแช่

2322 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนต ำบลบ้ำนแป้น

2323 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนบ้ำนศรีย้อย

2324 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนวัดชัยสถำน

2325 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนวัดนครเจดีย์

2326 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนวัดป่ำตึงห้วยยำบ

2327 ล ำพูน เขต 1  โรงเรียนบ้ำนหนองเงือก

2328 ล ำพูน เขต 1 โรงเรียนวัดสันคะยอม

2329 ล ำพูน เขต 2  อนุบำลวังดิน

2330 ล ำพูน เขต 2  บ้ำนสันปูเลย

2331 ล ำพูน เขต 2  บ้ำนดง

2332 ล ำพูน เขต 2  บ้ำนไม้สลี

2333 ล ำพูน เขต 2  บ้ำนม่วงโตน

2334 ล ำพูน เขต 2  บ้ำนต้นผ้ึง

2335 ล ำพูน เขต 2  บ้ำนปวงค ำ(ประชำอุทิศ)

2336 ล ำพูน เขต 2  บ้ำนแม่หว่ำง (รำชฎร์อุปถัมภ)์

2337 ล ำพูน เขต 2  บ้ำนหนองปลำสะวำย

2338 เลย เขต 1 อนุบำลเลย 

2339 เลย เขต 1 อนุบำลเชียงคำน "ปทุมมำสงเครำะห์"

2340 เลย เขต 1 ชุมชนบ้ำนปำกชม 

2341 เลย เขต 1 บ้ำนท่ำล่ี 

2342 เลย เขต 1 ชุมชนบ้ำนนำด้วง 

2343 เลย เขต 1 เมืองเลย 

2344 เลย เขต 1 บ้ำนนำโคก

2345 เลย เขต 1 บ้ำนหนองหญ้ำไซ

2346 เลย เขต 1 บ้ำนสงำว 



2347 เลย เขต 1 บ้ำนธำตุวิทยำ 

2348 เลย เขต 1 บ้ำนเพียซ ำพุวิทยำ 

2349 เลย เขต 1 บ้ำนวังยำว

2350 เลย เขต 1 บ้ำนห้วยม่วง 

2351 เลย เขต 1 ชุมชนบ้ำนท่ำสะอำด

2352 เลย เขต 1 บ้ำนกกดู่ 

2353 เลย เขต 1 ร่มเกล้ำบ้ำนชมเจริญ 

2354 เลย เขต 1 บ้ำนน้ ำพร 

2355 เลย เขต 2 โรงเรียนอนุบำลชุมชนภูกระดึง  

2356 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนวังสะพุง 

2357 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโนนปอแดง 

2358 เลย เขต 2 โรงเรียนชุมนหนองหิน 

2359 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเอรำวัณ

2360 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนนำแก 

2361 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนวังม่วง

2362 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนไร่ศรีอุบล 

2363 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเลยตำดโนนพัฒนำ 

2364 เลย เขต 2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 

2365 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนนำเหมือแอ่ 

2366 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองขำม  

2367 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโคกมน

2368 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ 

2369 เลย เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้ำนผำนกเค้ำ

2370 เลย เขต 2 โรงเรียนบ้ำนวังแท่น

2371 เลย เขต 3 โรงเรียนอนุบำลด่ำนซ้ำย หมู่ ๑

2372 เลย เขต 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ หมู่ ๗

2373 เลย เขต 3 โรงเรียนบ้ำนเหมืองแพร่ 



2374 เลย เขต 3 โรงเรียนบ้ำนท่อน 

2375 เลย เขต 3 โรงเรียนนำเจียง 

2376 เลย เขต 3 โรงเรียนนำแห้ว 

2377 เลย เขต 3 โรงเรียนบ้ำนแก่งเกล้ียง 

2378 เลย เขต 3 โรงเรียนบ้ำนปำงคอม 

2379 เลย เขต 3 โรงเรียนบ้ำนห้วยมุ่น 

2380 เลย เขต 3 โรงเรียนด่ำนซ้ำย 

2381 เลย เขต 3 โรงเรียนบ้ำนห้วยทอง 

2382 ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบำลศรีสะเกษ

2383 ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบำลกันทรำรมย์

2384 ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบำลยำงชุมน้อย

2385 ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบำลโนนคูณ

2386 ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบำลน้ ำเกล้ียง

2387 ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบำลวังหิน

2388 ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบำลพยุห์

2389 ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบำลวัดพระโต

2390 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนโนนเพ็ก

2391 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนหนองมะแซว

2392 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนหนองกุงสนำมชัย

2393 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนหนองหวำย

2394 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนหนองจิกเหล่ำเชือก

2395 ศรีสะเกษ เขต 1 ตะดอบวิทยำ

2396 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนโนนเกด

2397 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนหนองโนวิทยำ

2398 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนหนองครก

2399 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนกุดเมืองอำม (ศิริรำษฎร์สงเครำะห)์

2400 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนคล้อ มิตรภำพที ่226



2401 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนผ้ึง (มธุลีย์ประชำสรรค์)

2402 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนผักแพว (คุรุรำษฎร์รังสฤษฎ)์

2403 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนหนองแวง (โสวรรณีวิทยำคม)

2404 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนดินด ำเหล่ำแสนใต้

2405 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนคูบ

2406 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนดวนใหญ่ ผลีรำษฎร์วัฒนำ)

2407 ศรีสะเกษ เขต 1 บ้ำนหัวัวหนองนำรี

2408 ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบำลอุทุมพรพิสัย   

2409 ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบำลรำษีไศล 

2410 ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบำลห้วยทับทัน 

2411 ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบำลบึงบูรพ์ 

2412 ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบำลเมืองจันทร(บ้ำนเมืองปลำซิว)

2413 ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบำลโพธิศ์รีสุวรรณ 

2414 ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบำลศิลำลำด

2415 ศรีสะเกษ เขต 2 เมืองคง(คงคำวิทยำ) 

2416 ศรีสะเกษ เขต 2 บ้ำนพงสิม

2417 ศรีสะเกษ เขต 2 บ้ำนโก 

2418 ศรีสะเกษ เขต 2 บ้ำนฟ้ำผ่ำ 

2419 ศรีสะเกษ เขต 2 บ้ำนโปร่งสำมัคคี 

2420 ศรีสะเกษ เขต 2 บ้ำนกุงขำม ม.2 ต.กุง อ.ศิลำลำด โทร -   e-mail:

2421 ศรีสะเกษ เขต 2 บ้ำนสร้ำงเรือ  

2422 ศรีสะเกษ เขต 2 บ้ำนเปือยขำม 

2423 ศรีสะเกษ เขต 2 บ้ำนขยูง(ขะยูงศิลป)์ 

2424 ศรีสะเกษ เขต 2 บ้ำนกระเดำอุ่นแสง  

2425 ศรีสะเกษ เขต 2 บ้ำนตำโกน

2426 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.อนุบำลปรำงค์กู่

2427 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.อนุบำลไพรบึง



2428 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนบึงกระโพธิ์

2429 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนตะเคียนบังอีง

2430 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.นิคม 4 (กรมประชำสงเครำะห์)

2431 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนแขว

2432 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนยำงชุมภูมิต ำรวจ

2433 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนต้ิว

2434 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนบัลลังก์

2435 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนทุม่ (อ.ส.พ.ป.3)

2436 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนนำก๊อก

2437 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนระกำ

2438 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.นิคม 3 (กรมประชำสงเครำะห์)

2439 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนปรำสำทเยอ

2440 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนผือ

2441 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.กระต่ำยด่อนวิทยำ

2442 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนห้วยตำมอญ

2443 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนละลม

2444 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนตำเปียง

2445 ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้ำนตำสุด

2446 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนอนุบำลด ำรงรำชำนุสรณ์

2447 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนอนุบำลขุนหำญ(สิ)

2448 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนอนุบำลศรีรัตนะ

2449 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนอนุบำลเบญจลักษ์

2450 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนโพธิก์ระสังข์

2451 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำลำด

2452 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนด่ำน

2453 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนโนนแฝก

2454 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหนองเดียงน้อย โนนใหญ่



2455 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนระหำร

2456 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนขนำ  

2457 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนกุดผักหนำมค ำน้อย

2458 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนบักดอง

2459 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนจอก(ประชำสำมัคคี)

