รำยชื่อโรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
จัดซือ้ หนังสือพระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

โรงเรียน
บ้านเหนือคลอง
บ้านห้วยน้าขาว
บ้านศาลาพระม่วง
บ้านหนองกก
บ้านแหลมตง
บ้านสังกาอู้
บ้านคลองประสงค์
บ้านเกาะฮั่ง
บ้านเกาะปอ
บ้านคลองเตาะ
บ้านเกาะศรีบอยา
บ้านติงไหร
พระราชทานบ้านเกาะพีพี
บ้านโละใหญ่
บ้านคลองหิน
บ้านเจ๊ะหลี
บ้านเกาะปู
บ้านหลังสอด
บ้านทุ่งหยีเพ็ง
บ้านทุ่งวิทยพัฒน์
บ้านเกาะจ้า
บ้านเกาะกลาง
บ้านคลองก้า
วัดเกาะลันตา
บ้านคลองนิน
บ้านคลองโตนด
บ้านพระแอะ
ชุมชนบ้านศาลาด่าน
วัดเวตวันธรรมาวาส
บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
บางบัว (เพ่งตังตรงจิตรวิทยาคาร)
ราชวินิตประถมบางแค

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

โรงเรียน
วัดนาคปรก
วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
บ้านองหลุ
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
บ้านบนเขาแก่งเรียง
บ้านไทรทอง
อนุบาลศรีสวัสดิ์
บ้านท่ามะกา
บ้านรางกระต่ายพิริยะประชาวิทยาคาร
วัดทุ่งสมอ
อนุบาลห้วยกระเจา
บ้านป่าไม้สะพานลาว
หลุงกัง
บ้านหนองขอน
บ้านจันเดย์
บ้านวังด้ง
บ้านชุมนุมพระ
บ้านหนองนกแก้ว
ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
นามลวิทยาคาร
ค้าคาราษฎร์บ้ารุง
กุดคลองวิทยาคาร
จินดาสินธวานนท์
บ้านหาดทรายมูล
ชุนชนบ้านป่าแดง
ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
สมสะอาดพิทยาสรรพ์
สมเด็จประชานุเคราะห์
สงเปลือยวิทยายน
หนองห้างฉวีวิทย์
อ่างทองพัฒนา
บ้านเกาะรากเสียด
บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
บ้านบึงพิไกร

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนบุรี เขต 2
กาญจนบุรี เขต 2
กาญจนบุรี เขต 2
กาญจนบุรี เขต 2
กาญจนบุรี เขต 3
กาญจนบุรี เขต 3
กาญจนบุรี เขต 3
กาญจนบุรี เขต 3
กาญจนบุรี เขต 4
กาญจนบุรี เขต 4
กาญจนบุรี เขต 4
กาญจนบุรี เขต 4
กาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์ เขต 2
กาฬสินธุ์ เขต 2
กาฬสินธุ์ เขต 2
กาฬสินธุ์ เขต 2
กาฬสินธุ์ เขต 3
กาฬสินธุ์ เขต 3
กาฬสินธุ์ เขต 3
กาฬสินธุ์ เขต 3
ก้าแพงเพชร เขต 1
ก้าแพงเพชร เขต 1
ก้าแพงเพชร เขต 1
ก้าแพงเพชร เขต 1

ที่
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

โรงเรียน
บ้านอุดมทรัพย์
บ้านมอเจริญ
บ้านหัวรัง
บ้านท่าข้ามสามัคคี
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
บ้านนาฝากนาโพธิ์
บ้านหนองคลอง
บ้านหนองตูมหนองงูเหลือม
บ้านวังเวินกุดหล่ม
หนองตอกเกียหัวนาประชาสรรค์
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
บ้านวังผือขามป้อม
บ้านกุดหว้า
บ้านศุภชัย
บ้านโนนสะอาด (ห้วยตะกั่ววิทยา)
บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
ชุมชนบ้านแวงใหญ่
ไตรมิตรวิทยา
บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
น้าพอง
อนุบาลเขาสวนกวาง
บ้านพระบาทท่าเรือ
ชุนชนกระนวน
บ้านโนนทอง
บ้านหนองหอย
หนองขามวิทยาคาร
อนุบาลภูเวียง
บ้านแก้ว
วัดดอนตาล
วัดจันทราราม
วัดเกาะตะเคียน
วัดบางชัน
วัดเกาะจิก
บ้านตรอกนอง
บ้านทรัพย์เจริญ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ก้าแพงเพชร เขต 2
ก้าแพงเพชร เขต 2
ก้าแพงเพชร เขต 2
ก้าแพงเพชร เขต 2
ขอนแก่น เขต 1
ขอนแก่น เขต 1
ขอนแก่น เขต 1
ขอนแก่น เขต 1
ขอนแก่น เขต 2
ขอนแก่น เขต 2
ขอนแก่น เขต 2
ขอนแก่น เขต 2
ขอนแก่น เขต 3
ขอนแก่น เขต 3
ขอนแก่น เขต 3
ขอนแก่น เขต 3
ขอนแก่น เขต 3
ขอนแก่น เขต 3
ขอนแก่น เขต 3
ขอนแก่น เขต 4
ขอนแก่น เขต 4
ขอนแก่น เขต 4
ขอนแก่น เขต 4
ขอนแก่น เขต 5
ขอนแก่น เขต 5
ขอนแก่น เขต 5
ขอนแก่น เขต 5
จันทบุรี เขต 1
จันทบุรี เขต 1
จันทบุรี เขต 1
จันทบุรี เขต 1
จันทบุรี เขต 2
จันทบุรี เขต 2
จันทบุรี เขต 2
จันทบุรี เขต 2

ที่
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

โรงเรียน
พลิว
วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์)
วัดนครเนื่องเขต
วัดคลอง 18
บ้านท่าข้าม ตังตรงจิต 10
วัดศรีมงคล
วัดบางกระเจ็ด
ตลาดบางบ่อ
บ้านหินแร่
บ้านเขาหินซ้อน
วัดเตาปูน
บ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
อนุบาลบ้านบึง (อ้านาจคุณูปถัมภ์)
อนุบาลหนองใหญ่
ชุมชนวัดหนองต้าลึง
บ้านเนินทุ่ง
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
บ้านหนองเกตุ
วัดหนองเกตุน้อย
บ้านเนินพลับหวาน
อนุบาลบ้านบางพระ (ฉ่งนาวิกอนุสรณ์)
บ้านอ้าเภอ
บ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์)
วัดก้าแพง
วัดโบสถ์ราษฎร์บ้ารุง
วัดหนองตาตน
สุนทรวัฒนา
อนุบาลชัยภูมิ
ชุมชนหนองบัวแดง
บ้านเจาทอง
สามสวนวิทยา
บ้านเก่าวิทยานุกูล
บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
บ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์)
บ้านโป่งนกพิทยา

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จันทบุรี เขต 2
จันทบุรี เขต 2
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ฉะเชิงเทรา เขต 2
ฉะเชิงเทรา เขต 2
ฉะเชิงเทรา เขต 2
ฉะเชิงเทรา เขต 2
ชลบุรี เขต 1
ชลบุรี เขต 1
ชลบุรี เขต 1
ชลบุรี เขต 1
ชลบุรี เขต 2
ชลบุรี เขต 2
ชลบุรี เขต 2
ชลบุรี เขต 2
ชลบุรี เขต 3
ชลบุรี เขต 3
ชลบุรี เขต 3
ชลบุรี เขต 3
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิ เขต 2
ชัยภูมิ เขต 2
ชัยภูมิ เขต 2
ชัยภูมิ เขต 2
ชัยภูมิ เขต 3

ที่
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

โรงเรียน
บ้านโนนมะกอกงาม
จัตุรัสวิทยานุกูล
บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บ้ารุง)
ชุมชนมาบอ้ามฤต
บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
บ้านตาหงษ์
วัดดอนรวบ
บ้านแพรกแห้ง
วัดสว่างมนัส
วัดประสาทนิกร
บ้านพังเหา
บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
บ้านโป่งน้าร้อน
บ้านห้วยขม
บ้านหัวดอย
บ้านปางขอน
บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
ป่างิววิทยา
บ้านวารี
บ้านวังวิทยา
ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)
ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4)
ตชด.บ้ารุงที่ 87
ตชด.ศรีสมวงศ์
บ้านห้วยอืน
บ้านสันติสุข
บ้านสันทราย
อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
บ้านท่าขามสาขาสมถวิลจินตมัยห้วยแห้ง
ปางหัดสหศาสตร์
บ้านรักแผ่นดิน
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
ท่าศาลา
วัดทรายมูลรัตนศึกษา

