
รวม โรงเรียนหน่วยเบิก
 ยอดโอนเงิน  ยอดโอนเงิน

1 หนองน ้ำส้มวิทยำ พระนครศรีอยุธยำ สพม.พระนครศรีอยุธยำ 1 45,000             -
2 ชยำนุกิจพิทยำคม  ชัยนำท สพม.อุทัยธำนี-ชัยนำท 1 45,000             -
3 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สมุทรปรำกำร สพม.สมุทรปรำกำร 1 45,000             -
4 วังหลังวิทยำคม สระแก้ว สพม.สระแก้ว 1 45,000             -
5 ไทรโยคน้อยวิทยา กำญจนบุรี สพม.กำญจนบุรี 1 45,000             -
6 ดอนยางวิทยา เพชรบุรี สพม.เพชรบุรี 1 45,000             -
7 สกลวิสุทธิ สมุทรสงคราม สพม.สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 1 45,000             -
8 เขำดินประชำนุกูล กระบ่ี สพม.ตรัง-กระบ่ี 1 45,000             -
9 ลันตำรำชประชำอุทิศ กระบ่ี สพม.ตรัง-กระบ่ี 1 45,000             -
10 ตะก่ัวทุ่งงำนทวีวิทยำคม พังงำ สพม.พังงำ-ภูเก็ต-ระนอง 1 45,000             -
11 คลองเคียนรัฐรำษฎร์รังสรรค์ พังงำ สพม.พังงำ-ภูเก็ต-ระนอง 1 45,000             -
12 ปทุมคงคาอนุสรณ์ ปัตตำนี สพม.ปัตตำนี 1 45,000             -
13 วังกะพ้อพิทยาคม ปัตตำนี สพม.ปัตตำนี 1 45,000             -
14 บาเจาะ นรำธิวำส สพม.นรำธิวำส 1 45,000             -
15 ธรรมโฆสิต สงขลำ สพม.สงขลำ-สตูล 1 45,000             -
16 ทับช้ำงวิทยำคม สงขลำ สพม.สงขลำ-สตูล 1 45,000             -
17 มัธยมท่ำแคลง จันทบุรี สพม.จันทบุรี-ตรำด 1 45,000             -
18 เกาะจันทร์พิทยาคาร ชลบุรี สพม.ชลบุรี-ระยอง 1 45,000             -
19 ผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี สพม.ชลบุรี-ระยอง 1 45,000             -
20 นำกอกวิทยำคำร หนองบัวล้ำภู สพม.เลย-หนองบัวล้ำภู 1 45,000             -