2460 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนเขวำธะนัง

2461 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนโนนเรือค ำบอน

2462 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนรุ่งสมบูรณ์

2463 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนสำมแยกหินกอง

2464 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนทุง่เลน

2465 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนขนุน

2466 ศรีสะเกษ เขต 4 โรงเรียนบ้ำนตำเอก

2467 สกลนคร เขต 1 อนุบำลสกลนคร

2468 สกลนคร เขต 1 อนุบำลเต่ำงอย

2469 สกลนคร เขต 1 อนุบำลกุสุมำลย์

2470 สกลนคร เขต 1 อนุบำลภูพำน

2471 สกลนคร เขต 1 กุดบำกรำษฎร์บ ำรุง

2472 สกลนคร เขต 1 อนุบำลโคกศรีสุพรรณ

2473 สกลนคร เขต 1 อนุบำลโพนนำแก้ว

2474 สกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร(ธำตุนำรำยณ์เจงเวง)

2475 สกลนคร เขต 1 บ้ำนสะพำนสำม

2476 สกลนคร เขต 1 ศรีบุญเรืองวิทยำคำร

2477 สกลนคร เขต 1 บ้ำนนำค ำวิทยำคำร

2478 สกลนคร เขต 1 บ้ำนโคกก่องสหมิตรวิทยำคำร

2479 สกลนคร เขต 1 บ้ำนม่วงไข่ประชำรำษฎร์สงเครำะห์

2480 สกลนคร เขต 1 บ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร

2481 สกลนคร เขต 1 บ้ำนกลำงนำเด่ือ



2482 สกลนคร เขต 1 บ้ำนหนองไผ่

2483 สกลนคร เขต 1 บ้ำนหนองหอย

2484 สกลนคร เขต 2 โรงเรียนอนุบำลสว่ำงแดนดิน 

2485 สกลนคร เขต 2 บ้ำนพังโคน(จ ำปำสำมัคคีวิทยำ) 

2486 สกลนคร เขต 2 อนุบำลพรรณำนิคม

2487 สกลนคร เขต 2 หนองหลวงวิทยำนุกูล

2488 สกลนคร เขต 2 บ้ำนสูงเนินสำมัคคี

2489 สกลนคร เขต 2 อนุบำลเจริญศิลป์

2490 สกลนคร เขต 2 บ้ำนปลวกธำตุโสภำวิทยำ

2491 สกลนคร เขต 2 บ้ำนไฮ่ปลำโหล

2492 สกลนคร เขต 2 บ้ำนทุง่เชือก

2493 สกลนคร เขต 2 บ้ำนทุง่มนธำตุวิทยำ

2494 สกลนคร เขต 2 บ้ำนโคกส ำรำญ

2495 สกลนคร เขต 2 บ้ำนค ำเม็กพัฒนะบ ำรุง

2496 สกลนคร เขต 2 บ้ำนค ำก้ำว

2497 สกลนคร เขต 2 ค ำเจริญวิทยำ

2498 สกลนคร เขต 2 บ้ำนดอนเชียงยืน

2499 สกลนคร เขต 2 บ้ำนง่อนหนองพะเนำว์มิตรภำพที ่๑๒๖

2500 สกลนคร เขต 2 บ้ำนนำสีนวล

2501 สกลนคร เขต 2 บ้ำนผักค ำภู

2502 สกลนคร เขต 2 บ้ำนอูนโคก

2503 สกลนคร เขต 2 บ้ำนกุดนำขำม(เชิดชูวิทยำสำร)

2504 สกลนคร เขต 2 บ้ำนเปือยทำนตะวันพิทยำสรรพ์

2505 สกลนคร เขต 2 บ้ำนไฮหย่อง(ภูเงินประชำนุกูล)

2506 สกลนคร เขต 2 บ้ำนภูตะคำม

2507 สกลนคร เขต 2 บ้ำนดงแสนตอ(ผดุงรำษฏร์วิทยำคำร)

2508 สกลนคร เขต 2 บ้ำนหนองบัว



2509 สกลนคร เขต 2 บ้ำนโนนทรำยค ำ

2510 สกลนคร เขต 3 อนุบำลวำนรนิวำส (รำษฎร์บ ำรุง)

2511 สกลนคร เขต 3 อนุบำลบ้ำนม่วง

2512 สกลนคร เขต 3 บ้ำนอำกำศ

2513 สกลนคร เขต 3 บ้ำนกุดเรือค ำ

2514 สกลนคร เขต 3 บ้ำนดงหม้อทอง

2515 สกลนคร เขต 3 บ้ำนถ้ ำเต่ำ

2516 สกลนคร เขต 3 บ้ำนหนองพอกน้อย

2517 สกลนคร เขต 3 บ้ำนโพนแพง

2518 สกลนคร เขต 3 บ้ำนหนองขุ่นนำค ำ

2519 สกลนคร เขต 3 บ้ำนโพนก่อ

2520 สกลนคร เขต 3 บ้ำนนำจำนกล้วยน้อย

2521 สกลนคร เขต 3 บ้ำนค ำยำง

2522 สกลนคร เขต 3 บ้ำนกุดจำน

2523 สกลนคร เขต 3 บ้ำนหนองตำกวย

2524 สกลนคร เขต 3 บ้ำนบะหว้ำ

2525 สกลนคร เขต 3 บ้ำนยำงค ำ

2526 สกลนคร เขต 3 บ่อแก้วมะไฟมิตรภำพที ่81

2527 สงขลำ เขต 1 อนุบำลสงขลำ  

2528 สงขลำ เขต 1 วิเชียรชม 

2529 สงขลำ เขต 1 บ้ำนม่วงงำม

2530 สงขลำ เขต 1 บ้ำนระโนต (ธัญเจริญ)