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชัยภูมิ เขต 3
ชัยภูมิ เขต 3
ชัยภูมิ เขต 3
ชุมพร เขต 1
ชุมพร เขต 1
ชุมพร เขต 1
ชุมพร เขต 1
ชุมพร เขต 2
ชุมพร เขต 2
ชุมพร เขต 2
ชุมพร เขต 2
เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 2
เชียงราย เขต 2
เชียงราย เขต 2
เชียงราย เขต 2
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 4
เชียงราย เขต 4
เชียงราย เขต 4
เชียงราย เขต 4
เชียงราย เขต 4
เชียงใหม่ เขต 1
เชียงใหม่ เขต 1

ที่
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

โรงเรียน
บ้านปางแดง
หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ตชด.รัปปาปอร์ต
บ้านแม่สา
บ้านแม่ปัง
บ้านโป่งแยงใน
วัดงิวเฒ่า
ชุมชนวัดศรีดงเย็น
บ้านป่าก๊อ
บ้านเปียงหลวง
บ้านแม่ข่า
สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
บ้านทุ่งหลวง
พัฒนาต้นน้าที่ 5 ขุนวาง
บ้านสามหลัง
วัดทุ่งศาลา
บ้านห่างหลวง
ชุมชนท่าข้าม
บ้านบ่อหลวง
ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
บ้ายห้วยปูลิง
บ้านขุนกลาง
บ้านสบเตี๊ยะ
บ้านหาดนาค
บ้านห้วยทราย
บ้านนายายหม่อม
วัดปากกรน
ไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง)
บ้านย่ายตาขาว
บ้านแหลม
หาดทรายทอง
บ้านบาดูปูเด๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
บ้านเกาะลิบง
บ้านเกาะมุกต์
บ้านบาตูปูเต๊ะ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1
เชียงใหม่ เขต 1
เชียงใหม่ เขต 2
เชียงใหม่ เขต 2
เชียงใหม่ เขต 2
เชียงใหม่ เขต 2
เชียงใหม่ เขต 2
เชียงใหม่ เขต 3
เชียงใหม่ เขต 3
เชียงใหม่ เขต 3
เชียงใหม่ เขต 3
เชียงใหม่ เขต 4
เชียงใหม่ เขต 4
เชียงใหม่ เขต 4
เชียงใหม่ เขต 4
เชียงใหม่ เขต 4
เชียงใหม่ เขต 5
เชียงใหม่ เขต 5
เชียงใหม่ เขต 5
เชียงใหม่ เขต 5
เชียงใหม่ เขต 5
เชียงใหม่ เขต 6
เชียงใหม่ เขต 6
เชียงใหม่ เขต 6
เชียงใหม่ เขต 6
ตรัง เขต 1
ตรัง เขต 1
ตรัง เขต 1
ตรัง เขต 1
ตรัง เขต 2
ตรัง เขต 2
ตรัง เขต 2
ตรัง เขต 2
ตรัง เขต 2
ตรัง เขต 2

ที่
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

โรงเรียน
บ้านวังล้า
หาดปากเมง
ห้วยนาง (วันครู 2501)
วัดเจริญร่มเมือง
อนุบาลวัดคลองใหญ่
คลองขวาง
วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บ้ารุง)
ชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์)
บ้านอ่าวพร้าว
บ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์)
วัดวัชคามคชทวีป
อนุบาลเกาะช้าง
บ้านปางเป้า
บ้านคลองเจ้า
อนุบาลเกาะกูด
วัดสลักเพชร
บ้านคลองพร้าว
อนุบาลตาก
บ้านตากประถมวิทยา
บ้านป่ายางตะวันตก
หนองเสือพิทยาคม
บ้านแม่ระเมิง
บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
บ้านพะเด๊ะ
บ้านสามหมื่น
ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
บ้านแม่วะหลวง
บ้านแม่อมกิ
บ้านกล้อทอ
บ้านนุเซะโปล้
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล
บ้านแม่จวาง
บ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ
บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาเบ๊าะโบ๊ะโกร)
บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาทีเสาะคี)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตรัง เขต 2
ตรัง เขต 2
ตรัง เขต 2
ตรัง เขต 2
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตราด
ตาก เขต 1
ตาก เขต 1
ตาก เขต 1
ตาก เขต 1
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2

ที่
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

โรงเรียน
บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาโบ๊ะซูล)ู่
บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาทีโบ๊ะคี)
บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาบอโบ๊ะคี)
บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาเคลอะเดคี)
บ้านแม่สลิดหลวง (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย)
บ้านสามหมื่น (ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน)
ชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาทีชอแม)
บ้านแม่วะหลวง (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาอมกอทะ)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาปอเคลอะเด)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู)
บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ)
บ้านกล้อทอ (ห้องเรียนสาขาทีจอชี)
บ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขาทิโพจิ)
บ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขานุโพ)
บ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขาซอแหมะโกร)
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ)
บ้านเจดีย์โค๊ะ
บ้านขะเนจือ
แม่สอด
ชุมชนบ้านพบพระ
ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
วัดบ้านพริก
วัดเข็มทอง
บ้านโคกสว่าง
วัดสันตยาราม

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
ตาก เขต 2
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก

ที่
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

โรงเรียน
วัดเกาะกระชาย
วัดสมบูรณ์สามัคคี
บ้านเขาส่องกล้อง
วัดโคกล้าดวน
วัดวังปลาจีด
วัดเอี่ยมประดิษฐ์
วัดธรรมปัญญา
วัดสุตธรรมาราม
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
วัดหนองเตยตังตรงจิตร 8
วัดพราหมณี
วัดท่าด่าน
วัดท่าชัย
วัดวังยายฉิม
วัดหุบเมย
บ้านคลอง 14
บ้านหนองกันเกรา
วัดพลอยกระจ่างศรี
วัดบ่อน้าจืด
วัดทัพหลวง
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ้ารุง)
วัดดอนยายหอม
วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
พระต้าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วัดประชานาถ
วัดบึงลวดสวาย
ศรีโพนทองวิทยา
บ้านม่วง
บ้านดอนแดงเจริญทอง
บ้านนาคอกควาย
อุเทนวิทยาคาร
บ้านนาหว้า
บ้านค้อ
บ้านนาชุมใหม่นิรมิต

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครปฐม เขต 1
นครปฐม เขต 1
นครปฐม เขต 1
นครปฐม เขต 1
นครปฐม เขต 2
นครปฐม เขต 2
นครปฐม เขต 2
นครปฐม เขต 2
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 2
นครพนม เขต 2
นครพนม เขต 2
นครพนม เขต 2

ที่
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

โรงเรียน
อ่างหนองแหนประชาสามัคคี
บ้านพะเนา
บ้านหนองตาคง
บ้านเสลาถั่วแปบ
จักราชราษฎร์สามัคคี
บ้านหนองหัวแรด
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ชุมชนวัดรวง
บ้านตะกุดโนนระเวียง
วัดพรหมราช
วัดโพธิ์นิมิตร
บ้านล้านางแก้ว
หนองแวงพิทยาคม
นิยมมิตรวิทยาคาร
บ้านหนองคุ้มวิทยา
อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ด่านขุนทด
บ้านซับพลู
บ้านหนองแวง
บ้านหนองดุม
บ้านหนองเต่า
บ้านหนองบัวทุ่ง
บ้านปรางค์
บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
พิกุลทอง
บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
ชุมชนโนนแดง
บ้านหนองมะเขือ
วัดบางตะพาน
บ้านไสใหญ่
วัดไทรงาม
วัดสระไคร
ตชด.บ้านยูงงาม
ตชด.บ้านไร่ยาว
บ้านไสใหญ่

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นครราชสีมา เขต 1
นครราชสีมา เขต 1
นครราชสีมา เขต 1
นครราชสีมา เขต 1
นครราชสีมา เขต 2
นครราชสีมา เขต 2
นครราชสีมา เขต 2
นครราชสีมา เขต 2
นครราชสีมา เขต 3
นครราชสีมา เขต 3
นครราชสีมา เขต 3
นครราชสีมา เขต 3
นครราชสีมา เขต 4
นครราชสีมา เขต 4
นครราชสีมา เขต 4
นครราชสีมา เขต 4
นครราชสีมา เขต 5
นครราชสีมา เขต 5
นครราชสีมา เขต 5
นครราชสีมา เขต 5
นครราชสีมา เขต 6
นครราชสีมา เขต 6
นครราชสีมา เขต 6
นครราชสีมา เขต 6
นครราชสีมา เขต 7
นครราชสีมา เขต 7
นครราชสีมา เขต 7
นครราชสีมา เขต 7
นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 2
นครศรีธรรมราช เขต 2
นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382

