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กรอบระยะเวลาดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

ช่วงเตรียมการประเมิน 
 

◊ ชี้แจงแนวการประเมิน 
◊ Workshop ระบบ ITA 
Online 2020 ให้กับ 
สพท. 225 หน่วยประเมิน 
◊ สถานศึกษานำเข้า
ข้อมูล 
◊ สถานศึกษาจัดเตรียม
Open Data  

ก.ค. 2563 สพท.เตรียมบุคลากรผู ้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู ้รับผิดชอบการ
ประเมิน ITA Online ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online 
และ ผู้รับผิดชอบโครงการที่เก่ียวข้อง 

ก.ค. 2563 สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ 
ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วยการประเมิน 

ก.ค. 2563 สพท.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษา ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มเติม) 

ก.ค. 2563 สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ  
ก.ค. 2563 สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และนำเข้า

ข้อมูลผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด        

ก.ค. – ส.ค. 2563 สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ช่วงดำเนินการประเมิน 
 

◊ ตอบแบบ IIT, EIT 
◊ ทำแบบ OIT 

ส.ค. 2563 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ  

ส.ค.2563 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

ก.ย. 2563 สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT 
ช่วงสรุปผลการประเมิน 

 
◊ ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
◊ ประมวลผลการประเมิน 
◊ ประกาศผลคะแนน ITA 

ก.ย. 2563 สพท.ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน  
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

ก.ย. 2563 สพท.จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเน ินงานของสถานศ ึกษาออนไลน์  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. 2563 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษาและนำเสนอต่อ สพฐ. 

 

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาดำเนินการข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดย สพฐ. / สพท. 
จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้า
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ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

คำนำ 
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้ใช้ในการศึกษารายละเอียดและ
เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประกอบด้วย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีในการประเมิน 
หลักเกณฑ์การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITA Online ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นจุดเริ ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร จนนำไปสู่  
การขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนประสบผลสำเร็จ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 
การประเมิน และกรอบการประเมินที่เป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
และภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม
เป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 21 การต่อต้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อไป 
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บทที่ 1 บทนำ 
 

ความเป็นมา 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื ่องมือการประเมินเชิงบวกเพื ่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้าง 
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ไดร้ับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการ 
บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี ้ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญ
กับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต  การรับสินบน 
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะ
ดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทาง 
การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที ่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ ่ง โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที ่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
ได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่  
ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
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 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
ได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน 
การทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนด 
ค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรม 
ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงาน 
ที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment:  ITA) ไปขยายผลเพ ื ่อพ ัฒนาและยกระด ับค ุณธรรมและความโปร ่งใส 
ของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล 
ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรบัรู้
การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื ่องแนวทางการ
ปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index: CPI)  
ของประเทศไทยให้สูงขึ ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจร ิตเช ิงร ุกได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมดำเนินการ
ขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์
จากการประเมิน และนำผลการประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับ
ประโยชน์ในมุมของการสื ่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดง ให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ 
ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการ
ดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคล 
ที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 
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แนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้กรอบแนวทางการ
ประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการประเมิน
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเชื่อมโยง
และต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย 
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online  

 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จำเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน
การประเมิน ITA Online ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
ประกอบด้วย 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการกำกับติดตาม 
การประเมิน ITA Online โดยมีหน้าที่กำหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ในการประเมิน การกำกับติดตามการประเมินและการดำเนินการต่อผลการประเมิน เพ่ือนำเสนอต่อ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 

 สำนักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทในการร่วมกำหนดแนวทางและร่วมกำกับติดตามการประเมิน 
รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆในการประเมิน 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เป็นหน่วยย่อยในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยมีหน้าที่กำหนดกลไกและกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนการประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 สถานศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 8,224 แห่ง เข้ารับการ
ประเมิน   
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สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในปีนี้ ถือเป็นการขยายผลการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส มาใช้ในการประเมินสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ
ออนไลน์เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินอย่างต่อเนื่องในการประเมินสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาจนประสบผลสำเร็จ โดยการประเมินผ่านระบบ ITA Online ซึ ่งได้ดำเนินการพัฒนา 
และออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล  
และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้ 
จะทำให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และนำกรอบการประเมินที่กำหนดไปดำเนินการจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั ้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที ่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงาน
และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคตอีกด้วย 

ดังนั้น สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินในครั้งนี้จำเป็นที่จะต้องศึกษาเอกสารคู่มือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้
ให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงศึกษาขั ้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาดำเนินการ และการใช้งานระบบ 
ITA Online เพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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บทที่ 2 เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 

รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 1 – ตัวช้ีวัดที ่5 ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
ซ่ึงล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้ ยังประเมิน 
การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอ่ืน  
ในสถานศึกษาทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือ
เป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อ
คำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 

 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
6 

 

 ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I1 บ ุคลากรในสถานศึกษาของท ่าน ปฏ ิบ ัต ิงาน/
ให้บริการแก่ผู ้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี ้ มาก
น้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด     
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I2 บ ุคลากรในสถานศึกษาของท ่าน ปฏ ิบ ัติ งาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู ้จัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน     
▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I4 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่มี 

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ 
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน  
ในสังคมแล้ว บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I6 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม ่

มี ไม่มี 

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ เป็นต้น 

  

 

 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่  
การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ าย
งบประมาณของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาส 
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ของสถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 สถานศึกษาของท่าน ใช้จ ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึงประเดน็ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ คุ้มค่า     
▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I9 สถานศึกษาของท ่าน ใช้จ ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I10 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I11 สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้   
มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้     
▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I12 สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ สอบถาม     
▪ ทักท้วง     
▪ ร้องเรียน     
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 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษา ต่อการ 
ใช้อำนาจของผู ้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที ่เก ี ่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ 
ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ  
การซื้อขายตำแหน่ง  หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วย 
ข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I13 ท่านได ้ร ับมอบหมายงานจากผู ้บ ังค ับบ ัญชา             
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ 
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I18 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ     
▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง     
▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 

 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการ
ของสถานศึกษาไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการ
ยืมโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาและการยืมโดยบุคคลภายนอกสถานศึกษา ซึ ่งสถานศึกษาจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวม
ไปถึงสถานศึกษาจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของสถานศึกษาด้วย ตัวชี้วัด
ที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I19 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I20 ขั ้นตอนการขออนุญาตเพื ่อยืมทรัพย ์ส ินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของท่าน มี
ความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I21 ถ ้ าต ้องม ีการขอย ืมทร ัพย ์ส ินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากสถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I24 สถานศ ึกษาของท ่าน ม ีการกำก ับด ูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื ่อป้องกัน
ไม่ให ้ม ีการนำไปใช ้ประโยชน์ส ่วนตัว  กล ุ ่ม หรือ 
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของสถานศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยสถานศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันการทุจร ิตใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของสถานศึกษา ที่จะต้องทำให้การทุจริตในสถานศึกษาลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในสถานศึกษาด้วย นอกจากนี้ 
สถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในสถานศึกษา รวมถึงการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 

 ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I25 ผ ู ้ บร ิ หารส ู งส ุ ดของสถานศ ึ กษาของท ่ าน 
ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 สถานศึกษาของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I27 ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาของท่าน ได้รับ 
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าสถานศึกษาของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากท่ีสุด” 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I28 สถานศึกษาของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้  
ต่อการทุจริตในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เฝ้าระวังการทุจริต     
▪ ตรวจสอบการทุจริต     
▪ ลงโทษทางวินัย  เมื่อมีการทุจริต     

หมายเหตุ:  หากสถานศึกษาของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I29 สถานศึกษาของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ไปปร ับปร ุ งการทำงาน เพ ื ่ อป ้องก ันการท ุจริต 
ในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา หรือหน่วย
ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ของ สพท. 
 ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที ่ตรวจสอบการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที ่จะเกิดขึ้น 
ในสถานศึกษาของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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 แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ี ส ่ วน ได ้ ส ่ วน เส ี ยภ ายนอก  (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 6 – ตัวช้ีวัดที ่8 ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของสถานศึกษาแกผู่้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก  รับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการดำเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ประกอบด้วยขอ้คำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

คำนิยาม บุคลากรในสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E1 บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี ้ มากน้อย
เพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด     
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E2 บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E3 บ ุคลากรในสถานศึกษาท ี ่ท ่านต ิดต ่อ ให ้ข ้อมูล 
เกี ่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไป 
ตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

▪ เงิน   
▪ ทรัพย์สิน   
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E5 สถานศึกษาที ่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อประสิทธิภาพการสื ่อสาร ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
สถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน  
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล
สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที ่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
▪ มีช่องทางหลากหลาย     
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E7 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E8 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E9 สถานศึกษาที ่ท ่านติดต่อ มีการชี ้แจงและตอบ
คำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด” 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E10 สถานศึกษาที ่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
บุคลากรในสถานศึกษา หรือไม ่

  

 

 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษา ทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาและกระบวนการทำงานของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื ่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ ่งขึ ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากสถานศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น
แล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ ้นอีกด้วย  ตัวชี ้ว ัดที่ 8  
การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E11 บุคลากรในสถานศึกษาที ่ท ่านติดต ่อ ม ีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้  
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E12 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E13 สถานศึกษาที ่ท ่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E14 สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของสถานศึกษาให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E15 สถานศึกษาที ่ท ่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 
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  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 9 – ตัวช้ีวัดที ่10 ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

 เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์  
ของสถานศึกษา เพื ่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่  
แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O1 โครงสร้าง 
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา  
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน   
เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองค์คณะบุคคล เป็นต้น 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

o แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา  
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ 
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ
บริหารของสถานศึกษา 

O3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด 

O4 
แผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาสถานศึกษา  

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ: แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา บางสถานศึกษาเรียกว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
บางสถานศึกษาเรียกว่า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 25XX – 25XX 
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 ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  
o ที่อยู่สถานศึกษา  
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
o หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา เช่น 
 - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและ
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา
35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)  
 - กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 
เป็นต้น 

 
 การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ 
หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา  
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563   

 
 
 
 
 

http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu3.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act009.pdf


 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

21 
 

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O8 Q&A 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
และสถานศึกษาสามารถสื ่อสารให้คำตอบกับผู ้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม-ตอบ เป็นต้น  
o สามารถเชื ่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 

O9 Social Network 

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook หรือ 
Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น   
o สามารถเชื ่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 

  
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

 การดำเนินงาน 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

O11 
รายงานการกำกับ ติดตาม 
การดำเนินงาน ประจำปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที ่ใช้ 
ดำเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563 

O12 
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2562 
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 การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O13 
คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู ่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษา  
ทีบุ่คลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู ่มือปฏิบัติ  
ภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการขั ้นตอน 
การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

 
  การให้บริการ 

 การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 (ของสถานศึกษา) สำหรับสถานศึกษาที ่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก  
อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O14 
คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ 
สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัต ิ เช ่น คู ่ม ือหรือแนวทาง 
การปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ  ขั้นตอน 
การให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

O15 
ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา  
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

O16 
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของสถานศึกษา  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

O17 E–Service 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ
หน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ:  E–Service แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที ่ภารกิจของหน่วยงาน  
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 

SMSS++ (School Management Support System) หมายถ ึง โปรแกรมสนับสน ุนการบร ิหารจ ัดการของ
สถานศึกษา สำหรับให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ 

โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือระบบสำนักงานอัจฉริยะ  โดยการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถ
ทำงานได้ทุกที ่ทุกเวลา 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O18 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O19 
รายงานการกำกับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก ้าวหน ้าในการดำเน ินงานตามแผนการใช ้จ ่าย
งบประมาณประจำปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย 
งบประมาณ เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O20 
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
จ ่ายงบประมาณ ป ัญหา อ ุปสรรค ข ้อเสนอแนะ ผลส ัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O21 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างหร ือแผนการจ ัดหาพัสด ุตามที่
สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O22 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่ สถานศ ึกษาจะต ้ องดำ เน ินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

O23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)   
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื ้อหรือจ้าง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที ่เสนอ ผู ้ได้ร ับการคัดเลือกและราคาที ่ตกลง เหตุผล 
ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง เป็นต้น  
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)   
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O24 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)   
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื ้อจัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O25 
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที ่มีจุดมุ ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื ่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม  
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ
นโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา  
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563 

O26 
การดำเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื ่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น  
o เป ็นการดำเน ินการที ่ม ีความสอดร ับกับนโยบายการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O27 
หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563 

O28 
รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562 

 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O29 
แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ 
ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื ่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ เป็นต้น 

O30 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา 

O31 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจำปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในสถานศกึษา  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง 
เรื ่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื ่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 
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 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O32 
ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที ่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานศึกษา 

O33 
การเปิดโอกาสให้เกิดการ 
มีส่วนร่วม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที ่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้  
ผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียได้ม ีส ่วนร ่วมในการดำเน ินงานตามภารกิจ  
ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น   
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
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 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์  
ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น 
คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่ง ใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร 
สถานศึกษาอย่างซ ื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต โปร ่งใส และเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

   
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O36 
การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจำปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที ่ที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา  
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง 
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O37 
การดำเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา  
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O38 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

o แสดงการดำเน ินการหร ือกิจกรรมที ่แสดงถึงการเสร ิมสร ้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

 
  แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O39 
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที ่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

O40 

รายงานการกำกับติดตาม 
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  
o มีข ้อม ูลรายละเอียดความก้าวหน ้า เช ่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที ่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563 

O41 
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
o ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562 
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 ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O42 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน* 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562   
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น  
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที ่เกี ่ยวข้อง 
การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ 
ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

O43 

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน* 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม    
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หมายเหตุ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไม่นำข้อ O42 – O43 มาคิดคะแนนเนื่องจากเป็นการประเมินในปีแรกของสถานศึกษา 
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ตารางแสดงสรุปจำนวนข้อคำถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ น้ำหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ข้อคำถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ – 6 
การใช้งบประมาณ – 6 

การใช้อำนาจ – 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ – 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

EIT 30 
คุณภาพการดำเนินงาน – 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร – 5 
การปรับปรุงการทำงาน – 5 

OIT 40 
การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 8 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต - 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบ
การประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องนำ
เครื่องมือการประเมิน ITA Online ไปใช้ และสถานศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องรับการประเมิน ITA Online 
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกใน
การตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้
การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงสถานศึกษา 
ที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สำหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดการประเมิน 
 ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ  
การทำงาน 
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 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง  บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 
 การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 25 
ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนน้อยกว่า 25 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา  
นับตั้งแตใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 
 การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครองอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 
20 ตัวอย่าง  
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
 
 3) เว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) 
 เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจ หน่วยงานละ 1 ชุด 
 การตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL 
ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล 
โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URLในแต่ละข้อ 

กรณีที่สถานศึกษามีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น ทำให้เผยแพร่ข้อมูลได้ ไม่ตรงตาม
รายละเอียดที ่กำหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข ้อม ูลตามรายละเอียดที ่กำหนดตามแบบสำรวจ OIT ได้ 
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจำเป็นประกอบโดยละเอียด 
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การประมวลผลคะแนน 

 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคำถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบ 
ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อคำถามจากผู้ตอบ 

ทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 
น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กําหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงาน 
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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แผนภาพแสดงภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
          การประเมิน ITA          
                    
                      

เครื่องมือ     IIT       EIT     OIT  
น้ำหนัก      30        30      40 

                              

ตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติ

หน้าท่ี 
 

การใช้
งบประมาณ 

 
การใช้
อำนาจ 

 
การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 
 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

 
คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

 
การปรับปรุง
การทำงาน 

 
การเปิดเผย

ข้อมูล 
 

การป้องกัน
การทุจริต 

                        
                      

การเก็บ
ข้อมูล 

  
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 

ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง   
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 

ตอบแบบวัดการรับรู้ EITด้วยตนเอง 
 

หน่วยงานส่งข้อมูล 
แบบสำรวจ OIT 

 

                      
ขนาด

ตัวอย่าง 
   

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 
ไม่น้อยกว่า 25 ตัวอย่าง 

     
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
ไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง 

     

                      
                      

ประชากร    

บุคลากรในสถานศึกษาที่ทำงานให้กับสถานศึกษา
มาเป็นระยะเวลา 

ไม่น้อยกวา่ 1 ป ีนับถึงวันทีแ่จ้งจำนวนบุคลากร
เข้าในระบบ ITA Online 2020 

     

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผูน้ำชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับ
จ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ

สถานศึกษา นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 

   สถานศึกษา  
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บทที่ 4 ขั้นตอนการประเมิน 
 สพฐ. ได้กำหนดรายละเอียดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบ ITA Online จำแนก
ขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง ได้แก ่(1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงดำเนินการประเมิน และ (3) ช่วง
สรุปผลการประเมิน โดยแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการพอสังเขป ดังนี้ 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

 
◊ ชี้แจงแนวการประเมิน 
◊ Workshop ระบบ ITA 
Online 2020 ให้กับ 
สพท. 225 หน่วยประเมิน 
◊ สถานศึกษานำเข้า
ข้อมูล 
◊ สถานศึกษาจัดเตรียม
Open Data  

ก.ค. 2563 สพท.เตรียมบุคลากรผู ้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู ้รับผิดชอบการ
ประเมิน ITA Online ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online 
และ ผู้รับผิดชอบโครงการที่เก่ียวข้อง 

ก.ค. 2563 สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ 
ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วยการประเมิน 

ก.ค. 2563 สพท.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษา ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มเติม) 

ก.ค. 2563 สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ  
ก.ค. 2563 สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และนำเข้า

ข้อมูลผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ภายในระยะเวลาที่
กำหนด        

ก.ค. – ส.ค. 2563 สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ช่วงดำเนินการประเมิน 
 

◊ ตอบแบบ IIT, EIT 
◊ ทำแบบ OIT 

ส.ค. 2563 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ  

ส.ค.2563 สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา 
สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ
วัดการรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

ก.ย. 2563 สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT 
ช่วงสรุปผลการประเมิน 

 
◊ ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
◊ ประมวลผลการประเมิน 
◊ ประกาศผลคะแนน ITA 

ก.ย. 2563 สพท.ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน  
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

ก.ย. 2563 สพท.จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเน ินงานของสถานศ ึกษาออนไลน์  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. 2563 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online 
ของสถานศึกษาและนำเสนอต่อ สพฐ. 

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาดำเนินการข้างตน้อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์  
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ช่วงเตรียมการประเมิน 

 1. สพท. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื ่อทำหน้าที่ เป็นคณะผู้ประเมิน 
และผู้ดูแลระบบ ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
ระดับ สพท. ผู้ดูแลระบบ ITA Online ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล  

สพท.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ร่วมดำเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 2. สพฐ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2020 ให้กับ ผู้รับผิดชอบ 225 หน่วย
การประเมิน 
  สพท. ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท. และผู้ดูแลระบบ ITA 
Online ของ สพท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์   ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ทาง สพฐ. จัดขึ้น เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ ITA Online การสร้างเครื่องมือการ
ประเมิน การเชื่อมโยงเครื่องมือ การจัดการประมวลผลคะแนน การสรุปผลข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ และวางแผนการดำเนินงาน 

 
 3. สพท.ประชุมชี ้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ให้โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มเติม) 
 สพท. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เพื่ออธิบายการใช้งานระบบ ITA Online การกรอกข้อมูล การตอบ
แบบประเมิน การจัดทำข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา การตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม 
 
 4. สถานศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
 สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประเมิน และผู้ดูแล
ระบบของสถานศึกษา ดังนี้ 
   – กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา 
   – นำเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
   – ประสานงานในขั้นดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT  
   – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
   – กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
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 5. สถานศึกษากรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบและกรอกนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ผ่านทางระบบ ITA Online 2020  
   ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2020 เพ่ือดำเนินการกรอกข้อมูล ดังนี้ 
   1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา จำนวน 1-2 คน 
   2. จำนวนบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 เพื่อนำมาใช้คำนวณจำนวน
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)   
   3. จำนวนนักเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา เพ่ือนำมาใช้คำนวณจำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) 
   (สพท. อาจดึงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมาเป็นฐานในการคำนวณ
จำนวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ทั้งสองแบบ)  
 
แนวทางการขอรับ Username และ Password ของสถานศึกษาเพื่อใช้งานระบบ ITA Online 2020 

1. ผู ้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา ขอรับ Username และ 
Password จากผู้ดูแลระบบ ITA Online สพท. 

2. ผู้ดูแลระบบ ITA Online สพท. แจ้ง Username Password และเชิญเข้า OpenChat : 
ITA Online 2020 ของ สพท. เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร    

3. ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สถานศึกษา เข้าระบบ ITA Online  
โดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับ 

4. นำเข้าข้อมูลตามกรอบระยะเวลาที่ สพท. กำหนด   
 

 6. สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 สถานศึกษาจะต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามประเด็นข้อคำถามของแบบสำรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 
 

ช่วงดำเนินการประเมิน 

 1. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้
สถานศึกษา 
 สพท.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
ในระดับสถานศึกษาไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT จะอยู่ใน
ลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
เข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2020 ในช่วงเวลาที่ สพท.กำหนด 
 
 

mailto:xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th
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 2. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 
 จากนั้น สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2020 
แก่บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา
เข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 บุคลากรในสถานศึกษา จะเข้าระบบ ITA Online 2020 จาก URL หรือ QR Code และ
ประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของ
ตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำ
ของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู ้ร ับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษาจะมีหน้าที่กำกับติดตาม 
การประเมินตามแบบ IIT ให้ได้ตามจำนวนตัวอย่างที่ สพท. กำหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการประเมิน
ตามแบบ IIT ในระบบ ITA Online 2020 

 

 3. สพท. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้
สถานศึกษา 
 สพท.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  EIT ให้แก่ ผู ้ร ับผิดชอบการประเมิน ITA 
Online ในระดับสถานศึกษา ไปที่อีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT 
จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เข้ามาตอบในระบบ ITA Online 2020 ในช่วงเวลาที่ สพท.กำหนด 

 4. สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  EIT ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 
  จากนั้น สถานศึกษาศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2020 
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ อ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITA Online 2020 จาก URL และ QR Code และ
ประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
ของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการ  
ตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู ้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา จะมีหน้าที่กำกับติดตาม 
การประเมินตามแบบ EIT ให้ได้ตามจำนวนตัวอย่างที่ สพท. กำหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการ
ประเมินตามแบบ EIT ในระบบ ITA Online 2020 

mailto:xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th
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 5. ดำเนินการตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 
 สพท.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ไปที ่อ ีเมล 
xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จะเป็น
ช่องทางเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ตอบคำถามตามแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลาและแนวทางที ่สพท.กำหนด เท่านั้น 
 สถานศึกษาที่รับการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสถานศึกษา
จะต้องเข้าระบบ ITA Online 2020 เพื่อตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน 
ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน 
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัว ชี้วัด
การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
 
 ในกรณีที่ สถานศึกษา มีการลิงค์ข้อมูลไปยัง Google Drive ให้ ใช้ฟังก์ชั่น Code Embed หรือ
ใช้ iFrame ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF 
 

 
 
 ตัวอย่างการลิงค์ข้อมูลไปยัง Google Drive โดยใช้ฟังก์ชั ่น Code Embed หรือใช้ iFrame  
ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

mailto:xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th
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 แนวปฏิบัติของสถานศึกษา  
 1. ล็อกอินเข้าอีเมล xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th โดยใช้ Username และ Password  
ที่แต่ละสถานศึกษาได้รับ 
 2. ตรวจสอบช่องทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในกล่องจดหมาย (Inbox) 
 3. ดำเนินการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามกรอบระยะเวลา
การประเมิน 

 คำอธิบายการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของสถานศึกษา 
 1. ดำเนินการกรอกท่ีอยู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (URL) ในหน้าแรกก่อนที่จะดำเนินการตอบ
ข้อคำถาม OIT โดย URL จะต้องม ีhttp:// หรือ https:// เช่น http://www.uprightschool.net 
 2 . ข้อคำถามทั้งหมดมีอยู่ 43 ข้อคำถาม (O 1 - O 43) 
 3. สถานศึกษาดำเนินการตอบข้อคำถามโดยการให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา ซึ่งเชื ่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL  
ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ 
 4. เมื่อตอบครบทุกข้อคำถามแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม ส่ง เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
 5. สามารถแก้ไขคำตอบหรือเปลี่ยน URL ได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะส่งคำตอบไปแล้ว ภายใน
ระยะเวลาที่ สพท. กำหนด 
 

ช่วงสรุปผลการประเมิน 
 1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน  
 สพท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ 
ที ่กำหนดและให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 2. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  สพท. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทำเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล ภายหลังจาก 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและให้คะแนน 
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 3. ประกาศผลการประเมิน ITA และนำเสนอผลต่อ สพฐ. 
 สพท. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สถานศึกษาได้รับทราบ รวมถึงนำเสนอผลการดำเนินงานต่อ สพฐ. 
และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

mailto:xxxxxxxxxx@pracharath.ac.th


 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

41 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. 
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ข้อควรระวัง#1 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT และ EIT สถานศึกษาจะต้องกํากับติดตามและ

ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กําหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ำตามท่ี สพท. กําหนด 

ข้อควรระวัง#2 สถานศึกษาจะต้องทําความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อคําถาม สอบทาน
ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลในการตอบคําถามให้ชัดเจนมากที่สุด โดยสามารถขอรับคําแนะนําจากคณะที่
ปรึกษาการประเมิน/กิจกรรมให้คำปรึกษา (ITA Online Clinic) ของ สพท. 