2531 สงขลำ เขต 1 ในเมือง  

2532 สงขลำ เขต 1 ชุมชนบ้ำนบ่อประดู่  

2533 สงขลำ เขต 1 วัดกลำง   

2534 สงขลำ เขต 1 รำชประชำนุเครำะห์ 11 

2535 สงขลำ เขต 1 ท่ำบอนมิตรภำพที ่90  



2536 สงขลำ เขต 1 บ้ำนหัวเขำ  

2537 สงขลำ เขต 1 บ้ำนต้นปริง  

2538 สงขลำ เขต 1 วัดมะขำมคลำน  

2539 สงขลำ เขต 1 วัดเปรมศรัทธำ 

2540 สงขลำ เขต 1 บ้ำนแหลมหำด 

2541 สงขลำ เขต 1 โพธำรำม   

2542 สงขลำ เขต 1 บ้ำนดอนขี้เหล็ก 

2543 สงขลำ เขต 2 บ้ำนก ำแพงเพชร

2544 สงขลำ เขต 2 บ้ำนควนเนียง

2545 สงขลำ เขต 2 บ้ำนเขำพระ

2546 สงขลำ เขต 2 บ้ำนคลองหวะ

2547 สงขลำ เขต 2 วัดปรำงแก้ว

2548 สงขลำ เขต 2 วัดเทพชุมนุม

2549 สงขลำ เขต 2 วัดบำงทึง

2550 สงขลำ เขต 2 วัดเขำกลอย

2551 สงขลำ เขต 2 วัดท่ำนำงหอม

2552 สงขลำ เขต 2 บ้ำนคลองปอม

2553 สงขลำ เขต 2 บ้ำนคลองนกกระทุง

2554 สงขลำ เขต 2 วัดหูแร่

2555 สงขลำ เขต 2 วัดเนินพิชัย

2556 สงขลำ เขต 2 บ้ำนหัวบำป

2557 สงขลำ เขต 3 วัดห้วยคู

2558 สงขลำ เขต 3 บ้ำนยำงเกำะ

2559 สงขลำ เขต 3 ชุมชนวัดควนมีด

2560 สงขลำ เขต 3 บ้ำนท่ำโพธิ์

2561 สงขลำ เขต 3 บ้ำนโต้นนท์

2562 สงขลำ เขต 3 บ้ำนถ้ ำตลอด



2563 สงขลำ เขต 3 บ้ำนพรุหวำ

2564 สงขลำ เขต 3 บ้ำนเกำะทำก

2565 สงขลำ เขต 3 บ้ำนเทพำ

2566 สงขลำ เขต 3 บ้ำนล ำชิง

2567 สงขลำ เขต 3 บ้ำนนำทวี

2568 สงขลำ เขต 3 บ้ำนพรุตู

2569 สงขลำ เขต 3 บ้ำนควนขี้แรด

2570 สงขลำ เขต 3 บ้ำนวังใหญ่ปลำยร ำ

2571 สงขลำ เขต 3 บ้ำนบ่อทอง

2572 สงขลำ เขต 3 บ้ำนแพร้ว

2573 สงขลำ เขต 3 บ้ำนสวรรค์

2574 สงขลำ เขต 3 บ้ำนป่ำงำม

2575 สงขลำ เขต 3 ชุมชนนิคมสร้ำงตนเองเทพำ

2576 สงขลำ เขต 3 บ้ำนบำไทย

2577 สงขลำ เขต 3 วัดศรีวิเทศสังฆำรำม

2578 สตูล โรงเรียนอนุบำลสตูล

2579 สตูล โรงเรียนอนุบำลเมืองสตูล

2580 สตูล โรงเรียนอนุบำลควนโดน

2581 สตูล โรงเรียนอนุบำลควนกำหลง

2582 สตูล โรงเรียนอนุบำลมะนัง

2583 สตูล โรงเรียนอนุบำลท่ำแพ

2584 สตูล โรงเรียนอนุบำลละงู

2585 สตูล โรงเรียนอนุบำลทุง่หว้ำ

2586 สตูล โรงเรียนบ้ำนคลองขุด

2587 สตูล โรงเรียนบ้ำนกำลูบี

2588 สตูล โรงเรียนวัดหน้ำเมือง

2589 สตูล โรงเรียนบ้ำนบ่อเจ็ดลูก



2590 สตูล โรงเรียนบ้ำนนำทอน

2591 สตูล โรงเรียนบ้ำนควนโต๊ะเหลง

2592 สตูล โรงเรียนบ้ำนปำกบำรำ

2593 สตูล โรงเรียนบ้ำนวังตง

2594 สตูล โรงเรียนบ้ำนทุง่นุ้ย มิตรภำพที ่49

2595 สมุทรปรำกำร  เขต 1 อนุบำลวัดพิชัยสงครำม 

2596 สมุทรปรำกำร  เขต 1 เอี่ยมสุรีย์ 

2597 สมุทรปรำกำร  เขต 1 วัดสวนส้ม  

2598 สมุทรปรำกำร  เขต 1 อินทรัมพรรย์  02-3944402

2599 สมุทรปรำกำร  เขต 1 วัดรวก 

2600 สมุทรปรำกำร  เขต 1 คลองใหม่  02-3853654

2601 สมุทรปรำกำร  เขต 1 วัดคลองสวน 

2602 สมุทรปรำกำร เขต 2 โรงเรียนวัดบำงโฉลงใน 

2603 สมุทรปรำกำร เขต 2 โรงเรียนอนุบำลชุมชนบำงปอ

2604 สมุทรปรำกำร เขต 2 โรงเรียนอนุบำลเคหะบำงพลี

2605 สมุทรปรำกำร เขต 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 71

2606 สมุทรปรำกำร เขต 2 โรงเรียนวัดลำดหวำย

2607 สมุทรปรำกำร เขต 2 โรงเรียนวัดรำษฎร์บูรณะ

2608 สมุทรปรำกำร เขต 2 โรงเรียนคลองบำงกระบือ

2609 สมุทรสงครำม โรงเรียนอนุบำลสมุทรสงครำม

2610 สมุทรสงครำม โรงเรียนอนุบำลวัดเกำะใหญ่

2611 สมุทรสงครำม โรงเรียนเมืองสมุทรสงครำม

2612 สมุทรสงครำม โรงเรียนวัดลำดเป้ง

2613 สมุทรสงครำม โรงเรียนวัดเขำยี่สำร

2614 สมุทรสงครำม โรงเรียนวัดปำกลัด

2615 สมุทรสงครำม โรงเรียนวัดบำงน้อย

2616 สมุทรสำคร อนุบำลสมุทรสำคร



2617 สมุทรสำคร วัดยกกระบัตร

2618 สมุทรสำคร วัดป้อมวิเชียรโชติกำรำม

2619 สมุทรสำคร อนุบำลบ้ำนแพ้ว

2620 สมุทรสำคร บ้ำนคลองกระทุม่แบน

2621 สมุทรสำคร บ้ำนคลองแค

2622 สมุทรสำคร วัดชีผ้ำขำว

2623 สมุทรสำคร บ้ำนเจริญสุข

2624 สมุทรสำคร บ้ำนสวนหลวง

2625 สมุทรสำคร วัดศรีเมือง

2626 สระแก้ว เขต 1 อนุบำลวัดสระแก้ว

2627 สระแก้ว เขต 1 อนุบำลเมืองสระแก้ว

2628 สระแก้ว เขต 1 อนุบำลเขำฉกรรจ์

2629 สระแก้ว เขต 1 อนุบำลวังน้ ำเย็นมิตรภำพที่179

2630 สระแก้ว เขต 1 อนุบำลวังสมบูรณ์

2631 สระแก้ว เขต 1 อนุบำลคลองหำด

2632 สระแก้ว เขต 1 บ้ำนพระเพลิง

2633 สระแก้ว เขต 1 ชุมชนตำหลังใน

2634 สระแก้ว เขต 1 บ้ำนวังวน

2635 สระแก้ว เขต 1 บ้ำนเขำดิน

2636 สระแก้ว เขต 1 บ้ำนใหม่ถำวร

2637 สระแก้ว เขต 1 บ้ำนภูเงิน

2638 สระแก้ว เขต 1 บ้ำนทุง่พลวง

2639 สระแก้ว เขต 1 บ้ำนด่ำนรำษฎรบ ำรุง

2640 สระแก้ว เขต 1 บ้ำนเขำแหลม

2641 สระแก้ว เขต 1 บ้ำนซับมะนำว

2642 สระแก้ว เขต 1 บ้ำนคลองสิบสำม

2643 สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนอนุบำลศรีวัฒนำวิทยำ



2644 สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนอนุบำลศรีอรัญโญทัย

2645 สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนอนุบำลธรรมศิริวิทยำคำร

2646 สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนอนุบำลตำพระยำ

2647 สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนวัดหนองติม

2648 สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโคคลำน

2649 สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองแอก

2650 สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองแสง

2651 สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนเมืองไผ่

2652 สระแก้ว เขต 2 บ้ำนทดเจริญ

2653 สระแก้ว เขต 2 วัดหนองม่วง

2654 สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้ำนแซร์ออ

2655 สระแก้ว เขต 2 โรงเรียนส. ไทยเสรีอุตสำหกรรม 3

2656 สระบุรี เขต 1 อนุบำลสระบุรี

2657 สระบุรี เขต 1 อนุบำลศำลำแดง

2658 สระบุรี เขต 1 อนุบำลเสำไห้

2659 สระบุรี เขต 1 อนุบำลหนองแซงศีลวุฒำจำรย์

2660 สระบุรี เขต 1 อนุบำลบ้ำนหมอ(พัฒนรำษฎร์)

2661 สระบุรี เขต 1 (พิพัฒน์ดวงรำษฎร์บ ำรุง)

2662 สระบุรี เขต 1 อนุบำลหนองโดน(สนิทประชำกร)

2663 สระบุรี เขต 1 อนุบำลวัดพระพุทธบำท

2664 สระบุรี เขต 1 โรงเรียนหน้ำพระลำน(พิบูลสงเครำะห์)

2665 สระบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดเจ้ำฟ้ำ(ยอดวิทยำนุกูล)

2666 สระบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดโพธิ์(นำควิทยำนุสรณ์)

2667 สระบุรี เขต 1 โรงเรียนธำรเกษม

2668 สระบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดโนนสภำรำม (นำรถ วำจำวุธ อุปถัมภ)์

2669 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลมวกเหล็ก

2670 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลวังม่วง



2671 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลวิหำรแดง

2672 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)

2673 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลทับกวำง

2674 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรรำษฎร์บ ำรุง)