โรงเรียน
วัดหน้าเขา
ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พอศิษฐ์)
บ้านวังยวน
ตชด.บ้านควนมีชัย
วัดบ่อล้อ
วัดโคกพิกุล
วัดควนเงิน
วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
วัดกลาง
ชุมชนบ้านบางโหนด
บ้านสระบัว
วัดเทวดาราม
วัดบางม่วง
บ้านหนองไม้แดง
วัดหนองเต่า
วัดนิเวศวุฒาราม
บ้านชุมม่วง
บ้านบุรีรัมย์
บ้านคลองน้าโจน
บ้านวังส้าราญ
ชุมชนบ้านน้าวิ่ง
วัดตาคลี (นิปุณทองค้าประชาสรรค์ )
บ้านเขานางต่วม
อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)
ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ้ารุง)
วัดส้าโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
อนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)
วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสวิทยาคาร)
ชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)
วัดคลองขุนศรี
ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)
สุเหร่าปากคลองล้ารี
วัดศาลากุล
บ้านค่าย

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นครศรีธรรมราช เขต 2
นครศรีธรรมราช เขต 2
นครศรีธรรมราช เขต 2
นครศรีธรรมราช เขต 3
นครศรีธรรมราช เขต 3
นครศรีธรรมราช เขต 3
นครศรีธรรมราช เขต 3
นครศรีธรรมราช เขต 3
นครศรีธรรมราช เขต 4
นครศรีธรรมราช เขต 4
นครศรีธรรมราช เขต 4
นครศรีธรรมราช เขต 4
นครสวรรค์ เขต 1
นครสวรรค์ เขต 1
นครสวรรค์ เขต 1
นครสวรรค์ เขต 1
นครสวรรค์ เขต 2
นครสวรรค์ เขต 2
นครสวรรค์ เขต 2
นครสวรรค์ เขต 2
นครสวรรค์ เขต 3
นครสวรรค์ เขต 3
นครสวรรค์ เขต 3
นครสวรรค์ เขต 3
นนทบุรี เขต 1
นนทบุรี เขต 1
นนทบุรี เขต 1
นนทบุรี เขต 1
นนทบุรี เขต 2
นนทบุรี เขต 2
นนทบุรี เขต 2
นนทบุรี เขต 2
นนทบุรี เขต 2
นนทบุรี เขต 2
นราธิวาส เขต 1

ที่
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

โรงเรียน
บ้านบางมะนาว
บ้านปลักปลา
บ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ 153)
บ้านหัวเขา
บ้านโคกสยา
บ้านโคกศิลา
บ้านท้าเนียบ
บ้านธรรมเจริญ
บ้านป่าไผ่
บ้านปาหนัน
บ้านเปล
ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่)
คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
บ้านไร่พญา
บ้านทอน
บ้านมะนังกาหยี
วัดโคกโก
ราชประชานุเคราะห์ 9
บ้านแคนา
บ้านบาโงปะแต
บ้านสวนพลู
บ้านพนาทักษิณ
บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153
บ้านมะนังปันยัง
บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66
บ้านคอลอกาเว
บ้านบริจ๊ะ
ชุมชนบ้านซากอ
บ้านไอร์แยง
บ้านแป๊ะบุญ
บ้านมะนังกาหยี
บ้านบูเกะบากง
วัดพระพุทธ
บ้านศาลาใหม่
บ้านศาลาใหม่

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2

ที่
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452

โรงเรียน
บ้านบูเกะตา
บ้านตะเหลี่ยง
บ้านเกาะสะท้อน
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
บ้านมูโนะ
บ้านตาบา
บ้านกูวา
บ้านบาโงกือเต
บ้านสากอ
บ้านตือมายู
นิคมพัฒนา2
รักไทย
นิคมพัฒนา10
บ้านบาลูกายาอิง
บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
บ้านลาแล
บ้านปูโป๊ะ
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
บ้านโผลง
บ้านหัวคลอง
บ้านภูเขาทอง
บ้านมูโน๊ะ
บ้านไอร์โซ
บ้านกาลิซา
บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
บ้านกาหนั๊วะ
ชุมชนสหพัฒนา
บ้านสาเมาะ
บ้านมะรือโบตก
บ้านบาโงระนะ
บ้านจะแนะ
พิทักษ์วิทยากุมุง
บ้านกาแย
บ้านเจาะไอร้อง
บ้านโคก

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3

ที่
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

โรงเรียน
บ้านเจาะเกาะ
บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
ราชพัฒนา
ผดุงมาตร
บ้านยานิง
บ้านสะโล
บ้านกาลิซา
บ้านรือเปาะ
บ้านกาเด็ง
บ้านถืมตอง
ศรีเสียงสาวิทยาคาร
ชุมชนบ้านอ้อย
บ้านห้วยแฮ้ว
บ้านห้วยฟอง
บ้านบ่อหลวง
บ้านบวกหญ้า
บ้านสะปัน
บ้านบ่อหยวก
บ้านขุนน้าน่าน
บ้านนาขวาง
บ้านนากอก
บ้านนาคอก
บ้านผักเฮือก
บ้านยอดดอยวัฒนา
บ้านห่างทางหลวง
บ้านสบมาง
บ้านสบปืน
บ้านปางหก
บ้านห้วยโก๋น
บ้านห้วยทรายขาว
บ้านสว้า
บ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)
บ้านน้าช้างพัฒนา
บ้านน้ารีพัฒนา
บ้านด่าน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
นราธิวาส เขต 3
น่าน เขต 1
น่าน เขต 1
น่าน เขต 1
น่าน เขต 1
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2

ที่
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522

โรงเรียน
บ้านเปียงซ้อ
หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์
ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
ตชด.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
บ้านบ่อหลวง (ห้องเรียนสาขาห้วยโป่ง)
บ้านนาคอก (ห้องเรียนสาขานาบง)
บ้านยอดดอยวัฒนา (ห้องเรียนสาขาน้าหมาว)
บ้านบ่อหยวก
บ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ชุนชนศิลาแลง
บ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
บ้านโสกก่ามนาตาโก้
บ้านพันล้า "เจริญวิทยา"
บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
บ้านท่าโพธิ์
บ้านนาค้าแคน
ชุมชนบ้านซาง
สังวาลวิทย์ 1
บ้านส้าโรงโนนเค็ง
อนุบาลล้าปลายมาศ
อนุบาลบ้านด่าน
บ้านกระโดนกะลันทา
บ้านโคกสูง
บ้านหนองเก็ม
นิคมสร้างตนเอง 1
วัดบ้านแสลงคง
บ้านกระสังสามัคคี
บ้านล้านางรอง
บ้านหนองบัวลี
บ้านหนองเสม็ด
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติ
วัดฤาษีสถิต
วัดสระทอง
บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
บ้านสระบัว

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บึงกาฬ
บุรีรัมย์ เขต 1
บุรีรัมย์ เขต 1
บุรีรัมย์ เขต 1
บุรีรัมย์ เขต 1
บุรีรัมย์ เขต 2
บุรีรัมย์ เขต 2
บุรีรัมย์ เขต 2
บุรีรัมย์ เขต 2
บุรีรัมย์ เขต 2
บุรีรัมย์ เขต 3
บุรีรัมย์ เขต 3
บุรีรัมย์ เขต 3
บุรีรัมย์ เขต 3
บุรีรัมย์ เขต 4
บุรีรัมย์ เขต 4
บุรีรัมย์ เขต 4
บุรีรัมย์ เขต 4