ข้อควรระวัง#3 สถานศึกษาจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาให้สาธารณชน
สามารถเข้าถึงได ้ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจ ําเป ็นทางเทคนิคทําให้เว ็บไซต์หลัก  
ของสถานศึกษาไม่สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว สถานศึกษาจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในขั้นตอนการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล 

ข้อควรระวัง#4 กรณีที่สถานศึกษาที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดหรือเหตผุล 
ความจําเป็นทําให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที ่กําหนดได้  ให้สถานศึกษาอธิบายเหตุผล 
ความจําเป็นมาอย่างละเอียด โดยจะต้อง มีสาเหตุด้านกฎหมายหรือข้อจํากัดอันสุดวิสัยประกอบการตอบ 

ข้อควรระวัง#5 สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติตามวิธีการประเมินและระยะเวลาที่ สพท.กําหนด ซึ่งเป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยหากสถานศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอน 
จะส่งผลให้ไม่ได้รับการประกาศผลการประเมินอย่างเป็นทางการ (ผลการประเมินจะแสดงสัญลักษณ์ ‘*’ ) 
กรณีท่ี สถานศึกษาดําเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กําหนด มีดังนี้  

- กรณี สถานศึกษา มีจํานวนผู้ตอบแบบ IIT น้อยกว่าจํานวนค่าขั้นต่ำที่ สพท. กําหนด และกรณีนี้จะ
ไม่สามารถประมวลผลคะแนนข้อคําถามและตัวชี้วัดที่ 1 – 5 ได ้

- กรณี สถานศึกษา มีจํานวนผู้ตอบแบบ EIT น้อยกว่าจํานวนค่าขั้นต่ำที่ สพท. กําหนด และกรณีนี้จะ
ไม่สามารถประมวลผลคะแนนข้อคําถามและตัวชี้วัดที่ 6 – 8 ได ้

- กรณ ีสถานศึกษา ไม่ได้ตอบแบบ OIT ตามระยะเวลาที่กำหนด  

ข้อควรระวัง#6 การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย 
และองค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 

องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 
- สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL  
- ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
- ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาของข้อมูล ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถ

เข้าใจและเข้าถึงได้  
องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามท่ีปรากฏในรายละเอียดต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อคณะทำงาน 
จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คณะจัดทำ 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

____________________________ 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
4.  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
5. นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. 
6.  นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 
คณะทำงาน 
1.  นางสุณิสาห์  ม่วงคราม ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพมหานคร) 
2. นางนิรมล บัวเนียม ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพมหานคร) 
3.  นางวรางคณา ไชยเรือน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
   ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 
4. ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์  รองผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ 
5. นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต 9 
6. นางเอ็มอร ทวยภา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
7. นายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 2 
8. นางมรรยาท แตงโม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
9. นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2  
10. นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง  ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 
11. นายอินสวน สาธุเม  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
12. นางสาวลัดดาวัลย์  คำเขียน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
13. นายคชกรณ์  บัวคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
14. นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ  ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 
15. นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์   ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 
16. นายปริญญา อินทรา  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 3  
17. นางสาวประจวบ พุทธวาศรี  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 16 
18. นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 28 
19. นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 32 
20. นางนงเยาว์ นามทองดี  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 40 
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21. นางดวงพร ไตรเสนีย์ นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
22. นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์   นักวิชาการศึกษา สพม. เขต 13 
23. นายสนั่น สายนุวงค์ นิติกร สพม. เขต 35 
24. นายประยุทธ์ ศรีบุญเรือง  นิติกร สพป.ชลบุรี เขต 2 
25. นางสมทรง ภิรมย์รส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
26. นางวัชรา คำภู่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
27. นางสาวอุไร บุญแปลง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
28. จสอ.ณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สระแก้ว เขต 2 
29. นางสาววรพรรณ วิบูลย์สุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไป สพป.พิจิตร เขต 2 
30. นางวาสนา แจ่มเจริญ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
31. นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย นักวิชาการศึกษา สทร. 
32.  นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
33. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ ครู ช่วยราชการ สนก. 
34. นางพิชชาภา วรวิทยาการ  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สนก. 
35. นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สนก. 
36. นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม นักจัดการงานทั่วไป สนก. 
37. นางสาวศรัญญา โชติ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
38.  นางชนัญชิดา กาญจนลักษณ์ พนักงานธุรการ สนก. 
39. นายสหัสพล ษรบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 
40. นางสาวปิยฉัตร สิงห์ทองคำ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สนก. 

_____________________________________ 
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รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

จำนวน 8,224 แห่ง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ท่ี รหัสกระทรวง สพท ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด สพท.โรงเรียน
1 1081010140 สพป.กระบ่ี เกาะกลาง เกาะลันตา กระบ่ี บ้านร่าปู
2 1081010159 สพป.กระบ่ี เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบ่ี บ้านหลังสอด
3 1081010149 สพป.กระบ่ี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบ่ี วัดเกาะลันตา
4 1081010147 สพป.กระบ่ี คลองยาง เกาะลันตา กระบ่ี บ้านเขาฝาก
5 1081010161 สพป.กระบ่ี ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบ่ี บ้านพระแอะ
6 1081010125 สพป.กระบ่ี เขาดิน เขาพนม กระบ่ี บ้านควนม่วง
7 1081010118 สพป.กระบ่ี เขาพนม เขาพนม กระบ่ี บ้านห้วยเสียด
8 1081010136 สพป.กระบ่ี โคกหาร เขาพนม กระบ่ี บ้านโคกหาร
9 1081010122 สพป.กระบ่ี พรุเตียว เขาพนม กระบ่ี บ้านทุ่งปรือ

10 1081010132 สพป.กระบ่ี สินปุน เขาพนม กระบ่ี บ้านห้วยสาร
11 1081010127 สพป.กระบ่ี หน้าเขา เขาพนม กระบ่ี บ้านถ ้าโกบ
12 1081010040 สพป.กระบ่ี คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี อนุบาลคลองท่อม
13 1081010077 สพป.กระบ่ี คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบ่ี บ้านบางคราม
14 1081010055 สพป.กระบ่ี คลองพน คลองท่อม กระบ่ี คลองพน
15 1081010049 สพป.กระบ่ี ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี บ้านทรายขาว
16 1081010069 สพป.กระบ่ี พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี บ้านพรุดินนา
17 1081010064 สพป.กระบ่ี เพหลา คลองท่อม กระบ่ี บ้านพรุเตย
18 1081010046 สพป.กระบ่ี ห้วยน ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี บ้านทุ่งเสม็ด
19 1081010175 สพป.กระบ่ี เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี วิทยาประชาคม
20 1081010179 สพป.กระบ่ี เขาต่อ ปลายพระยา กระบ่ี วัดเขาต่อ
21 1081010173 สพป.กระบ่ี คีรีวง ปลายพระยา กระบ่ี บ้านบกเก้าห้อง
22 1081010176 สพป.กระบ่ี ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
23 1081010005 สพป.กระบ่ี กระบ่ีน้อย เมืองกระบ่ี กระบ่ี บ้านน ้าจาน
24 1081010032 สพป.กระบ่ี เขาคราม เมืองกระบ่ี กระบ่ี ชุมชนบ้านทุ่ง
25 1081010011 สพป.กระบ่ี เขาทอง เมืองกระบ่ี กระบ่ี บ้านเขาเทียมป่า
26 1081010024 สพป.กระบ่ี คลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี บ้านคลองก้า
27 1081010030 สพป.กระบ่ี ทับปริก เมืองกระบ่ี กระบ่ี บ้านคลองใหญ่
28 1081010028 สพป.กระบ่ี ปากน ้า เมืองกระบ่ี กระบ่ี อุตรกิจ
29 1081010019 สพป.กระบ่ี ไสไทย เมืองกระบ่ี กระบ่ี บ้านแหลมโพธ์ิ
30 1081010009 สพป.กระบ่ี หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี ชุมชนบ้านเขากลม
31 1081010023 สพป.กระบ่ี อ่าวนาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี พระราชทานบ้านเกาะพีพี
32 1081010193 สพป.กระบ่ี ดินแดง ล้าทับ กระบ่ี บ้านดินแดง
33 1081010191 สพป.กระบ่ี ดินอุดม ล้าทับ กระบ่ี บ้านหนองจูด
34 1081010186 สพป.กระบ่ี ทุ่งไทรทอง ล้าทับ กระบ่ี บ้านเกาะไทร
35 1081010184 สพป.กระบ่ี ล้าทับ ล้าทับ กระบ่ี บ้านล้าทับ
36 1081010195 สพป.กระบ่ี เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบ่ี บ้านเกาะจ้า
37 1081010211 สพป.กระบ่ี คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี บ้านคลองหมาก
38 1081010208 สพป.กระบ่ี คลองเขม้า เหนือคลอง กระบ่ี บ้านควนต่อ
39 1081010206 สพป.กระบ่ี โคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี ราชประชานุเคราะห์ 2
40 1081010215 สพป.กระบ่ี ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบ่ี บ้านคลองยวน

รำยช่ือโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล
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ท่ี รหัสกระทรวง สพท ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด สพท.โรงเรียน
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41 1081010222 สพป.กระบ่ี ปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี วัดธรรมาวุธสรณาราม
42 1081010228 สพป.กระบ่ี ห้วยยูง เหนือคลอง กระบ่ี บ้านนาปง
43 1081010224 สพป.กระบ่ี เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี ราชประชานุเคราะห์ 1
44 1081010093 สพป.กระบ่ี เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบ่ี วัดไพรสณฑ์
45 1081010111 สพป.กระบ่ี คลองยา อ่าวลึก กระบ่ี สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
46 1081010106 สพป.กระบ่ี คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี บ้านคลองหิน
47 1081010095 สพป.กระบ่ี นาเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี บ้านบางเจริญ
48 1081010103 สพป.กระบ่ี บ้านกลาง อ่าวลึก กระบ่ี บ้านกลางมิตรภาพท่ี 44
49 1081010084 สพป.กระบ่ี แหลมสัก อ่าวลึก กระบ่ี บ้านแหลมสัก
50 1081010079 สพป.กระบ่ี อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบ่ี อ่าวลึก
51 1081010102 สพป.กระบ่ี อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี บ้านบากัน
52 1081010087 สพป.กระบ่ี อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
53 1010720036 สพป.กรุงเทพมหานคร คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สายน ้าทิพย์
54 1010720033 สพป.กรุงเทพมหานคร พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดาราคาม
55 1010720008 สพป.กรุงเทพมหานคร ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บางบัว (เพ่งตั งตรงจิตรวิทยาคาร)
56 1010720027 สพป.กรุงเทพมหานคร บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร วัดหนัง
57 1010720030 สพป.กรุงเทพมหานคร บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร อนุบาลวัดนางนอง
58 1010720003 สพป.กรุงเทพมหานคร ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ราชวินิต
59 1010720004 สพป.กรุงเทพมหานคร ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

60 1010720026 สพป.กรุงเทพมหานคร คลองชักพระ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร วัดช่างเหล็ก
61 1010720021 สพป.กรุงเทพมหานคร วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาส
62 1010720006 สพป.กรุงเทพมหานคร ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดอมรินทราราม
63 1010720002 สพป.กรุงเทพมหานคร ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โฆสิตสโมสร
64 1010720025 สพป.กรุงเทพมหานคร วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วัดเจ้ามูล
65 1010720031 สพป.กรุงเทพมหานคร วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วัดสังข์กระจาย
66 1010720029 สพป.กรุงเทพมหานคร วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วัดหงส์รัตนาราม
67 1010720017 สพป.กรุงเทพมหานคร วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประถมทวีธาภิเศก
68 1010720024 สพป.กรุงเทพมหานคร บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ราชวินิตประถมบางแค
69 1010720034 สพป.กรุงเทพมหานคร หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
70 1010720005 สพป.กรุงเทพมหานคร วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วัดโสมนัส
71 1010720019 สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัดชนะสงคราม
72 1010720007 สพป.กรุงเทพมหานคร บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อนุบาลวัดปรินายก
73 1010720028 สพป.กรุงเทพมหานคร ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วัดนาคปรก
74 1010720035 สพป.กรุงเทพมหานคร ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประถมนนทรี
75 1010720037 สพป.กรุงเทพมหานคร บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร วัดด่าน
76 1010720001 สพป.กรุงเทพมหานคร ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พญาไท
77 1010720012 สพป.กรุงเทพมหานคร พระโขนงเหนือ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร อนุบาลพิบูลเวศม์
78 1010720014 สพป.กรุงเทพมหานคร พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

79 1010720038 สพป.กรุงเทพมหานคร สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
80 1010720032 สพป.กรุงเทพมหานคร ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทุ่งมหาเมฆ
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81 1010720015 สพป.กรุงเทพมหานคร คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
82 1010720011 สพป.กรุงเทพมหานคร บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วัดอุทัยธาราม
83 1010720010 สพป.กรุงเทพมหานคร สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พิบูลอุปถัมภ์
84 1071020388 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กลอนโด ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุรี วัดยางเกาะ
85 1071020385 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุรี บ้านไทรทอง
86 1071020372 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ด่านมะขามเตี ย ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุรี อนุบาลด่านมะขามเตี ย
87 1071020373 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุรี บ้านหนองไผ่
88 1071020108 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี วัดหนองตะโก
89 1071020121 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี วัดท่าตะคร้อ
90 1071020099 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี วัดศรีโลหะราษฎร์บ้ารุง
91 1071020101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี เขาดินวิทยาคาร
92 1071020097 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
93 1071020104 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี บ้านใหม่ (จีนาภักด์ิวิทยา)
94 1071020120 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี ตลาดส้ารอง
95 1071020105 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี วัดม่วงชุม
96 1071020110 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รางสาล่ี ท่าม่วง กาญจนบุรี วัดขุนไทยธาราราม
97 1071020114 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี วัดวังขนายทายิการาม
98 1071020119 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี วัดโพธ์ิศรีสุขาราม
99 1071020092 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี วัดอินทาราม โกวิทอินทราทร

100 1071020132 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี บ้านหนองสองห้อง
101 1071020038 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เกาะส้าโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บ้านแก่งหลวง
102 1071020014 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 แก่งเสี ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บ้านหนองสองตอน
103 1071020028 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
104 1071020003 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บ้านหัวหิน
105 1071020046 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วัดบ้านเก่า
106 1071020008 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
107 1071020007 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อนุบาลกาญจนบุรี
108 1071020001 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บ้านวังสารภี
109 1071020019 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วัดทุ่งลาดหญ้า 'ลาดหญ้าวิทยา'
110 1071020027 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บ้านวังด้ง
111 1071020047 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บ้านวังตะเคียน
112 1071020009 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วัดศรีอุปลาราม
113 1071020041 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บ้านวังลาน
114 1071020360 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี บ้านสามหลัง
115 1071020352 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี บ้านพุน ้าเปรี ยว
116 1071020348 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ท่ากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี ชุมชนบ้านท่ากระดาน
117 1071020344 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี บ้านนาสวน
118 1071020359 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 แม่กระบุง ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี บ้านต้นมะพร้าว
119 1071020350 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 หนองเป็ด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี อนุบาลศรีสวัสด์ิ
120 1071020168 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี บ้านหนองหิน
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121 1071020155 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดเขาใหญ่
122 1071020159 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดอนขมิ น ท่ามะกา กาญจนบุรี อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
123 1071020146 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดดอนชะเอม
124 1071020150 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตะคร ้าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดส้านักคร้อ
125 1071020136 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี บ้านท่ามะกา
126 1071020137 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดคร้อพนัน
127 1071020144 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
128 1071020154 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
129 1071020157 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร)
130 1071020181 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดพระแท่นดงรัง
131 1071020165 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี บ้านหนองกรด
132 1071020164 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดสนามแย้
133 1071020170 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดหนองพลับ
134 1071020183 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดดาปานนิมิตมิตรภาพท่ี 142
135 1071020166 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"
136 1071020178 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อุโลกส่ีหม่ืน ท่ามะกา กาญจนบุรี ประชาวิทยาคาร
137 1071020293 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รางหวาย พนททวน กาญจนบุรี บ้านตลาดเขตมิตรภาพท่ี 105
138 1071020276 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี วัดดอนเจดีย์
139 1071020265 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี วัดสาลวนาราม
140 1071020269 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี วัดทุ่งสมอ
141 1071020261 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี วัดบ้านทวน
142 1071020288 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี วัดเบญพาด
143 1071020273 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี บ้านหลุมหิน
144 1071020281 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี บ้านสระลุมพุก
145 1071020441 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี วัดเขารักษ์
146 1071020420 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี บ้านวังไผ่
147 1071020430 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี วัดสระลงเรือ
148 1071020422 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี บ้านซ่อง
149 1071020090 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี บ้านห้วยเสือ
150 1071020063 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี วัดปรังกาสี
151 1071020083 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

152 1071020071 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี บ้านกุยแหย่
153 1071020068 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี บ้านดินโส
154 1071020084 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
155 1071020070 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี บ้านหินดาด
156 1071020207 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี พุทธวิมุติวิทยา
157 1071020226 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี วัดใหม่ดงสัก
158 1071020216 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้องตี ไทรโยค กาญจนบุรี บ้านบ้องตี 
159 1071020217 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี บ้านเขาสามชั น
160 1071020206 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี บ้านแก่งระเบิด
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161 1071020200 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี สมาคมไทย-ออสเตรเลียน
162 1071020188 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี บ้านวังสิงห์
163 1071020371 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี บ้านท่าดินแดง
164 1071020368 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี บ้านกองม่องทะ
165 1071020362 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี อนุบาลสังขละบุรี
166 1071020244 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี บ้านช่องด่าน
167 1071020235 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี อนุบาลบ่อพลอย
168 1071020256 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี บ้านหนองกร่าง
169 1071020229 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพท่ี 9)
170 1071020251 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี บ้านหนองรี
171 1071020252 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี บ้านยางสูง
172 1071020303 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ทุ่งกระบ้่า เลาขวัญ กาญจนบุรี ราษฎร์บ้ารุงธรรม
173 1071020294 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี อนุบาลวัดเลาขวัญ
174 1071020328 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี บ้านหนองเค็ด
175 1071020321 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี บ้านตลุงเหนือ
176 1071020336 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี บ้านตรอกสะเดา
177 1071020311 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
178 1071020304 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี บ้านหนองโสน
179 1071020408 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
180 1071020401 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี อนุบาลหนองปรือ
181 1071020411 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี บ้านหนองแกประชาสรรค์
182 1046030140 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ พิพัฒน์ราษฎร์บ้ารุง
183 1046030174 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ นามลวิทยาคาร
184 1046030156 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
185 1046030163 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ชุมชนสีถานด้ารงวิทย์
186 1046030160 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
187 1046030172 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
188 1046030153 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บ้ารุง
189 1046030146 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ บึงไฮโนนสวางวิทยา
190 1046030557 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธ์ุ ดงพยุงสงเคราะห์
191 1046030548 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กุดครองวิทยาคาร
192 1046030559 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 นาจ้าปา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ นาจ้าปา
193 1046030560 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ บ้านนาวิทยาคม
194 1046030551 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธ์ุ หนองพอกวิทยายน
195 1046030023 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กลางหม่ืน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ ห้วยตูมวิทยาคาร
196 1046030068 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุพิทยาสัย
197 1046030027 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ขมิ น เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ ค้าปลาฝาโนนชัย
198 1046030046 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ แกเปะราษฎร์นิยม
199 1046030008 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 นาจารย์ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ ชุมชนนาจารย์วิทยา
200 1046030033 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ บึงวิชัยสงเคราะห์
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201 1046030039 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ไผ่ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ หนองกุงวิทยาคม
202 1046030002 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 โพนทอง เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ หามแหโพนทองวิทยาคม
203 1046030060 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ภูดิน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ เหล่าหลวงวิทยาคาร
204 1046030030 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ภูปอ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ หนองแวงเหนือ
205 1046030019 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ล้าคลอง เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ สะอาดประชาสรรพ์
206 1046030014 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ล้าปาว เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
207 1046030053 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ล้าพาน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ ท่าแสงวิทยายน
208 1046030042 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ห้วยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ บ้านโหมนสงเคราะห์
209 1046030001 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 เหนือ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ บ้านต้อนวิทยาคาร
210 1046030457 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ร่องค้า ร่องค้า กาฬสินธ์ุ กุดลิงวิทยาคม
211 1046030462 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 สามัคคี ร่องค้า กาฬสินธ์ุ ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
212 1046030458 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 เหล่าอ้อย ร่องค้า กาฬสินธ์ุ ด่านใต้วิทยา
213 1046030191 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ ชุมชนนามะเขือวิทยา
214 1046030187 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ ชุมชนแก้งค้าวิทยา
215 1046030189 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 โนนน ้าเกลี ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ ชุมชนน ้าเกลี ยงกล่อมวิทยา
216 1046030178 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อ้านวย
217 1046030204 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ บ้านม่วงวิทยาคม
218 1046030198 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ นามนราษฎร์นุเคราะห์
219 1046030180 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ ดงน้อยวิทยา
220 1046030212 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ ถ ้าปลาวิทยายน
221 1046030532 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ค้าสร้างเท่ียง สามชัย กาฬสินธ์ุ ท่านาจานวิทยา
222 1046030541 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ส้าราญ สามชัย กาฬสินธ์ุ บ้านหนองกุงใหญ่
223 1046030535 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ส้าราญใต้ สามชัย กาฬสินธ์ุ บ้านหนองกุงน้อย
224 1046030536 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 หนองช้าง สามชัย กาฬสินธ์ุ สามชัยอุดมวิทย์
225 1046030016 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ล้าคลอง เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ ปลาเค้าวิทยาคาร
226 1046030052 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 หลุบ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ คอนเรียบอนุกุล
227 1046030566 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ โคกประสิทธ์ิวิทยา
228 1046030579 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
229 1046030572 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ โนนศิลาสว่างวิทย์
230 1046030575 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ล้าชี ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ วังยางวิทยาคาร
231 1046030578 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
232 1046030281 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ ขอนแก่นวิทยาเสริม
233 1046030284 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กุดจิกวิทยาคาร
234 1046030290 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
235 1046030272 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ ท่าคันโทวิทยายน
236 1046030276 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ บ้านหนองแซง
237 1046030287 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ ยางอู้มวิทยาคาร
238 1046030122 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ หนองกุงราษฎร์วิทยา
239 1046030084 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธ์ุ บ้านสาวิทยาสรรพ์
240 1046030133 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ ชุมชนบ้านป่าแดง
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241 1046030104 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธ์ุ นาเชือกวิทยาสรรพ์
242 1046030114 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ นาดีหลุมข้าววิทยา
243 1046030125 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธ์ุ โนนสูงวิทยา
244 1046030136 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ โคกค้าวิทยา
245 1046030074 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ พินิจราษฎร์บ้ารุง
246 1046030103 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 เว่อ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ ห้วยเตยวิทยา
247 1046030092 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธ์ุ บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
248 1046030093 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ หนองอิเฒ่าวิทยา
249 1046030088 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธ์ุ บ้านเสียววิทยาสรรพ์
250 1046030098 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 หัวนาค้า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ ดงบังวิทยา
251 1046030128 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 อิตื อ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
252 1046030111 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ โคกศรีวิทยายน
253 1046030420 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ โคกเครือวิทยา
254 1046030453 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ ภูฮังวิทยาคาร
255 1046030414 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ล้าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ ชุมชนสามัคคีราษฎร์บ้ารุง
256 1046030427 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ หนองมันปลาวิทยา
257 1046030413 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรีวิทยาคม
258 1046030434 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
259 1046030442 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ หนองสวงวิทยาคม
260 1046030439 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
261 1046030449 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ บ้านหนองชุมแสง
262 1046030362 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
263 1046030359 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ค้าเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ค้าเหมือดแก้วบ้าเพ็ญวิทยา
264 1046030379 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ค้าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ค้าใหญ่วิทยา
265 1046030386 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ บ้านทรายทองวิทยาคม
266 1046030374 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ โนนสะอาดราษฎร์อ้านวย
267 1046030371 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 บึงนาเรียง ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ หนองบัววิทยาเสริม
268 1046030381 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ บ้านหาดทรายมูล
269 1046030355 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
270 1046030373 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
271 1046030249 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กุดค้าวเทพพิทยา
272 1046030230 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
273 1046030238 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ หนองจระเข้เรืองศิลป์
274 1046030247 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ชุมชนแจนแลนราษฎร์บ้ารุง
275 1046030254 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ นาโกวิทยาสูง
276 1046030242 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ นาขามวิทยา
277 1046030216 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ บ้านบัวขาว (วันครู 2500)
278 1046030225 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ สมสะอาดพิทยาสรรพ์
279 1046030262 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ บ้านคุย
280 1046030227 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ หนองห้างอ้านวยวิทย์
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281 1046030257 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
282 1046030268 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ บ้านสวนผึ ง
283 1046030347 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธ์ุ กุดปลาค้าวราษฎร์บ้ารุง
284 1046030338 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธ์ุ กุดกว้างสวาสด์ิวิทยา
285 1046030346 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ กุดสิมวิทยาสาร
286 1046030341 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธ์ุ หนองแสงถวิลราษฎร์
287 1046030349 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 สระพังทอง เขาวง กาฬสินธ์ุ บ้านส้มป่อย
288 1046030352 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 หนองผือ เขาวง กาฬสินธ์ุ บ้านหนองผือ
289 1046030411 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ดินจ่ี ค้าม่วง กาฬสินธ์ุ บ้านดินจ่ี
290 1046030391 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ทุ่งคลอง ค้าม่วง กาฬสินธ์ุ บ้านค้าพิมูล
291 1046030405 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 นาทัน ค้าม่วง กาฬสินธ์ุ บ้านโจดนาตาล
292 1046030408 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธ์ุ บ้านนาบอน
293 1046030398 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 เนินยาง ค้าม่วง กาฬสินธ์ุ สูงเนินวิทยาคม
294 1046030393 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 โพน ค้าม่วง กาฬสินธ์ุ ชุมชนโพนพิทยาคม
295 1046030505 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ บ้านนาคู
296 1046030520 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 โนนนาจาน นาคู กาฬสินธ์ุ บ้านจาน
297 1046030516 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธ์ุ บ้านม่วงกุล
298 1046030518 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธ์ุ ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
299 1046030507 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 สายนาวัง นาคู กาฬสินธ์ุ บ้านนากระเดา
300 1046030471 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 นามน นามน กาฬสินธ์ุ นามนราษฎร์สงเคราะห์
301 1046030467 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ หนองหญ้าปล้อง
302 1046030483 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 สงเปลือย นามน กาฬสินธ์ุ สงเปลือยวิทยายน
303 1046030482 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 หนองบัว นามน กาฬสินธ์ุ หนองบัวใน
304 1046030476 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธ์ุ ชุมชนหลักเหล่ียมวิทยาคม
305 1046030330 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธ์ุ แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
306 1046030322 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธ์ุ บ้านกอกวิทยาคม
307 1046030321 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธ์ุ มหาไชยโคกกว้างวิทยา
308 1046030296 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ล้าห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธ์ุ ชุมชนบ้านบอนวิทยา
309 1046030297 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ หนองแสงวิทยาเสริม
310 1046030299 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ สมเด็จประชานุเคราะห์
311 1046030312 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธ์ุ หนองแวงวิทยานุกูล
312 1046030305 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธ์ุ ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
313 1046030495 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ค้าบง ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ ค้าหมุนผดุงเวทย์
314 1046030487 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ไค้นุ่น ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ ไค้นุ่นวิทยาพูน
315 1046030491 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 นิคมห้วยผึ ง ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ บ้านห้วยผึ ง
316 1046030500 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 หนองอีบุตร ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ หนองอีบุตรไพรเวทย์
317 1062040416 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก้าแพงเพชร บ้านดงซ่อม
318 1062040422 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 เพชรชมภู โกสัมพีนคร ก้าแพงเพชร บ้านเกาะรากเสียด
319 1062040428 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร ก้าแพงเพชร บ้านเกาะพิมูล
320 1062040268 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ไทรงาม ไทรงาม ก้าแพงเพชร อนุบาลไทรงาม
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321 1062040297 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 พานทอง ไทรงาม ก้าแพงเพชร บ้านบ่อแก้ว
322 1062040290 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 มหาชัย ไทรงาม ก้าแพงเพชร บ้านทุ่งมหาชัย
323 1062040273 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 หนองคล้า ไทรงาม ก้าแพงเพชร บ้านหนองคล้า
324 1062040274 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 หนองทอง ไทรงาม ก้าแพงเพชร บ้านโนนใหญ่
325 1062040271 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 หนองแม่แตง ไทรงาม ก้าแพงเพชร สิริแก้วเจริญ
326 1062040283 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 หนองไม้กอง ไทรงาม ก้าแพงเพชร อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
327 1062040239 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 เขาคีริส พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร บ้านคุยป่ายาง
328 1062040261 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 คลองพิไกร พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร บ้านบึงพิไกร
329 1062040260 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร บ้านนาป่าแดง
330 1062040225 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ถ ้ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร บ้านหนองตากล้า
331 1062040227 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ท่าไม้ พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร บ้านท่าไม้
332 1062040221 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร บ้านพรานกระต่าย
333 1062040233 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 วังควง พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร บ้านลานสะเดา
334 1062040254 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 วังตะแบก พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร บ้านวังตะแบก
335 1062040246 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 หนองหัววัว พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร บ้านหนองหัววัว
336 1062040247 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ห้วยยั ง พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร บ้านคลองห้วยยั ง
337 1062040083 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 คณฑี เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร บ้านโพธ์ิพัฒนา
338 1062040065 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 คลองแม่ลาย เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร อ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
339 1062040091 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ไตรตรึงษ์ เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร บ้านวังน ้าขาว
340 1062040073 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ทรงธรรม เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร บ้านทรงธรรม
341 1062040001 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ท่าขุนราม เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร บ้านสุวรรณภูมิ
342 1062040030 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 เทพนคร เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร บ้านโขมงหัก
343 1062040053 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ธ้ามรงค์ เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร บ้านธ้ามรงค์ (รองประชาสงเคราะห์)
344 1062040020 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 นครชุม เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร บ้านทุ่งเศรษฐี
345 1062040007 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 นาบ่อค้า เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร ผินสหราษฎร์พัฒนา
346 1062040032 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธ์ิทะเล)
347 1062040025 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ในเมือง เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร วัดคูยาง
348 1062040063 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ลานดอกไม้ เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร บ้านเกาะน ้าโจน
349 1062040042 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 วังทอง เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร บ้านมอสมบัติ
350 1062040012 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 สระแก้ว เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร ประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
351 1062040057 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 หนองปลิง เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร ชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)
352 1062040088 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 อ่างทอง เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร บ้านหนองใหญ่
353 1062040360 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 จันทิมา ลานกระบือ ก้าแพงเพชร บ้านจันทิมา
354 1062040342 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ช่องลม ลานกระบือ ก้าแพงเพชร บ้านเกศกาสร
355 1062040356 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 โนนพลวง ลานกระบือ ก้าแพงเพชร บ้านคุยมะม่วง
356 1062040337 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 บึงทับแรต ลานกระบือ ก้าแพงเพชร บ้านบึงทับแรต
357 1062040345 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก้าแพงเพชร วัฒนราษฎร์ศึกษา
358 1062040331 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 ลานกระบือ ลานกระบือ ก้าแพงเพชร อนุบาลลานกระบือ
359 1062040353 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 1 หนองหลวง ลานกระบือ ก้าแพงเพชร บ้านหนองหลวง
360 1062040119 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร บ้านโนนตารอด
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361 1062040103 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร บ้านหัวรัง
362 1062040153 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร บ้านโคกเลาะ
363 1062040168 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 บ่อถ ้า ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร บ้านหนองบอน
364 1062040126 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร บ้านพัดโบก
365 1062040110 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร บ้านวังพลับ
366 1062040122 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร บ้านหัวเสลา
367 1062040158 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร บ้านวังตาช่วย
368 1062040096 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร บ้านหนองชะแอน
369 1062040139 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร วชิรสารศึกษา
370 1062040141 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร วัดหนองเหมือด
371 1062040178 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 คลองขลุง คลองขลุง ก้าแพงเพชร ชุมชนประชาสามัคคี
372 1062040209 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 คลองสมบูรณ์ คลองขลุง ก้าแพงเพชร บ้านหนองผักหนาม
373 1062040188 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ท่าพุทรา คลองขลุง ก้าแพงเพชร บ้านท่าพุทรา
374 1062040211 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ท่ามะเขือ คลองขลุง ก้าแพงเพชร อนุบาลคลองขลุง
375 1062040185 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 แม่ลาด คลองขลุง ก้าแพงเพชร วัดพรหมประดิษฐ์
376 1062040177 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 วังแขม คลองขลุง ก้าแพงเพชร บ้านวังหันน ้าดึง
377 1062040194 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 วังไทร คลองขลุง ก้าแพงเพชร อนุบาลวังไทร
378 1062040189 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 วังบัว คลองขลุง ก้าแพงเพชร บ้านวังบัว
379 1062040171 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 วังยาง คลองขลุง ก้าแพงเพชร บ้านวังน ้า
380 1062040204 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 หัวถนน คลองขลุง ก้าแพงเพชร วัดอุเบกขาราม
381 1062040307 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 คลองน ้าไหล คลองลาน ก้าแพงเพชร อนุบาลคลองลาน
382 1062040302 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 คลองลานพัฒนา คลองลาน ก้าแพงเพชร บ้านโชคชัยพัฒนา
383 1062040313 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 โป่งน ้าร้อน คลองลาน ก้าแพงเพชร บ้านโป่งน ้าร้อน
384 1062040319 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 สักงาม คลองลาน ก้าแพงเพชร สักงามประชาสรรค์ (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 37)