2675 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดป่ำไผ่

2676 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดท่ำมะปรำง

2677 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดห้วยทรำย

2678 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลหนองแค

2679 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดบ้ำนดง

2680 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดสร้ำงบุญ

2681 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดเตำปูน

2682 สระบุรี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองผักหนอก

2683 สิงห์บุรี อนุบำลสิงห์บุรี

2684 สิงห์บุรี อนุบำลเมืองสิงห์บุรี

2685 สิงห์บุรี อนุบำลค่ำยบำงระจัน

2686 สิงห์บุรี อนุบำลบำงระจัน

2687 สิงห์บุรี อนุบำลพรหมบุรี

2688 สิงห์บุรี อนุบำลอินทร์บุรี

2689 สิงห์บุรี วัดโบสถ์

2690 สิงห์บุรี วัดพรหมสำคร

2691 สิงห์บุรี วัดประดับ

2692 สิงห์บุรี เก้ำชั่ง

2693 สิงห์บุรี วัดถอนสมอ

2694 สิงห์บุรี วัดสังฆรำชำวำส

2695 สุโขทัย  เขต 1 อนุบำลสุโขทัย

2696 สุโขทัย  เขต 1 อนุบำลเมืองสุโขทัย

2697 สุโขทัย  เขต 1 อนุบำลกงไกรลำศ



2698 สุโขทัย  เขต 1 อนุบำลคีรีมำศ

2699 สุโขทัย  เขต 1 อนุบำลบ้ำนด่ำนลำนหอย

2700 สุโขทัย  เขต 1 วัดคูหำสุวรรณ(วันครู 2504)

2701 สุโขทัย  เขต 1 บ้ำนตล่ิงชัน

2702 สุโขทัย  เขต 1 วัดมุจลินทำรำม

2703 สุโขทัย  เขต 1 ศรีมหำโพธิ์

2704 สุโขทัย  เขต 1 บ้ำนคลองตะเข้

2705 สุโขทัย  เขต 1 บ้ำนหนองจัง

2706 สุโขทัย  เขต 1 บ้ำนขุนนำวัง

2707 สุโขทัย  เขต 1 บ้ำนยำงเมือง

2708 สุโขทัย เขต 2 อนุบำลศรีส ำโรง

2709 สุโขทัย เขต 2 อนุบำลสวรรคโลก(คุ้งวำรีวิทยำ) 

2710 สุโขทัย เขต 2 อนุบำลศรีนคร(ไทยธัญญำนุกูล)

2711 สุโขทัย เขต 2 อนุบำลศรีสัชนำลัย(บ้ำนหำดสูง)

2712 สุโขทัย เขต 2 อนุบำลทุง่เสล่ียม(บ้ำนเหมืองนำ)

2713 สุโขทัย เขต 2 บ้ำนไร่(ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์)

2714 สุโขทัย เขต 2 บ้ำนหนองกลับ 

2715 สุโขทัย เขต 2 มิตรสัมพันธ(์เพียวอนุสรณ์)

2716 สุโขทัย เขต 2 บ้ำนใหม่โพธิง์ำม 

2717 สุโขทัย เขต 2 โรตำรีสวรรคโลก 1 

2718 สุโขทัย เขต 2 บ้ำนสันติสุข

2719 สุโขทัย เขต 2 บ้ำนหนองยำว

2720 สุโขทัย เขต 2 บ้ำนห้วยตม 

2721 สุโขทัย เขต 2 บ้ำนผำเวียง

2722 สุโขทัย เขต 2 บ้ำนสำมหลัง(ประชำรังสรรค์)

2723 สุโขทัย เขต 2 บ้ำนบึงบอน

2724 สุโขทัย เขต 2 บ้ำนสำรจิตร 



2725 สุโขทัย เขต 2 ไชยะวิทยำ

2726 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนอนุบำลสุพรรณบุรี่

2727 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนอนุบำลวัดป่ำเลไลยก
์

2728 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนอนุบำลศรีประจันต์

2729 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนอนุบำลวัดสวนหงส์

2730 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียน่บ้ำนท่ำเสด็จ

2731 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดสวนแตง

2732 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนคลองชะอม

2733 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

2734 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ

2735 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดตปะโยคำรำม

2736 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดลำนคำ

2737 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดสุวรรณนำคี

2738 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดโพธิศ์รี

2739 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดสังฆจำยเถร

2740 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดแก้ว

2741 สุพรรณบุรี  เขต 1 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่ำ

2742 สุพรรณบุรี เขต 2 อนุบำลพระบรมรำชำนุสรณ์ดอนเจดีย์

2743 สุพรรณบุรี เขต 2 อนุบำลบ้ำนท่ำพระยำจักร

2744 สุพรรณบุรี เขต 2 อนุบำลวัดดงตำล

2745 สุพรรณบุรี เขต 2 วัดจ ำปำ

2746 สุพรรณบุรี เขต 2 บ้ำนเขำชำนหมำก

2747 สุพรรณบุรี เขต 2 วัดไผ่ขำด

2748 สุพรรณบุรี เขต 2 บ้ำนหนองกระทู้

2749 สุพรรณบุรี เขต 2 วัดสระศรีเจริญ

2750 สุพรรณบุรี เขต 2 วัดหนองหลุม

2751 สุพรรณบุรี เขต 2 หรรษำสุจิตต์วิทยำ



2752 สุพรรณบุรี เขต 2 วัดสว่ำงอำรมณ์

2753 สุพรรณบุรี เขต 2 วัดส ำเภำทอง

2754 สุพรรณบุรี เขต 2 บ้ำนบัวขำว

2755 สุพรรณบุรี เขต 2 บ้ำนหนองแขม

2756 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนอนุบำลเดิมบำงนำงบวช

2757 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนอนุบำลด่ำนช้ำง

2758 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนอนุบำลสมเด็จพระวันรัต

2759 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนอนุบำลหนองหญ้ำไซ

2760 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนวัดด่ำนช้ำง

2761 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนบ้ำนหนองกระด่ี

2762 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนบ้ำนหนองอิงพิง

2763 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนวัดหนองทรำย

2764 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนวัดดอนไร่

2765 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนวัดวังกุลำ

2766 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนวัดหนองผักนำก

2767 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนวัดล ำพันบอง

2768 สุพรรณบุรี เขต 3    โรงเรียนบ้ำนพุน้ ำร้อน

2769 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนอนุบำลสุรำษฎร์ธำนี

2770 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนวัดเขำสุวรรณประดิษฐ์

2771 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนวัดกำญจนำรำม

2772 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์

2773 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1  โรงเรียนบ้ำนศรีธนู

2774 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1  โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง

2775 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนวัดรำษฎร์เจริญ

2776 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนน้ ำฉำ

2777 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนวัดนทีคมเขต

2778 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนควนนิมิต



2779 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนไสขำม

2780 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนคลองสุข

2781 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนวัดเขำพระนิ่ม

2782 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโพหวำย

2783 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 1 โรงเรียนวัดสมหวัง

2784 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนหัวสะพำนมิตรภำพที ่217

2785 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 

2786 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนวัดบ้ำนส้อง

2787 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนย่ำนดินแดง

2788 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนวัดสองแพรก

2789 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนจิตประชำรำษฎร์

2790 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนำ

2791 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนควนพัฒนำประชำสรรค์

2792 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 18

2793 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนวัดน้ ำพุ

2794 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนประชำอุทิศ

2795 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนเขำตอก

2796 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนวัดอินทกำรำม

2797 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3  โรงเรียนวัดคลองฉนวน

2798 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนวังหิน

2799 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนวัดบำงก ำยำน

2800 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนคลองปรำบ

2801 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนควนสว่ำงวัฒนำ

2802 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง

2803 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนวัดควนท่ำแร่

2804 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนสำมัคคีอนุสรณ์

2805 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนทับใหม่



2806 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนประตูพลิก

2807 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนส้อง

2808 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนช่องช้ำง

2809 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนส่ีแยกคลองศิลำ

2810 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนบำงรูป

2811 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนพรุแชง

2812 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนโคกมะม่วง

2813 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนวัดอรัญคำมวำรี

2814 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนมหำรำช 2

2815 สุรำษฎร์ธำนี  เขต 3 โรงเรียนบ้ำนควนนิยม

2816 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 วัดรัตนำรำม 

2817 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 วัดสังขประดิษฐ์  

2818 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 วัดชยำรำม  

2819 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 บ้ำนบำงประชำภิบำล  

2820 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 สหกรณ์นิคม  

2821 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 วัดอินทรำวำส  

2822 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 บ้ำนมะเลำะ  

2823 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 ตำขุน  

2824 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 วัดอัมพำรำม 

2825 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 วัดรำษฎร์บ ำรุง

2826 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 วัดพนม  

2827 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 บ้ำนช่องไม้งำม  

2828 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 บ้ำนทุง่เสียน 

2829 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 วัดวิโรจนำรำม  

2830 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 บ้ำนท่ำแซะ  

2831 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 บ้ำนท่ำม่วง  

2832 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 วัดสันติคีรีรมย์  



2833 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 บ้ำนดอนสุวรรณ 

2834 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 บ้ำนอรุโณทัย  

2835 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 บ้ำนศรีพนม  

2836 สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 วัดโกศำวำส  

2837 สุรินทร์ เขต 1 อนุบำลสุรินทร์

2838 สุรินทร์ เขต 1 อนุบำลจอมพระ

2839 สุรินทร์ เขต 1 อนุบำลเขวำสินรินทร์

2840 สุรินทร์ เขต 1 อนุบำลล ำดวน

2841 สุรินทร์ เขต 1 อนุบำลศีขรภูมิ

2842 สุรินทร์ เขต 1 อนุบำลส ำโรงทำบ

2843 สุรินทร์ เขต 1 รำชวิถี

2844 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนต้ังใจ

2845 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนแจรน

2846 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนตะบัล

2847 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนข่ำ

2848 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนสังแก(ส ำโรงทำบ)