ที่
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557

โรงเรียน
บ้านตะแบงสามัคคี
บ้านโนนเพกา
วัดหงส์ปทุมาวาส
อนุบาลปทุมธานี
วัดบางนางบุญ
วัดบางคูวัด
วัดบางเดื่อ
วัดไพร่ฟ้า
วัดราษฎร์ศรัทธาท้า (ปทุมธรรมโชติ)
วัดโคก
วัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศน์)
วัดฉาง
บึงเขาย้อน
คลองบ้านพร้าว
อนุบาลปทุมธานี
ชุมชนวัดแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล)
เจริญดีวิทยา
รวมราษฎร์สามัคคี
ร่วมจิตประสาท
ร่วมใจประสิทธิ์
วัดเขียนเขต
วัดแสงสรรค์
เจริญดีวิทยา
อยู่ประชานุเคราะห์
บ้านทองมงคล
บางสะพาน
บ้านคอกช้าง
บ้านไชยราช
นเรศวรห้วยผึง
อนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก)
บ้านต้าหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)
อนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน)
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
วัดประสาธน์รังสรรค์
บ้านหนองงูเหลือม

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
บุรีรัมย์ เขต 4
บุรีรัมย์ เขต 4
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 2
ปทุมธานี เขต 2
ปทุมธานี เขต 2
ปทุมธานี เขต 2
ปทุมธานี เขต 2
ปทุมธานี เขต 2
ปทุมธานี เขต 2
ปทุมธานี เขต 2
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ปราจีนบุรี เขต 1
ปราจีนบุรี เขต 1

ที่
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592

โรงเรียน
อนุบาลประจันตคาม
อนุบาลศรีมโหสถ
ต.ลาดตะเคียน
บ้านพระปรง
บรรหารวิทยา
บ้านบุพราหมณ์
เมืองปัตตานี
ชุมชนบ้านกะมิยอ
บ้านน้าบ่อ
บ้านบางมะรวด
บ้านท่าน้าตะวันออก
บ้านคาโต
บ้านตาหมน
บ้านฝาง
บ้านบากง
บ้านหนองแรต
บ้านตันหยงเปาว์
บ้านมะปริง
บ้านบูดี
บ้านเกาะเปาะ
บ้านคอลอตันหยง
บ้านบางทัน
บ้านน้าด้า
ชุมชนบ้านปาตา
ชุมชนบ้านกรือเซะ
วัดสถิตย์ชลธาร
วัดสุวรรณากร
บ้านเจาะบาแน
วัดภมรคติวัน
บ้านตรัง
บ้านกระเสาะ
ชุมชนวัดอัมพวนาราม
บ้านปาลัส
ชุมชนบ้านพงสตา
บ้านควนลังงา

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปราจีนบุรี เขต 1
ปราจีนบุรี เขต 1
ปราจีนบุรี เขต 2
ปราจีนบุรี เขต 2
ปราจีนบุรี เขต 2
ปราจีนบุรี เขต 2
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2

ที่
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

โรงเรียน
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
บ้านคลองช้าง
ไทยรัฐวิทยา52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)
บ้านศาลาสอง
บ้านวังกว้าง
บ้านม่วงเตีย
บ้านดัว
บ้านท่าเรือ
ต้นพิกุล
บ้านม่วงเตีย
ชุมชนบ้านบางเก่า
บ้านกะลาพอ
บ้านโลทู
บ้านจะเฆ่
บ้านตะโละไกรทอง
บ้านน้าด้า
บ้านป่าม่วง
บ้านโต๊ะบาลา
บ้านช่องแมว
บ้านป่าทุ่ง
วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ้ารุง)
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บ้ารุง)
ชุมชนวัดสุเมธ
วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
เจ้าฟ้าสร้าง
บ้านแถววิทยาคาร
วัดตลาด (อุดมวิทยา)
ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
บ้านเชียงรากน้อย
บ้านอิงโค้ง
บ้านแม่อิง
ชุมชนบ้านแฝกสามัคคี
บ้านป่าตึง
อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
บ้านบ่อเบีย

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 3
ปัตตานี เขต 3
ปัตตานี เขต 3
ปัตตานี เขต 3
ปัตตานี เขต 3
ปัตตานี เขต 3
ปัตตานี เขต 3
ปัตตานี เขต 3
ปัตตานี เขต 3
ปัตตานี เขต 3
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
พะเยา เขต 1
พะเยา เขต 1
พะเยา เขต 1
พะเยา เขต 1
พะเยา เขต 2
พะเยา เขต 2

ที่
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662

โรงเรียน
อนุบาลปง
อนุบาลเชียงค้า (วัดพระธาตุสบแวน)
เมืองพังงา
บ้านปากถัก
บ้านท่าปากแหว่ง
บ้านคลองเหีย
บ้านย่าหมี
บุญสูงอุปถัมภ์
บ้านท่าเขา
บ้านคลองเหีย
เกียรติประชา
บ้านนอกนา
บ้านน้าจืด
บ้านริมทะเล
บ้านคลองดินเหนียว
บ้านสามช่อง
เกาะไม้ไผ่
บ้านคลองบอน
อ่าวมะม่วง
เกาะปันหยี
บ้านท่าเรือ
เกาะยาว
บ้านช่องหลาด
เกาะหมากน้อย
บ้านพรุใน
อ่าวกะพ้อ
วัดไทรงาม
วัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
บ้านเขาปู่
บ้านควนดินแดง
บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
บ้านดอนประดู่
บ้านแหลม
บ้านโคกสัก
อนุบาลพิจิตร

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พะเยา เขต 2
พะเยา เขต 2
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พัทลุง เขต 1
พัทลุง เขต 1
พัทลุง เขต 1
พัทลุง เขต 1
พัทลุง เขต 2
พัทลุง เขต 2
พัทลุง เขต 2
พัทลุง เขต 2
พิจิตร เขต 1

ที่
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697

โรงเรียน
บึงเฒ่าวิทยา
บ้านหนองสะแก
บึงบัวพิทยาคม
วัดโพทะเล
บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)
วัดป่าแดง
อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดหนองนาดงกวาง
วัดโป่งหม้อข้าว
วัดตาปะขาวหาย
วัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73
บ้านหินประกาย
วัดบ้านมุง
ห้วยพลู
ประชาสามัคคี
บ้านป่าซ่าน
บ้านห้วยตีนตั่ง
ห้วยปลาไหล
วัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์)
บ้านหนองชุมพล
วัดยาง (เย็นประชาสรรค์)
วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
บ้านเขาย้อย
บ้านสารเห็ด
บ้านซ่อง
บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง)
บ้านยางตลาด
บ้านบุฉนวน
บ้านคลองปลาหมอ
บ้านวังหิน
บ้านบุ่งคล้า
บ้านวังบาล
บ้านห้วยกะโป๊ะ
อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พิจิตร เขต 1
พิจิตร เขต 1
พิจิตร เขต 1
พิจิตร เขต 2
พิจิตร เขต 2
พิจิตร เขต 2
พิจิตร เขต 2
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 3
พิษณุโลก เขต 3
เพชรบุรี เขต 1
เพชรบุรี เขต 1
เพชรบุรี เขต 1
เพชรบุรี เขต 1
เพชรบุรี เขต 2
เพชรบุรี เขต 2
เพชรบุรี เขต 2
เพชรบุรี เขต 2
เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์ เขต 2
เพชรบูรณ์ เขต 2
เพชรบูรณ์ เขต 2
เพชรบูรณ์ เขต 2

ที่
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

โรงเรียน
บ้านไร่เหนือ
บ้านตะกรุดหิน
ชุมชนบ้านพุเตย
บ้านนาตะกรุด
บ้านท่าวะ (ราษฎร์บ้ารุง)
บ้านนาจักร (จักรราษฎร์บ้ารุง)
บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)
บ้านห้วยโรงนอก
บ้านหาดรั่ว
บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
เด่นไชยประชานุกูล
วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
บ้านไม้ขาว
ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
เกาะสิเหร่
วัดสว่างอารมณ์
เกาะโหลน
เกาะนาคา
เกาะมะพร้าว
บ้านเหล่าจั่นนาภู
บ้านเขวาใหญ่
บ้านหันเซียงเหียน
บ้านหนองขามแสบง
บ้านโนน
บ้านนาเลา
บ้านขามเรียน
อนุบาลพยัคภูมิพิสัย
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
บ้านดอนจ้าปาดอนสวรรค์
บ้านห้วยแคนโนนสูง
กระบากวิทยาคาร
หนองหญ้าไซย์
แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
บ้านพรานอ้น

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 3
เพชรบูรณ์ เขต 3
เพชรบูรณ์ เขต 3
เพชรบูรณ์ เขต 3
แพร่ เขต 1
แพร่ เขต 1
แพร่ เขต 1
แพร่ เขต 1
แพร่ เขต 1
แพร่ เขต 2
แพร่ เขต 2
แพร่ เขต 2
แพร่ เขต 2
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
มหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม เขต 3
มหาสารคาม เขต 3
มหาสารคาม เขต 3
มหาสารคาม เขต 3
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร

ที่
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767

โรงเรียน
บ้านดงยาง 1
บ้านเมืองแปง
อนุบาลแม่ฮ่องสอน
ชุมชนต่อแพวิทยา
บ้านห้วยเฮี๊ยะ
บ้านจอซิเดอเหนือ (ห้องเรียนสาขาบ้านจอซิเดอร์ใต้)
บ้านโพซอ (ห้องเรียนสาขาบ้านอูหลู)่
บ้านผาเยอ (ห้องเรียนสาขาบ้านผาเยอน้อย)
บ้านแม่หลุย (ห้องเรียนสาขาแม่หลุยน้อย)
บ้านแม่แคะ (ห้องเรียนสาขาแม่แคะน้อย)
ล่องแพวิทยา
บ้านแม่สวรรค์น้อย
บ้านห้วยโผ
บ้านห้วยผึงใหม่
อนุบาลสบเมย (คอนผึง)
บ้านโพซอ
บ้านเลโคะ
ชุมชนกู่จาน
อนุบาลค้อวัง
ชุมชนบ้านหนองคู (อินทรประชาคาร)
บ้านกุดพันเขียว
บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ
ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
บ้านสามแยกภูกอย
ชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์)
บ้านตะโละหะลอ
บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
วัดรังสิตาวาส
พัฒนาบาลอ
คุรุชนพัฒนา
บ้านสะเอะ
บ้านโกตาบารู
บ้านตาเซะ
บ้านท่าสาป
อนุบาลยะลา

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน เขต 1
แม่ฮ่องสอน เขต 1
แม่ฮ่องสอน เขต 1
แม่ฮ่องสอน เขต 1
แม่ฮ่องสอน เขต 2
แม่ฮ่องสอน เขต 2
แม่ฮ่องสอน เขต 2
แม่ฮ่องสอน เขต 2
แม่ฮ่องสอน เขต 2
แม่ฮ่องสอน เขต 2
แม่ฮ่องสอน เขต 2
แม่ฮ่องสอน เขต 2
แม่ฮ่องสอน เขต 2
แม่ฮ่องสอน เขต 2
แม่ฮ่องสอน เขต 2
แม่ฮ่องสอน เขต 2
ยโสธร เขต 1
ยโสธร เขต 1
ยโสธร เขต 1
ยโสธร เขต 1
ยโสธร เขต 2
ยโสธร เขต 2
ยโสธร เขต 2
ยโสธร เขต 2
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 1

ที่
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802

โรงเรียน
บ้านตาโละ
บ้านตะโละหะลอ
บ้านไม้แก่น
บ้านกาตอง
บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
บ้านตังกาเด็ง
บ้านลูโบ๊ะปันยัง
บ้านบาละ
บ้านคลองน้าใส
บ้านหลักเขต
บ้านบางลาง
บ้านเจาะปันตัง
บ้านบายอ
บ้านคชศิลา
บ้านเยาะ
บ้านโต
บ้านจุโป
ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้าร้อน)
บ้านด่านสันติราษฎร์
บ้านราโมง
บ้านอัยเยอร์เวง
อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
บ้านจาเราะปะไต
ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้าร้อน)
บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)
บ้านเล้าวิทยาคาร
บ้านมะอึ
บ้านคางฮุง
บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
เมืองอาจสามารถ
บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์)
บ้านหมอตา
หนองบัวคุรุประชาสรรค์
บ้านกุดขุ่น

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 3
ยะลา เขต 3
ยะลา เขต 3
ยะลา เขต 3
ยะลา เขต 3
ยะลา เขต 3
ยะลา เขต 3
ยะลา เขต 3
ยะลา เขต 3
ยะลา เขต 3
ยะลา เขต 3
ร้อยเอ็ด เขต 1
ร้อยเอ็ด เขต 1
ร้อยเอ็ด เขต 1
ร้อยเอ็ด เขต 1
ร้อยเอ็ด เขต 2
ร้อยเอ็ด เขต 2
ร้อยเอ็ด เขต 2
ร้อยเอ็ด เขต 2
ร้อยเอ็ด เขต 3

ที่
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

โรงเรียน
บ้านงิวหว่านศึกษาคาร
ชุมชนนาทมโคกก่อง
บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)
ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
ทุ่งตาพลวิทยา
ทับหลีสุริยวงศ์
บ้านก้าพวน
บ้านแหลมนาว
บ้านหาดทรายด้า สาขาบ้านหน้านอก
บ้านหาดทรายด้า
บ้านเกาะเหลา
บ้านเกาะช้าง
บ้านเกาะพยาม
บ้านเกาะสินไห
เกาะแก้วพิสดาร
บ้านมาบยางพร
บ้านคลองยายเมือง
วัดน้าคอก
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
บ้านยางเอน
บ้านสองสลึง
บ้านคลองป่าไม้
วัดพลงไสว
วัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาพานิช)
มหาราช 7
อนุบาลปากท่อ
รุจิรพัฒน์
วัดดอนกระเบือง (ดอนกระเบืองราษฎร์บ้ารุง)
วัดบ้านไร่
วัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล)
วัดโพธิ์บัลลังก์
วัดท่าแค
โคกส้าโรง
บ้านสระเตย
วัดมุจลินท์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ร้อยเอ็ด เขต 3
ร้อยเอ็ด เขต 3
ร้อยเอ็ด เขต 3
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระยอง เขต 1
ระยอง เขต 1
ระยอง เขต 1
ระยอง เขต 1
ระยอง เขต 1
ระยอง เขต 2
ระยอง เขต 2
ระยอง เขต 2
ระยอง เขต 2
ราชบุรี เขต 1
ราชบุรี เขต 1
ราชบุรี เขต 1
ราชบุรี เขต 1
ราชบุรี เขต 2
ราชบุรี เขต 2
ราชบุรี เขต 2
ราชบุรี เขต 2
ลพบุรี เขต 1
ลพบุรี เขต 1
ลพบุรี เขต 1
ลพบุรี เขต 1

ที่
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872

โรงเรียน
บ้านหนองมะค่า
ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
วัดด้ารงบุล
ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157
พิชัยวิทยา
วัดน้าโท้ง
เมืองยาววิทยา
บ้านใหม่
สันโป่งวิทยา
อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้าโท้ง - บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
อนุบาลเกาะคา (น้าตาลอนุเคราะห์)
นายางวิทยา
บ้านหนองนาว
บ้านปงคอบ
แจ้ซ้อนวิทยา
บ้านแม่สุขวังเหนือ
วัดหนองซิว
บ้านมะเขือแจ้
บ้านหนองเงือก
บ้านทาป่าสัก
บ้านปวงค้า (ประชาอุทิศ)
สามัคคีศรีวิชัย
บ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
บ้านฮ่อมต้อ
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ชุมชนบ้านปากชม
ชุมชนบ้านนาบอน
ชุมชนบ้านปากห้วย
อนุบาลชุมชนภูกระดึง
บ้านโนนสวรรค์
บ้านไร่ศรีอุบล
บ้านปากปวน
บ้านหนองหลวง
บ้านหนองบง
บ้านนาทอง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ลพบุรี เขต 2
ลพบุรี เขต 2
ลพบุรี เขต 2
ลพบุรี เขต 2
ล้าปาง เขต 1
ล้าปาง เขต 1
ล้าปาง เขต 1
ล้าปาง เขต 1
ล้าปาง เขต 2
ล้าปาง เขต 2
ล้าปาง เขต 2
ล้าปาง เขต 2
ล้าปาง เขต 3
ล้าปาง เขต 3
ล้าปาง เขต 3
ล้าปาง เขต 3
ล้าพูน เขต 1
ล้าพูน เขต 1
ล้าพูน เขต 1
ล้าพูน เขต 1
ล้าพูน เขต 2
ล้าพูน เขต 2
ล้าพูน เขต 2
ล้าพูน เขต 2
เลย เขต 1
เลย เขต 1
เลย เขต 1
เลย เขต 1
เลย เขต 2
เลย เขต 2
เลย เขต 2
เลย เขต 2
เลย เขต 3
เลย เขต 3
เลย เขต 3