385 1062040368 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ก้าแพงเพชร บ้านถาวรวัฒนา
386 1062040364 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก้าแพงเพชร อนุบาลทุ่งทราย (บ้านหนองนกชุม)
387 1062040370 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา ก้าแพงเพชร บ้านทุ่งทอง
388 1062040407 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 เทพนิมิต บึงสามัคคี ก้าแพงเพชร บ้านโพธ์ิเอน
389 1062040400 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก้าแพงเพชร บ้านทุ่งซ่าน
390 1062040403 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ระหาน บึงสามัคคี ก้าแพงเพชร อนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น)
391 1062040395 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 วังชะโอน บึงสามัคคี ก้าแพงเพชร บ้านชายเคือง
392 1062040389 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 ปางตาไว ปางศิลาทอง ก้าแพงเพชร บ้านเพชรมงคล
393 1062040375 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก้าแพงเพชร บ้านท่าขึ น
394 1062040380 สพป.ก้าแพงเพชร เขต 2 หินดาต ปางศิลาทอง ก้าแพงเพชร บ้านหินดาตราษฎร์บ้ารุง
395 1040050426 สพป.ขอนแก่น เขต 1 โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น โคกงามวิทยาคาร
396 1040050437 สพป.ขอนแก่น เขต 1 โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น ห้วยหว้าวิทยาคม
397 1040050444 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น ชุมชนบ้านฝาง
398 1040050454 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น หนองชาดพิทยาคม
399 1040050460 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น บ้านค้าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
400 1040050466 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น บ้านโสกแต้
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401 1040050441 สพป.ขอนแก่น เขต 1 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น บ้านนาฝายนาโพธ์ิ
402 1040050491 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น บ้านขามป้อมชานบึงโพธ์ิทอง(ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)