2849 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนพะเนำ

2850 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนทุง่รูง

2851 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนเกำะแก้ว

2852 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนตระแสง

2853 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนท่ำสว่ำง

2854 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองเหล็กรำษฎร์วิทยำ

2855 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองคูสะแบะ

2856 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนชุมแสง

2857 สุรินทร์ เขต 1 พรหมประสำทรำษฎร์นุกูล

2858 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนระเวียง

2859 สุรินทร์ เขต 1 เมืองสุรินทร์



2860 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนจอมพระ

2861 สุรินทร์ เขต 1 ศิริรำษฎร์วิทยำ

2862 สุรินทร์ เขต 1 เมืองที

2863 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองฮะ

2864 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนกำเกำะระโยง

2865 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนสะโน(ศีขรภูม3ิ)

2866 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนตะกุย "ค้ ำคุณบ ำรุง"

2867 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนตะมะหนองกระจำน

2868 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนคำละแมะ

2869 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนดู่

2870 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนขำมศึกษำคำร

2871 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองขนำด

2872 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนกำเจำะหนองไผ่

2873 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนโคกพระ

2874 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองเหล็กประชำพัฒน์

2875 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนอ ำปึลสนวน

2876 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนสว่ำงโนนแดง

2877 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนำรุ่ง(ญำณมุนีรำษฎร์สำมัคคี)

2878 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนอำโพน( สหมิตรสงเครำะห์)

2879 สุรินทร์ เขต 1 บึงวิทยำคำร

2880 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนจำรพัต

2881 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนดงมัน

2882 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนตะเคียนกูยวิทยำ

2883 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนพม่ำ

2884 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนโคกลำวหนองเหล็ก

2885 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองเหล็ก

2886 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนตร ำดม



2887 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนศรีรำชำ

2888 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนโคกเกำะ

2889 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนม่วง

2890 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนกันเตรียง

2891 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนกุง

2892 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนกระออม

2893 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนต ำปูง

2894 สุรินทร์ เขต 1 กำรุญวิทยำ

2895 สุรินทร์ เขต 1 ศิริรำษฎร์วิทยำ

2896 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนตรึม (ตรึมวิทยำนุเครำะห)์

2897 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนตรมไพร

2898 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนสวำย (อ.ศีขรภูม)ิ

2899 สุรินทร์ เขต 1 รุ่งรัฐวิทยำ

2900 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองแล้ง

2901 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนขนวน

2902 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองพญำ

2903 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนประทุนอำยอง

2904 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนอนันต์(ชูศรีรำษฎร์สำมัคคี)

2905 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนนำโพธิ์

2906 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนช่ำงปี่

2907 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนดู่โศกโคกสะอำด

2908 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนจบก

2909 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนแกน้อย

2910 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองอีเลิง

2911 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนสังแกหนองคู

2912 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนระเภำว์

2913 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนห้วยโนนเจริญ



2914 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนส้มป่อย

2915 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนพันษี

2916 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนตำงมำง

2917 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนผักไหม

2918 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนกันโจรง

2919 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนดงเค็ง

2920 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนขำมเด่ือรำฎร์สงเครำะห์

2921 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนโคกเมือง

2922 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนประสิทธิธ์นู(ปอเกีย-พลิน อุทิศ 2)

2923 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนโคกล ำดวน

2924 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนขยอง

2925 สุรินทร์ เขต 1 เสกวิทยำคม

2926 สุรินทร์ เขต 1 หมื่นศรีประชำสรรค์

2927 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนเปรียง

2928 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนขอนแก่น

2929 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนบรมสุข

2930 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนตะเคียน (อ.ศีขรภูม)ิ

2931 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองผือโนนแคน

2932 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนสะโน (อ.ส ำโรงทำบ)

2933 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนทวำรไพร

2934 สุรินทร์ เขต 1 ลุ่มระวีวิทยำ

2935 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนไพรษรส ำโรง

2936 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนแกใหญ่

2937 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองดุม

2938 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนบ่อน้ ำใส

2939 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนนำเกำ

2940 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนค้อ



2941 สุรินทร์ เขต 1 อมรินทร์รำษฎร์วิทยำ

2942 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนโคกสนวน

2943 สุรินทร์ เขต 1 ทวีคำมวิทยำ

2944 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนนำท่มหนองผักบุง้

2945 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองบัว

2946 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนตระเปียงเตีย

2947 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองหว้ำ

2948 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนนำตังตระแบก

2949 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนทัพกระบือ

2950 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนภูดินหนองตะครอง

2951 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนทุง่รำม(รำมรุ่งอรชัย)

2952 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนเล้ำข้ำว

2953 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนปรำสำทตรำดมิตรภำพที5่8

2954 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองกุง

2955 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนดู่อำรำง

2956 สุรินทร์ เขต 1 บ้ำนหนองเหล็กรำษฎร์วิทยำ

2957 สุรินทร์ เขต 2 โนนนำรำยณ์วิทยำ

2958 สุรินทร์ เขต 2 บ้ำนน้ ำเขียว

2959 สุรินทร์ เขต 2 บ้ำนซำติ(มงคลวิทยำ)

2960 สุรินทร์ เขต 2 บ้ำนโพนครก

2961 สุรินทร์ เขต 2 บ้ำนแคน(คุรุรำษฎร์ส่งเสริม)

2962 สุรินทร์ เขต 2 บ้ำนลุงปุง

2963 สุรินทร์ เขต 2 บ้ำนตึกชุม

2964 สุรินทร์ เขต 2 บ้ำนดู่นำหนองไผ่

2965 สุรินทร์ เขต 2 บ้ำนท่ำศิลำ

2966 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลชุมพลบุรี 

2967 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลรัตนบุรี



2968 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนม่วงหนองตำด

2969 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนอำพืด

2970 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนกะทะ

2971 สุรินทร์ เขต 2 บ้ำนพิงพวย

2972 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนท่ำตูม(สนิทรำษฏร์วิทยำคม)

2973 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนสนมศึกษำคำร

2974 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนระเวียง (รัตนกิจวิทยำ)

2975 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนดอนแรด (จินดำวิทยำคำร)

2976 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนบะ

2977 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนส ำโรง (โนนฯ)

2978 สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนขี้เหล็กโนนจำน

2979 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนอนุบำลปรำสำทศึกษำคำร

2980 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนเสกกอง

2981 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนขนำดมอญ

2982 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนตำคง

2983 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนบักจรัง

2984 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนโจรก

2985 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนโคกโบสถ์

2986 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนหนองหร่ี

2987 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนหลัก

2988 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนล ำดวนพัฒนำ

2989 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนจบก

2990 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนศำลำ

2991 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนบัวขุนจง

2992 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนเจริญรำษฎร์วิทยำ

2993 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองปรำสำท

2994 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนโชคนำสำม



2995 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนเลิศอรุณ

2996 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนแนงมุด

2997 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนสะเดำ  (อนุบำล - ม.6)

2998 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนรุน   (อนุบำล - ม.6)

2999 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนตรวจ  (อนุบำล - ม.6)

3000 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนพลวง (พรหมบ ำรุงรำษฎร์)