ที่
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907

โรงเรียน
บ้านทุ่งเทิง
บ้านหนองบาง
ตะดอบวิทยา
บ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา)
อนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
อนุบาลพยุห์
บ้านอี่หล่้า
บ้านหนองหงอก
บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)
อนุบาลห้วยทัพทัน
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านบ่อ
บ้านห้วยตามอญ
บ้านส้าโรงพลัน
บ้านดาน
บ้านโคก (อสพป.32)
บ้านหนองหว้า
บ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา)
บ้านกุดฮู
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
อนุบาลกุสุมาลย์
บ้านอีกุด
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
บ้านม่วงวิทยา
บ้านโคกม่วง
ชุมชนนิรมัย
บ้านนาดี
ไพศาลวิทยา
บ้านโพนแพง (เจียรวนนท์อทิศ 5)
บ้านกุดสะกอย
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211
บ้านสนามบิน
บ้านงิวศิริราษฎร์บ้ารุง
แก้งค้าประชาสามัคคี
บ้านซ่งเต่า

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เลย เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 2
ศรีสะเกษ เขต 2
ศรีสะเกษ เขต 2
ศรีสะเกษ เขต 2
ศรีสะเกษ เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 4
ศรีสะเกษ เขต 4
ศรีสะเกษ เขต 4
ศรีสะเกษ เขต 4
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1

ที่
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942

โรงเรียน
บ้านกุงศรี
บ้านอุ่มจาน
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร)
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (ห้องเรียนสาขาศรีคงค้า)
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม
บ้านโคกสะอาด
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ศิริราษฎร์วิทยาคาร
บ้านนาตาลค้าข่า
อนุบาลกุสุมาลย์
วัดสุทธิมงคล
บ้านต้นผึง
บ้านหนองทุ่ม (พุทธานุเคราะห์)
บ้านกุดตะกาบ
บ้านกุดเรือค้า
บ้านตาด
บ้านอากาศ
ชุมชนบ้านห้วยหลัว
วัดแหลมบ่อท่อ
วัดสีหยัง
วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
บ้านหัวเขา
วัดเทพชุมนุม
วัดหินเกลียง
บ้านคลองนกกระทุง
บ้านเขาพระ
วัดวังไทร
บ้านคอลอมุดอ
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 308
บ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
บ้านนาทอน
บ้านควนขัน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 2
สกลนคร เขต 2
สกลนคร เขต 2
สกลนคร เขต 2
สกลนคร เขต 3
สกลนคร เขต 3
สกลนคร เขต 3
สกลนคร เขต 3
สงขลา เขต 1
สงขลา เขต 1
สงขลา เขต 1
สงขลา เขต 1
สงขลา เขต 2
สงขลา เขต 2
สงขลา เขต 2
สงขลา เขต 2
สงขลา เขต 3
สงขลา เขต 3
สงขลา เขต 3
สงขลา เขต 3
สตูล
สตูล

ที่
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977

โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)
บ้านควนโดน
บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
เพียงหลวง 4
บ้านตันหยงกลิง
บ้านเกาะยาว
บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
บ้านเกาะบูโหลน
บ้านต้ามะลังใต้
บ้านเกาะอาดัง
บ้านตันหยงกาโบชัยพัฒนา
บ้านต้ามะลังเหนือ
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
วัดแพรกษา
เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
พร้านิลวัชระ
อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ชุมชนวัดบ้านระกาศ
หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
สุเหร่าบ้านไร่
วัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดน้อยแสงจันทร์ (จันทร์ศิริวิทยาคาร)
ไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว)
วัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร)
บ้านคลองสมบูรณ์
วัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)
บ้านสวนหลวง
หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์
วัดศรีสุทธาราม
บ้านอ้อมโรงหีบ
บ้านโคกน้อย
บ้านคลองเจริญสุข
บ้านท่าผักชี
อนุบาลวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179
บ้านคลองไก่เถื่อน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ เขต 2
สมุทรปราการ เขต 2
สมุทรปราการ เขต 2
สมุทรปราการ เขต 2
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว เขต 1

ที่
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012

โรงเรียน
บ้านคลองเจริญ
บ้านท่าระพา
บ้านใหม่ศรีจ้าปาทอง
บีกริม
คลองยางนุสรณ์
วัดหนองติม
บ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจ้ากัดสงเคราะห์ 2)
หน้าพระลาน
ท้ายพิกุล (ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
บ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
วัดโคกกรุง
วัดสวนทองรวมมิตร
ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บ้ารุง)
อนุบาลวังม่วง
วัดบ้านล้า
วัดห้วยเจริญสุข
วัดอัมพวัน
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
บ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)
บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
วัดมุจลินทาราม
บ้านลานกระบือ
อนุบาลศรีส้าโรง
บ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
อนุบาลสุพรรณบุรี
สุพรรณภูมิ
วัดวังกุ่ม
วัดปลายนา
วัดปทุมสราวาส
วัดบ้านกรวด
วัดหนองพันเทา
วัดไผ่โรงวัว
วัดทุ่งแฝก

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว เขต 2
สระแก้ว เขต 2
สระแก้ว เขต 2
สระแก้ว เขต 2
สระบุรี เขต 1
สระบุรี เขต 1
สระบุรี เขต 1
สระบุรี เขต 1
สระบุรี เขต 2
สระบุรี เขต 2
สระบุรี เขต 2
สระบุรี เขต 2
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย เขต 1
สุโขทัย เขต 1
สุโขทัย เขต 1
สุโขทัย เขต 1
สุโขทัย เขต 2
สุโขทัย เขต 2
สุโขทัย เขต 2
สุโขทัย เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 1
สุพรรณบุรี เขต 1
สุพรรณบุรี เขต 1
สุพรรณบุรี เขต 1
สุพรรณบุรี เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 3

ที่
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047

โรงเรียน
อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
บ้านละว้าวังควาย
อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)
บ้านโฉลกหล้า
บ้านบ่อผุด
วัดคีรีวง
บ้านบางใหญ่
บ้านเกาะนกเภา
วัดสันติวราราม
บ้านเกาะพลวย
วัดแหลมทอง
บ้านท้องนายปาน
วัดคีรีวงการาม
บ้านหาดริน
บ้านมะเดื่อหวาน
วัดสมัยคงคา
วัดนาราเจริญสุข
บ้านศรีธนู
บ้านดอนธูป
บ้านโฉลกหล้า
วัดคุณาราม
ชุมชนบ้านใต้
บ้านหน้าค่าย
บ้านแหลมหอย
บ้านบางรักษ์
วัดบุณฑริการาม
วัดราษฎร์เจริญ
วัดกลาง
บ้านเกาะเต่า
วัดแจ้ง
บ้านหาดงาม
บ้านอ่างทอง
บ้านปลายแหลม
บ้านบ่อผุด
วัดภูเขาทอง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สุพรรณบุรี เขต 3
สุพรรณบุรี เขต 3
สุพรรณบุรี เขต 3
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082

โรงเรียน
วัดสว่างอารมณ์
วัดประเดิม
วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล)
บ้านบางน้าจืด
วัดสันติคีรีรมย์
บ้านคลองสงค์
บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
นาสาร
บ้านหนองหญ้าปล้อง
บ้านสี่แยกคลองศิลา
เมืองสุรินทร์
อนุบาลศีขรภูมิ
การุณวิทยา
บ้านโชกเหนือ
โนนนารายณ์วิทยา
อนุบาลรัตนบุรี
บ้านหนองเรือ
บ้านบัวโคก
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สังขะวิทยาคม
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190
บ้านตรวจ
อาโอยาม่า2
บ้านเบิดวิทยา
บ้านหนองบัวเงิน
อนุบาลศรีเชียงใหม่
บ้านสังกะลีนาขาม
บ้านนาเพียงใหญ่
บ้านต้อน
บ้านนาทับไฮ
รุจีจินตกานนท์
บ้านโคกป่ากุง
กุดหานสามัคคี
บ้านนามะฟือง
หนองบัววิทยายน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สุรินทร์ เขต 1
สุรินทร์ เขต 1
สุรินทร์ เขต 1
สุรินทร์ เขต 1
สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์ เขต 3
สุรินทร์ เขต 3
สุรินทร์ เขต 3
สุรินทร์ เขต 3
หนองคาย เขต 1
หนองคาย เขต 1
หนองคาย เขต 1
หนองคาย เขต 1
หนองคาย เขต 1
หนองคาย เขต 2
หนองคาย เขต 2
หนองคาย เขต 2
หนองคาย เขต 2
หนองบัวล้าภู เขต 1
หนองบัวล้าภู เขต 1
หนองบัวล้าภู เขต 1
หนองบัวล้าภู เขต 1