 (สพม.) (เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2565) คร้ังท่ี 5

ท่ี สังกัด

(โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

โรงเรียน จังหวัด  จ านวนคน

รายช่ือโรงเรียนท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น รหัสกิจกรรมย่อย 141 
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21 เชียงพังพัฒนวิช อุดรธำนี สพม.อุดรธำนี 1 45,000             -
22 นาดีพิทยาคม หนองคาย สพม.หนองคาย 1 45,000             -
23 พระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย สพม.หนองคาย 1 45,000             -
24 เหล่ำประชำอุทิศ มุกดำหำร สพม.มุกดำหำร 1 45,000             -
25 ร่มเกล้ำพิทยำสรรค์ มุกดำหำร สพม.มุกดำหำร 1 45,000             -
26 นิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำ สกลนคร สพม.สกลนคร 1 45,000             -
27 โนนสูงพิทยำคม กำฬสินธ์ุ สพม.กำฬสินธ์ุ 1 45,000             -
28 ประชำรัฐพัฒนำกำร ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น 1 45,000             -
29 โนนแดงวิทยำคม มหำสำรคำม สพม.มหำสำรคำม 1 45,000             -
30 เขวำใหญ่พิทยำสรรค์ มหำสำรคำม สพม.มหำสำรคำม 1 45,000             
31 นำโพธ์ิพิทยำสรรพ์ มหำสำรคำม สพม.มหำสำรคำม 1 45,000             -
32 จังหำรฐิตวิริยำประชำสรรค์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 1 45,000             -
33 สวำยพิทยำคม ศรีสะเกษ สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร 1 45,000             -
34 ค้ำเตยวิทยำ ยโสธร สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร 1 45,000             -
35 ภูพระวิทยาคม ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ 1 45,000             -
36 โนนสะอาดวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ 1 45,000             -
37 หันห้วยทรำยพิทยำคม นครรำชสีมำ สพม.นครรำชสีมำ 1 45,000             -
38 ตำจงพิทยำสรรค์ บุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ 1 45,000             -
39 แสลงโทนพิทยำคม บุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ 1 45,000             -
40 ธำรทองพิทยำคม บุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ 1 45,000             -
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41 โนนแท่นพิทยำคม  สุรินทร์ สพม.สุรินทร์ 1 45,000             -
42 เฉลิมรัชวิทยาคม แม่ฮ่องสอน สพม.แม่ฮ่องสอน 1 45,000             -
43 บุญเรืองวิทยำคม เชียงรำย สพม.เชียงรำย 1 45,000             -
44 ดอนชัยวิทยำคม เชียงรำย สพม.เชียงรำย 1 45,000             -
45 พญำลอวิทยำคม พะเยำ สพม.พะเยำ 1 45,000             -
46 ขุนควรวิทยำคม พะเยำ สพม.พะเยำ 1 45,000             -
47 แม่จริม น่ำน สพม.น่ำน 1 45,000             -
48 วังหินกิตติวิทยาคม ตาก สพม.ตาก 1 45,000             -
49 ดาราพิทยาคม อุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ 1 45,000             -
50 คันโช้งพิทยาคม พิษณุโลก สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ 1 45,000             -
51 ซับบอนวิทยำคม เพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ 1 45,000             -
52 วังตะเคียนประชำนุสรณ์ ก้ำแพงเพชร สพม.ก้ำแพงเพชร 1 45,000             -
53 ทุ่งโพธ์ิพิทยำ พิจิตร สพม.พิจิตร 1 45,000             -

53             2,385,000        รวม









รวม โรงเรียนหน่วยเบิก
 ยอดโอนเงิน  ยอดโอนเงิน

1 หนองน ้ำส้มวิทยำ พระนครศรีอยุธยำ สพม.พระนครศรีอยุธยำ 1 540                 -
2 ชยำนุกิจพิทยำคม  ชัยนำท สพม.อุทัยธำนี-ชัยนำท 1 540                 -
3 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สมุทรปรำกำร สพม.สมุทรปรำกำร 1 540                 -
4 วังหลังวิทยำคม สระแก้ว สพม.สระแก้ว 1 540                 -
5 ไทรโยคน้อยวิทยา กำญจนบุรี สพม.กำญจนบุรี 1 540                 -
6 ดอนยางวิทยา เพชรบุรี สพม.เพชรบุรี 1 540                 -
7 สกลวิสุทธิ สมุทรสงคราม สพม.สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 1 540                 -
8 เขำดินประชำนุกูล กระบ่ี สพม.ตรัง-กระบ่ี 1 540                 -
9 ลันตำรำชประชำอุทิศ กระบ่ี สพม.ตรัง-กระบ่ี 1 540                 -
10 ตะก่ัวทุ่งงำนทวีวิทยำคม พังงำ สพม.พังงำ-ภูเก็ต-ระนอง 1 540                 -
11 คลองเคียนรัฐรำษฎร์รังสรรค์ พังงำ สพม.พังงำ-ภูเก็ต-ระนอง 1 540                 -
12 ปทุมคงคาอนุสรณ์ ปัตตำนี สพม.ปัตตำนี 1 540                 -
13 วังกะพ้อพิทยาคม ปัตตำนี สพม.ปัตตำนี 1 540                 -
14 บาเจาะ นรำธิวำส สพม.นรำธิวำส 1 540                 -
15 ธรรมโฆสิต สงขลำ สพม.สงขลำ-สตูล 1 540                 -
16 ทับช้ำงวิทยำคม สงขลำ สพม.สงขลำ-สตูล 1 540                 -
17 มัธยมท่ำแคลง จันทบุรี สพม.จันทบุรี-ตรำด 1 540                 -
18 เกาะจันทร์พิทยาคาร ชลบุรี สพม.ชลบุรี-ระยอง 1 540                 -
19 ผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี สพม.ชลบุรี-ระยอง 1 540                 -

รายละเอียดประกอบการโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อย 141

 (สพม.) (เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2565) คร้ังท่ี 5

ท่ี โรงเรียน จังหวัด สังกัด  จ านวนคน

(โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
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20 นำกอกวิทยำคำร หนองบัวล้ำภู สพม.เลย-หนองบัวล้ำภู 1 540                 -
21 เชียงพังพัฒนวิช อุดรธำนี สพม.อุดรธำนี 1 540                 -
22 นาดีพิทยาคม หนองคาย สพม.หนองคาย 1 540                 -
23 พระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย สพม.หนองคาย 1 540                 -
24 เหล่ำประชำอุทิศ มุกดำหำร สพม.มุกดำหำร 1 540                 -
25 ร่มเกล้ำพิทยำสรรค์ มุกดำหำร สพม.มุกดำหำร 1 540                 -
26 นิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำ สกลนคร สพม.สกลนคร 1 540                 -
27 โนนสูงพิทยำคม กำฬสินธ์ุ สพม.กำฬสินธ์ุ 1 540                 -
28 ประชำรัฐพัฒนำกำร ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น 1 540                 -
29 โนนแดงวิทยำคม มหำสำรคำม สพม.มหำสำรคำม 1 540                 -
30 เขวำใหญ่พิทยำสรรค์ มหำสำรคำม สพม.มหำสำรคำม 1 540                 
31 นำโพธ์ิพิทยำสรรพ์ มหำสำรคำม สพม.มหำสำรคำม 1 540                 -
32 จังหำรฐิตวิริยำประชำสรรค์ ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 1 540                 -
33 สวำยพิทยำคม ศรีสะเกษ สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร 1 540                 -
34 ค้ำเตยวิทยำ ยโสธร สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร 1 540                 -
35 ภูพระวิทยาคม ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ 1 540                 -
36 โนนสะอาดวิทยา ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ 1 540                 -
37 หันห้วยทรำยพิทยำคม นครรำชสีมำ สพม.นครรำชสีมำ 1 540                 -
38 ตำจงพิทยำสรรค์ บุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ 1 540                 -



รวม โรงเรียนหน่วยเบิก
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รายละเอียดประกอบการโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อย 141

 (สพม.) (เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2565) คร้ังท่ี 5

ท่ี โรงเรียน จังหวัด สังกัด  จ านวนคน

(โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

39 แสลงโทนพิทยำคม บุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ 1 540                 -
40 ธำรทองพิทยำคม บุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ 1 540                 -
41 โนนแท่นพิทยำคม  สุรินทร์ สพม.สุรินทร์ 1 540                 -
42 เฉลิมรัชวิทยาคม แม่ฮ่องสอน สพม.แม่ฮ่องสอน 1 540                 -
43 บุญเรืองวิทยำคม เชียงรำย สพม.เชียงรำย 1 540                 -
44 ดอนชัยวิทยำคม เชียงรำย สพม.เชียงรำย 1 540                 -
45 พญำลอวิทยำคม พะเยำ สพม.พะเยำ 1 540                 -
46 ขุนควรวิทยำคม พะเยำ สพม.พะเยำ 1 540                 -
47 แม่จริม น่ำน สพม.น่ำน 1 540                 -
48 วังหินกิตติวิทยาคม ตาก สพม.ตาก 1 540                 -
49 ดาราพิทยาคม อุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ 1 540                 -
50 คันโช้งพิทยาคม พิษณุโลก สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ 1 540                 -
51 ซับบอนวิทยำคม เพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ 1 540                 -
52 วังตะเคียนประชำนุสรณ์ ก้ำแพงเพชร สพม.ก้ำแพงเพชร 1 540                 -
53 ทุ่งโพธ์ิพิทยำ พิจิตร สพม.พิจิตร 1 540                 -