3001 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้ำนแดง

3002 สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนสังขะวิทยำคม

3003 หนองคำย เขต 1 อนุบำลหนองคำย

3004 หนองคำย เขต 1 อนุบำลสังคม

3005 หนองคำย เขต 1 บ้ำนไร่

3006 หนองคำย เขต 1 รำษฎร์นุเครำะห์

3007 หนองคำย เขต 1 บ้ำนวังยำว

3008 หนองคำย เขต 1 บ้ำนหนองหมื่น

3009 หนองคำย เขต 1 บ้ำนเมืองหมีพรหมวิทยำ

3010 หนองคำย เขต 1 สมสนุกดงหนอนบอน

3011 หนองคำย เขต 1 บ้ำนน้ ำทอน

3012 หนองคำย เขต 1 บ้ำนหงศ์ทองสำมขำ

3013 หนองคำย เขต 1 บ้ำนเทำ นำบอน

3014 หนองคำย เขต 1 ร่วมมิตรวิทยำ

3015 หนองคำย เขต 1 สมสะอำดดงมุขวิทยำ

3016 หนองคำย เขต 1 อำโอยำม่ำ 2

3017 หนองคำย เขต 1 ดงเว้นดงเจริญวิทยำ

3018 หนองคำย เขต 1 เหล่ำฝ้ำยผดุงวิทย์

3019 หนองคำย เขต 2 อนุบำลจุมพลโพนพิสัย

3020 หนองคำย เขต 2 อนบำลหนองควำย

3021 หนองคำย เขต 2 เฝ้ำไร่วิทยำ



3022 หนองคำย เขต 2 บ้ำนผือ

3023 หนองคำย เขต 2 บัว

3024 หนองคำย เขต 2 อนุบำลนิคมเปงจำน

3025 หนองคำย เขต 2 บ้ำนนำเพียงใหญ่

3026 หนองคำย เขต 2 บ้ำนแป้น

3027 หนองคำย เขต 2 บ้ำนเชียงอำด

3028 หนองคำย เขต 2 บ้ำนพระบำทนำหงส์

3029 หนองคำย เขต 2 บ้ำนแบง

3030 หนองคำย เขต 2 บ้ำนโพนแพง

3031 หนองคำย เขต 2 บ้ำนจับไม้

3032 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนอนุบำลหนองบัวล ำภู

3033 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนหนองบัววิทยำยน

3034 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยำ

3035 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนโนนสังวิทยำสรรค์

3036 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนนำดี "คุรุรำษฏร์บ ำรุง"

3037 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโคกป่ำกุง

3038 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนห้วยโจด

3039 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโคกกุง

3040 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำกอก

3041 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองบัวเงิน

3042 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองกุงค ำไฮ

3043 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนโคกม่วงประชำสรรค์

3044 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนโนนคูณวิทยำ

3045 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำดรำษฎร์อุปถัมภ์

3046 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนฝำยหินประชำรักษ์

3047 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนห้วยข่ำโนนสมบูรณ์

3048 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนหนองหว้ำวิทยำสรรค์



3049 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนทุง่โปร่งประชำสรรค์

3050 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนยำงหลวงพิทยำคม

3051 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนทรำยมูล

3052 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนทุง่โพธิน์ำอุดม

3053 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนท่ำลำด

3054 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนวังน้ ำขำวชนูปถัมภ์

3055 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหินลับศิลำมงคล

3056 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนดอนยำนำง

3057 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนเสถียร

3058 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนกุดหำนสำมัคคี

3059 หนองบัวล ำภู เขต 1 บ้ำนโนนสูงหนองสวรรค์

3060 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองกุง

3061 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนอุดม

3062 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองปลำขำว

3063 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนตะเคียนทอง

3064 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนหว้ำทอง

3065 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโปร่งแจ้ง

3066 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองทุง่มน

3067 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองคังคำ

3068 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียน

3069 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโสกก้ำนเหลือง

3070 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้ำปล้อง

3071 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนชุมชนนำค ำไฮวิทยำ

3072 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองโกโนนประดู่วิทยำ

3073 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนหนองปิงบุง่บกวิทยำ

3074 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยำ

3075 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนดอนปอวิทยำ



3076 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองแวง

3077 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนบ้ำนถิ่น

3078 หนองบัวล ำภู เขต 1 โรงเรียนหนองกุงจำรย์ผำงวิทยำ

3079 หนองบัวล ำภู เขต 2 โรงเรียนบ้ำนกกค้อกกโพธิ์

3080 หนองบัวล ำภู เขต 2 โรงเรียนบ้ำนขอบเหล็ก

3081 หนองบัวล ำภู เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโนนไหมโนนศิลำ

3082 หนองบัวล ำภู เขต 2 โรงเรียนบ้ำนฝ่ังแดง

3083 หนองบัวล ำภู เขต 2 โรงเรียนบ้ำนนำไร่

3084 หนองบัวล ำภู เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหินต้ังฯ

3085 หนองบัวล ำภู เขต 2 โรงเรียนบ้ำนต่ำงแคน

3086 หนองบัวล ำภู เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโนนเมือง

3087 หนองบัวล ำภู เขต 2 โรงเรียนบ้ำนป่ำแดงงำม

3088 หนองบัวล ำภู เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโคกทุง่น้อย

3089 หนองบัวล ำภู เขต 2 โรงเรียนบ้ำนวังส ำรำญ

3090 อ่ำงทอง โรงเรียนอนุบำลวัดอ่ำงทอง

3091 อ่ำงทอง โรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน

3092 อ่ำงทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธำรำม

3093 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดนำงช ำ

3094 อ่ำงทอง โรงเรียนบ้ำนน้ ำผ้ึง

3095 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดนำงเล่ว

3096 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดเอกรำช

3097 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดเยื้องคงคำรำม

3098 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดท ำนบ

3099 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดจันทร์มณี

3100 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดโพธิเ์กรียบ

3101 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดคลองส ำโรง

3102 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดโบสถ์



3103 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดท่ำสำมัคคี

3104 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดล่ันทม

3105 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดท่ำชุมนุม

3106 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดไชโย

3107 อ่ำงทอง โรงเรียนชุมชนวัดปรำสำท

3108 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดบ้ำนป่ำ

3109 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดถนน

3110 อ่ำงทอง โรงเรียนบ้ำนหนองถ้ ำ

3111 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดหนองยำง

3112 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดแก้วกระจ่ำง

3113 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดสีบัวทอง

3114 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดมะขำม

3115 อ่ำงทอง โรงเรียนประสิทธิวิทยำ

3116 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดหลักแก้ว

3117 อ่ำงทอง โรงเรียนชุมชนวัดท่ำอิฐ

3118 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดสำมประชุม

3119 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดน้ ำอำบ

3120 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดสุวรรณรำชหงษ์

3121 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดทำงพระ

3122 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดง้ิวรำย

3123 อ่ำงทอง โรงเรียนชุมชนวัดพำยทอง

3124 อ่ำงทอง โรงเรียนวัดม่วงคัน

3125 อ ำนำจเจริญ อนุบำลอ ำนำจเจริญ 

3126 อ ำนำจเจริญ เมืองอ ำนำจเจริญ 

3127 อ ำนำจเจริญ อนุบำลชำนุมำน

3128 อ ำนำจเจริญ อนุบำลพนำ (อุดมวิทยำกร) 

3129 อ ำนำจเจริญ อนุบำลหัวตะพำน (รัตนวำรี) 