ที่
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117

โรงเรียน
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
บ้านถิ่น
บ้านวังหินซา
บ้านหนองบัวค้าแสน
บ้านกุดผึง
บ้านโคกทุ่งน้อย
ชุมชนโปร่งวังม่วง
วัดท่าตลาด
วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)
ชุมชนวัดริวหว้า
วัดท่าชุมนุม
ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
บ้านหนองข่าป่าหวาย
บ้านนาสีดา
บ้านไก่ค้า
ตชด.บ้านป่าก่อ
บ้านนามั่ง
บ้านดอนบาก
อนุบาลอุดรธานี
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
อนุบาลหนองวัวซอ
บ้านดอนเดื่อ
เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
บ้านสงเปลืองดงสามสิบ
บ้านกอก
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
อนุบาลหนองแสง
บ้านดงดารา
อนุบาลศรีสุทโธ
บ้านยา
บ้านตูม
เพียปู่หนองเรือ
บ้านสมประสงค์
อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หนองบัวล้าภู เขต 1
หนองบัวล้าภู เขต 1
หนองบัวล้าภู เขต 2
หนองบัวล้าภู เขต 2
หนองบัวล้าภู เขต 2
หนองบัวล้าภู เขต 2
หนองบัวล้าภู เขต 2
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ้านาจเจริญ
อ้านาจเจริญ
อ้านาจเจริญ
อ้านาจเจริญ
อ้านาจเจริญ
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 2
อุดรธานี เขต 2
อุดรธานี เขต 2
อุดรธานี เขต 2
อุดรธานี เขต 2
อุดรธานี เขต 2
อุดรธานี เขต 3
อุดรธานี เขต 3
อุดรธานี เขต 3
อุดรธานี เขต 3
อุดรธานี เขต 3
อุดรธานี เขต 4
อุดรธานี เขต 4

ที่
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152

โรงเรียน
ยางโกนวิทย์
บ้านท่าโสม
อนุบาลบ้านก้องวิทยา
ชุมชนเมืองปากฝาง
บ้านท่าอวน
วัดพญาปันแดน
บ้านน้าพีมิตรภาพที่ 214
บ้านน้ารัดสามัคคี
บ้านห้วยลึก
บ้านสีเสียดบ้ารุง
บ้านเด่นเหล็ก
บ้านหนองรัก
บ้านหนองเข้
วัดดอนหวาย
ชุนชนบ้านโคกหม้อ
ชุมชนบ้านทุ่งนา
อนุบาลลานสัก
บ้านหูช้าง
อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
ปทุมวิทยาคาร
เมืองอุบล
บ้านหนองช้าง
บ้านจานตะโนน
บ้านสองคอน
บ้านนายูง
บ้านโนนหินแร่
เสาวนิต (บ้านวังแซ)
บ้านโหง่นขาม
บ้านดงนา
บ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร)
บ้านนาโพธิ์กลาง
บ้านนาห้วยแดงดงส้าโรง
นิคมสร้างตนเอง 6
บ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3)
บ้านวังยาง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อุดรธานี เขต 4
อุดรธานี เขต 4
อุดรธานี เขต 4
อุตรดิตถ์ เขต 1
อุตรดิตถ์ เขต 1
อุตรดิตถ์ เขต 1
อุตรดิตถ์ เขต 1
อุตรดิตถ์ เขต 2
อุตรดิตถ์ เขต 2
อุตรดิตถ์ เขต 2
อุตรดิตถ์ เขต 2
อุทัยธานี เขต 1
อุทัยธานี เขต 1
อุทัยธานี เขต 1
อุทัยธานี เขต 1
อุทัยธานี เขต 2
อุทัยธานี เขต 2
อุทัยธานี เขต 2
อุทัยธานี เขต 2
อุบลราชธานี เขต 1
อุบลราชธานี เขต 1
อุบลราชธานี เขต 1
อุบลราชธานี เขต 1
อุบลราชธานี เขต 2
อุบลราชธานี เขต 2
อุบลราชธานี เขต 2
อุบลราชธานี เขต 2
อุบลราชธานี เขต 3
อุบลราชธานี เขต 3
อุบลราชธานี เขต 3
อุบลราชธานี เขต 3
อุบลราชธานี เขต 3
อุบลราชธานี เขต 3
อุบลราชธานี เขต 4
อุบลราชธานี เขต 4

ที่
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187

โรงเรียน
บ้านโนนทรายน้อย
บ้านโนนบอน (ค้าหล้าประชานุเคราะห์)
บ้านโนนหลี่
บ้านแขมเจริญ
ชุมชนบ้านโนนแดง
ชุมชนบ้านหนองสะโน
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทวีธาภิเษก
ปัญญาวรคุณ
นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ฤทธิยะวรรณาลัย
เศรษฐบุตรบ้าเพ็ญ
ยานนาเวศวิทยาคม
บดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เบญจมราชานุสรณ์
ราษฎร์นิยม
ผักไห่ "สุทธาประมุข"
ลาดงาประชาบ้ารุง
บ้านแพรกประชาสรรค์
บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ธัญบุรี
สระบุรีวิทยาคม
คณะราษฎร์บ้ารุงปทุมธานี
สายปัญญารังสิต
ประเทียบวิทยาทาน
บางระจันวิทยา
อินทร์บุรี
บ้านชีวิทยา
ราชสถิตย์วิทยา
บ้านเบิกวิทยาคม
หันคาพิทยาคม
สนามชัยเขต
ดอนฉิมพลีพิทยาคม
ไผ่ด้าพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อุบลราชธานี เขต 4
อุบลราชธานี เขต 4
อุบลราชธานี เขต 5
อุบลราชธานี เขต 5
อุบลราชธานี เขต 5
อุบลราชธานี เขต 5
สพม.เขต 1
สพม.เขต 1
สพม.เขต 1
สพม.เขต 1
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 3
สพม.เขต 3
สพม.เขต 3
สพม.เขต 3
สพม.เขต 3
สพม.เขต 4
สพม.เขต 4
สพม.เขต 4
สพม.เขต 4
สพม.เขต 4
สพม.เขต 4
สพม.เขต 5
สพม.เขต 5
สพม.เขต 5
สพม.เขต 5
สพม.เขต 5
สพม.เขต 5
สพม.เขต 6
สพม.เขต 6
สพม.เขต 6

ที่
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222

โรงเรียน
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภัทรพิทยาจารย์
ชิตใจชื่น
วัดพรหมประสิทธิ์
วังหลังวิทยาคม
ร่มเกล้า วัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ทองผาภูมิวิทยา
หนองรีประชานิมิต
หนองปรือพิทยาคม
ประสาทรัฐประชากิจ
โพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
ดอนคาวิทยา
หนองหญ้าไซวิทยา
สามชุกรัตนโภคาราม
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
ก้าแพงแสนวิทยา
ชัยเกษมวิทยา
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
วชิรธรรมโศภิต
เทพสุวรรณชาญวิทยา
ถาวรรานุกูล
ท่าชนะ
ท่าสะท้อนวิทยา
ไชยาวิทยา
บ้านตาขุนวิทยา
มัธยมบ้านท้าเนียบ
เกาะพะงันศึกษา
เกาะสมุย
ทีปราษฎร์พิทยา
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
บางขันวิทยา
เสาธงวิทยา
ประภัสสรรังสิต
หานโพธิ์พิทยาคม

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สพม.เขต 6
สพม.เขต 6
สพม.เขต 7
สพม.เขต 7
สพม.เขต 7
สพม.เขต 7
สพม.เขต 7
สพม.เขต 8
สพม.เขต 8
สพม.เขต 8
สพม.เขต 8
สพม.เขต 8
สพม.เขต 9
สพม.เขต 9
สพม.เขต 9
สพม.เขต 9
สพม.เขต 9
สพม.เขต 10
สพม.เขต 10
สพม.เขต 10
สพม.เขต 10
สพม.เขต 10
สพม.เขต 11
สพม.เขต 11
สพม.เขต 11
สพม.เขต 11
สพม.เขต 11
สพม.เขต 11
สพม.เขต 11
สพม.เขต 11
สพม.เขต 12
สพม.เขต 12
สพม.เขต 12
สพม.เขต 12
สพม.เขต 12