53             28,620            รวม









ท่ี จังหวัด สพม. จ ำนวนเงิน

1 กรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1

2 กรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2

3 นนทบุรี สพม. นนทบุรี

4 พระนครศรีอยุธยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 45,000 

5 ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี

6 สระบุรี สพม. สระบุรี

7 สิงห์บุรี อ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 

8 ลพบุรี สพม. ลพบุรี

9 ฉะเชิงเทรา สพม. ฉะเชิงเทรา 

10 สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 45,000 

11 ปราจีนบุรี นครนายก สพม. ปราจีนบุรี นครนายก

12 สระแก้ว สพม. สระแก้ว 45,000 

13 กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 45,000 

14 ราชบุรี  สพม. ราชบุรี  

15 สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 

16 นครปฐม สพม. นครปฐม

17 เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 45,000 

18 ประจวบคีรีขันธ์ สพม. ประจวบคีรีขันธ์

19 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 45,000 

20 สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร

21 นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 

22 พัทลุง สพม. พัทลุง

23 ตรัง  กระบ่ี สพม. ตรัง  กระบ่ี 90,000 

24 พังงา ภูเก็ต ระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 90,000 

25 นราธิวาส  สพม. นราธิวาส  45,000 

26 ปัตตานี สพม. ปัตตานี 90,000 

27 ยะลา สพม. ยะลา

28 สงขลา สตูล สพม. สงขลา สตูล 90,000 

29 จันทบุรี ตราด สพม. จันทบุรี ตราด 45,000 

30 ชลบุรี  ระยอง สพม. ชลบุรี  ระยอง 90,000 

รำยช่ือส ำนักเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 62 เขต



31 เลย หนองบัวล าภู สพม. เลย หนองบัวล าภู 45,000 

32 อุดรธานี สพม. อุดรธานี 45,000 

33 หนองคาย  สพม. หนองคาย  90,000 

34 บึงกาฬ สพม. บึงกาฬ

35 นครพนม สพม. นครพนม 

36 มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 90,000 

37 สกลนคร สพม. สกลนคร 45,000 

38 กาฬสินธ์ุ สพม. กาฬสินธ์ุ 45,000 

39 ขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 45,000 

40 มหาสารคาม สพม. มหาสารคาม 135,000 

41 ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 45,000 

42 ศรีสะเกษ ยโสธร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90,000 

43 อุบลราชธานี อ านาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อ านาจเจริญ

44 ชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 90,000 

45 นครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 45,000 

46 บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 135,000 

47 สุรินทร์ สพม. สุรินทร์ 45,000 

48 เชียงใหม่  สพม. เชียงใหม่

49 แม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 45,000 

50 ล าปาง ล าพูน สพม. ล าปาง ล าพูน

51 เชียงราย สพม. เชียงราย 90,000 

52 พะเยา สพม. พะเยา 90,000 

53 แพร่  สพม. แพร่  

54 น่าน สพม. น่าน 45,000 

55 สุโขทัย สพม. สุโขทัย

56 ตาก สพม. ตาก 45,000 

57 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90,000 

58 เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 45,000 

59 ก าแพงเพชร สพม. ก าแพงเพชร 45,000 

60 พิจิตร สพม. พิจิตร 45,000 

61 นครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์

62/1 อุทัยธานี ชัยนาท สพม. อุทัยธานี ชัยนาท (ชัยนำท) 45,000 

62/2 อุทัยธานี ชัยนาท สพม. อุทัยธานี ชัยนาท (อุทัยธำนี)