3130 อ ำนำจเจริญ อนุบำลเสนำงคนิคม 

3131 อ ำนำจเจริญ ชุมชนเปือยหัวดง 

3132 อ ำนำจเจริญ อนุบำลปทุมรำชวงศำ

3133 อ ำนำจเจริญ บ้ำนค ำมะโค้งหนองแฝก

3134 อ ำนำจเจริญ บ้ำนหินเกิ้ง

3135 อ ำนำจเจริญ บ้ำนโคกกลำง

3136 อ ำนำจเจริญ ชุมชนบ้ำนนำไร่ใหญ่

3137 อ ำนำจเจริญ บ้ำนค ำเดือย

3138 อ ำนำจเจริญ คกสวำสด์หนองสองห้องดอนแดง

3139 อ ำนำจเจริญ โคกศรีหนองคลอง

3140 อ ำนำจเจริญ ห้วยไร่หำดทรำยมูล

3141 อ ำนำจเจริญ บ้ำนโนนผักหวำน

3142 อ ำนำจเจริญ บ้ำนหนองแก้ว

3143 อ ำนำจเจริญ บ้ำนหนองไผ่

3144 อ ำนำจเจริญ บ้ำนดอนแดงนำโนน

3145 อ ำนำจเจริญ ม่วงโป้หนองน้ ำขุ่น

3146 อ ำนำจเจริญ  ชุมชนโคกสำรวิทยำ

3147 อ ำนำจเจริญ ชุมชนไร่สีสุก

3148 อ ำนำจเจริญ บ้ำนจำนลำน

3149 อ ำนำจเจริญ เหล่ำพรวนป่ำกุงโนนสวำง

3150 อ ำนำจเจริญ เค็งใหญ่หนองงูเหลือม อ.หัวตะพำน จ.อ ำนำจเจริญ

3151 อุดรธำนี เขต  2 อนุบำลโนนสะอำด 

3152 อุดรธำนี เขต  2 อนุบำลประจักษ์ศิลปำคม  

3153 อุดรธำนี เขต  2 อนุบำลกุมภวำปี  

3154 อุดรธำนี เขต  2 อนุบำลศรีธำตุ  

3155 อุดรธำนี เขต  2 อนุบำลหนองแสง  

3156 อุดรธำนี เขต  2 อนุบำลวังสำมหมอ อ.วังสำมหมอ 



3157 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนหนองหญ้ำไซ   

3158 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนปะโค 

3159 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนหนองกุงทับม้ำ 

3160 อุดรธำนี เขต  2 ชุมชนวัดป่ำทรงธรรม  

3161 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนกอก  อ.ศรีธำตุ 

3162 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนนำนกชุมนำชุมพร  

3163 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนโนนอ ำนวย  

3164 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนหมำกบ้ำเหล่ำเชียงสม 

3165 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนค ำบอนประชำสรรค์

3166 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนโนนสมบูรณ์  

3167 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนนำยูง  

3168 อุดรธำนี เขต  2 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์  

3169 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนสงเปลือยดงสำมสิบ 

3170 อุดรธำนี เขต  2 บ้ำนห้วยแสงอรุณวิทยำ 

3171 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนอนุบำลหนองหำนวิทยำยน

3172 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนอนุบำลศรีสุทโธ

3173 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนอนุบำลอนุบำลทุง่ฝน

3174 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนอนุบำลไชยวำน

3175 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนอนุบำลพิบูลย์รักษ์

3176 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนอนุบำลกู่แก้ว

3177 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนเชียงงำม

3178 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนหนองบัว

3179 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนหนองกอบง

3180 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนจันทน์

3181 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนหนองหลัก

3182 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่พิทยำคม อ.หนองหำน  จ.อุดรธำนี

3183 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนเชียง (ประชำเชียงเชิด) อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี



3184 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนง้ิวมีชัย

3185 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนหนองลำด

3186 อุดรธำนี เขต  3 บ้ำนวังคำงฮูง

3187 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนหนองหำน (วันครู 2502)

3188 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนพัฒนำศรีผดุงอุดมวิทย์

3189 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนชุมชนค ำตำนำหนองกุง

3190 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนนำชุมแสง

3191 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนนำยม

3192 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนต้องหนองสระปลำ

3193 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนผักตบประชำนุกูล

3194 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนป่ำก้ำว

3195 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนดงแสนสุข

3196 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนตูม

3197 อุดรธำนี เขต  3 โรงเรียนบ้ำนพังงู

3198 อุดรธำนี เขต  4 อนุบำลบ้ำนผือพิทยำภูมิ

3199 อุดรธำนี เขต  4 อนุบำลบ้ำนเพียมิตรภำพที ่138

3200 อุดรธำนี เขต  4 อนุบำลบ้ำนก้องวิทยำ

3201 อุดรธำนี เขต  4 น้ ำโสมประชำสรรค์

3202 อุดรธำนี เขต  4 บ้ำนเม็ก

3203 อุดรธำนี เขต  4 นิคมสร้ำงตนเองห้วยหลวง

3204 อุดรธำนี เขต  4 กลำงใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

3205 อุดรธำนี เขต  4 บ้ำนทุง่ทอง   

3206 อุดรธำนี เขต  4 บ้ำนหลุมข้ำว

3207 อุดรธำนี เขต  4 บ้ำนห้วยเชียงหนองอีเบ้ำ

3208 อุดรธำนี เขต  4 บ้ำนนำตูม

3209 อุดรธำนี เขต  4 บ้ำนดงหวำย

3210 อุดรธำนี เขต  4 บ้ำนหันเทำผักกำดย่ำ



3211 อุดรธำนี เขต  4 ชุมชนบ้ำนสร้ำงแป้น

3212 อุดรธำนี เขต  4 บ้ำนสร้ำงก่อ

3213 อุดรธำนี เขต  4 ชุมพลนำคลัง

3214 อุดรธำนี เขต 1 อนุบำลอุดรธำนี

3215 อุดรธำนี เขต 1 อนุบำลเพ็ญประชำนุกูล

3216 อุดรธำนี เขต 1 อนุบำลสร้ำงคอม

3217 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนหมำกแข้ง

3218 อุดรธำนี เขต 1 สุมเส้ำวิทยำ

3219 อุดรธำนี เขต 1 ชุมชนบ้ำนธำตุ

3220 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนเล่ิอม

3221 อุดรธำนี เขต 1 ผ่ำนศึกสงเครำะห์

3222 อุดรธำนี เขต 1 นิคมสร้ำงตนเองเซียงพิณ 3

3223 อุดรธำนี เขต 1 หนองไฮวิทยำ

3224 อุดรธำนี เขต 1 ประชำสำมัคคี 

3225 อุดรธำนี เขต 1 ชุมชนโนนสูง

3226 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนชำด

3227 อุดรธำนี เขต 1 รัฐประชำ 509

3228 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนเล่ียมพิลึก

3229 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนนำสมบูรณ์

3230 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนนำคลอง

3231 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนโคกก่องหนองแวงยำว

3232 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนหม้อ

3233 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนจอมศรี

3234 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนหนองบัวเงิน

3235 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนโคกกลำง

3236 อุดรธำนี เขต 1 บ้ำนเตำไห

3237 อุตรดิตถ์ เขต 1 อนุบำลอุตรดิตถ์



3238 อุตรดิตถ์ เขต 1 ชุมชนเมืองปำกฝำง

3239 อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้ำนวังดิน

3240 อุตรดิตถ์ เขต 1 สวนหลวงสำธิตฯ

3241 อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้ำนในเมือง

3242 อุตรดิตถ์ เขต 1 นำอินวิทยำคม

3243 อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้ำนนำยำง

3244 อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้ำนนำอิซำง

3245 อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้ำนช ำสอง

3246 อุตรดิตถ์ เขต 1 วัดพญำปันแดน

3247 อุตรดิตถ์ เขต 1 อนุบำลไทยรัฐวิทยำ ๕

3248 อุตรดิตถ์ เขต 1 อนุบำลชุมชนหัวดง

3249 อุตรดิตถ์ เขต 1 ชุมชนวัดบรมธำตุ

3250 อุตรดิตถ์ เขต 1 วัดดงสระแก้ว

3251 อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้ำนเหล่ำ

3252 อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้ำนวังแดง(สหจิตฯ)

3253 อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้ำนน้ ำพีม้ิตรภำพที ่๒๑๔

3254 อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้ำนร้องลึก

3255 อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้ำนปำงวุน้

3256 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลท่ำปลำ (ชุมชนร่วมจิต)

3257 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนชุมชนไกรลำสวิทยำคม

3258 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลฟำกท่ำ (วัดวังขวัญฯ)