ที่
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257

โรงเรียน
ห้วยยอด
ตรังรังสฤษฎิ์
ปลายพระยาวิทยาคม
น้าผุด
ลันตาราชประชาอุทิศ
ลันตาราชประชาอุทิศ
ท้ายเหมืองวิทยา
ทุ่งโพธิ์วิทยา
เมืองถลาง
สตรีระนอง
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
เกาะยาววิทยา
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
เดชะปัตตนยานุกูล
ท่าข้ามวิทยาคาร
วุฒิชัยวิทยา
สายบุรี 'แจ้งประชาคาร'
ไม้แก่นกิตติวิทย์
สุวรรณไพบูลย์
วังกะพ้อพิทยาคม
ราชมุนีรังสฤษฏ์
โพธิ์คีรีราชศึกษา
ปทุมคงคาอนุสรณ์
ยาบีบรรณวิทย์
ศิริราษฏร์สามัคคี
ทุ่งยางแดงพิทยาคม
ประตูโพธิ์วิทยา
สะนอพิทยาคม
แม่ลานวิทยา
คณะราษฎรบ้ารุง จังหวัดยะลา
รามันห์ศิริวิทย์
คณะราษฎรบ้ารุง 2
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
สตรียะลา
จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สพม.เขต 13
สพม.เขต 13
สพม.เขต 13
สพม.เขต 13
สพม.เขต 13
สพม.เขต 13
สพม.เขต 14
สพม.เขต 14
สพม.เขต 14
สพม.เขต 14
สพม.เขต 14
สพม.เขต 14
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15

ที่
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292

โรงเรียน
บันนังสตาวิทยา
ธารโตวัฑฒนวิทย์
ยะหาศิรยานุกูล
กาบังพิทยาคม
นิคมพัฒนวิทย์
เบตง'วีระราษฎร์ประสาน'
นราธิวาส
นราสิกขาลัย
รือเสาะชนูปถัมภ์
เรียงราษฏร์อุปถัมภ์
ศรีวารินทร์
เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์
บาเจาะ
ตันหยงมัส
ร่มเกล้า
ตากใบ
เวียงสุวรรณวิทยาคม
สุคิรินวิทยา
สุไหงโกลก
ธัญธารวิทยา
มัธยมสุไหงปาดี
สวนพระยาวิทยา
บูกิตประชาอุปถัมภ์
นราธิวาส
สวนพระยาวิทยา
วังกะพ้อพิทยาคม
สายบุรี "แจ้งประชาคาร"
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
ยะหาศิรยานุกูล
นวมินทราชูทิศทักษิณ
รัตภูมิวิทยา
หาดใหญ่วิทยาลัย 2
จะโหนงพิทยาคม
ท่าแพผดุงวิทย์
นายยายอามพิทยาคม

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 15
สพม.เขต 16
สพม.เขต 16
สพม.เขต 16
สพม.เขต 16
สพม.เขต 16
สพม.เขต 17

ที่
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327

โรงเรียน
มัธยมท่าแคลง
ทุ่งขนานวิทยา
เขาน้อยวิทยาคม
แหลมงอบวิทยาคม
เกาะกูดวิทยาคม
เกาะช้างวิทยาคม
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
พานทอง
หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
บ้านค่าย
เกาะสีชัง
เชียงคาน
วังโพนงามวิทยา
นากอกวิทยาคาร
ธาตุพิทยาคม
ปากชมวิทยา
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
โนนสูงพิทยาคาร
วังสามหมอวิทยาคาร
หนองวัวซอพิทยาคม
ประจักษ์ศิลปาคาร
สังคมวิทยา
เดื่อวิทยาคาร
นาสวรรค์พิทยาคม
พรเจริญวิทยา
ผึ่งแดดวิทยาคาร
ดงเย็นวิทยาคม
นาทมวิทยา
นาถ่อนพัฒนา
ศรีบัวบานวิทยาคม
กุสุมาลย์วิทยาคม
ท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี
โพธิแสนวิทยา
สกลราชวิทยานุกูล

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สพม.เขต 17
สพม.เขต 17
สพม.เขต 17
สพม.เขต 17
สพม.เขต 17
สพม.เขต 17
สพม.เขต 18
สพม.เขต 18
สพม.เขต 18
สพม.เขต 18
สพม.เขต 18
สพม.เขต 18
สพม.เขต 19
สพม.เขต 19
สพม.เขต 19
สพม.เขต 19
สพม.เขต 19
สพม.เขต 20
สพม.เขต 20
สพม.เขต 20
สพม.เขต 20
สพม.เขต 20
สพม.เขต 21
สพม.เขต 21
สพม.เขต 21
สพม.เขต 21
สพม.เขต 22
สพม.เขต 22
สพม.เขต 22
สพม.เขต 22
สพม.เขต 22
สพม.เขต 23
สพม.เขต 23
สพม.เขต 23
สพม.เขต 23

ที่
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362

โรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยา
ร่มเกล้า
มัธยมวาริชภูมิ
พังโคนวิทยาคม
นาไคร้พิทยาสรรพ์
นามนพิทยาคม
โนนสูงพิทยาคม
ดอนไทรงามพิทยาคม
หัวหินวัฒนาลัย
ศรีหนองกาววิทยา
มัญจาศึกษา
หนองสองห้องวิทยา
เบจญจมิตรวิทยา
หนองเรือวิทยา
โกสุมวิทยาสรรพ์
นาเชือกพิทยาสรรพ์
นาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ประชาพัฒนา
ยางวิทยาคม
ธวัชบุรีวิทยาคม
โคกล่ามพิทยาคม
โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
ดูกอึ่งประชาสามัคคี
ค้านาดีพิทยาคม
ขุขันธ์
เลิงนกทา
ส้มป่อยพิทยาคม
มหาชนะชัยวิทยาคม
สตรีสิริเกศ
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
เก่าข่ามวิทยา
โดมประดิษฐ์วิทยา
ดอนมดแดงวิทยาคม
สร้างนกทาวิทยาคม
นาหนองทุ่มวิทยา
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โรงเรียน
นายางกลักพิทยาคม
หนองบัวแดงวิทยา
แก้งคร้อวิทยา
ชัยภูมิภักดีชุมพล
ชุมพวงศึกษา
บุญวัฒนา
โชคชัยสามัคคี
ขามทะเลสอวิทยา
ปากช่อง
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
ร่อนทองพิทยาคม
ล้าดวนพิทยาคม
ภัทรบพิตร
ไทยเจริญวิทยา
แตลศิริวิทยา
นารายณ์ค้าผงวิทยา
บัวเชดวิทยา
กระเทียมวิทยา
สินรินทร์วิทยา
ขุนยวมวิทยา
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
อมก๋อยวิทยาคม
สบเมยวิทยาคม
บ่อเกลือ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
แม่ตื่นวิทยาคม
เฉลิมรัชวิทยาคม
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
ปายวิทยาคาร
แม่ออนวิทยาลัย
สันติสุข
สองแคววิทยาคม
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โรงเรียน
แม่แจ่ม
สารภีพิทยาคม
หอพระ
สันป่ายางวิทยาคม
สบเมยวิทยาคม
ฮ่องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ล้าปางกัลยาณี
เสด็จวนชยางกูลวิทยา
แม่ทะวิทยา
วชิรป่าซาง
อุโมงค์วิทยาคม
นครวิทยาคม
บุญเรืองวิทยาคม
ขุนควรวิทยาคม
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
พะเยาประสาธน์วิทย์
ท่าวังผาพิทยาคม
พระธาตุพิทยาคม
เมืองแงง
เมืองลีประชาสามัคคี
เมืองยมวิทยาคาร
ขุนไกรพิทยาคม
วังทองวิทยา
หนองกลับวิทยาคม
ทุ่งฟ้าวิทยาคม
บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก
บางกระทุ่มพิทยาคม
นครไทย
พิชัย
น้าปาดชนูปถัมภ์
ผาแดงวิทยาคม
ศรีมงคลวิทยาคม
ซับสมบูรณ์วิทยาคม
วังใหญ่วิทยาคม
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โรงเรียน
น้าร้อนวิทยาคม
ก้าแพงเพชรพิทยาคม
ไทรงามพิทยาคม
ระหานวิทยา
สระหลวงพิทยาคม
โพธิธรรมสุวัฒน์
เขาทองพิทยาคม
ตะคร้อพิทยา
อุดมธัญญาประชานุเคราะห์
บ้านทุ่งนาวิทยา
ทัพทันอนุสรณ์
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