รวม 2,385,000 



ท่ี จังหวัด สพม. จ ำนวนเงิน

1 กรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1

2 กรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2

3 นนทบุรี สพม. นนทบุรี

4 พระนครศรีอยุธยา สพม. พระนครศรีอยุธยา 540 

5 ปทุมธานี สพม. ปทุมธานี

6 สระบุรี สพม. สระบุรี

7 สิงห์บุรี อ่างทอง สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 

8 ลพบุรี สพม. ลพบุรี

9 ฉะเชิงเทรา สพม. ฉะเชิงเทรา 

10 สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 540 

11 ปราจีนบุรี นครนายก สพม. ปราจีนบุรี นครนายก

12 สระแก้ว สพม. สระแก้ว 540 

13 กาญจนบุรี สพม. กาญจนบุรี 540 

14 ราชบุรี  สพม. ราชบุรี  

15 สุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 

16 นครปฐม สพม. นครปฐม

17 เพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 540 

18 ประจวบคีรีขันธ์ สพม. ประจวบคีรีขันธ์

19 สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 540 

20 สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร

21 นครศรีธรรมราช สพม. นครศรีธรรมราช 

22 พัทลุง สพม. พัทลุง

23 ตรัง  กระบ่ี สพม. ตรัง  กระบ่ี 1,080 

24 พังงา ภูเก็ต ระนอง สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง 1,080 

25 นราธิวาส  สพม. นราธิวาส  540 

26 ปัตตานี สพม. ปัตตานี 1,080 

27 ยะลา สพม. ยะลา

28 สงขลา สตูล สพม. สงขลา สตูล 1,080 

29 จันทบุรี ตราด สพม. จันทบุรี ตราด 540 

30 ชลบุรี  ระยอง สพม. ชลบุรี  ระยอง 1,080 

รำยช่ือส ำนักเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 62 เขต



31 เลย หนองบัวล าภู สพม. เลย หนองบัวล าภู 540 

32 อุดรธานี สพม. อุดรธานี 540 

33 หนองคาย  สพม. หนองคาย  1,080 

34 บึงกาฬ สพม. บึงกาฬ

35 นครพนม สพม. นครพนม 

36 มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 1,080 

37 สกลนคร สพม. สกลนคร 540 

38 กาฬสินธ์ุ สพม. กาฬสินธ์ุ 540 

39 ขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 540 

40 มหาสารคาม สพม. มหาสารคาม 1,620 

41 ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 540 

42 ศรีสะเกษ ยโสธร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 1,080 

43 อุบลราชธานี อ านาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อ านาจเจริญ

44 ชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 1,080 

45 นครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 540 

46 บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 1,620 

47 สุรินทร์ สพม. สุรินทร์ 540 

48 เชียงใหม่  สพม. เชียงใหม่

49 แม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 540 

50 ล าปาง ล าพูน สพม. ล าปาง ล าพูน

51 เชียงราย สพม. เชียงราย 1,080 

52 พะเยา สพม. พะเยา 1,080 

53 แพร่  สพม. แพร่  

54 น่าน สพม. น่าน 540 

55 สุโขทัย สพม. สุโขทัย

56 ตาก สพม. ตาก 540 

57 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 1,080 

58 เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 540 

59 ก าแพงเพชร สพม. ก าแพงเพชร 540 

60 พิจิตร สพม. พิจิตร 540 

61 นครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์

62/1 อุทัยธานี ชัยนาท สพม. อุทัยธานี ชัยนาท (ชัยนำท) 540 

62/2 อุทัยธานี ชัยนาท สพม. อุทัยธานี ชัยนาท (อุทัยธำนี)

รวม 28,620 