3259 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนโคก

3260 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนท่ำปลำอนุสรณ์ 1

3261 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนนำบัว

3262 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนนิคมฯสงเครำะห์3

3263 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนนำแซง

3264 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนม่วง



3265 อุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเด่นเหล็ก

3266 อุทัยธำนี เขต 1 อนุบำลเมืองอุทัยธำนี

3267 อุทัยธำนี เขต 1 อนุบำลวัดหนองเต่ำ

3268 อุทัยธำนี เขต 1 อนุบำลหนองขำหย่ำง

3269 อุทัยธำนี เขต 1 อนุบำลทัพทัน

3270 อุทัยธำนี เขต 1 อนุบำลสว่ำงอำรมณ์

3271 อุทัยธำนี เขต 1 บ้ำนวังเกษตร

3272 อุทัยธำนี เขต 1 บ้ำนหนองขุย

3273 อุทัยธำนี เขต 1 บ้ำนเกำะเทโพ

3274 อุทัยธำนี เขต 1 บ้ำนหลุ่มเข้ำ มิตรภำพที ่117

3275 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลวัดหนองขุนชำติ

3276 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนไร่

3277 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลห้วยคต

3278 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนอนุบำลลำนสัก

3279 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนทัพหมัน

3280 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนโกรกลึก

3281 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเขำวง

3282 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหูช้ำง

3283 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุง่นำ

3284 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนสมอทอง

3285 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนเพชรน้ ำผ้ึง

3286 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนหนองจิกยำว

3287 อุทัยธำนี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนเจ้ำวัด

3288 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนอนุบำลอุบลรำชธำนี

3289 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนปทุมวิทยำกร  

3290 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญรำษฎร์) 

3291 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนม่วงสำมสิบ(อ ำนวยปัญญำ) 



3292 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนเหส่ำเสือโก๊ก 

3293 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้ำนดงบัง) 

3294 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนอุบลวิทยำคม

3295 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนำรำม 

3296 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนวังพระวังไฮ 

3297 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำง 

3298 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองแสงหนองเม็ก 

3299 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโพนแพง

3300 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนป่ำข่ำ

3301 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนขำมป้อม 

3302 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนไพบูลย์ 

3303 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนแคน(ประชำสำมัคคี) 

3304 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนผำสุกหนองซองแมว 

3305 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำ 

3306 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนท่ำเมือง 

3307 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนขำมโหญ่ 

3308 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหัวค ำ 

3309 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนปลำดุก 

3310 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนเมืองอุบล

3311 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองหล่มหนองเหล่ำ 

3312 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนดงยำง 

3313 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนหนองไข่นก

3314 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนแสงน้อย

3315 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนโนนรัง

3316 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนยำงกะเดำ

3317 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนกอก

3318 อุบลรำชธำนี เขต 1 โรงเรียนบ้ำนด้ำมพร้ำ



3319 อุบลรำชธำนี เขต 2 อนุบำลบ้ำนเหนือเขมรำฐ

3320 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนโพธิไ์ทร

3321 อุบลรำชธำนี เขต 2 ตระกำรพืชผล

3322 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนพังเคน

3323 อุบลรำชธำนี เขต 2 บุญจิรำธร

3324 อุบลรำชธำนี เขต 2 เขมรำฐ

3325 อุบลรำชธำนี เขต 2 ชุมชนบ้ำนสะพือ

3326 อุบลรำชธำนี เขต 2 ชุมชนบ้ำนข้ำวปุน้ (ศำสนำนเครำะห์)

3327 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนแก้งลิงโคกสว่ำง

3328 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนบก

3329 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนนำนำงวำน

3330 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนดอนใหญ่

3331 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนทม

3332 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนนำนวน

3333 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนนำตำลใต้

3334 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนโสกชัน

3335 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนขำมเปีย้

3336 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนบกหนองทันน้ ำ

3337 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนนำตำลเหนือ

3338 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนนำหว้ำเหนือ

3339 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนนำพิน

3340 อุบลรำชธำนี เขต 2 บ้ำนกุศกร

3341 อุบลรำชธำนี เขต 3  อนุบำลพิบูลมังสำหำร(วิภำคย์วิทยำคำร)

3342 อุบลรำชธำนี เขต 3 อนุบำลศรีเมืองใหม่

3343 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนนำห้วยแคน

3344 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนด่ำน

3345 อุบลรำชธำนี เขต 3 ไทยรัฐวิทยำ 87



3346 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนอ่ำงหิน(เพียรพิทยำคำร)

3347 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนโชคอ ำนวย

3348 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนโนนหนองบัว

3349 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนหนองขุ่น

3350 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนเอือดใหญ่

3351 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนนำคำย

3352 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนตุงลุง

3353 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนสุวรรณวำรี

3354 อุบลรำชธำนี เขต 3 องค์อุตสำหกรรมป่ำไม้ 17

3355 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนนำแก

3356 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนสะพือใต้

3357 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนแก่งยำง

3358 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนดอนโพธิ์

3359 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนค ำหมำไน-ร่องเข

3360 อุบลรำชธำนี เขต 3 ชุมชนบ้ำนเชียงแก้ว

3361 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนจิกเทิง(วินัยสำรประชำนุกูล)

3362 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนนำคอ

3363 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนชำด

3364 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนสร้ำงถ่อ

3365 อุบลรำชธำนี เขต 3 เพียงหลวง 12 (ท่ำล้ง)

3366 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนบะไห

3367 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนเวินบึก

3368 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนโนนจิก

3369 อุบลรำชธำนี เขต 3 นิคมสร้ำงตนเอง 6

3370 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนทรำยมูล

3371 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนโพธิศ์รี

3372 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนนกเต็น



3373 อุบลรำชธำนี เขต 3 ชุมชนบ้ำนดอนจิก(จรรยำรำษฎร์)

3374 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนแก่งดูกใส

3375 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนชำดฮี

3376 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนสร้ำงแก้ว

3377 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนห้วยหมำก

3378 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนนำเลิน

3379 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนค ำหว้ำ

3380 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนส ำโรง

3381 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนหนองกุง

3382 อุบลรำชธำนี เขต 3 ชุมชนบ้ำนวังสะแบง

3383 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนหนองแสงวังอ่ำง

3384 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนค ำก้อม

3385 อุบลรำชธำนี เขต 3 นิคมสร้ำงตนเอง 2 

3386 อุบลรำชธำนี เขต 3 บ้ำนหนองเม็ก

3387 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนอนุบำลวำรินช ำรำบ   (ก่อวิทยำคำร)

3388 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนอนุบำลสว่ำงวีระวงศ์

3389 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนนำจำน

3390 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนโนนแดง

3391 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3)

3392 อุบลรำชธำนี เขต 4 บ้ำนหนองกินเพล

3393 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหว้ำนแกเจริญ

3394 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนคูเมือง   (อ่อนอนุเครำะห์)

3395 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนโนนบอน   (ค ำหล้ำประชำนุเครำะห์)

3396 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนถ่อน

3397 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนบุง่หวำย

3398 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหนองแปน



3399 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหนองคู  (โสภณประชำนุกูล)

3400 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนค ำหมำกอ่อน

3401 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนธำตุ

3402 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนหนองจิกนำเรือง

3403 อุบลรำชธำนี เขต 4 รงเรียนบ้ำนยำงวังกำฮุง

3404 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนบัววัด

3405 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนค ำข่ำ

3406 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนโนนสมบูรณ์

3407 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนทุง่เพียง

3408 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนบัวท่ำ

3409 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนวัดบ้ำนค้อหวำง

3410 อุบลรำชธำนี เขต 4 โรงเรียนบ้ำนทรำยทอง

3411 อุบลรำชธำนี เขต 4 บ้ำนหนองสองห้อง

3412 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนโนนหล่ี

3413 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนนำประดู่

3414 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนเปือย

3415 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนโนนคูณแสนสุข

3416 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนทุง่ช้ำง

3417 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนทุง่เทิง

3418 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนโนนจิก

3419 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนชุมชนบ้ำนนำโพธิ์

3420 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนนำสำมัคคี

3421 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนหนองแสง

3422 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนเวตวันวิทยำ

3423 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนบัวงำม

3424 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนแขมเจริญ



3425 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย

3426 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนบก

3427 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำง

3428 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนชุมชนบ้ำนบุเปือย

3429 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนโคกน้อย

3430 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนท่ำก่อ

3431 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนโนนสว่ำงวังเสือ

3432 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนบ้ำนเบ็ญจ์โนนดู่

3433 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนนำจะหลวย (กรป.กลำงอุปถัมป)์

3434 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนน้ ำยืน

3435 อุบลรำชธำนี เขต 5 โรงเรียนอนุบำลบุณฑริก

3436 อุบลรำชธำนี เขต 5 25. โรงเรียนบ้ำนน้ ำขุ่น

3437 อุบลรำชธำนี เขต 5 26. โรงเรียนอนุบำลนำคสมุทรเดชอุดม