403 1040050483 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
404 1040050497 สพป.ขอนแก่น เขต 1 พระบุ พระยืน ขอนแก่น พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
405 1040050498 สพป.ขอนแก่น เขต 1 พระยืน พระยืน ขอนแก่น ชุมชนบ้านพระยืน
406 1040050488 สพป.ขอนแก่น เขต 1 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
407 1040050003 สพป.ขอนแก่น เขต 1 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านโคกสีวิทยาเสริม
408 1040050007 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)
409 1040050018 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
410 1040050036 สพป.ขอนแก่น เขต 1 แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
411 1040050020 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ชุมชนบ้านท่าพระ
412 1040050047 สพป.ขอนแก่น เขต 1 โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านโนนท่อนวิทยา
413 1040050083 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น อนุบาลขอนแก่น
414 1040050055 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านหินลาดวังตอ
415 1040050037 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
416 1040050078 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านค้าไฮหัวทุ่งประชาบ้ารุง
417 1040050062 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
418 1040050029 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
419 1040050070 สพป.ขอนแก่น เขต 1 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านพระคือหนองโพธ์ิวิทยา
420 1040050080 สพป.ขอนแก่น เขต 1 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านสะอาด
421 1040050099 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านหนองหิน
422 1040050105 สพป.ขอนแก่น เขต 1 สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บ้านโนนรังวิทยาคาร
423 1040050118 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ส้าราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านส้าราญเพี ยฟาน)
424 1040050088 สพป.ขอนแก่น เขต 1 หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น หนองตูมหนองงูเหลือม
425 1040051007 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ซับสมบูรณ์ โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น บ้านหินตั ง
426 1040051002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ดอนหมู
427 1040050995 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ชุมชนบ้านโคก
428 1040051008 สพป.ขอนแก่น เขต 2 โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น สามหมอโนนทัน
429 1040050192 สพป.ขอนแก่น เขต 2 กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
430 1040050200 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ชนบท ชนบท ขอนแก่น ชุมชนบ้านชนบท
431 1040050195 สพป.ขอนแก่น เขต 2 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น โนนพะยอมพิทยไพศาล
432 1040050207 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น บ้านแท่น
433 1040050222 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น บ้านปอแดง
434 1040050215 สพป.ขอนแก่น เขต 2 วังแสง ชนบท ขอนแก่น บ้านโนนข่า
435 1040050204 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น บ้านวังเวินกุดหล่ม
436 1040050223 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
437 1040050372 สพป.ขอนแก่น เขต 2 แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น ไตรคามประชาสรรค์
438 1040050415 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านหนองแวงไร่
439 1040050410 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านทุ่งมน
440 1040050398 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านขามป้อม
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441 1040050399 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านป่าปอ
442 1040050383 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านภูเหล็ก
443 1040050420 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านเมืองเพีย
444 1040050373 สพป.ขอนแก่น เขต 2 หนองน ้าใส บ้านไผ่ ขอนแก่น ไตรมิตรประชาบ้ารุง
445 1040050423 สพป.ขอนแก่น เขต 2 หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
446 1040050381 สพป.ขอนแก่น เขต 2 หินตั ง บ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านป่างิ วหนองฮี
447 1040051046 สพป.ขอนแก่น เขต 2 โคกส้าราญ บ้านแฮด ขอนแก่น บ้านโคกส้าราญ
448 1040051065 สพป.ขอนแก่น เขต 2 โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น บ้านหนองขามสมบูรณ์
449 1040051067 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น บ้านหนองไฮขามเป้ีย
450 1040051058 สพป.ขอนแก่น เขต 2 หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น หนองแซงวิทยาคม
451 1040050469 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น บ้านวังผือขามป้อม
452 1040050473 สพป.ขอนแก่น เขต 2 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น ชุมชนบ้านหัวขัว
453 1040050479 สพป.ขอนแก่น เขต 2 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น บ้านวังม่วง
454 1040050477 สพป.ขอนแก่น เขต 2 สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น บ้านวังหินเก่าค้อ
455 1040050652 สพป.ขอนแก่น เขต 2 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น บ้านหนองม่วงหลุบคา
456 1040050661 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ค้าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น บ้านค้าโซ่
457 1040050682 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
458 1040050673 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น สวัสดี
459 1040050676 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น บ้านนางาม
460 1040050696 สพป.ขอนแก่น เขต 2 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
461 1040050698 สพป.ขอนแก่น เขต 2 สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น บ้านกอกป่าผุวิทยา
462 1040050708 สพป.ขอนแก่น เขต 2 หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น บ้านหนองแปน
463 1040051078 สพป.ขอนแก่น เขต 3 โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น บ้านโนนแดง
464 1040051077 สพป.ขอนแก่น เขต 3 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธ์ิ
465 1040051071 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น ไตรมิตรพัฒนศึกษา
466 1040051079 สพป.ขอนแก่น เขต 3 เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
467 1040051085 สพป.ขอนแก่น เขต 3 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น หนองกุงห้วยเสียววิทยา
468 1040050517 สพป.ขอนแก่น เขต 3 โคกสง่า พล ขอนแก่น บ้านหนองแวงมน
469 1040050518 สพป.ขอนแก่น เขต 3 โจดหนองแก พล ขอนแก่น บ้านโจดหนองแกหนองสิม
470 1040050544 สพป.ขอนแก่น เขต 3 โนนข่า พล ขอนแก่น บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
471 1040050528 สพป.ขอนแก่น เขต 3 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว (คุรุราษฏร์สามัคคี)
472 1040050539 สพป.ขอนแก่น เขต 3 เมืองพล พล ขอนแก่น บ้านหันใหญ่
473 1040050530 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ลอมคอม พล ขอนแก่น บ้านลอมคอม
474 1040050537 สพป.ขอนแก่น เขต 3 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น บ้านโสกนกเต็น
475 1040050553 สพป.ขอนแก่น เขต 3 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น บ้านหนองแวงนางเบ้า
476 1040050557 สพป.ขอนแก่น เขต 3 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
477 1040050717 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น วัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)
478 1040050726 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น บ้านทางขวาง
479 1040050733 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น บ้านท่านางแนว
480 1040050730 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น บ้านหนองแวงท่าวัด
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481 1040050725 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น บ้านห้วยทรายทุ่งมน
482 1040050740 สพป.ขอนแก่น เขต 3 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น ชุมชนบ้านโคกสี
483 1040050747 สพป.ขอนแก่น เขต 3 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น บ้านคอนฉิม
484 1040050759 สพป.ขอนแก่น เขต 3 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น บ้านรัตนะ
485 1040050753 สพป.ขอนแก่น เขต 3 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น บ้านกุดหมากเห็บ
486 1040050746 สพป.ขอนแก่น เขต 3 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น ชุมชนบ้านแวงใหญ่
487 1040050766 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
488 1040050897 สพป.ขอนแก่น เขต 3 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น บ้านหนองกุงโนนทัน
489 1040050911 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น บ้านดงเค็ง
490 1040050898 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ดอนด่ัง หนองสองห้อง ขอนแก่น บ้านหนองวัดป่า
491 1040050920 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น บ้านหนองแวงยาว
492 1040050901 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ตะก่ัวป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น จตุคามวิทยา
493 1040050927 สพป.ขอนแก่น เขต 3 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น บ้านโนนธาตุ
494 1040050932 สพป.ขอนแก่น เขต 3 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น ชุมชนวังหิน
495 1040050936 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ส้าโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น บ้านหนองคลองดอนแดง
496 1040050957 สพป.ขอนแก่น เขต 3 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
497 1040050941 สพป.ขอนแก่น เขต 3 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น ชุมชนหนองเม็ก
498 1040050951 สพป.ขอนแก่น เขต 3 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
499 1040050505 สพป.ขอนแก่น เขต 3 เก่างิ ว พล ขอนแก่น บ้านเก่างิ วหนองบ่ัว(คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ)
500 1040050546 สพป.ขอนแก่น เขต 3 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
501 1040050948 สพป.ขอนแก่น เขต 3 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น บ้านหันโจดหนองกุง
502 1040050509 สพป.ขอนแก่น เขต 3 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น สหราษฎร์อนุกูล
503 1040050137 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น ชุมชนดูนสาด
504 1040050134 สพป.ขอนแก่น เขต 4 น ้าอ้อม กระนวน ขอนแก่น บ้านหนองซา
505 1040050125 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น บ้านฝางวิทยา
506 1040050133 สพป.ขอนแก่น เขต 4 หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น ชุมชนหนองกุงใหญ่
507 1040050136 สพป.ขอนแก่น เขต 4 หนองโก กระนวน ขอนแก่น ชุมชนกระนวน
508 1040050148 สพป.ขอนแก่น เขต 4 หนองโน กระนวน ขอนแก่น หนองโนวิทยาคาร
509 1040050144 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
510 1040050156 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น บ้านห้วยยาง
511 1040050157 สพป.ขอนแก่น เขต 4 หัวนาค้า กระนวน ขอนแก่น บ้านหัวนาค้า
512 1040050158 สพป.ขอนแก่น เขต 4 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น อนุบาลเขาสวนกวาง
513 1040050165 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ค้าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น บ้านโนนทองห้วยบาก
514 1040050175 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น ทุ่งบ่อวิทยา
515 1040050167 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นางิ ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น บ้านขามป้อมดงเย็น
516 1040050179 สพป.ขอนแก่น เขต 4 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น ชุมชนโนนสมบูรณ์
517 1040051017 สพป.ขอนแก่น เขต 4 กระนวน ซ้าสูง ขอนแก่น บ้านกระนวนซ้าสูง
518 1040051018 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ค้าแมด ซ้าสูง ขอนแก่น บ้านค้าแมด
519 1040051023 สพป.ขอนแก่น เขต 4 คูค้า ซ้าสูง ขอนแก่น คูค้าพิทยาสรรพ์
520 1040051026 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านโนน ซ้าสูง ขอนแก่น บ้านโนน
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521 1040051022 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ห้วยเตย ซ้าสูง ขอนแก่น บ้านห้วยเตย
522 1040050351 สพป.ขอนแก่น เขต 4 กุดน ้าใส น ้าพอง ขอนแก่น บ้านกุดน ้าใส
523 1040050317 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ทรายมูล น ้าพอง ขอนแก่น บ้านทรายมูล
524 1040050307 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ท่ากระเสริม น ้าพอง ขอนแก่น บ้านท่ากระเสริม
525 1040050348 สพป.ขอนแก่น เขต 4 น ้าพอง น ้าพอง ขอนแก่น น ้าพองประชานุกูล
526 1040050327 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บัวเงิน น ้าพอง ขอนแก่น บ้านเพี ยฟานโนนสวรรค์
527 1040050331 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บัวใหญ่ น ้าพอง ขอนแก่น ชุมชนบ้านบัวใหญ่
528 1040050337 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านขาม น ้าพอง ขอนแก่น บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
529 1040050341 สพป.ขอนแก่น เขต 4 พังทุย น ้าพอง ขอนแก่น บ้านกุดพังทุย (คุรุราษฎร์ศึกษา)
530 1040050298 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ม่วงหวาน น ้าพอง ขอนแก่น บ้านค้าแก่นคูณ
531 1040050361 สพป.ขอนแก่น เขต 4 วังชัย น ้าพอง ขอนแก่น บ้านวังชัย
532 1040050365 สพป.ขอนแก่น เขต 4 สะอาด น ้าพอง ขอนแก่น บ้านค้าบง
533 1040050313 สพป.ขอนแก่น เขต 4 หนองกุง น ้าพอง ขอนแก่น ชุมชนหนองกุงวิทยา
534 1040050961 สพป.ขอนแก่น เขต 4 เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น อนุบาลอุบลรัตน์
535 1040050970 สพป.ขอนแก่น เขต 4 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น โคกสูงใหญ่วิทยา
536 1040050963 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
537 1040050982 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นาค้า อุบลรัตน์ ขอนแก่น หนองขามพิทยาคม
538 1040050985 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น บ้านขุนด่าน
539 1040050993 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ศรีสุขส้าราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น บ้านศรีสุขส้าราญ
540 1040050227 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น บ้านขามป้อม
541 1040050248 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น บ้านแห่ประชานุเคราะห์
542 1040050250 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น บ้านไชยสอ
543 1040050295 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น บ้านอาจสามารถ
544 1040050261 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น บ้านวังยาว
545 1040050267 สพป.ขอนแก่น เขต 5 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น ชุมชนโนนหันวันครู
546 1040050272 สพป.ขอนแก่น เขต 5 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น หนองม่วงประชานุกูล
547 1040050235 สพป.ขอนแก่น เขต 5 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น บ้านโคกสูง
548 1040050278 สพป.ขอนแก่น เขต 5 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
549 1040050263 สพป.ขอนแก่น เขต 5 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น หนองกุงพิทยาคม
550 1040050282 สพป.ขอนแก่น เขต 5 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
551 1040050232 สพป.ขอนแก่น เขต 5 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น บ้านหนองศาลา
552 1040050565 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น นาฝายวิทยา
553 1040050576 สพป.ขอนแก่น เขต 5 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น บ้านป่ากล้วย
554 1040050575 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
555 1040050569 สพป.ขอนแก่น เขต 5 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น หนองแห้ววังมนศึกษา
556 1040050572 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น บ้านทรัพย์สมบูรณ์
557 1040050578 สพป.ขอนแก่น เขต 5 กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น บ้านกุดขอนแก่น
558 1040050587 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ดินด้า ภูเวียง ขอนแก่น บ้านกุดดุกวิทยา
559 1040050594 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
560 1040050602 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น บ้านนาชุมแสง
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561 1040050607 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น โนนอุดมสะอาดวิทยา
562 1040050629 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น อนุบาลภูเวียง
563 1040050634 สพป.ขอนแก่น เขต 5 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น บ้านอ่างศิลา
564 1040050646 สพป.ขอนแก่น เขต 5 หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
565 1040050645 สพป.ขอนแก่น เขต 5 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น บ้านหนองกุงธนสารโศภน
566 1040050596 สพป.ขอนแก่น เขต 5 หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
567 1040050635 สพป.ขอนแก่น เขต 5 เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น จตุรคามรังสรรค์
568 1040050615 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น ภูเวียงวิทยายน
569 1040050638 สพป.ขอนแก่น เขต 5 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น บ้านหินร่องโนนสวรรค์
570 1040050785 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ซ้ายาง สีชมพู ขอนแก่น บ้านซ้ายาง
571 1040050823 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น อ่างทองวิทยาคม
572 1040050818 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
573 1040050821 สพป.ขอนแก่น เขต 5 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น บ้านผาขาม
574 1040050820 สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น บ้านใหม่โสกส้มกบ
575 1040050789 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น ภูห่านศึกษา
576 1040050792 สพป.ขอนแก่น เขต 5 วังเพ่ิม สีชมพู ขอนแก่น ชุมชนบ้านวังเพ่ิม
577 1040050810 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น บ้านศรีสุข
578 1040050803 สพป.ขอนแก่น เขต 5 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น บ้านหนองตาไก้พิทยา
579 1040050816 สพป.ขอนแก่น เขต 5 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น บ้านหนองแดง
580 1040051034 สพป.ขอนแก่น เขต 5 กุดธาตุ หนองนาค้า ขอนแก่น บ้านนาดี
581 1040051038 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ขนวน หนองนาค้า ขอนแก่น บ้านขนวน
582 1040051041 สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านโคก หนองนาค้า ขอนแก่น บ้านหนองนาค้า
583 1040050881 สพป.ขอนแก่น เขต 5 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
584 1040050836 สพป.ขอนแก่น เขต 5 จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น หนองหอยเทพเทวัญ
585 1040050857 สพป.ขอนแก่น เขต 5 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น บ้านกุดเลา
586 1040050851 สพป.ขอนแก่น เขต 5 โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น บ้านโนนทันวิทยา
587 1040050871 สพป.ขอนแก่น เขต 5 โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น โนนสะอาดพิทยา
588 1040050839 สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น บ้านกง (ประชานุกูล)
589 1040050845 สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น หนองแสงวิทยาสรรค์
590 1040050827 สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น บ้านเม็ง
591 1040050887 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ยางค้า หนองเรือ ขอนแก่น บ้านยางค้า
592 1040050879 สพป.ขอนแก่น เขต 5 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น บ้านฟ้าเหล่ือม
593 1040050624 สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น บ้านเรือ
594 1022060188 สพป.จันทบุรี เขต 1 แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี บ้านช่องกะพัด
595 1022060189 สพป.จันทบุรี เขต 1 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี วัดขุนซ่อง
596 1022060181 สพป.จันทบุรี เขต 1 เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี บ้านหนองเจ๊กสร้อย
597 1022060185 สพป.จันทบุรี เขต 1 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี บ้านวังอีแอ่น
598 1022060182 สพป.จันทบุรี เขต 1 สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี บ้านวังไม้แดง
599 1022060056 สพป.จันทบุรี เขต 1 เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี บ้านเขาแก้ววิทยา
600 1022060035 สพป.จันทบุรี เขต 1 เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี บ้านเนินดินแดง
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601 1022060031 สพป.จันทบุรี เขต 1 เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี วัดบูรพาพิทยาราม
602 1022060043 สพป.จันทบุรี เขต 1 ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี วัดหนองคัน
603 1022060047 สพป.จันทบุรี เขต 1 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี อนุบาลบ้านหนองคล้าฯ
604 1022060062 สพป.จันทบุรี เขต 1 ร้าพัน ท่าใหม่ จันทบุรี วัดร้าพัน
605 1022060038 สพป.จันทบุรี เขต 1 สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี วัดสามผาน
606 1022060195 สพป.จันทบุรี เขต 1 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี วัดหนองแหวน
607 1022060209 สพป.จันทบุรี เขต 1 ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี วัดช้างข้าม
608 1022060208 สพป.จันทบุรี เขต 1 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี วัดโพธ์ิลังกามิตรภาพท่ี 171
609 1022060203 สพป.จันทบุรี เขต 1 วังโตนด นายายอาม จันทบุรี วัดวังหิน
610 1022060206 สพป.จันทบุรี เขต 1 วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี บ้านคลองลาว
611 1022060196 สพป.จันทบุรี เขต 1 สนามไชย นายายอาม จันทบุรี วัดท่าแคลง
612 1022060027 สพป.จันทบุรี เขต 1 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี วัดเกาะตะเคียน
613 1022060029 สพป.จันทบุรี เขต 1 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี วัดเนินยาง
614 1022060018 สพป.จันทบุรี เขต 1 คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี วัดทองท่ัว
615 1022060025 สพป.จันทบุรี เขต 1 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี วัดไผ่ล้อม
616 1022060001 สพป.จันทบุรี เขต 1 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี อนุบาลจันทบุรี
617 1022060003 สพป.จันทบุรี เขต 1 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี บ้านแก้ว
618 1022060011 สพป.จันทบุรี เขต 1 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี วัดสิงห์
619 1022060016 สพป.จันทบุรี เขต 1 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี วัดพลับพลา
620 1022060007 สพป.จันทบุรี เขต 1 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี สฤษดิเดช
621 1022060006 สพป.จันทบุรี เขต 1 แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี วัดแสลง
622 1022060022 สพป.จันทบุรี เขต 1 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี วัดหนองบัว
623 1022060065 สพป.จันทบุรี เขต 1 โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี วัดเสม็ดโพธ์ิศรี
624 1022060059 สพป.จันทบุรี เขต 1 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี บ้านเจ้าหลาว
625 1022060067 สพป.จันทบุรี เขต 2 เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี วัดเกวียนหัก
626 1022060076 สพป.จันทบุรี เขต 2 ซึ ง ขลุง จันทบุรี วัดอิมั ง
627 1022060084 สพป.จันทบุรี เขต 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี วัดตกพรม
628 1022060078 สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี บ้านตรอกนอง (ประทีปวารีราษฎร์วิทยา)
629 1022060069 สพป.จันทบุรี เขต 2 ตะปอน ขลุง จันทบุรี วัดตะปอนน้อย
630 1022060090 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ่อ ขลุง จันทบุรี มิตรภาพ 20
631 1022060086 สพป.จันทบุรี เขต 2 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี บ้านบ่อเวฬุ
632 1022060080 สพป.จันทบุรี เขต 2 มาบไพ ขลุง จันทบุรี วัดมาบไผ่
633 1022060083 สพป.จันทบุรี เขต 2 วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี วัดเวฬุวัน
634 1022060071 สพป.จันทบุรี เขต 2 วันยาว ขลุง จันทบุรี วัดวันยาวล่าง
635 1022060225 สพป.จันทบุรี เขต 2 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี วัดคลองพลู
636 1022060222 สพป.จันทบุรี เขต 2 จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี บ้านจันทเขลม
637 1022060216 สพป.จันทบุรี เขต 2 ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี บ้านเนินมะหาด
638 1022060223 สพป.จันทบุรี เขต 2 ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี วัดตะเคียนทอง
639 1022060215 สพป.จันทบุรี เขต 2 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)
640 1022060147 สพป.จันทบุรี เขต 2 คลองใหญ่ โป่งน ้าร้อน จันทบุรี บ้านคลองใหญ่
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641 1022060133 สพป.จันทบุรี เขต 2 ทับไทร โป่งน ้าร้อน จันทบุรี วัดทับไทร
642 1022060153 สพป.จันทบุรี เขต 2 เทพนิมิต โป่งน ้าร้อน จันทบุรี บ้านป้ันหม้อ
643 1022060140 สพป.จันทบุรี เขต 2 โป่งน ้าร้อน โป่งน ้าร้อน จันทบุรี บ้านโป่งน ้าร้อน
644 1022060157 สพป.จันทบุรี เขต 2 หนองตาคง โป่งน ้าร้อน จันทบุรี ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
645 1022060106 สพป.จันทบุรี เขต 2 ฉมัน มะขาม จันทบุรี วัดทุ่งเพล (พรช้านิอุปถัมภ์)
646 1022060108 สพป.จันทบุรี เขต 2 ปัถวี มะขาม จันทบุรี บ้านหนองสลุด
647 1022060096 สพป.จันทบุรี เขต 2 มะขาม มะขาม จันทบุรี บ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
648 1022060102 สพป.จันทบุรี เขต 2 วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี วัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา)
649 1022060166 สพป.จันทบุรี เขต 2 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี บ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)
650 1022060173 สพป.จันทบุรี เขต 2 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี บ้านทับช้าง
651 1022060164 สพป.จันทบุรี เขต 2 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี บ้านซับตารี
652 1022060175 สพป.จันทบุรี เขต 2 ปะตง สอยดาว จันทบุรี บ้านตาเรือง (ต้ารวจชายแดนสงเคราะห์)
653 1022060162 สพป.จันทบุรี เขต 2 สะตอน สอยดาว จันทบุรี บ้านทรัพย์เจริญ
654 1022060130 สพป.จันทบุรี เขต 2 เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี วัดเขาตาหน่วย
655 1022060118 สพป.จันทบุรี เขต 2 บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี วัดบางกะไชย
656 1022060121 สพป.จันทบุรี เขต 2 บางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี วัดบางสระเก้า
657 1022060114 สพป.จันทบุรี เขต 2 ปากน ้าแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี วัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา)
658 1022060123 สพป.จันทบุรี เขต 2 พลิ ว แหลมสิงห์ จันทบุรี พลิ ว
659 1022060126 สพป.จันทบุรี เขต 2 หนองช่ิม แหลมสิงห์ จันทบุรี วัดหนองช่ิม (รัตนวิทยาคาร)
660 1024070099 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดอนเกาะกา บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา บ้านปลายคลอง 20
661 1024070088 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา ตลาดคลอง 16
662 1024070075 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางขนาก บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา วัดเกตุสโมสร
663 1024070064 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางน ้าเปรี ยว บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา ประชาฤกษ์สมบูรณ์
664 1024070108 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บึงน ้ารักษ์ บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สุเหร่าดารุลนาอีม
665 1024070070 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 โพรงอากาศ บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา วัดบางสาย
666 1024070078 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 โยธะกา บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สะแกโดดประชาสรรค์
667 1024070113 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ศาลาแดง บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา วัดสว่างอารมณ์
668 1024070086 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สิงโตทอง บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา ปากบึงสิงโต
669 1024070085 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 หมอนทอง บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา สุเหร่าคลอง 19
670 1024070147 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา วัดเขาดิน
671 1024070122 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา วัดบางแสม
672 1024070143 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา ประกอบราษฎร์บ้ารุง
673 1024070140 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา วัดบางเกลือ (ประชารัฐบ้ารุง)
674 1024070118 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา วัดล่าง
675 1024070135 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)
676 1024070137 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา วัดบางสมัคร
677 1024070138 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา วัดพิมพาวาส
678 1024070129 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา วัดสองคลอง
679 1024070145 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา วัดสุขาราม
680 1024070142 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา วัดสุคันธศีลาราม
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681 1024070174 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เกาะไร่ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
682 1024070164 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คลองขุด บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
683 1024070170 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คลองบ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดคลองต้นหมัน
684 1024070173 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดใหม่ประเวศ
685 1024070153 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดอนทราย บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดดอนทราย
686 1024070151 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่าพลับ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดประศาสน์โสภณ
687 1024070171 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เทพราช บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดเทพราช
688 1024070160 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางกรูด บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดผาณิตาราม
689 1024070168 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดสนามจันทร์
690 1024070158 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ลาดขวาง บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดพิพิธประสาทสุนทร
691 1024070156 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สนามจันทร์ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดกระทุ่ม
692 1024070166 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดประชาบ้ารุงกิจ
693 1024070159 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 แสนภูดาษ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดแสนภูดาษ
694 1024070150 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 หนองตีนนก บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดอินทาราม
695 1024070152 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 หนองบัว บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดดอนสีนนท์
696 1024070162 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 แหลมประดู่ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา วัดศรีมงคล
697 1024070013 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดจุกเฌอ
698 1024070027 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คลองนครเน่ืองเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดชนะสงสาร
699 1024070016 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดพรหมสุวรรณ
700 1024070036 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สุเหร่าสมอเซ
701 1024070042 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา แพ่งพิทยาภูมิ
702 1024070041 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดไชยธารา
703 1024070003 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดประตูน ้าท่าไข่
704 1024070022 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดบ้านนา
705 1024070010 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บ้านบางแก้ว
706 1024070006 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดเท่ียงพิมลมุข
707 1024070014 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดดอนทอง
708 1024070024 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดเกาะ
709 1024070015 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดทด
710 1024070021 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดบางปรง
711 1024070028 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดนครเน่ืองเขต
712 1024070029 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วัดหนามแดง
713 1024070001 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ
714 1024070149 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 บางผึ ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา บ้านบางข้าว
715 1024070315 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ก้อนแก้ว คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา ก้อนแก้วราษฎร์บ้ารุง
716 1024070317 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คลองเข่ือน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
717 1024070311 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บางตลาด คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา วัดบางตลาด
718 1024070307 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บางโรง คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา วัดบางโรง
719 1024070313 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บางเล่า คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา วัดสามร่ม
720 1024070299 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา บ้านทุ่งส่าย
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721 1024070294 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา บ้านหนองประโยชน์
722 1024070059 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา วัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)
723 1024070057 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา วัดใหม่บางคล้า
724 1024070043 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปากน ้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา วัดปากน ้าโจ้โล้
725 1024070056 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา วัดสาวชะโงก
726 1024070054 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา วัดหัวสวน
727 1024070050 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา วัดเสม็ดเหนือ
728 1024070044 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา วัดหัวไทร
729 1024070271 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ตลาดบางบ่อ (ศักด์ิปรีดาประชาสรรค์)
730 1024070267 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
731 1024070261 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
732 1024070273 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 หัวส้าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา วัดหัวส้าโรง (ศรีราษฎร์บ้ารุง)
733 1024070191 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บ้านแหลมตะคร้อ
734 1024070214 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บ้านเขาหินซ้อน
735 1024070183 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา วัดหนองเค็ด
736 1024070207 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา วัดหัวกระสังข์
737 1024070177 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา วัดท่าเกวียน
738 1024070178 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ไพบูลย์ประชานุกูล
739 1024070179 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา วัดนาเหล่าบก
740 1024070200 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา วัดดงยาง
741 1024070280 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
742 1024070287 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
743 1024070286 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา วัดแสนภุมราวาส
744 1024070228 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บ้านหนองยาง
745 1024070239 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา วัดช้าป่างาม
746 1024070258 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บ้านหนองใหญ่
747 1024070231 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บ้านลาดกระทิง
748 1024070046 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎ์ิ
749 1020080109 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง ชลบุรี บ้านมาบล้าบิด
750 1020080085 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง ชลบุรี บ้านมาบกรูด
751 1020080077 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง ชลบุรี บ้านมาบไผ่
752 1020080093 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง ชลบุรี บ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
753 1020080082 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.หนองซ ้าซาก อ.บ้านบึง ชลบุรี บ้านหนองซ ้าซาก
754 1020080090 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง ชลบุรี วัดหนองยาง
755 1020080105 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง ชลบุรี บ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)
756 1020080104 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง ชลบุรี วัดเขาไผ่ (เช่ียววิทยาคุณ)
757 1020080008 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.คลองต้าหรุ อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี วัดบุญญราศรี
758 1020080021 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี วัดดอนด้ารงธรรม
759 1020080018 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี วัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์”
760 1020080003 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี อนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย)
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761 1020080001 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี อนุบาลชลบุรี
762 1020080002 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี อนุบาลวัดอุทยานนที
763 1020080024 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฎร์วิทยา)
764 1020080033 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี บ้านสวนอุดมวิทยา
765 1020080022 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.ส้านักบก อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี วัดส้านักบก
766 1020080027 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี วัดเตาปูน
767 1020080009 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี วอนนภาศัพท์
768 1020080034 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)
769 1020080007 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี อนุบาลวัดอู่ตะเภา
770 1020080035 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ชุมชนวัดหนองรี
771 1020080028 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี บ้านห้วยกะปิ
772 1020080014 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี วัดราษฎร์ศรัทธา
773 1020080025 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี พระต้าหนักมหาราช
774 1020080255 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ ชลบุรี บ้านชากนา
775 1020080256 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ ชลบุรี บ้านคลองตะเคียน
776 1020080258 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ ชลบุรี บ้านหนองเสือช้าง
777 1020080249 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ ชลบุรี อนุบาลหนองใหญ่
778 1020080252 สพป.ชลบุรี เขต 1 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ ชลบุรี บ้านหนองประดู่
779 1020080296 สพป.ชลบุรี เขต 2 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี อนุบาลเกาะจันทน์
780 1020080292 สพป.ชลบุรี เขต 2 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี บ้านเกาะโพธ์ิ (วันครู2500)
781 1020080275 สพป.ชลบุรี เขต 2 เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี บ้านขุนช้านาญ
782 1020080268 สพป.ชลบุรี เขต 2 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี บ้านตลาดเนินหิน (สุรกิจบวรราษฎร์อุปถัมภ์)
783 1020080264 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี บ้านหนองเกตุ
784 1020080280 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี อนุบาลบ่อทอง
785 1020080288 สพป.ชลบุรี เขต 2 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี บ้านเขาใหญ่
786 1020080269 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
787 1020080113 สพป.ชลบุรี เขต 2 กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี อนุบาลพนัสศึกษาลัย
788 1020080166 สพป.ชลบุรี เขต 2 ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี วัดนากระรอก
789 1020080118 สพป.ชลบุรี เขต 2 นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี วัดใหม่ท่าโพธ์ิ
790 1020080159 สพป.ชลบุรี เขต 2 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี ไทยรัฐวิทยา 42
791 1020080145 สพป.ชลบุรี เขต 2 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี บ้านสระนา
792 1020080154 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี บ้านเนินหลังเต่า
793 1020080114 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี วัดเซิดส้าราญ (บ้านเซิดวิทยาคาร)
794 1020080124 สพป.ชลบุรี เขต 2 ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี วัดกลางคลองหลวง
795 1020080122 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี ชุมชนวัดโบสถ์
796 1020080125 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี วัดหลวงพรหมาวาส
797 1020080133 สพป.ชลบุรี เขต 2 สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบุรี บ้านสระส่ีเหล่ียม
798 1020080120 สพป.ชลบุรี เขต 2 หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี บ้านหนองขยาด
799 1020080139 สพป.ชลบุรี เขต 2 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี วัดทรงธรรม
800 1020080148 สพป.ชลบุรี เขต 2 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี บ้านหนองข่า
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801 1020080117 สพป.ชลบุรี เขต 2 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี วัดหน้าพระธาตุ
802 1020080160 สพป.ชลบุรี เขต 2 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
803 1020080129 สพป.ชลบุรี เขต 2 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี วัดหัวถนน (สภาจังหวัด2502)
804 1020080180 สพป.ชลบุรี เขต 2 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี วัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร)
805 1020080188 สพป.ชลบุรี เขต 2 บางนาง พานทอง ชลบุรี วัดวรพรตสังฆาวาส
806 1020080185 สพป.ชลบุรี เขต 2 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี วัดบ้านเก่า
807 1020080182 สพป.ชลบุรี เขต 2 โคกขี หนอน พานทอง ชลบุรี วัดโคกขี หนอน
808 1020080167 สพป.ชลบุรี เขต 2 พานทอง พานทอง ชลบุรี อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
809 1020080169 สพป.ชลบุรี เขต 2 มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี วัดหนองแช่แว่น
810 1020080176 สพป.ชลบุรี เขต 2 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม
811 1020080174 สพป.ชลบุรี เขต 2 หนองต้าลึง พานทอง ชลบุรี ชุมชนวัดหนองต้าลึง
812 1020080172 สพป.ชลบุรี เขต 2 หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี วัดโป่งตามุข
813 1020080184 สพป.ชลบุรี เขต 2 หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี วัดแหลมแค
814 1020080126 สพป.ชลบุรี เขต 2 โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี วัดโคกเพลาะ
815 1020080183 สพป.ชลบุรี เขต 2 บางหัก พานทอง ชลบุรี บ้านบางหัก
816 1020080058 สพป.ชลบุรี เขต 3 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
817 1020080059 สพป.ชลบุรี เขต 3 ตะเคียนเตี ย บางละมุง ชลบุรี บ้านโป่งสะเก็ต
818 1020080043 สพป.ชลบุรี เขต 3 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี อนุบาลบางละมุง
819 1020080061 สพป.ชลบุรี เขต 3 โป่ง บางละมุง ชลบุรี วัดโป่ง
820 1020080063 สพป.ชลบุรี เขต 3 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี วัดสุทธาวาส
821 1020080052 สพป.ชลบุรี เขต 3 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี วัดหนองเกตุน้อย
822 1020080073 สพป.ชลบุรี เขต 3 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี บ้านทุ่งคา
823 1020080227 สพป.ชลบุรี เขต 3 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี บ้านหุบบอน
824 1020080209 สพป.ชลบุรี เขต 3 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี วัดมโนรม
825 1020080218 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี บ้านบ่อวิน
826 1020080194 สพป.ชลบุรี เขต 3 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี วัดตโปทาราม
827 1020080210 สพป.ชลบุรี เขต 3 บึง ศรีราชา ชลบุรี บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
828 1020080201 สพป.ชลบุรี เขต 3 สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี วัดรังษีสุทธาวาส
829 1020080223 สพป.ชลบุรี เขต 3 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี บ้านโค้งดารา
830 1020080246 สพป.ชลบุรี เขต 3 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี วัดหนองจับเต่า
831 1020080241 สพป.ชลบุรี เขต 3 บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี เกล็ดแก้ว
832 1020080236 สพป.ชลบุรี เขต 3 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี บ้านขลอด
833 1020080245 สพป.ชลบุรี เขต 3 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี วัดเขาคันธมาทน์
834 1020080235 สพป.ชลบุรี เขต 3 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี ชุมชนบ้านช่องแสมสาร
835 1018090207 สพป.ชัยนาท กะบกเตี ย เนินขาม ชัยนาท บ้านกะบกเตี ย
836 1018090198 สพป.ชัยนาท เนินขาม เนินขาม ชัยนาท อนุบาลเนินขาม
837 1018090205 สพป.ชัยนาท สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท บ้านหนองยาง
838 1018090038 สพป.ชัยนาท คุ้งส้าเภา มโนรมย์ ชัยนาท อนุบาลมโนรมย์
839 1018090043 สพป.ชัยนาท ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท วัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)
840 1018090060 สพป.ชัยนาท ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท วัดหัวหว้า
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841 1018090039 สพป.ชัยนาท วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท วัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยาส้านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร)

842 1018090048 สพป.ชัยนาท หางน ้าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชุมชนบ้านหางน ้าสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
843 1018090053 สพป.ชัยนาท อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท คงรักษ์ประชานุเคราะห์
844 1018090016 สพป.ชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท วัดฝาง
845 1018090002 สพป.ชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท บ้านท่าไม้
846 1018090030 สพป.ชัยนาท ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท ชุมชนวัดดักคะนน
847 1018090008 สพป.ชัยนาท นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท วัดนางลือ
848 1018090001 สพป.ชัยนาท ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท วัดศรีวิชัย
849 1018090003 สพป.ชัยนาท บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท พระยาตาก
850 1018090026 สพป.ชัยนาท เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท วัดโรงวัว
851 1018090010 สพป.ชัยนาท หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท รัฐเข่ือนพลเทพอุปถัมภ์
852 1018090067 สพป.ชัยนาท มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท วัดคลองบุญ
853 1018090064 สพป.ชัยนาท วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท วัดวังหมัน
854 1018090075 สพป.ชัยนาท หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท บ้านหนองขุ่นมิตรภาพท่ี 136
855 1018090061 สพป.ชัยนาท หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท วัดดอนตาล
856 1018090105 สพป.ชัยนาท ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท เทพรัตน์
857 1018090083 สพป.ชัยนาท ดอนก้า สรรคบุรี ชัยนาท วัดโพธ์ิงาม
858 1018090092 สพป.ชัยนาท เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท วัดท่ากระแส
859 1018090085 สพป.ชัยนาท บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท วัดหัวเด่น
860 1018090100 สพป.ชัยนาท แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท วัดก้าแพง
861 1018090091 สพป.ชัยนาท โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท วัดโบสถ์ราษฎร์บ้ารุง
862 1018090112 สพป.ชัยนาท ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท วัดบ้าเพ็ญบุญ
863 1018090110 สพป.ชัยนาท ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท ชุมชนวัดมาติการาม
864 1018090132 สพป.ชัยนาท เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท วัดนมโฑ (ส้านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)

865 1018090127 สพป.ชัยนาท ตลุก สรรพยา ชัยนาท บางไก่เถ่ือน (ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
866 1018090115 สพป.ชัยนาท บางหลวง สรรพยา ชัยนาท เข่ือนเจ้าพระยา
867 1018090140 สพป.ชัยนาท โพนางด้าตก สรรพยา ชัยนาท วัดคงคาราม (คุ้มม่ันพุมมะระประชาสรรค์)
868 1018090130 สพป.ชัยนาท โพนางด้าออก สรรพยา ชัยนาท วัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห์)
869 1018090119 สพป.ชัยนาท สรรพยา สรรพยา ชัยนาท อนุบาลสรรพยา
870 1018090121 สพป.ชัยนาท หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท วัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
871 1018090192 สพป.ชัยนาท กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท วัดศรีสโมสร
872 1018090183 สพป.ชัยนาท วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท บ้านวังตะเคียน (ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
873 1018090191 สพป.ชัยนาท สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท บ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี)
874 1018090184 สพป.ชัยนาท หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท บ้านหนองตะขบ
875 1018090161 สพป.ชัยนาท เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท วัดราษฎร์ศรัทธาราม
876 1018090149 สพป.ชัยนาท บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท วัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ)
877 1018090146 สพป.ชัยนาท ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท บ้านหนองอ้ายสาม
878 1018090157 สพป.ชัยนาท วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท วัดวิจิตรรังสรรค์
879 1018090166 สพป.ชัยนาท สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท วัดวงเดือน
880 1018090177 สพป.ชัยนาท หนองแซง หันคา ชัยนาท ดอนสีนวน (ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523)
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881 1018090170 สพป.ชัยนาท ห้วยงู หันคา ชัยนาท ชุมชนคลองจันทน์
882 1018090165 สพป.ชัยนาท หันคา หันคา ชัยนาท บ้านหนองต่อ
883 1018090074 สพป.ชัยนาท บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บ้ารุง)
884 1018090073 สพป.ชัยนาท หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท วัดดอนตูมกมลาวาส
885 1036100438 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ บ้านคอนสวรรค์
886 1036100472 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โคกม่ังงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ บ้านโคกม่ังงอย (คุรุประชาบ้าเพ็ญ)
887 1036100457 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บ้าเพ็ญ)
888 1036100465 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ บ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
889 1036100446 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชุมชนบ้านโสก
890 1036100443 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ บ้านยางหวาย
891 1036100450 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ศรีส้าราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ บ้านนามน
892 1036100470 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 หนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ หนองตาไก้วิทยากร
893 1036100475 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ บ้านหนองไฮโคกสง่า
894 1036100298 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ บ้านกุดหูลิง
895 1036100277 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ บ้านโนนแดง
896 1036100276 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ บ้านเขว้าศึกษา
897 1036100312 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ บ้านแก้งยาว
898 1036100292 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลุ่มล้าชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ โนนน้อยแผ่นดินทอง
899 1036100703 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ บ้านเจาทอง
900 1036100714 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ บ้านพัฒนาสามัคคี
901 1036100702 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ บ้านนาระยะพัฒนา
902 1036100715 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ แหลมทองผดุงวิทย์
903 1036100086 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
904 1036100034 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บ้านหนองบัวขาว
905 1036100659 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บ้านห้วยผักหนาม
906 1036100064 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บ้านห้วยหมากแดง
907 1036100044 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บ้านช่อระกา
908 1036100011 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โนนส้าราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ฉิมพลีวิทยา
909 1036100037 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สุนทรวัฒนา
910 1036100008 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ อนุบาลบ้านค่ายหม่ืนแผ้ว
911 1036100075 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บ้านเล่าวิทยาคาร
912 1036100089 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
913 1036100004 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บ้านนางเม้ง
914 1036100096 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บ้านลาดใหญ่
915 1036100023 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ หนองนาแซงวิทยา
916 1036100052 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้วยต้อนวิทยา
917 1036100006 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บ้านห้วยบงเหนือ
918 1036100316 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
919 1036100331 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ บ้านห้วยกนทา
920 1036100375 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ถ ้าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ บ้านบ่อทอง
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921 1036100363 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ บ้านโนนสะอาด
922 1036100348 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ บ้านห้วยกุ่ม
923 1036100355 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ บ้านโคกกรวดหนองพวง
924 1036100323 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชุมชนบ้านหนองบัวแดง
925 1036100342 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ บ้านหนองปล้อง
926 1036100289 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ ยางนาดีราษฎร์ด้ารง
927 1036100068 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บ้านนาวัง
928 1036100019 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บ้านดอนหัน
929 1036100635 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ศาลาสามัคคี
930 1036100662 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
931 1036100690 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ บ้านบุ่งสิบส่ีราษฎร์บ้ารุง
932 1036100675 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ บ้านหนองบัว
933 1036100652 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
934 1036100678 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ บ้านเป้า (ส้าราญไชยวิทยา)
935 1036100632 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชุมชนบ้านเมืองเก่า
936 1036100640 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชุมชนบ้านหัน
937 1036100668 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บ้ารุง)
938 1036100649 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ บ้านฉนวน
939 1036100695 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ บ้านสารจอด
940 1036100435 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ บ้านเก่าวิทยานุกูล
941 1036100413 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ บ้านเซียมป่าหม้อ
942 1036100377 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ศรีแก้งคร้อ
943 1036100429 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
944 1036100577 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ บ้านนาหนองทุ่ม
945 1036100394 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ บ้านแก้ง-โนนส้มกบ
946 1036100417 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
947 1036100399 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ บ้านซ้ามูลนาก
948 1036100420 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ บ้านหนองสังข์
949 1036100385 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ บ้านภูดินหินกอง
950 1036100588 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ บ้านคอนสาร
951 1036100626 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ บ้านดงกลาง
952 1036100593 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ บ้านม่วง
953 1036100598 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ บ้านนาเกาะ
954 1036100597 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ บ้านทุ่งพระ
955 1036100607 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
956 1036100611 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ ชุมชนห้วยยาง
957 1036100502 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ ชัยชุมพลวิทยา
958 1036100478 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชุมชนแท่นประจัน
959 1036100493 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ ไตรมิตรพิทยา
960 1036100485 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ สามสวนวิทยา
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961 1036100505 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ บ้านหนองเรือ
962 1036100528 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
963 1036100558 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ บ้านโนนสาทร
964 1036100570 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ บ้านหนองปลา
965 1036100535 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ บ้านหนองคัน
966 1036100572 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ บ้านลาด (ประชาราษฎร์บ้ารุง)
967 1036100550 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ บ้านห้างสูง
968 1036100542 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ เพชรราษฎร์บ้ารุง
969 1036100511 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ ภูมิวิทยา
970 1036100581 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ บ้านหนองคอนไทย
971 1036100521 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ บ้านแดงสว่าง
972 1036100559 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ บ้านโนนดินจ่ี
973 1036100621 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โนนคูณ ดอนสาร ชัยภูมิ บ้านโนนคูณ
974 1036100134 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กุดน ้าใส จัตุรัส ชัยภูมิ บ้านตลาด (ค้านายครุราษฎร์รังสรรค์)
975 1036100104 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ จัตุรัสวิทยานุกูล
976 1036100140 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ บ้านโนนคร้อ
977 1036100112 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
978 1036100119 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ บ้านส้มป่อย
979 1036100129 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ บ้านร้านหญ้า
980 1036100148 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ บ้านหนองลุมพุก
981 1036100120 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ ชุมชนบัวบานสามัคคี
982 1036100108 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ บ้านหนองบัวใหญ่
983 1036100748 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ ซับใหญ่วิทยาคม
984 1036100749 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ บ้านซับใหม่
985 1036100740 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ บ้านท่ากูบ
986 1036100233 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ บ้านนาประชาสัมพันธ์
987 1036100212 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ บ้านไร่พัฒนา
988 1036100225 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
989 1036100202 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ อนุบาลเทพสถิต
990 1036100193 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ ชุมชนบ้านห้วยยายจ๋ิว
991 1036100736 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
992 1036100731 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
993 1036100727 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
994 1036100723 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บ้ารุง)
995 1036100157 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกาะมะนาว บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ บ้านเกาะมะนาว
996 1036100186 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โคกเพชรพัฒนา บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ โคกเพชรวิทยาคาร
997 1036100184 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โคกเริงรมย์ บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ โคกหินตั งศึกษาศิลป์
998 1036100154 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านชวน บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชุมชนชวนวิทยา
999 1036100170 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านตาล บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ บ้านตาล

1000 1036100162 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านเพชร บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
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1001 1036100175 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 หัวทะเล บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ หัวสระวิทยา
1002 1036100255 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ บ้านโคกสะอาด
1003 1036100264 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ บ้านท่าโป่ง
1004 1036100248 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ บ้านโสกปลาดุก
1005 1036100244 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
1006 1036100269 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชุมชนบ้านห้วยแย้
1007 1086110074 สพป.ชุมพร เขต 1 คุริง ท่าแซะ ชุมพร ประชานิคม 2
1008 1086110072 สพป.ชุมพร เขต 1 ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพท่ี 25)
1009 1086110079 สพป.ชุมพร เขต 1 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร บ้านหนองเรือ
1010 1086110089 สพป.ชุมพร เขต 1 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชุมชนประชานิคม
1011 1086110093 สพป.ชุมพร เขต 1 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร บ้านละมุ
1012 1086110283 สพป.ชุมพร เขต 1 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
1013 1086110104 สพป.ชุมพร เขต 1 สลุย ท่าแซะ ชุมพร บ้านเนินทอง
1014 1086110108 สพป.ชุมพร เขต 1 สองพ่ีน้อง ท่าแซะ ชุมพร บ้านร้านตัดผม
1015 1086110070 สพป.ชุมพร เขต 1 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร ประชานิคม 4
1016 1086110097 สพป.ชุมพร เขต 1 หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร บ้านจันทึง
1017 1086110121 สพป.ชุมพร เขต 1 เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
1018 1086110128 สพป.ชุมพร เขต 1 ชุมโค ปะทิว ชุมพร บ้านวังช้าง
1019 1086110120 สพป.ชุมพร เขต 1 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร วัดดอนยาง
1020 1086110138 สพป.ชุมพร เขต 1 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
1021 1086110135 สพป.ชุมพร เขต 1 บางสน ปะทิว ชุมพร อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฏร์บ้ารุง)
1022 1086110112 สพป.ชุมพร เขต 1 ปากคลอง ปะทิว ชุมพร บ้านปากคลอง
1023 1086110143 สพป.ชุมพร เขต 1 สะพลี ปะทิว ชุมพร บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา)
1024 1086110064 สพป.ชุมพร เขต 1 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร วัดขุนกระทิง
1025 1086110018 สพป.ชุมพร เขต 1 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร อนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิตร)
1026 1086110061 สพป.ชุมพร เขต 1 ถ ้าสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร ชุมชนบ้านถ ้าสิงห์
1027 1086110020 สพป.ชุมพร เขต 1 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร อนุบาลชุมพร
1028 1086110008 สพป.ชุมพร เขต 1 ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร วัดพิชัยยาราม
1029 1086110060 สพป.ชุมพร เขต 1 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร บ้านเขาบ่อ
1030 1086110035 สพป.ชุมพร เขต 1 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร ชุมชนบ้านนาชะอัง
1031 1086110038 สพป.ชุมพร เขต 1 นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร วัดนาทุ่ง
1032 1086110045 สพป.ชุมพร เขต 1 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร วัดบางลึก
1033 1086110015 สพป.ชุมพร เขต 1 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร บ้านดอนไทรงาม
1034 1086110023 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร บ้านท่ามะปริง
1035 1086110001 สพป.ชุมพร เขต 1 ปากน ้า เมืองชุมพร ชุมพร บ้านปากน ้า (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
1036 1086110025 สพป.ชุมพร เขต 1 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
1037 1086110030 สพป.ชุมพร เขต 1 วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร วัดน้อมถวาย
1038 1086110067 สพป.ชุมพร เขต 1 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
1039 1086110004 สพป.ชุมพร เขต 1 หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร บ้านหาดทรายรี
1040 1086110042 สพป.ชุมพร เขต 1 หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร ชุมชนวัดหาดพันไกร
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1041 1086110280 สพป.ชุมพร เขต 2 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร บ้านวังปลา
1042 1086110269 สพป.ชุมพร เขต 2 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชุมชนวัดท่าสุธาราม
1043 1086110273 สพป.ชุมพร เขต 2 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ราชประชานุเคราะห์ 3
1044 1086110275 สพป.ชุมพร เขต 2 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร วัดชลธีพฤกษาราม
1045 1086110154 สพป.ชุมพร เขต 2 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร บ้านปังหวาน
1046 1086110150 สพป.ชุมพร เขต 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร พัฒนศึกษา
1047 1086110156 สพป.ชุมพร เขต 2 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
1048 1086110146 สพป.ชุมพร เขต 2 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร อนุบาลพะโต๊ะ
1049 1086110176 สพป.ชุมพร เขต 2 ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร บ้านทับใหม่
1050 1086110172 สพป.ชุมพร เขต 2 ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร ชุมชนบ้านเขาหลาง
1051 1086110161 สพป.ชุมพร เขต 2 ละแม ละแม ชุมพร วัดปิยะวัฒนาราม
1052 1086110175 สพป.ชุมพร เขต 2 สวนแตง ละแม ชุมพร บ้านสวนสมบูรณ์
1053 1086110216 สพป.ชุมพร เขต 2 เขาค่าย สวี ชุมพร บ้านเขาค่าย
1054 1086110215 สพป.ชุมพร เขต 2 เขาทะลุ สวี ชุมพร บ้านเขาทะลุ
1055 1086110209 สพป.ชุมพร เขต 2 ครน สวี ชุมพร บ้านคู
1056 1086110197 สพป.ชุมพร เขต 2 ด่านสวี สวี ชุมพร บ้านเล็บกะรอก
1057 1086110200 สพป.ชุมพร เขต 2 ท่าหิน สวี ชุมพร บ้านหนองปลา
1058 1086110186 สพป.ชุมพร เขต 2 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร บ้านห้วยชัน
1059 1086110179 สพป.ชุมพร เขต 2 นาโพธ์ิ สวี ชุมพร วัดธัญญาราม
1060 1086110219 สพป.ชุมพร เขต 2 นาสัก สวี ชุมพร บ้านไทยพัฒนา
1061 1086110201 สพป.ชุมพร เขต 2 วิสัยใต้ สวี ชุมพร บ้านทุ่งเขาสะบ้า
1062 1086110183 สพป.ชุมพร เขต 2 สวี สวี ชุมพร วัดแหลมปอ
1063 1086110224 สพป.ชุมพร เขต 2 ขันเงิน หลังสวน ชุมพร วัดประสาทนิกร
1064 1086110245 สพป.ชุมพร เขต 2 ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร วัดราชบุรณะ
1065 1086110248 สพป.ชุมพร เขต 2 นาขา หลังสวน ชุมพร บ้านในเหมือง
1066 1086110234 สพป.ชุมพร เขต 2 นาพญา หลังสวน ชุมพร บ้านสะพานยูง
1067 1086110236 สพป.ชุมพร เขต 2 บางน ้าจืด หลังสวน ชุมพร บ้านบางหยี
1068 1086110262 สพป.ชุมพร เขต 2 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร วัดราษฎร์บ้ารุง
1069 1086110229 สพป.ชุมพร เขต 2 บ้านควน หลังสวน ชุมพร บ้านคลองกก
1070 1086110240 สพป.ชุมพร เขต 2 ปากน ้า หลังสวน ชุมพร วัดสว่างมนัส
1071 1086110223 สพป.ชุมพร เขต 2 พ้อแดง หลังสวน ชุมพร วัดดอนชัย
1072 1086110255 สพป.ชุมพร เขต 2 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร วัดสมุหเขตตาราม
1073 1086110241 สพป.ชุมพร เขต 2 หาดยาย หลังสวน ชุมพร ชุมชนวัดหาดส้าราญ
1074 1086110227 สพป.ชุมพร เขต 2 แหลมทราย หลังสวน ชุมพร วัดวาลุการาม
1075 1086110212 สพป.ชุมพร เขต 2 ปากแพรก สวี ชุมพร วัดเชิงคีรี
1076 1057120089 สพป.เชียงราย เขต 1 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย บ้านจ้าบอน
1077 1057120044 สพป.เชียงราย เขต 1 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย บ้านดอยฮาง
1078 1057120070 สพป.เชียงราย เขต 1 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย บ้านหัวดอย
1079 1057120030 สพป.เชียงราย เขต 1 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
1080 1057120026 สพป.เชียงราย เขต 1 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง)
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1081 1057120019 สพป.เชียงราย เขต 1 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
1082 1057120067 สพป.เชียงราย เขต 1 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย บ้านหนองหม้อ
1083 1057120053 สพป.เชียงราย เขต 1 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย บ้านแม่กรณ์
1084 1057120046 สพป.เชียงราย เขต 1 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
1085 1057120033 สพป.เชียงราย เขต 1 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย แม่ยาววิทยา
1086 1057120004 สพป.เชียงราย เขต 1 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย อนุบาลฮ่องล่ี (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
1087 1057120002 สพป.เชียงราย เขต 1 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย อนุบาลเชียงราย
1088 1057120068 สพป.เชียงราย เขต 1 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

1089 1057120009 สพป.เชียงราย เขต 1 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย บ้านปางขอน
1090 1057120074 สพป.เชียงราย เขต 1 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย อนุบาลห้วยสัก
1091 1057120523 สพป.เชียงราย เขต 1 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย บ้านดอน
1092 1057120535 สพป.เชียงราย เขต 1 ผางาม เวียงชัย เชียงราย บ้านทุ่งยั งหัวฝายวิทยา
1093 1057120519 สพป.เชียงราย เขต 1 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย บ้านเมืองชุม
1094 1057120515 สพป.เชียงราย เขต 1 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย อนุบาลเวียงชัย
1095 1057120531 สพป.เชียงราย เขต 1 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย บ้านเวียงเดิม
1096 1057120659 สพป.เชียงราย เขต 1 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย อนุบาลดงมหาวัน
1097 1057120658 สพป.เชียงราย เขต 1 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย บ้านโป่ง
1098 1057120663 สพป.เชียงราย เขต 1 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย บ้านป่าซาง
1099 1057120016 สพป.เชียงราย เขต 1 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย บ้านเวียงกือนา
1100 1057120228 สพป.เชียงราย เขต 2 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย บ้านป่าแงะ
1101 1057120222 สพป.เชียงราย เขต 2 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย บ้านสักพัฒนา
1102 1057120225 สพป.เชียงราย เขต 2 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย บ้านโป่ง
1103 1057120235 สพป.เชียงราย เขต 2 ศรีโพธ์ิเงิน ป่าแดด เชียงราย ศรีโพธ์ิเงินวิทยา
1104 1057120236 สพป.เชียงราย เขต 2 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย บ้านวังวิทยา
1105 1057120250 สพป.เชียงราย เขต 2 เจริญเมือง พาน เชียงราย บ้านป่าบง
1106 1057120245 สพป.เชียงราย เขต 2 ทรายขาว พาน เชียงราย บ้านโป่งแดง
1107 1057120282 สพป.เชียงราย เขต 2 ทานตะวัน พาน เชียงราย ทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ)
1108 1057120239 สพป.เชียงราย เขต 2 ธารทอง พาน เชียงราย ธารทองวิทยา (ป่ารวก)
1109 1057120271 สพป.เชียงราย เขต 2 ม่วงค้า พาน เชียงราย บ้านฝ่ังตื น
1110 1057120264 สพป.เชียงราย เขต 2 เมืองพาน พาน เชียงราย อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพท่ี ๖๘)
1111 1057120275 สพป.เชียงราย เขต 2 แม่เย็น พาน เชียงราย ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
1112 1057120297 สพป.เชียงราย เขต 2 แม่อ้อ พาน เชียงราย แม่อ้อประชารัฐ
1113 1057120316 สพป.เชียงราย เขต 2 เวียงห้าว พาน เชียงราย เวียงห้าววิทยา
1114 1057120253 สพป.เชียงราย เขต 2 สันกลาง พาน เชียงราย สันกลางวิทยา
1115 1057120258 สพป.เชียงราย เขต 2 สันติสุข พาน เชียงราย บ้านสันติวัน
1116 1057120310 สพป.เชียงราย เขต 2 สันมะเค็ด พาน เชียงราย บ้านกล้วย
1117 1057120313 สพป.เชียงราย เขต 2 หัวง้ม พาน เชียงราย ป่าแดงวิทยา
1118 1057120641 สพป.เชียงราย เขต 2 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย อนุบาลจอมหมอกแก้ว
1119 1057120634 สพป.เชียงราย เขต 2 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย บ้านดงมะดะ
1120 1057120650 สพป.เชียงราย เขต 2 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย บัวสลีวิทยา
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1121 1057120647 สพป.เชียงราย เขต 2 ป่าก่อด้า แม่ลาว เชียงราย ชุมชนบ้านป่าก่อด้า
1122 1057120645 สพป.เชียงราย เขต 2 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย โป่งแพร่วิทยา
1123 1057120399 สพป.เชียงราย เขต 2 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย บ้านห้วยหมอเฒ่า
1124 1057120410 สพป.เชียงราย เขต 2 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
1125 1057120388 สพป.เชียงราย เขต 2 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธ์ิ)
1126 1057120383 สพป.เชียงราย เขต 2 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย ชุมชนบ้านสันจ้าปา
1127 1057120375 สพป.เชียงราย เขต 2 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย อนุบาลแม่สรวย
1128 1057120426 สพป.เชียงราย เขต 2 วาวี แม่สรวย เชียงราย บ้านห้วยไคร้
1129 1057120401 สพป.เชียงราย เขต 2 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
1130 1057120483 สพป.เชียงราย เขต 2 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย บ้านโป่งเทวี
1131 1057120488 สพป.เชียงราย เขต 2 ป่างิ ว เวียงป่าเป้า เชียงราย ป่างิ ววิทยา
1132 1057120510 สพป.เชียงราย เขต 2 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย อนุบาลแม่ขะจาน
1133 1057120503 สพป.เชียงราย เขต 2 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย โป่งน ้าร้อนวิทยา
1134 1057120474 สพป.เชียงราย เขต 2 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย อนุบาลเวียงป่าเป้า
1135 1057120496 สพป.เชียงราย เขต 2 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย บ้านทุ่งม่าน
1136 1057120471 สพป.เชียงราย เขต 2 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
1137 1057120145 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ป่าตึงพิทยานุกูล
1138 1057120155 สพป.เชียงราย เขต 3 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
1139 1057120159 สพป.เชียงราย เขต 3 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี
1140 1057120130 สพป.เชียงราย เขต 3 โยนก เชียงแสน เชียงราย บ้านดอยจัน
1141 1057120125 สพป.เชียงราย เขต 3 เวียง เชียงแสน เชียงราย ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

1142 1057120141 สพป.เชียงราย เขต 3 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย บ้านศรีดอนมูล
1143 1057120681 สพป.เชียงราย เขต 3 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)
1144 1057120669 สพป.เชียงราย เขต 3 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย อนุบาลดอยหลวง
1145 1057120678 สพป.เชียงราย เขต 3 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย บ้านใหม่พัฒนา
1146 1057120354 สพป.เชียงราย เขต 3 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง)
1147 1057120365 สพป.เชียงราย เขต 3 จันจว้า แม่จัน เชียงราย บ้านห้วยน ้าราก (ไตรราษฎร์บ้ารุง)
1148 1057120358 สพป.เชียงราย เขต 3 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย ไทยรัฐวิทยา ๘๖  (บ้านป่าสักหลวง)
1149 1057120372 สพป.เชียงราย เขต 3 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย บ้านแม่ลากเนินทอง
1150 1057120339 สพป.เชียงราย เขต 3 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย บ้านใหม่สามัคคี
1151 1057120324 สพป.เชียงราย เขต 3 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย บ้านป่าบงแม่จัน
1152 1057120342 สพป.เชียงราย เขต 3 แม่ค้า แม่จัน เชียงราย บ้านแม่ค้า (ประชานุเคราะห์)
1153 1057120319 สพป.เชียงราย เขต 3 แม่จัน แม่จัน เชียงราย บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
1154 1057120348 สพป.เชียงราย เขต 3 แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย บ้านสันกอง
1155 1057120336 สพป.เชียงราย เขต 3 ศรีค ้า แม่จัน เชียงราย อนุบาลศรีค ้า
1156 1057120351 สพป.เชียงราย เขต 3 สันทราย แม่จัน เชียงราย สันทราย (พรหมณีวิทยา)
1157 1057120595 สพป.เชียงราย เขต 3 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย บ้านเทอดไทย
1158 1057120591 สพป.เชียงราย เขต 3 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย บ้านห้วยไร่สามัคคี
1159 1057120614 สพป.เชียงราย เขต 3 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย บ้านกลาง
1160 1057120607 สพป.เชียงราย เขต 3 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย บ้านห้วยผึ ง
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1161 1057120436 สพป.เชียงราย เขต 3 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย บ้านป่าแดง
1162 1057120463 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
1163 1057120451 สพป.เชียงราย เขต 3 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย บ้านถ ้า ตชด.
1164 1057120447 สพป.เชียงราย เขต 3 โป่งผา แม่สาย เชียงราย บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)
1165 1057120435 สพป.เชียงราย เขต 3 แม่สาย แม่สาย เชียงราย บ้านสันมะนะ
1166 1057120464 สพป.เชียงราย เขต 3 เวียงพางค้า แม่สาย เชียงราย อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
1167 1057120454 สพป.เชียงราย เขต 3 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย บ้านสันถนน
1168 1057120458 สพป.เชียงราย เขต 3 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย บ้านห้วยไคร้
1169 1057120623 สพป.เชียงราย เขต 4 ต้า ขุนตาล เชียงราย อนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธ์ิ)
1170 1057120618 สพป.เชียงราย เขต 4 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย อนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์)
1171 1057120628 สพป.เชียงราย เขต 4 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย บ้านห้วยสัก (ประชานุกูล)
1172 1057120117 สพป.เชียงราย เขต 4 คร่ึง เชียงของ เชียงราย บ้านหลวง
1173 1057120113 สพป.เชียงราย เขต 4 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย บ้านต้นปล้องแดนเมือง
1174 1057120097 สพป.เชียงราย เขต 4 ริมโขง เชียงของ เชียงราย บ้านเมืองกาญจน์
1175 1057120091 สพป.เชียงราย เขต 4 เวียง เชียงของ เชียงราย อนุบาลเชียงของ
1176 1057120104 สพป.เชียงราย เขต 4 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
1177 1057120099 สพป.เชียงราย เขต 4 สถาน เชียงของ เชียงราย ชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)
1178 1057120121 สพป.เชียงราย เขต 4 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย บ้านเก๋ียง
1179 1057120175 สพป.เชียงราย เขต 4 งิ ว เทิง เชียงราย สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
1180 1057120218 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย บ้านสันชุม (สหราษฎร์บ้ารุง)
1181 1057120197 สพป.เชียงราย เขต 4 ตับเต่า เทิง เชียงราย อนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา)
1182 1057120183 สพป.เชียงราย เขต 4 ปล้อง เทิง เชียงราย บ้านปล้องตลาด
1183 1057120213 สพป.เชียงราย เขต 4 แม่ลอย เทิง เชียงราย บ้านเก๋ียง (คุรุราษฎร์วิทยา)
1184 1057120164 สพป.เชียงราย เขต 4 เวียง เทิง เชียงราย เวียงเทิง (เทิงท้านุประชา)
1185 1057120212 สพป.เชียงราย เขต 4 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ศรีดอนไชยวิทยา
1186 1057120171 สพป.เชียงราย เขต 4 สันทรายงาม เทิง เชียงราย สันทรายงามวิทยา
1187 1057120201 สพป.เชียงราย เขต 4 หงาว เทิง เชียงราย บ้านดอนแยง
1188 1057120187 สพป.เชียงราย เขต 4 หนองแรด เทิง เชียงราย หนองแรดวิทยา
1189 1057120559 สพป.เชียงราย เขต 4 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย อนุบาลตาดควัน
1190 1057120543 สพป.เชียงราย เขต 4 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย สันสะลีกวิทยา
1191 1057120556 สพป.เชียงราย เขต 4 แม่ต้๋า พญาเม็งราย เชียงราย บ้านบ่อแสง
1192 1057120546 สพป.เชียงราย เขต 4 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชุมชนบ้านสบเปา
1193 1057120567 สพป.เชียงราย เขต 4 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
1194 1057120578 สพป.เชียงราย เขต 4 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย ขุนขวากพิทยา
1195 1057120576 สพป.เชียงราย เขต 4 ปอ เวียงแก่น เชียงราย ปอวิทยา
1196 1057120573 สพป.เชียงราย เขต 4 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย บ้านห้วยลึก
1197 1057120570 สพป.เชียงราย เขต 4 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย อนุบาลเวียงแก่น
1198 1050130156 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
1199 1050130139 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บ้านบ่อหิน
1200 1050130145 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เทพเสด็จวิทยา
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1201 1050130167 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บ้านป่าไม้แดง
1202 1050130141 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ป่าเม่ียง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บ้านแม่หวาน
1203 1050130161 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ แม่คือวิทยา
1204 1050130175 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ แม่โป่งประชาสามัคคี
1205 1050130176 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บ้านแม่ฮ้อยเงิน
1206 1050130151 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์)
1207 1050130138 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บ้านป่าเสร้า
1208 1050130165 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ส้าราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บ้านป่าเหมือด
1209 1050130017 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ วัดช่างเค่ียน
1210 1050130032 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ค้าเท่ียงอนุสสรณ์
1211 1050130001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ท่าศาลา
1212 1050130029 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ วัดวังสิงห์ค้า
1213 1050130021 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
1214 1050130031 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พุทธิโศภน
1215 1050130025 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ วัดขะจาว
1216 1050130011 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บ้านดอนปิน
1217 1050130022 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันผีเสื อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ วัดป่าข่อยใต้
1218 1050130009 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บ้านโป่งน้อย
1219 1050130004 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 หนองป่าคร่ัง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
1220 1050130005 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ วัดเสาหิน
1221 1050130955 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ ทาเหนือวิทยา
1222 1050130934 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ หมู่บ้านสหกรณ์ 2
1223 1050130952 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ วัดห้วยทราย
1224 1050130941 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ วัดห้วยแก้ว
1225 1050130947 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ บ้านออนกลาง
1226 1050130946 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ บ้านออนหลวย
1227 1050130562 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แช่ช้าง สันก้าแพง เชียงใหม่ บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
1228 1050130548 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ต้นเปา สันก้าแพง เชียงใหม่ บ้านหนองโค้ง
1229 1050130580 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บวกค้าง สันก้าแพง เชียงใหม่ บ้านบวกค้าง
1230 1050130575 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 แม่ปูคา สันก้าแพง เชียงใหม่ บ้านแม่ปูคา
1231 1050130565 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร้องวัวแดง สันก้าแพง เชียงใหม่ วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
1232 1050130553 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันกลาง สันก้าแพง เชียงใหม่ วัดสันกลางเหนือ
1233 1050130555 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สันก้าแพง สันก้าแพง เชียงใหม่ สันก้าแพงคันธานุสรณ์
1234 1050130577 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ห้วยทราย สันก้าแพง เชียงใหม่ วัดล้านตอง
1235 1050130172 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บ้านแม่จ้อง
1236 1050130563 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทรายมูล สันก้าแพง เชียงใหม่ วัดสันโค้ง
1237 1050130170 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บ้านป่างิ ว
1238 1050130571 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ออนใต้ สันก้าแพง เชียงใหม่ วัดแม่ผาแหน
1239 1050130255 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
1240 1050130250 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 น ้าแพร่ พร้าว เชียงใหม่ สหกรณ์ด้าริ
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1241 1050130244 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ ชุมชนบ้านโป่ง
1242 1050130236 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ พร้าวบูรพา
1243 1050130242 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ บ้านสันกลาง
1244 1050130263 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ประดู่วิทยา
1245 1050130275 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ บ้านแม่เหียะ
1246 1050130247 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เวียง พร้าว เชียงใหม่ บ้านแจ่งกู่เรือง
1247 1050130256 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทราย พร้าว เชียงใหม่ บ้านหนองปิด
1248 1050130269 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ บ้านนาบุญโหล่งขอด
1249 1050130404 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กื ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ บ้านเมืองกื ด
1250 1050130398 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ขี เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ สันป่าสักวิทยา
1251 1050130409 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ ชุมชนวัดช่อแล
1252 1050130408 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ บ้านปางไม้แดง
1253 1050130415 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ บ้านเป้าวิทยาคาร
1254 1050130364 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ ป่าแป๋วิทยา
1255 1050130392 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ วัดบ้านเหล่า
1256 1050130384 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ วัดแม่กะ
1257 1050130374 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ บ้านผึ ง
1258 1050130386 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สบเปิงวิทยา
1259 1050130417 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ สันป่ายางวิทยาคาร
1260 1050130380 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ สันมหาพนวิทยา
1261 1050130351 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ ป่าจี วังแดงวิทยา
1262 1050130442 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ขี เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ บ้านสันคะยอม
1263 1050130451 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ บ้านพระนอน
1264 1050130421 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ บ้านโป่งแยงใน
1265 1050130428 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ บ้านทุ่งโป่ง
1266 1050130452 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ บ้านแม่สา
1267 1050130447 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ บ้านริมใต้
1268 1050130453 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ มูลนิธิมหาราช ๕
1269 1050130459 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ บ้านสะลวงนอก
1270 1050130464 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ บ้านป่าติ ว
1271 1050130454 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ บ้านหนองปลามัน
1272 1050130437 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ บ้านต้นผึ ง
1273 1050130530 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ บ้านแม่ยางห้า
1274 1050130538 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ วัดงิ วเฒ่า
1275 1050130545 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ยั งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ วัดยั งเมิน
1276 1050130519 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ชุมชนบ้านดง
1277 1050130527 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ บ้านป่าลาน
1278 1050130600 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ วัดแม่แก้ดน้อย
1279 1050130603 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ บ้านหัวฝาย
1280 1050130611 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ บ้านร่มหลวง
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1281 1050130627 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ บ้านเจดีย์แม่ครัว
1282 1050130596 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ วัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา)
1283 1050130630 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ สันทรายหลวง
1284 1050130591 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ บ้านหลักปัน
1285 1050130593 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ บ้านป่าก้าง
1286 1050130589 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ บ้านสันพระเนตร
1287 1050130637 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ บ้านหนองไคร้
1288 1050130626 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ)
1289 1050130608 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ ชลประทานเข่ือนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
1290 1050130100 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ บ้านเชียงดาว
1291 1050130110 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ บ้านทุ่งข้าวพวง
1292 1050130118 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ บ้านปางเฟือง
1293 1050130123 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ บ้านเมืองคอง
1294 1050130111 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ชุมชนบ้านเมืองงาย
1295 1050130132 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ บ้านรินหลวง
1296 1050130086 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ บ้านแม่นะ
1297 1050130889 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ปงต้า ไชยปราการ เชียงใหม่ บ้านปงต้า
1298 1050130905 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ วัดป่าแดง
1299 1050130881 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ชุมชนวัดศรีดงเย็น
1300 1050130895 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ บ้านใหม่หนองบัว
1301 1050130201 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โป่งน ้าร้อน ฝาง เชียงใหม่ บ้านต้นผึ ง
1302 1050130200 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่ บ้านม่อนป่ิน
1303 1050130219 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ บ้านแม่ข่า
1304 1050130226 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ บ้านแม่คะ
1305 1050130194 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
1306 1050130184 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ บ้านปางสัก
1307 1050130178 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เวียง ฝาง เชียงใหม่ บ้านเวียงฝาง
1308 1050130212 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ วัดนันทาราม
1309 1050130506 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาพรรณวดี

1310 1050130495 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ บ้านป่าก๊อ
1311 1050130502 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
1312 1050130477 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ชุมชนบ้านคาย
1313 1050130515 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
1314 1050130493 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สันต้นหมื อ แม่อาย เชียงใหม่ บ้านสันต้นหมื อ
1315 1050130875 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ บ้านจอง
1316 1050130870 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ บ้านเวียงแหง
1317 1050130974 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ บ้านเหล่าเป้า
1318 1050130961 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ วัดศรีดอนชัย
1319 1050130971 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ บ้านสามหลัง
1320 1050130966 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ บ้านใหม่หนองหอย
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1321 1050130916 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ วัดทุ่งศาลา
1322 1050130919 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ทุ่งป้ี แม่วาง เชียงใหม่ บ้านพันตน
1323 1050130910 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ บ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
1324 1050130925 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ แม่วินสามัคคี
1325 1050130684 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ วัดช่างกระดาษ
1326 1050130683 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ บ้านหัวริน
1327 1050130675 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 น ้าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ วัดน ้าบ่อหลวง
1328 1050130660 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ บ้านทุ่งเสี ยว (นวรัฐ)
1329 1050130647 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ ก่ิวแลน้อยประสิทธ์ิวิทยา
1330 1050130640 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ บ้านร่องน ้า
1331 1050130668 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ วัดโรงวัว
1332 1050130652 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
1333 1050130678 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ บ้านห้วยส้ม
1334 1050130703 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ บ้านปากเหมือง
1335 1050130693 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ชมภู สารภี เชียงใหม่ วัดท่าต้นกวาว
1336 1050130715 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ วัดนันทาราม
1337 1050130701 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ วัดบวกครกเหนือ
1338 1050130711 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ป่าบง สารภี เชียงใหม่ ชุมชนวัดศรีค้าชมภู
1339 1050130689 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ยางเนิ ง สารภี เชียงใหม่ วัดเวฬุวัน
1340 1050130707 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สันทราย สารภี เชียงใหม่ วัดศรีดอนชัย
1341 1050130699 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หนองผึ ง สารภี เชียงใหม่ วัดกองทราย
1342 1050130717 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ เวียงเศรษฐีวิทยา
1343 1050130732 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 น ้าแพร่ หางดง เชียงใหม่ บ้านน ้าแพร่
1344 1050130746 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ บ้านปง
1345 1050130739 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ วัดจอมทอง
1346 1050130760 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ บ้านป่าตาล
1347 1050130742 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ บ้านสันทราย
1348 1050130754 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ บ้านสันป่าสัก
1349 1050130725 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ บ้านหนองตอง
1350 1050130731 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หางดง หางดง เชียงใหม่ บ้านดง
1351 1050130744 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ วัดศรีสว่าง
1352 1050130643 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ บ้านม่วงพ่ีน้อง
1353 1050130737 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ บ้านวังศรี
1354 1050130864 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชุมชนบ้านดอยเต่า
1355 1050130845 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ บ้านแปลง 5
1356 1050130852 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ บ้านน้อยห้วยรินวิทยา
1357 1050130851 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ บ้านแอ่นจัดสรร
1358 1050130861 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ บ้านแม่ตูบ
1359 1050130843 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
1360 1050130796 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ บ้านอูตูม
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1361 1050130763 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ บ้านห้วยน ้าขาว
1362 1050130767 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่ ชุมชนบ้านใหม่
1363 1050130776 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ บ้านหลวง
1364 1050130792 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ บ้านแม่หลองน้อย
1365 1050130773 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ บ้านยางเปา
1366 1050130838 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ บ้านแม่งูด
1367 1050130797 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ แม่โถวิทยาคม
1368 1050130806 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ บ้านบ่อหลวง
1369 1050130836 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ บ้านตาลเหนือ
1370 1050130818 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชุมชนบ้านท่าข้าม
1371 1050130826 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด ฮอด เชียงใหม่ บ้านแควมะกอก
1372 1050130344 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ บ้านแจ่มหลวง
1373 1050130341 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ บ้านจันทร์
1374 1050130342 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ บ้านแม่แดดน้อย
1375 1050130042 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ บ้านปากทางท่าล่ี
1376 1050130048 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ ศรีจอมทอง
1377 1050130061 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ บ้านห้วยทราย
1378 1050130038 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ บ้านน ้าตกแม่กลาง
1379 1050130077 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ บ้านใหม่สารภี
1380 1050130081 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)
1381 1050130287 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ บ้านกองแขก
1382 1050130323 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
1383 1050130285 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชุมชนต้าบลท่าผา
1384 1050130313 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ บ้านทุ่งแก
1385 1050130307 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ บ้านปางหินฝน
1386 1050130298 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ บ้านแม่นาจร
1387 1050130325 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ บ้านปางอุ๋ง
1388 1092140292 สพป.ตรัง เขต 1 โคกสะบ้า นาโยง ตรัง วัดไทรทอง
1389 1092140300 สพป.ตรัง เขต 1 ช่อง นาโยง ตรัง วัดช่องเป่ียมราษฎร์
1390 1092140290 สพป.ตรัง เขต 1 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง วัดควนสีนวล
1391 1092140285 สพป.ตรัง เขต 1 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง บ้านหนองไทร
1392 1092140287 สพป.ตรัง เขต 1 นาหม่ืนศรี นาโยง ตรัง บ้านควนสวรรค์
1393 1092140295 สพป.ตรัง เขต 1 ละมอ นาโยง ตรัง วัดมงคลสถาน
1394 1092140158 สพป.ตรัง เขต 1 เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง หาดทรายทอง
1395 1092140156 สพป.ตรัง เขต 1 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง บ้านสามแยก
1396 1092140168 สพป.ตรัง เขต 1 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง บ้านทุ่งยาว
1397 1092140166 สพป.ตรัง เขต 1 บางด้วน ปะเหลียน ตรัง บ้านยวนโปะ
1398 1092140177 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านนา ปะเหลียน ตรัง บ้านห้วยม่วง
1399 1092140185 สพป.ตรัง เขต 1 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง บ้านปะเหลียน
1400 1092140174 สพป.ตรัง เขต 1 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง บ้านลิพัง
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1401 1092140190 สพป.ตรัง เขต 1 แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง บ้านแหลมสอม
1402 1092140017 สพป.ตรัง เขต 1 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง บ้านควนปริง
1403 1092140011 สพป.ตรัง เขต 1 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง มิตรภาพท่ี ๓๑ วัดทุ่งหวัง
1404 1092140022 สพป.ตรัง เขต 1 ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง วัดควนวิเศษ
1405 1092140042 สพป.ตรัง เขต 1 นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง วัดไทรงาม
1406 1092140048 สพป.ตรัง เขต 1 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง ไทยรัฐวิทยา ๓๙
1407 1092140006 สพป.ตรัง เขต 1 นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง วัดนานอน
1408 1092140001 สพป.ตรัง เขต 1 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง บ้านคลองเต็ง
1409 1092140014 สพป.ตรัง เขต 1 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง วัดทุ่งหินผุด
1410 1092140028 สพป.ตรัง เขต 1 นาพละ เมืองตรัง ตรัง ต้นบากราษฎร์บ้ารุง
1411 1092140024 สพป.ตรัง เขต 1 นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
1412 1092140032 สพป.ตรัง เขต 1 น ้าผุด เมืองตรัง ตรัง บ้านไร่พรุ
1413 1092140016 สพป.ตรัง เขต 1 บางรัก เมืองตรัง ตรัง วัดแจ้ง
1414 1092140013 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านควน เมืองตรัง ตรัง วัดเกาะมะม่วง
1415 1092140029 สพป.ตรัง เขต 1 บ้านโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง วัดขุนสิทธ์ิ
1416 1092140045 สพป.ตรัง เขต 1 หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง วัดเช่ียวชาญกิจ
1417 1092140248 สพป.ตรัง เขต 1 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง วัดอัมพวัน
1418 1092140259 สพป.ตรัง เขต 1 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง บ้านนาโตง
1419 1092140242 สพป.ตรัง เขต 1 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง บ้านทุ่งค่าย
1420 1092140225 สพป.ตรัง เขต 1 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง บ้านไทรงาม
1421 1092140228 สพป.ตรัง เขต 1 ในควน ย่านตาขาว ตรัง บ้านทุ่งหนองแห้ง
1422 1092140222 สพป.ตรัง เขต 1 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง บ้านโคกทราย
1423 1092140249 สพป.ตรัง เขต 1 ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง บ้านย่านตาขาว
1424 1092140235 สพป.ตรัง เขต 1 หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง วัดชลวาปีวิหาร
1425 1092140328 สพป.ตรัง เขต 1 ตะเสะ หาดส้าราญ ตรัง บ้านนาทะเล
1426 1092140325 สพป.ตรัง เขต 1 บ้าหวี หาดส้าราญ ตรัง บ้านบ้าหวี
1427 1092140321 สพป.ตรัง เขต 1 หาดส้าราญ หาดส้าราญ ตรัง วัดหนองสมาน
1428 1092140161 สพป.ตรัง เขต 1 ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง วัดท่าพญา
1429 1092140184 สพป.ตรัง เขต 1 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง บ้านท่าเทศ
1430 1092140078 สพป.ตรัง เขต 2 กันตังใต้ กันตัง ตรัง บ้านเกาะเค่ียม
1431 1092140068 สพป.ตรัง เขต 2 เกาะลิบง กันตัง ตรัง บ้านบาตูปูเต๊ะ
1432 1092140055 สพป.ตรัง เขต 2 คลองชีล้อม กันตัง ตรัง บ้านหนองเสม็ด
1433 1092140082 สพป.ตรัง เขต 2 คลองลุ กันตัง ตรัง บ้านคลองลุ
1434 1092140091 สพป.ตรัง เขต 2 โคกยาง กันตัง ตรัง บ้านโคกยาง
1435 1092140064 สพป.ตรัง เขต 2 นาเกลือ กันตัง ตรัง บ้านนาเกลือ
1436 1092140085 สพป.ตรัง เขต 2 บ่อน ้าร้อน กันตัง ตรัง บ้านท่าส้ม
1437 1092140056 สพป.ตรัง เขต 2 บางเป้า กันตัง ตรัง บ้านบางเป้า
1438 1092140062 สพป.ตรัง เขต 2 บางสัก กันตัง ตรัง บ้านบางสัก
1439 1092140093 สพป.ตรัง เขต 2 บางหมาก กันตัง ตรัง บ้านบางหมาก
1440 1092140095 สพป.ตรัง เขต 2 ย่านซ่ือ กันตัง ตรัง บ้านทุ่งอิฐ
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1441 1092140075 สพป.ตรัง เขต 2 วังวน กันตัง ตรัง วัดวารีวง
1442 1092140304 สพป.ตรัง เขต 2 เขาไพร รัษฎา ตรัง บ้านทอนเหรียน
1443 1092140319 สพป.ตรัง เขต 2 คลองปาง รัษฎา ตรัง วัดโคกเลียบ
1444 1092140302 สพป.ตรัง เขต 2 ควนเมา รัษฎา ตรัง วัดควนเมา
1445 1092140314 สพป.ตรัง เขต 2 หนองบัว รัษฎา ตรัง บ้านหนองบัว
1446 1092140308 สพป.ตรัง เขต 2 หนองปรือ รัษฎา ตรัง บ้านคลองมวน
1447 1092140263 สพป.ตรัง เขต 2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง วัดเขาวิเศษ
1448 1092140267 สพป.ตรัง เขต 2 วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง บ้านช่องลม
1449 1092140275 สพป.ตรัง เขต 2 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง บ้านต้นปรง
1450 1092140281 สพป.ตรัง เขต 2 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง บ้านหนองชุมแสง
1451 1092140202 สพป.ตรัง เขต 2 กะลาเส สิเกา ตรัง กมลศรี
1452 1092140197 สพป.ตรัง เขต 2 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง บ้านแหลมมะขาม
1453 1092140206 สพป.ตรัง เขต 2 นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง บ้านนาเมืองเพชร
1454 1092140213 สพป.ตรัง เขต 2 บ่อหิน สิเกา ตรัง บ้านบ่อหิน
1455 1092140219 สพป.ตรัง เขต 2 ไม้ฝาด สิเกา ตรัง หาดปากเมง
1456 1092140105 สพป.ตรัง เขต 2 เขากอบ ห้วยยอด ตรัง วัดคีรีวิหาร
1457 1092140113 สพป.ตรัง เขต 2 เขาขาว ห้วยยอด ตรัง วัดกาญจนบริรักษ์
1458 1092140107 สพป.ตรัง เขต 2 เขาปูน ห้วยยอด ตรัง บ้านควนตัง
1459 1092140126 สพป.ตรัง เขต 2 ท่างิ ว ห้วยยอด ตรัง ท่างิ ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
1460 1092140137 สพป.ตรัง เขต 2 ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง บ้านทุ่งต่อ
1461 1092140148 สพป.ตรัง เขต 2 นาวง ห้วยยอด ตรัง บ้านหนองหมอ
1462 1092140130 สพป.ตรัง เขต 2 ในเตา ห้วยยอด ตรัง ไทยรัฐวิทยา102 (บ้านเกาะเต่า)
1463 1092140141 สพป.ตรัง เขต 2 บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง บ้านทุ่งศาลา
1464 1092140098 สพป.ตรัง เขต 2 บางดี ห้วยยอด ตรัง วัดบางดี
1465 1092140133 สพป.ตรัง เขต 2 ปากคม ห้วยยอด ตรัง วัดควนไทร
1466 1092140110 สพป.ตรัง เขต 2 ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง บ้านคลองคุ้ย
1467 1092140131 สพป.ตรัง เขต 2 ล้าภูรา ห้วยยอด ตรัง บ้านล้าภูรา
1468 1092140142 สพป.ตรัง เขต 2 วังคีรี ห้วยยอด ตรัง บ้านวังล้า
1469 1092140120 สพป.ตรัง เขต 2 หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง บ้านหนองสองพ่ีน้อง
1470 1092140115 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง วัดห้วยนาง (วันครู2501)
1471 1092140114 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
1472 1092140089 สพป.ตรัง เขต 2 ควนธานี กันตัง ตรัง วัดควนธานี
1473 1092140269 สพป.ตรัง เขต 2 ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง วัดทุ่งใหญ่
1474 1023150113 สพป.ตราด เกาะกูด เกาะกูด ตราด บ้านคลองเจ้า
1475 1023150112 สพป.ตราด เกาะหมาก เกาะกูด ตราด บ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์)
1476 1023150116 สพป.ตราด เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด บ้านคลองพร้าว
1477 1023150121 สพป.ตราด เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด วัดสลักเพชร
1478 1023150044 สพป.ตราด เขาสมิง เขาสมิง ตราด ชุมชนบ้านเขาสมิง
1479 1023150066 สพป.ตราด ท่าโสม เขาสมิง ตราด วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บ้ารุง)
1480 1023150045 สพป.ตราด ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด บ้านตามาง (อมฤทธ์ิอุปถัมภ์)
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1481 1023150051 สพป.ตราด เทพนิมิต เขาสมิง ตราด บ้านเจียรพัฒนา
1482 1023150056 สพป.ตราด ประณีต เขาสมิง ตราด บ้านดอนสูง
1483 1023150046 สพป.ตราด วังตะเคียน เขาสมิง ตราด บ้านโป่ง
1484 1023150060 สพป.ตราด สะตอ เขาสมิง ตราด วัดตาพลาย
1485 1023150062 สพป.ตราด แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ชุมชนวัดแสนตุ้ง
1486 1023150069 สพป.ตราด คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด อนุบาลวัดคลองใหญ่
1487 1023150077 สพป.ตราด ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด บ้านไม้รูด (วิสิทธ์ิประชาสรรค์)
1488 1023150072 สพป.ตราด หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด บ้านคลองมะขาม
1489 1023150086 สพป.ตราด ช้างทูน บ่อไร่ ตราด วัดช้างทูน
1490 1023150096 สพป.ตราด ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
1491 1023150098 สพป.ตราด นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด บ้านสระใหญ่
1492 1023150091 สพป.ตราด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
1493 1023150084 สพป.ตราด หนองบอน บ่อไร่ ตราด บ้านหนองบอน
1494 1023150018 สพป.ตราด ช้าราก เมืองตราด ตราด วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
1495 1023150019 สพป.ตราด ตะกาง เมืองตราด ตราด วัดตะกาง
1496 1023150013 สพป.ตราด ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด วัดวรุณดิตถาราม
1497 1023150009 สพป.ตราด ท่าพริก เมืองตราด ตราด ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
1498 1023150040 สพป.ตราด เนินทราย เมืองตราด ตราด บ้านไร่ป่า
1499 1023150028 สพป.ตราด บางพระ เมืองตราด ตราด อนุบาลตราด
1500 1023150031 สพป.ตราด วังกระแจะ เมืองตราด ตราด บ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)
1501 1023150006 สพป.ตราด หนองคันทรง เมืองตราด ตราด วัดแหลมหิน
1502 1023150026 สพป.ตราด หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
1503 1023150024 สพป.ตราด หนองโสน เมืองตราด ตราด วัดไทรทอง
1504 1023150005 สพป.ตราด ห้วงน ้าขาว เมืองตราด ตราด วัดห้วงน ้าขาว
1505 1023150043 สพป.ตราด ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด วัดบางปรือ
1506 1023150015 สพป.ตราด แหลมกลัด เมืองตราด ตราด บ้านคลองประทุน
1507 1023150001 สพป.ตราด อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด ชุมชนวัดอ่าวช่อ
1508 1023150100 สพป.ตราด คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด บ้านคลองใหญ่
1509 1023150102 สพป.ตราด น ้าเช่ียว แหลมงอบ ตราด อนุบาลวัดน ้าเช่ียว
1510 1023150111 สพป.ตราด บางปิด แหลมงอบ ตราด วัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์)
1511 1023150099 สพป.ตราด แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด ชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์)
1512 1063160067 สพป.ตาก เขต 1 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก ชุมชนบ้านแม่ยะ
1513 1063160063 สพป.ตาก เขต 1 ตากตก บ้านตาก ตาก สว่างวิทยา
1514 1063160047 สพป.ตาก เขต 1 ตากออก บ้านตาก ตาก ชุมชนวัดสันป่าลาน
1515 1063160072 สพป.ตาก เขต 1 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก บ้านห้วยพลู
1516 1063160070 สพป.ตาก เขต 1 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก บ้านทุ่งกระเชาะ
1517 1063160056 สพป.ตาก เขต 1 แม่สลิด บ้านตาก ตาก บ้านแม่สลิด
1518 1063160054 สพป.ตาก เขต 1 สมอโคน บ้านตาก ตาก บ้านน ้าดิบ
1519 1063160024 สพป.ตาก เขต 1 ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก บ้านตลุกกลางทุ่ง
1520 1063160001 สพป.ตาก เขต 1 น ้ารึม เมืองตาก ตาก อนุบาลตาก
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1521 1063160042 สพป.ตาก เขต 1 ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
1522 1063160008 สพป.ตาก เขต 1 โป่งแดง เมืองตาก ตาก บ้านโป่งแดง
1523 1063160037 สพป.ตาก เขต 1 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก บ้านมูเซอ
1524 1063160005 สพป.ตาก เขต 1 ไม้งาม เมืองตาก ตาก บ้านหนองกระโห้
1525 1063160014 สพป.ตาก เขต 1 วังประจบ เมืองตาก ตาก น ้าดิบพิทยาคม
1526 1063160029 สพป.ตาก เขต 1 วังหิน เมืองตาก ตาก บ้านท่าไม้แดง
1527 1063160035 สพป.ตาก เขต 1 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก บ้านคลองห้วยทราย
1528 1063160002 สพป.ตาก เขต 1 หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตากสินราชานุสรณ์
1529 1063160223 สพป.ตาก เขต 1 เชียงทอง วังเจ้า ตาก อนุบาลวังเจ้า
1530 1063160234 สพป.ตาก เขต 1 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก บ้านนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกูล)
1531 1063160229 สพป.ตาก เขต 1 ประดาง วังเจ้า ตาก บ้านท่าตะคร้อ
1532 1063160081 สพป.ตาก เขต 1 บ้านนา สามเงา ตาก หินลาดนาไฮวิทยาคม
1533 1063160090 สพป.ตาก เขต 1 ยกกระบัตร สามเงา ตาก ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
1534 1063160098 สพป.ตาก เขต 1 ย่านรี สามเงา ตาก บ้านป่ายางตะวันตก
1535 1063160087 สพป.ตาก เขต 1 วังจันทร์ สามเงา ตาก บ้านวังโพ
1536 1063160083 สพป.ตาก เขต 1 วังหมัน สามเงา ตาก วังหวายวิทยาคม
1537 1063160095 สพป.ตาก เขต 1 สามเงา สามเงา ตาก ชุมชนชลประทานรังสรรค์
1538 1063160046 สพป.ตาก เขต 1 หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก บ้านหนองบัวเหนือ
1539 1063160268 สพป.ตาก เขต 2 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก บ้านแม่จวาง
1540 1063160179 สพป.ตาก เขต 2 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก บ้านทุ่งถ ้า
1541 1063160180 สพป.ตาก เขต 2 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก บ้านแม่วะหลวง
1542 1063160175 สพป.ตาก เขต 2 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
1543 1063160170 สพป.ตาก เขต 2 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก บ้านแม่สละ
1544 1063160174 สพป.ตาก เขต 2 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก บ้านหนองบัว
1545 1063160215 สพป.ตาก เขต 2 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ป่าไม้อุทิศ 4
1546 1063160210 สพป.ตาก เขต 2 ช่องแคบ พบพระ ตาก ไทยราษฎร์คีรี
1547 1063160204 สพป.ตาก เขต 2 พบพระ พบพระ ตาก ห้วยน ้านักวิทยา
1548 1063160217 สพป.ตาก เขต 2 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก รวมไทยพัฒนา 1
1549 1063160201 สพป.ตาก เขต 2 วาเล่ย์ พบพระ ตาก บ้านวาเล่ย์
1550 1063160142 สพป.ตาก เขต 2 ขะเนจื อ แม่ระมาด ตาก บ้านแม่ระมาดน้อย
1551 1063160151 สพป.ตาก เขต 2 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก บ้านสันป่าไร่
1552 1063160148 สพป.ตาก เขต 2 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก บ้านแม่จะเราสองแคว
1553 1063160160 สพป.ตาก เขต 2 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก บ้านน ้าหอม
1554 1063160138 สพป.ตาก เขต 2 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก บ้านแม่ระมาดราษฎร์บ้ารุง
1555 1063160163 สพป.ตาก เขต 2 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
1556 1063160133 สพป.ตาก เขต 2 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก บ้านปางส้าน
1557 1063160102 สพป.ตาก เขต 2 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก บ้านแม่ตาว
1558 1063160121 สพป.ตาก เขต 2 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก บ้านพะเด๊ะ
1559 1063160131 สพป.ตาก เขต 2 พะวอ แม่สอด ตาก บ้านแม่ละเมา
1560 1063160129 สพป.ตาก เขต 2 มหาวัน แม่สอด ตาก บ้านเจดีย์โคะ
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1561 1063160113 สพป.ตาก เขต 2 แม่กาษา แม่สอด ตาก บ้านแม่กาษา
1562 1063160128 สพป.ตาก เขต 2 แม่กุ แม่สอด ตาก บ้านปูเต้อ
1563 1063160115 สพป.ตาก เขต 2 แม่ตาว แม่สอด ตาก ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพท่ี 26
1564 1063160109 สพป.ตาก เขต 2 แม่ปะ แม่สอด ตาก บ้านห้วยกะโหลก
1565 1063160101 สพป.ตาก เขต 2 แม่สอด แม่สอด ตาก แม่สอด
1566 1063160193 สพป.ตาก เขต 2 แม่กลอง อุ้มผาง ตาก บ้านแม่กลองใหม่
1567 1063160196 สพป.ตาก เขต 2 แม่จัน อุ้มผาง ตาก บ้านกล้อทอ
1568 1063160189 สพป.ตาก เขต 2 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก บ้านแม่ละมุ้งวิทยา
1569 1063160187 สพป.ตาก เขต 2 โมโกร อุ้มผาง ตาก บ้านปรอผาโด้
1570 1063160192 สพป.ตาก เขต 2 หนองหลวง อุ้มผาง ตาก บ้านหนองหลวง
1571 1063160184 สพป.ตาก เขต 2 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก ชุมชนบ้านอุ้มผาง
1572 1026170083 สพป.นครนายก เขาเพ่ิม บ้านนา นครนายก บ้านเขาหัวนา
1573 1026170055 สพป.นครนายก ทองหลาง บ้านนา นครนายก วัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร)
1574 1026170060 สพป.นครนายก บางอ้อ บ้านนา นครนายก วัดเลขธรรมกิตต์ิ (กรีเมธอุทิศ)
1575 1026170064 สพป.นครนายก บ้านนา บ้านนา นครนายก วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)
1576 1026170079 สพป.นครนายก บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก วัดหนองรี
1577 1026170084 สพป.นครนายก บ้านพริก บ้านนา นครนายก วัดโพธ์ิแก้วเบญจธาราม
1578 1026170065 สพป.นครนายก ป่าขะ บ้านนา นครนายก ชุมชนวัดป่าขะ
1579 1026170071 สพป.นครนายก พิกุลออก บ้านนา นครนายก วัดพิกุลแก้ว
1580 1026170081 สพป.นครนายก ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก บ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)
1581 1026170073 สพป.นครนายก อาษา บ้านนา นครนายก วัดกุฎีเตี ย
1582 1026170094 สพป.นครนายก เกาะโพธ์ิ ปากพลี นครนายก วันครู 2504
1583 1026170099 สพป.นครนายก เกาะหวาย ปากพลี นครนายก บ้านดงแขวน
1584 1026170098 สพป.นครนายก โคกกรวด ปากพลี นครนายก วัดพรหมเพชร
1585 1026170100 สพป.นครนายก ท่าเรือ ปากพลี นครนายก วัดเกาะกา
1586 1026170107 สพป.นครนายก นาหินลาด ปากพลี นครนายก บ้านโคกสว่าง
1587 1026170106 สพป.นครนายก ปากพลี ปากพลี นครนายก วัดโพธ์ิ
1588 1026170002 สพป.นครนายก เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก วัดวังทิพย์พันธาราม
1589 1026170035 สพป.นครนายก ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก วัดหนองทองทราย
1590 1026170009 สพป.นครนายก ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
1591 1026170018 สพป.นครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก ชลนายกสงเคราะห์
1592 1026170013 สพป.นครนายก ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก วัดท่าทราย
1593 1026170034 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก นครนายก อนุบาลนครนายก
1594 1026170006 สพป.นครนายก บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก วัดวังไทร
1595 1026170007 สพป.นครนายก พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก วัดสันตยาราม
1596 1026170038 สพป.นครนายก ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก วัดศรีจุฬา
1597 1026170048 สพป.นครนายก ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก วัดคีรีวัน
1598 1026170047 สพป.นครนายก สาริกา เมืองนครนายก นครนายก วัดพราหมณี
1599 1026170049 สพป.นครนายก หินตั ง เมืองนครนายก นครนายก วัดท่าด่าน
1600 1026170124 สพป.นครนายก คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก ชุมชนวัดเช่ียวโอสถ
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1601 1026170115 สพป.นครนายก ชุมพล องครักษ์ นครนายก บ้านท้านบ (เลิศสินอนุสรณ์)
1602 1026170125 สพป.นครนายก ทรายมูล องครักษ์ นครนายก วัดทวีพูลรังสรรค์
1603 1026170119 สพป.นครนายก บางปลากด องครักษ์ นครนายก วัดประสิทธิเวช
1604 1026170144 สพป.นครนายก บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก วัดอรุณรังษี
1605 1026170148 สพป.นครนายก บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก วัดพลอยกระจ่างศรี
1606 1026170116 สพป.นครนายก บึงศาล องครักษ์ นครนายก บ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร)
1607 1026170147 สพป.นครนายก พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก วัดสุนทรพิชิตาราม
1608 1026170120 สพป.นครนายก โพธ์ิแทน องครักษ์ นครนายก วัดโพธ์ิแทน
1609 1026170135 สพป.นครนายก ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก บ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
1610 1026170138 สพป.นครนายก องครักษ์ องครักษ์ นครนายก อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
1611 1026170030 สพป.นครนายก วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก ชุมชนบ้านคลองเหมือง
1612 1026170111 สพป.นครนายก หนองแสง ปากพลี นครนายก บ้านบุ่งเข้
1613 1073180092 สพป.นครปฐม เขต 1 กระตีบ ก้าแพงแสน นครปฐม วัดทะเลบก
1614 1073180054 สพป.นครปฐม เขต 1 ก้าแพงแสน ก้าแพงแสน นครปฐม อนุบาลก้าแพงแสน
1615 1073180059 สพป.นครปฐม เขต 1 ดอนข่อย ก้าแพงแสน นครปฐม วัดบ่อน ้าจืด
1616 1073180053 สพป.นครปฐม เขต 1 ทุ่งกระพังโหม ก้าแพงแสน นครปฐม อินทรศักด์ิศึกษาลัย (บ้านยาง)
1617 1073180078 สพป.นครปฐม เขต 1 ทุ่งขวาง ก้าแพงแสน นครปฐม วัดปลักไม้ลาย
1618 1073180066 สพป.นครปฐม เขต 1 ทุ่งบัว ก้าแพงแสน นครปฐม วัดนิยมธรรมวราราม
1619 1073180069 สพป.นครปฐม เขต 1 ทุ่งลูกนก ก้าแพงแสน นครปฐม วัดหนองศาลา
1620 1073180103 สพป.นครปฐม เขต 1 รางพิกุล ก้าแพงแสน นครปฐม บ้านห้วยด้วน
1621 1073180055 สพป.นครปฐม เขต 1 วังน ้าเขียว ก้าแพงแสน นครปฐม วัดวังน ้าเขียว
1622 1073180062 สพป.นครปฐม เขต 1 สระพัฒนา ก้าแพงแสน นครปฐม วัดสระส่ีมุม
1623 1073180063 สพป.นครปฐม เขต 1 สระส่ีมุม ก้าแพงแสน นครปฐม วัดดอนเตาอิฐ
1624 1073180068 สพป.นครปฐม เขต 1 หนองกระทุ่ม ก้าแพงแสน นครปฐม วัดหนองกระทุ่ม
1625 1073180082 สพป.นครปฐม เขต 1 ห้วยขวาง ก้าแพงแสน นครปฐม บ้านอ้อกระทิง
1626 1073180096 สพป.นครปฐม เขต 1 ห้วยม่วง ก้าแพงแสน นครปฐม วัดท่าเสา
1627 1073180102 สพป.นครปฐม เขต 1 ห้วยหมอนทอง ก้าแพงแสน นครปฐม บ้านบัวแดง
1628 1073180126 สพป.นครปฐม เขต 1 ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม ละเอียดอุปถัมภ์
1629 1073180130 สพป.นครปฐม เขต 1 ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม วัดสระส่ีเหล่ียม
1630 1073180122 สพป.นครปฐม เขต 1 บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม วัดบ้านหลวง
1631 1073180111 สพป.นครปฐม เขต 1 ล้าลูกบัว ดอนตูม นครปฐม วัดล้าลูกบัว
1632 1073180113 สพป.นครปฐม เขต 1 ล้าเหย ดอนตูม นครปฐม วัดล้าเหย
1633 1073180106 สพป.นครปฐม เขต 1 สามง่าม ดอนตูม นครปฐม วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
1634 1073180128 สพป.นครปฐม เขต 1 ห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม วัดกงลาด
1635 1073180119 สพป.นครปฐม เขต 1 ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม บ้านสามแก้ว
1636 1073180001 สพป.นครปฐม เขต 1 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม วัดดอนยายหอม
1637 1073180047 สพป.นครปฐม เขต 1 ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม วัดตาก้อง
1638 1073180041 สพป.นครปฐม เขต 1 ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม วัดเกาะวังไทร
1639 1073180032 สพป.นครปฐม เขต 1 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม วัดทัพหลวง
1640 1073180045 สพป.นครปฐม เขต 1 ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม บ้านล้าท่าโพ
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1641 1073180003 สพป.นครปฐม เขต 1 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม วัดธรรมศาลา
1642 1073180051 สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม บ้านนาสร้าง
1643 1073180043 สพป.นครปฐม เขต 1 บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
1644 1073180010 สพป.นครปฐม เขต 1 บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม วัดลาดปลาเค้า
1645 1073180028 สพป.นครปฐม เขต 1 บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม บ้านหนองกะโดน
1646 1073180046 สพป.นครปฐม เขต 1 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม วัดไผ่ล้อม
1647 1073180040 สพป.นครปฐม เขต 1 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม วัดพระประโทณเจดีย์
1648 1073180024 สพป.นครปฐม เขต 1 โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม วัดหุบรัก
1649 1073180049 สพป.นครปฐม เขต 1 มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม วัดพะเนียงแตก
1650 1073180011 สพป.นครปฐม เขต 1 ล้าพยา เมืองนครปฐม นครปฐม บ้านล้าพยา
1651 1073180035 สพป.นครปฐม เขต 1 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม วัดวังตะกู
1652 1073180022 สพป.นครปฐม เขต 1 วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม บ้านไร่ต้นส้าโรง
1653 1073180052 สพป.นครปฐม เขต 1 สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม บ้านหนองขาหย่ัง
1654 1073180015 สพป.นครปฐม เขต 1 สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม วัดสระกะเทียม
1655 1073180020 สพป.นครปฐม เขต 1 สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม วัดใหม่ห้วยลึก
1656 1073180006 สพป.นครปฐม เขต 1 สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม บ้านรางมะเด่ือ
1657 1073180031 สพป.นครปฐม เขต 1 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม บ้านหนองงูเหลือม
1658 1073180018 สพป.นครปฐม เขต 1 หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม วัดหนองเสือ
1659 1073180013 สพป.นครปฐม เขต 1 หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม บ้านหนองปากโลง
1660 1073180152 สพป.นครปฐม เขต 2 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม วัดสว่างอารมณ์
1661 1073180153 สพป.นครปฐม เขต 2 โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)
1662 1073180138 สพป.นครปฐม เขต 2 งิ วราย นครชัยศรี นครปฐม วัดงิ วราย
1663 1073180150 สพป.นครปฐม เขต 2 ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม วัดไทร
1664 1073180149 สพป.นครปฐม เขต 2 ท่าต้าหนัก นครชัยศรี นครปฐม วัดท่าต้าหนัก
1665 1073180155 สพป.นครปฐม เขต 2 ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม วัดน้อย
1666 1073180148 สพป.นครปฐม เขต 2 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม วัดไทยาวาส
1667 1073180145 สพป.นครปฐม เขต 2 บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม วัดกลางบางแก้ว
1668 1073180133 สพป.นครปฐม เขต 2 บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม วัดบางพระ
1669 1073180137 สพป.นครปฐม เขต 2 บางพระ นครชัยศรี นครปฐม วัดกลาง
1670 1073180154 สพป.นครปฐม เขต 2 บางระก้า นครชัยศรี นครปฐม วัดบ่อตะก่ัว
1671 1073180156 สพป.นครปฐม เขต 2 พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม วัดห้วยตะโก
1672 1073180139 สพป.นครปฐม เขต 2 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม วัดพุทธธรรมรังษี
1673 1073180142 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม วัดสัมปทวน
1674 1073180159 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม วัดใหม่สุคนธาราม (ป่ินรัตนราษฎร์)
1675 1073180135 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดส้าโรง นครชัยศรี นครปฐม วัดส้าโรง
1676 1073180164 สพป.นครปฐม เขต 2 ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม วัดศรีมหาโพธ์ิ
1677 1073180143 สพป.นครปฐม เขต 2 ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม วัดศีรษะทอง
1678 1073180140 สพป.นครปฐม เขต 2 สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม วัดกกตาล
1679 1073180132 สพป.นครปฐม เขต 2 ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม บ้านห้วยพลู
1680 1073180161 สพป.นครปฐม เขต 2 แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม วัดโคกเขมา
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1681 1073180184 สพป.นครปฐม เขต 2 คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม วัดบางภาษี
1682 1073180168 สพป.นครปฐม เขต 2 ดอนตูม บางเลน นครปฐม วัดลานคา
1683 1073180204 สพป.นครปฐม เขต 2 ไทรงาม บางเลน นครปฐม วัดโพธ์ิ
1684 1073180185 สพป.นครปฐม เขต 2 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม วัดนราภิรมย์
1685 1073180212 สพป.นครปฐม เขต 2 นิลเพชร บางเลน นครปฐม วัดนิลเพชร
1686 1073180208 สพป.นครปฐม เขต 2 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม วัดบัวหว่ัน
1687 1073180171 สพป.นครปฐม เขต 2 บางไทรป่า บางเลน นครปฐม วัดบางไผ่นารถ
1688 1073180189 สพป.นครปฐม เขต 2 บางปลา บางเลน นครปฐม วัดบางปลา
1689 1073180201 สพป.นครปฐม เขต 2 บางภาษี บางเลน นครปฐม วัดบึงลาดสวาย
1690 1073180188 สพป.นครปฐม เขต 2 บางระก้า บางเลน นครปฐม ไทยรัฐวิทยา 4
1691 1073180167 สพป.นครปฐม เขต 2 บางเลน บางเลน นครปฐม บ้านประตูน ้าพระพิมล
1692 1073180174 สพป.นครปฐม เขต 2 บางหลวง บางเลน นครปฐม วัดบางหลวง
1693 1073180170 สพป.นครปฐม เขต 2 ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม วัดไผ่หูช้าง
1694 1073180183 สพป.นครปฐม เขต 2 ล้าพญา บางเลน นครปฐม วัดเวฬุวนาราม
1695 1073180180 สพป.นครปฐม เขต 2 หินมูล บางเลน นครปฐม วัดศิลามูล
1696 1073180256 สพป.นครปฐม เขต 2 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม วัดมะเกลือ
1697 1073180253 สพป.นครปฐม เขต 2 มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม บ้านคลองโยง
1698 1073180257 สพป.นครปฐม เขต 2 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม พระต้าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
1699 1073180226 สพป.นครปฐม เขต 2 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม บ้านกระทุ่มล้ม
1700 1073180214 สพป.นครปฐม เขต 2 คลองจินดา สามพราน นครปฐม วัดปรีดาราม
1701 1073180218 สพป.นครปฐม เขต 2 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม วัดจินดาราม
1702 1073180247 สพป.นครปฐม เขต 2 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม วัดทรงคนอง
1703 1073180241 สพป.นครปฐม เขต 2 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม วัดท่าข้าม
1704 1073180245 สพป.นครปฐม เขต 2 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม บ้านท่าตลาด
1705 1073180223 สพป.นครปฐม เขต 2 บางกระทึก สามพราน นครปฐม วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
1706 1073180240 สพป.นครปฐม เขต 2 บางช้าง สามพราน นครปฐม วัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์)
1707 1073180228 สพป.นครปฐม เขต 2 บางเตย สามพราน นครปฐม บ้านบางเตย
1708 1073180238 สพป.นครปฐม เขต 2 บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม บ้านบางประแดง
1709 1073180243 สพป.นครปฐม เขต 2 ยายชา สามพราน นครปฐม วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
1710 1073180248 สพป.นครปฐม เขต 2 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
1711 1073180242 สพป.นครปฐม เขต 2 สามพราน สามพราน นครปฐม บ้านดงเกตุ
1712 1073180246 สพป.นครปฐม เขต 2 หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม วัดหอมเกร็ด
1713 1073180237 สพป.นครปฐม เขต 2 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
1714 1073180234 สพป.นครปฐม เขต 2 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม บ้านดอนทอง
1715 1048190146 สพป.นครพนม เขต 1 กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม บ้านกุดฉิม
1716 1048190152 สพป.นครพนม เขต 1 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม บ้านนาแกบึงเหล็ก
1717 1048190115 สพป.นครพนม เขต 1 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม วัดพระธาตุพนม 'พนมวิทยาคาร'
1718 1048190116 สพป.นครพนม เขต 1 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม บ้านหัวบึงทุ่งเขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3

1719 1048190154 สพป.นครพนม เขต 1 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม นาถ่อนวิทยานุกูล
1720 1048190137 สพป.นครพนม เขต 1 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม บ้านนาหนาด
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1721 1048190126 สพป.นครพนม เขต 1 น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม บ้านน ้าก้่า (สิทธิผลนุกูล)
1722 1048190139 สพป.นครพนม เขต 1 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จ้าปา
1723 1048190119 สพป.นครพนม เขต 1 พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม พระกลางวิทยาคาร
1724 1048190162 สพป.นครพนม เขต 1 โพนแพง ธาตุพนม นครพนม บ้านตาลกุดยางเด่ียวโนนสมบูรณ์
1725 1048190144 สพป.นครพนม เขต 1 แสนพัน ธาตุพนม นครพนม บ้านแสนพันหมันหย่อน
1726 1048190140 สพป.นครพนม เขต 1 อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม อุ่มเหม้าวิทยาคาร
1727 1048190211 สพป.นครพนม เขต 1 ก้านเหลือง นาแก นครพนม ศรีโพนทองวิทยา
1728 1048190214 สพป.นครพนม เขต 1 ค้าพี นาแก นครพนม ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านค้าพี )
1729 1048190163 สพป.นครพนม เขต 1 นาแก นาแก นครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
1730 1048190187 สพป.นครพนม เขต 1 นาคู่ นาแก นครพนม บ้านนาคู่
1731 1048190198 สพป.นครพนม เขต 1 นาเลียง นาแก นครพนม บ้านนาเลียง
1732 1048190171 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านแก้ง นาแก นครพนม บ้านนาทุ่งม่ัง
1733 1048190192 สพป.นครพนม เขต 1 พระซอง นาแก นครพนม พระซองวิทยาคาร
1734 1048190180 สพป.นครพนม เขต 1 พิมาน นาแก นครพนม ธารน ้าใจ
1735 1048190182 สพป.นครพนม เขต 1 พุ่มแก นาแก นครพนม บ้านหนองหอยใหญ่
1736 1048190175 สพป.นครพนม เขต 1 สีชมพู นาแก นครพนม บ้านเหล่าทุ่ง
1737 1048190208 สพป.นครพนม เขต 1 หนองบ่อ นาแก นครพนม บ้านนากุงยางค้า
1738 1048190202 สพป.นครพนม เขต 1 หนองสังข์ นาแก นครพนม หนองสังข์ราษฎร์บ้ารุง
1739 1048190271 สพป.นครพนม เขต 1 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม บ้านกุตาไก้
1740 1048190310 สพป.นครพนม เขต 1 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม บ้านศรีธน
1741 1048190313 สพป.นครพนม เขต 1 โคกสูง ปลาปาก นครพนม บ้านโคกสูง
1742 1048190278 สพป.นครพนม เขต 1 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม โพนสวางนางิ ววิทยา
1743 1048190294 สพป.นครพนม เขต 1 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ปลาปากราษฎร์บ้ารุง
1744 1048190280 สพป.นครพนม เขต 1 มหาชัย ปลาปาก นครพนม บ้านมหาชัย
1745 1048190304 สพป.นครพนม เขต 1 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
1746 1048190287 สพป.นครพนม เขต 1 หนองฮี ปลาปาก นครพนม ชุมชนหนองฮีสามัคคี
1747 1048190040 สพป.นครพนม เขต 1 กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม บ้านกุรุคุ
1748 1048190052 สพป.นครพนม เขต 1 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม บ้านชะโนต
1749 1048190036 สพป.นครพนม เขต 1 ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม บ้านดอนแดงเจริญทอง
1750 1048190061 สพป.นครพนม เขต 1 ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม บ้านนาคอกควาย
1751 1048190047 สพป.นครพนม เขต 1 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
1752 1048190014 สพป.นครพนม เขต 1 นาทราย เมืองนครพนม นครพนม บ้านนามูลฮิ น
1753 1048190008 สพป.นครพนม เขต 1 นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม บ้านนาราชควาย
1754 1048190001 สพป.นครพนม เขต 1 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม สุนทรวิจิตร (บ้ารุงวิทยา)
1755 1048190059 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม บ้านดงติ ว
1756 1048190023 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม ชุมชนนามนวิทยาคาร
1757 1048190018 สพป.นครพนม เขต 1 โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม บ้านหนองค้าโคกกุง
1758 1048190046 สพป.นครพนม เขต 1 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม บ้านค้าสว่าง
1759 1048190068 สพป.นครพนม เขต 1 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม บ้านเหล่าภูมีค้าธาตุ
1760 1048190003 สพป.นครพนม เขต 1 อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม บ้านส้าราญ
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1761 1048190331 สพป.นครพนม เขต 1 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม บ้านโคกหินแฮ่
1762 1048190345 สพป.นครพนม เขต 1 ท่าลาด เรณูนคร นครพนม บ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
1763 1048190349 สพป.นครพนม เขต 1 นาขาม เรณูนคร นครพนม บ้านดอนขาว
1764 1048190337 สพป.นครพนม เขต 1 นางาม เรณูนคร นครพนม นางามวิทยาคาร
1765 1048190327 สพป.นครพนม เขต 1 โพนทอง เรณูนคร นครพนม บ้านดงบาก
1766 1048190315 สพป.นครพนม เขต 1 เรณู เรณูนคร นครพนม เรณูวิทยาคาร
1767 1048190319 สพป.นครพนม เขต 1 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม บ้านโคกกลาง
1768 1048190325 สพป.นครพนม เขต 1 หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม ชุมชนบ้านหนองย่างซี น
1769 1048190447 สพป.นครพนม เขต 1 โคกสี วังยาง นครพนม หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
1770 1048190452 สพป.นครพนม เขต 1 ยอดชาด วังยาง นครพนม บ้านยอดชาด
1771 1048190442 สพป.นครพนม เขต 1 วังยาง วังยาง นครพนม บ้านวังยาง
1772 1048190451 สพป.นครพนม เขต 1 หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม บ้านโพนสวางหนองแหน
1773 1048190091 สพป.นครพนม เขต 2 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม บ้านหาดกวน
1774 1048190071 สพป.นครพนม เขต 2 ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม ชุมชนบ้านค้าพอกท่าดอกแก้ว
1775 1048190069 สพป.นครพนม เขต 2 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม อุเทนวิทยาคาร
1776 1048190082 สพป.นครพนม เขต 2 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม บ้านโพน
1777 1048190095 สพป.นครพนม เขต 2 พนอม ท่าอุเทน นครพนม บ้านพนอม
1778 1048190100 สพป.นครพนม เขต 2 พะทาย ท่าอุเทน นครพนม บ้านพะทาย
1779 1048190111 สพป.นครพนม เขต 2 รามราช ท่าอุเทน นครพนม บ้านโพนก่อ
1780 1048190105 สพป.นครพนม เขต 2 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม บ้านเวินพระบาท
1781 1048190101 สพป.นครพนม เขต 2 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม บ้านหนองเทา
1782 1048190439 สพป.นครพนม เขต 2 ดอนเตย นาทม นครพนม บ้านหมูม้น
1783 1048190427 สพป.นครพนม เขต 2 นาทม นาทม นครพนม บ้านนาทม
1784 1048190436 สพป.นครพนม เขต 2 หนองซน นาทม นครพนม บ้านนาดีวิทยา
1785 1048190238 สพป.นครพนม เขต 2 ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ราษฎร์สามัคคี
1786 1048190234 สพป.นครพนม เขต 2 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ชุมชนประสานมิตร
1787 1048190219 สพป.นครพนม เขต 2 นางัว นาหว้า นครพนม บ้านอูนนา
1788 1048190236 สพป.นครพนม เขต 2 นาหว้า นาหว้า นครพนม บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
1789 1048190227 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม บ้านโคกสะอาด
1790 1048190232 สพป.นครพนม เขต 2 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม บ้านดอนปอหนองโอง
1791 1048190256 สพป.นครพนม เขต 2 นาเข บ้านแพง นครพนม บ้านนาเข
1792 1048190249 สพป.นครพนม เขต 2 นางัว บ้านแพง นครพนม บ้านนางัว
1793 1048190241 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม อนุบาลบ้านแพง
1794 1048190248 สพป.นครพนม เขต 2 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม ชุมชนไผ่ล้อม
1795 1048190259 สพป.นครพนม เขต 2 โพนทอง บ้านแพง นครพนม บ้านป่าหว้าน
1796 1048190269 สพป.นครพนม เขต 2 หนองแวง บ้านแพง นครพนม บ้านดอนกลาง
1797 1048190412 สพป.นครพนม เขต 2 นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม บ้านขามเตี ยใหญ่
1798 1048190418 สพป.นครพนม เขต 2 นาใน โพนสวรรค์ นครพนม บ้านนาใน
1799 1048190404 สพป.นครพนม เขต 2 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม บ้านนาหัวบ่อ
1800 1048190424 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม บ้านห้วยไหสมบูรณ์
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1801 1048190401 สพป.นครพนม เขต 2 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม บ้านโพนจาน
1802 1048190411 สพป.นครพนม เขต 2 โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม บ้านโพนเพ็ก
1803 1048190398 สพป.นครพนม เขต 2 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม บ้านเสาเล้า
1804 1048190381 สพป.นครพนม เขต 2 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม บ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอ้านวย)
1805 1048190392 สพป.นครพนม เขต 2 นาค้า ศรีสงคราม นครพนม บ้านภูกระแต
1806 1048190386 สพป.นครพนม เขต 2 นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
1807 1048190375 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม บ้านขามเป้ีย
1808 1048190356 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม ชุมชนเอื องก่อนาดี
1809 1048190352 สพป.นครพนม เขต 2 โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม บ้านนาโพธ์ิ
1810 1048190384 สพป.นครพนม เขต 2 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
1811 1048190362 สพป.นครพนม เขต 2 สามผง ศรีสงคราม นครพนม ชุมชนบ้านสามผง
1812 1048190368 สพป.นครพนม เขต 2 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
1813 1030200469 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา ไตรคามสามัคคี
1814 1030200483 สพป.นครราชสีมา เขต 1 จันอัด โนนสูง นครราชสีมา บ้านเหล่าพิทยาคม
1815 1030200511 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา บ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์)
1816 1030200492 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา บ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)
1817 1030200491 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา วัดบ้านด่านคนคบ
1818 1030200494 สพป.นครราชสีมา เขต 1 โตนด โนนสูง นครราชสีมา บ้านด่านทองหลาง
1819 1030200499 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา อนุบาลตลาดแค
1820 1030200512 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บิง โนนสูง นครราชสีมา บ้านบิง (สุประชาจูงกลางนุสสรณ์
1821 1030200524 สพป.นครราชสีมา เขต 1 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา บ้านมะรุม
1822 1030200518 สพป.นครราชสีมา เขต 1 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา บ้านพลจลก
1823 1030200479 สพป.นครราชสีมา เขต 1 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา ดอนท้าววิทยา
1824 1030200470 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ล้าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา บ้านกระถินหนองเครือชุด
1825 1030200508 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ล้ามูล โนนสูง นครราชสีมา ไตรมิตรวิทยา
1826 1030200505 สพป.นครราชสีมา เขต 1 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา บ้านหลุมข้าว
1827 1030200489 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)
1828 1030200880 สพป.นครราชสีมา เขต 1 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ต้าบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)
1829 1030200889 สพป.นครราชสีมา เขต 1 โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านโคกสูง
1830 1030200898 สพป.นครราชสีมา เขต 1 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านจอหอ
1831 1030200907 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)
1832 1030200899 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
1833 1030200912 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
1834 1030200949 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บึงพญาปราบ
1835 1030200895 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ต้าบลบ้านโพธ์ิ
1836 1030200940 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)
1837 1030200937 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านคนชุม
1838 1030200929 สพป.นครราชสีมา เขต 1 พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านบึงตะโก
1839 1030200921 สพป.นครราชสีมา เขต 1 พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านพะเนา
1840 1030200893 สพป.นครราชสีมา เขต 1 พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านหนองยารักษ์-ล้าโพง (รัฐประชาสรรค์)
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1841 1030200911 สพป.นครราชสีมา เขต 1 โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เสนานุเคราะห์
1842 1030200920 สพป.นครราชสีมา เขต 1 มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านบึงสาร
1843 1030200933 สพป.นครราชสีมา เขต 1 สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
1844 1030200886 สพป.นครราชสีมา เขต 1 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างห้วยยาง
1845 1030200947 สพป.นครราชสีมา เขต 1 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านหนองกระทุ่ม
1846 1030200892 สพป.นครราชสีมา เขต 1 หนองไข่น ้า เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านหนองไข่น ้า
1847 1030200945 สพป.นครราชสีมา เขต 1 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านต่างตา
1848 1030200951 สพป.นครราชสีมา เขต 1 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
1849 1030200905 สพป.นครราชสีมา เขต 1 หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทหารอากาศบ้ารุง
1850 1030200927 สพป.นครราชสีมา เขต 1 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประชาสามัคคี
1851 1030200943 สพป.นครราชสีมา เขต 1 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่
1852 1030200922 สพป.นครราชสีมา เขต 1 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บ้านพะไล
1853 1030200197 สพป.นครราชสีมา เขต 2 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา บ้านดงพลอง
1854 1030200179 สพป.นครราชสีมา เขต 2 จักราช จักราช นครราชสีมา จักราชราษฎร์สามัคคี
1855 1030200189 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
1856 1030200213 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา บ้านละกอ
1857 1030200205 สพป.นครราชสีมา เขต 2 สีสุก จักราช นครราชสีมา ชุมชนสว่างวิทยา
1858 1030200219 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หนองขาม จักราช นครราชสีมา ชาติวิทยา
1859 1030200187 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หนองพลวง จักราช นครราชสีมา ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
1860 1030200186 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หินโคน จักราช นครราชสีมา เสมาอุปถัมภ์
1861 1030201307 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา สมบูรณ์วัฒนา
1862 1030201304 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
1863 1030201303 สพป.นครราชสีมา เขต 2 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา บ้านกันผม
1864 1030201308 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ชุมชนวัดรวง
1865 1030201317 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา บ้านหนองยาง
1866 1030200288 สพป.นครราชสีมา เขต 2 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา บ้านพิชิตคเชนทร์
1867 1030200293 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา บ้านด่านเกวียน
1868 1030200292 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา บ้านขี ตุ่น (แหล่งจะหลุง)
1869 1030200280 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา ชลประทานบ้านกอโจด
1870 1030200274 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา บ้านท่าลาดขาว
1871 1030200295 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา บ้านท่าอ่าง
1872 1030200301 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา บ้านดอนเกตุ
1873 1030200305 สพป.นครราชสีมา เขต 2 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา ชุมชนพลับพลา
1874 1030200296 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา บ้านละลม
1875 1030201111 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา บ้านซับตะคร้อ
1876 1030201117 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา บ้านใหม่ไทยเจริญ
1877 1030201128 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา บ้านลุงเขว้า
1878 1030201127 สพป.นครราชสีมา เขต 2 สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา บ้านพระ
1879 1030201133 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา บ้านหนองตะไก้
1880 1030201135 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา บ้านหนองบุนนาก
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1881 1030201124 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก นครราชสีมา บ้านหนองไม้ไผ่
1882 1030201122 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา บ้านหนองกระทุ่ม
1883 1030201116 สพป.นครราชสีมา เขต 2 แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา บ้านหนองหัวแรด
1884 1030201150 สพป.นครราชสีมา เขต 2 กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา บ้านหัวท้านบ
1885 1030201158 สพป.นครราชสีมา เขต 2 งิ ว ห้วยแถลง นครราชสีมา บ้านหนองม่วงหวาน
1886 1030201171 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา บ้านตะโก
1887 1030201137 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา ชุมชนบ้านทับสวาย
1888 1030201165 สพป.นครราชสีมา เขต 2 เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา บ้านท่าล่ี
1889 1030201166 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หลุงตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา บ้านหนองนกเขา
1890 1030201156 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา บ้านหลุ่งประดู่
1891 1030201149 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา บ้านห้วยแคน
1892 1030201170 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
1893 1030201183 สพป.นครราชสีมา เขต 2 หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา บ้านหินดาด
1894 1030200273 สพป.นครราชสีมา เขต 2 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา บ้านดอน
1895 1030200152 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา บ้านไชยวาล
1896 1030200151 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
1897 1030200142 สพป.นครราชสีมา เขต 3 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา บ้านมาบกราด
1898 1030200175 สพป.นครราชสีมา เขต 3 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา บ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์)
1899 1030200141 สพป.นครราชสีมา เขต 3 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา บ้านทุ่งแขวน
1900 1030200170 สพป.นครราชสีมา เขต 3 แชะ ครบุรี นครราชสีมา บ้านพนาหนองหิน
1901 1030200135 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา บ้านหนองตะแบก
1902 1030200137 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา ครบุรีวิทยา
1903 1030200161 สพป.นครราชสีมา เขต 3 มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา บ้านมาบตะโกเอน
1904 1030200134 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ล้าเพียก ครบุรี นครราชสีมา บ้านหนองแคทราย
1905 1030200160 สพป.นครราชสีมา เขต 3 สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา บ้านบุหว้าสามัคคี
1906 1030200166 สพป.นครราชสีมา เขต 3 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
1907 1030200737 สพป.นครราชสีมา เขต 3 เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา บ้านนางเหริญ
1908 1030200680 สพป.นครราชสีมา เขต 3 โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา บ้านโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
1909 1030200677 สพป.นครราชสีมา เขต 3 งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
1910 1030200688 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา ชุมชนบ้านตะขบ
1911 1030200702 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา อาจวิทยาคาร
1912 1030200707 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา วัดพรหมราช
1913 1030200710 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา ธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)
1914 1030200730 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)
1915 1030200723 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา หนองนกเขียนสามัคคี
1916 1030200717 สพป.นครราชสีมา เขต 3 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา บ้านเมืองปักสามัคคี
1917 1030200728 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ล้านางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา บ้านล้านางแก้ว
1918 1030200736 สพป.นครราชสีมา เขต 3 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา สะแกราชวิทยาคม
1919 1030200743 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ส้าโรง ปักธงชัย นครราชสีมา วัดใหม่ส้าโรง
1920 1030200703 สพป.นครราชสีมา เขต 3 สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา บ้านปลายดาบ
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1921 1030201193 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ไทยสามัคคี วังน ้าเขียว นครราชสีมา บ้านไทยสามัคคี
1922 1030201212 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ระเริง วังน ้าเขียว นครราชสีมา บ้านระเริง
1923 1030201188 สพป.นครราชสีมา เขต 3 วังน ้าเขียว วังน ้าเขียว นครราชสีมา บ้านบุตะโก
1924 1030201194 สพป.นครราชสีมา เขต 3 วังหมี วังน ้าเขียว นครราชสีมา บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ )

1925 1030201205 สพป.นครราชสีมา เขต 3 อุดมทรัพย์ วังน ้าเขียว นครราชสีมา บ้านบะใหญ่
1926 1030201078 สพป.นครราชสีมา เขต 3 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา บ้านกุดโบสถ์
1927 1030201087 สพป.นครราชสีมา เขต 3 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา บ้านโนนสมบูรณ์
1928 1030201089 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา บ้านราษฎร์พัฒนา
1929 1030201083 สพป.นครราชสีมา เขต 3 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา บ้านสระตะเคียน
1930 1030201101 สพป.นครราชสีมา เขต 3 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา บ้านหนองตะเข้-หนองตูม
1931 1030201105 สพป.นครราชสีมา เขต 3 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา ท้าวสุรนารี (2521)
1932 1030200687 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา วัดไม้เส่ียว
1933 1030200675 สพป.นครราชสีมา เขต 3 นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา วัดหงษ์
1934 1030200752 สพป.นครราชสีมา เขต 4 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา วัดมิตรภาพวนาราม
1935 1030200760 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา ขนงพระใต้
1936 1030200789 สพป.นครราชสีมา เขต 4 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา วันอาสาพัฒนา 2520
1937 1030200759 สพป.นครราชสีมา เขต 4 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา เสนารัฐวิทยาคาร
1938 1030200779 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
1939 1030200804 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
1940 1030200745 สพป.นครราชสีมา เขต 4 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา บ้านโนนกระโดน
1941 1030200786 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา บ้านหนองขวางวิทยา
1942 1030200795 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา บ้านวังไทร
1943 1030200764 สพป.นครราชสีมา เขต 4 หนองน ้าแดง ปากช่อง นครราชสีมา บ้านนา (ประสิทธ์ิวิทยาคาร)
1944 1030200807 สพป.นครราชสีมา เขต 4 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา บ้านคลองยาง
1945 1030200814 สพป.นครราชสีมา เขต 4 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา บ้านท่าช้าง
1946 1030200964 สพป.นครราชสีมา เขต 4 กฤษณา สีคิ ว นครราชสีมา บ้านวังโรงน้อย
1947 1030200972 สพป.นครราชสีมา เขต 4 กุดน้อย สีคิ ว นครราชสีมา บ้านหนองสลักได
1948 1030201003 สพป.นครราชสีมา เขต 4 คลองไผ่ สีคิ ว นครราชสีมา นิยมมิตรวิทยาคาร
1949 1030200982 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ดอนเมือง สีคิ ว นครราชสีมา หนองแวงพิทยาคม
1950 1030200994 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บ้านหัน สีคิ ว นครราชสีมา บ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)
1951 1030201009 สพป.นครราชสีมา เขต 4 มิตรภาพ สีคิ ว นครราชสีมา คีรีวัฒนา
1952 1030201008 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา หนองน ้าขุ่น
1953 1030200965 สพป.นครราชสีมา เขต 4 วังโรงใหญ่ สีคิ ว นครราชสีมา บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
1954 1030201010 สพป.นครราชสีมา เขต 4 สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา ไทยวัฒนาประชารัฐ
1955 1030200986 สพป.นครราชสีมา เขต 4 หนองน ้าใส สีคิ ว นครราชสีมา หนองน ้าใส
1956 1030200989 สพป.นครราชสีมา เขต 4 หนองบัวน้อย สีคิ ว นครราชสีมา บ้านหนองบัวน้อย
1957 1030201019 สพป.นครราชสีมา เขต 4 หนองหญ้าขาว สีคิ ว นครราชสีมา บ้านโนนสง่า
1958 1030201031 สพป.นครราชสีมา เขต 4 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา บ้านสลักใด
1959 1030201029 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา โค้งยางวิทยา
1960 1030201040 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา บ้านนากลาง
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1961 1030201030 สพป.นครราชสีมา เขต 4 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา โนนค่าวิทยา
1962 1030201033 สพป.นครราชสีมา เขต 4 บุ่งขี เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา บ้านโคกมะกอก (ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
1963 1030201074 สพป.นครราชสีมา เขต 4 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา บ้านวังรางน้อย
1964 1030201048 สพป.นครราชสีมา เขต 4 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา ชินวงศ์อุปถัมภ์
1965 1030201062 สพป.นครราชสีมา เขต 4 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา ระดมวิทยานุสรณ์
1966 1030201066 สพป.นครราชสีมา เขต 4 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา บ้านทะเล (เสมาประชาสรรค์)
1967 1030201046 สพป.นครราชสีมา เขต 4 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา บ้านหนองแวง
1968 1030200032 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
1969 1030200035 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา บ้านโนนตาล
1970 1030200030 สพป.นครราชสีมา เขต 5 โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา บ้านโป่งแดงน ้าฉ่าสามัคคี
1971 1030200038 สพป.นครราชสีมา เขต 5 พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา บ้านพันดุง
1972 1030200041 สพป.นครราชสีมา เขต 5 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา บ้านหนองสรวง
1973 1030200043 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา อนุบาลขามสะแกแสง
1974 1030200053 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา บ้านโนนผักชี
1975 1030200062 สพป.นครราชสีมา เขต 5 โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา บ้านโนนเมือง (เย่ียมประชาสรรค์)
1976 1030200050 สพป.นครราชสีมา เขต 5 พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา ชุมชนบ้านหนองไข่น ้า
1977 1030200058 สพป.นครราชสีมา เขต 5 เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา บ้านคูเมือง
1978 1030200072 สพป.นครราชสีมา เขต 5 เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา บ้านเหนือทัพรั ง
1979 1030200065 สพป.นครราชสีมา เขต 5 หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา ชุมชนหนองหัวฟาน
1980 1030200313 สพป.นครราชสีมา เขต 5 กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านถนนหักใหญ่
1981 1030200384 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
1982 1030200346 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านละเลิงพิมาน
1983 1030200344 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านดอนด่านใน
1984 1030200366 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านหนองละม่ัง
1985 1030200372 สพป.นครราชสีมา เขต 5 โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านโนนเมือง
1986 1030200326 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านวังโป่ง
1987 1030200377 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านแปรง
1988 1030200385 สพป.นครราชสีมา เขต 5 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านโนนสง่า
1989 1030200351 สพป.นครราชสีมา เขต 5 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา วัดสระจรเข้
1990 1030200354 สพป.นครราชสีมา เขต 5 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านวังสนวน
1991 1030200380 สพป.นครราชสีมา เขต 5 หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านหนองไทร
1992 1030200319 สพป.นครราชสีมา เขต 5 หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา)
1993 1030200399 สพป.นครราชสีมา เขต 5 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านหนองบัวละคร
1994 1030200392 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านห้วยบง
1995 1030200343 สพป.นครราชสีมา เขต 5 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา บ้านห้วยจรเข้
1996 1030201246 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา บ้านบึงปรือ
1997 1030201240 สพป.นครราชสีมา เขต 5 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา บ้านกุดสระแก้ว
1998 1030201243 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ส้านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา บ้านส้านักตะคร้อ
1999 1030201237 สพป.นครราชสีมา เขต 5 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา บ้านหนองแวง
2000 1030200426 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ก้าปัง โนนไทย นครราชสีมา บ้านนา
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2001 1030200464 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา บ้านซินหนองเขวา (คุรุราษฎร์บ้ารุง)
2002 1030200436 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา ชุมชนบ้านด่านจาก
2003 1030200431 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา บ้านถนนโพธ์ิ
2004 1030200437 สพป.นครราชสีมา เขต 5 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา โนนไทย
2005 1030200450 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา บึงค้าคู
2006 1030200454 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา บ้านวัง (สายอนุกูล)
2007 1030200435 สพป.นครราชสีมา เขต 5 มะค่า โนนไทย นครราชสีมา บ้านหนองดุม
2008 1030200458 สพป.นครราชสีมา เขต 5 สายออ โนนไทย นครราชสีมา ชุมชนบ้านโคกสวาย
2009 1030200466 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ส้าโรง โนนไทย นครราชสีมา บ้านนารายณ์
2010 1030201265 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ทัพรั ง พระทองค้า นครราชสีมา กุดตาด้า (คงฤทธ์ิคุรุราษฎร์สามัคคี)
2011 1030201264 สพป.นครราชสีมา เขต 5 พังเทียม พระทองค้า นครราชสีมา พังเทียม (คุรุสามัคคี 2)
2012 1030201254 สพป.นครราชสีมา เขต 5 มาบกราด พระทองค้า นครราชสีมา มาบกราดวิทยา
2013 1030201250 สพป.นครราชสีมา เขต 5 สระพระ พระทองค้า นครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)
2014 1030201269 สพป.นครราชสีมา เขต 5 หนองหอย พระทองค้า นครราชสีมา บ้านท้านบพัฒนา
2015 1030200016 สพป.นครราชสีมา เขต 6 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา บ้านอุทัยทอง
2016 1030200013 สพป.นครราชสีมา เขต 6 โนนส้าราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา บ้านโนนส้าราญ
2017 1030200007 สพป.นครราชสีมา เขต 6 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา บ้านหนองโคบาล
2018 1030200017 สพป.นครราชสีมา เขต 6 บึงส้าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
2019 1030200001 สพป.นครราชสีมา เขต 6 สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา บ้านดอนไผ่
2020 1030200088 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา ปริยัติไพศาล
2021 1030200076 สพป.นครราชสีมา เขต 6 คูขาด คง นครราชสีมา บ้านเมืองคง
2022 1030200114 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา บ้านดอนใหญ่
2023 1030200085 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ตาจ่ัน คง นครราชสีมา บ้านตาจ่ัน
2024 1030200089 สพป.นครราชสีมา เขต 6 เทพาลัย คง นครราชสีมา ชุมชนบ้านวัด
2025 1030200109 สพป.นครราชสีมา เขต 6 โนนเต็ง คง นครราชสีมา บ้านหนองบัวกระจาย
2026 1030200102 สพป.นครราชสีมา เขต 6 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา บ้านปรางค์
2027 1030200112 สพป.นครราชสีมา เขต 6 เมืองคง คง นครราชสีมา ชุมชนคงวิทยา
2028 1030200121 สพป.นครราชสีมา เขต 6 หนองบัว คง นครราชสีมา บ้านตาก่ิม
2029 1030200107 สพป.นครราชสีมา เขต 6 หนองมะนาว คง นครราชสีมา บ้านดอนกลาง
2030 1030201324 สพป.นครราชสีมา เขต 6 โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา บ้านโนนดู่
2031 1030201322 สพป.นครราชสีมา เขต 6 บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์)
2032 1030201333 สพป.นครราชสีมา เขต 6 เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา บ้านแดงน้อย
2033 1030201331 สพป.นครราชสีมา เขต 6 หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
2034 1030200562 สพป.นครราชสีมา เขต 6 กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา บ้านดอนแร้ง
2035 1030200575 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา บ้านโคกสี
2036 1030200538 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา บ้านทองหลางน้อย
2037 1030200547 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา บ้านตะคร้อโนนทอง
2038 1030200553 สพป.นครราชสีมา เขต 6 โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
2039 1030200570 สพป.นครราชสีมา เขต 6 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา บ้านหนองปรือคึมม่วง
2040 1030200540 สพป.นครราชสีมา เขต 6 เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา บ้านเสมา
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2041 1030200565 สพป.นครราชสีมา เขต 6 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา บ้านบุเสมาทอง
2042 1030200586 สพป.นครราชสีมา เขต 6 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา บ้านสระครก
2043 1030200578 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา บ้านด่านช้าง
2044 1030200603 สพป.นครราชสีมา เขต 6 โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา บ้านสระส่ีเหล่ียม
2045 1030200590 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ช่อระกา บ้านเหล่ือม นครราชสีมา ชุมชนบ้านช่อระกา
2046 1030200598 สพป.นครราชสีมา เขต 6 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา ชุมชนบ้านเหล่ือม
2047 1030200593 สพป.นครราชสีมา เขต 6 วังโพธ์ิ บ้านเหล่ือม นครราชสีมา บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
2048 1030201349 สพป.นครราชสีมา เขต 6 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา บ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี)
2049 1030201347 สพป.นครราชสีมา เขต 6 โพนทอง สีดา นครราชสีมา บ้านโนนสัง
2050 1030201352 สพป.นครราชสีมา เขต 6 สามเมือง สีดา นครราชสีมา วัดบ้านโนนกอก
2051 1030201345 สพป.นครราชสีมา เขต 6 สีดา สีดา นครราชสีมา วัดบ้านสีดา
2052 1030201342 สพป.นครราชสีมา เขต 6 หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา บ้านหนองตาด
2053 1030200230 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา พิกุลทอง
2054 1030200235 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา บ้านหนองบัว
2055 1030200241 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา ท่าลาด
2056 1030200270 สพป.นครราชสีมา เขต 7 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา วัดสองพ่ีน้อง
2057 1030200259 สพป.นครราชสีมา เขต 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา บ้านโนนยอ
2058 1030200248 สพป.นครราชสีมา เขต 7 โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา บ้านดงบัง (สว่างวิทยา)
2059 1030200262 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา บ้านประสุข
2060 1030200269 สพป.นครราชสีมา เขต 7 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา บ้านหนองหว้าตาด้า
2061 1030200257 สพป.นครราชสีมา เขต 7 หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา บ้านหนองหลักสามัคคี
2062 1030200413 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา บ้านป่าตะแบง
2063 1030200405 สพป.นครราชสีมา เขต 7 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา บ้านดอนตัดเรือ
2064 1030200415 สพป.นครราชสีมา เขต 7 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา วัดบ้านโคกหนองแวง
2065 1030200419 สพป.นครราชสีมา เขต 7 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา วังหินประชาสรรค์
2066 1030200406 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ส้าพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา บ้านส้าพะเนียง
2067 1030200608 สพป.นครราชสีมา เขต 7 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา บ้านเขว้าวิทยา
2068 1030200616 สพป.นครราชสีมา เขต 7 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา ดอนมัน
2069 1030200615 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา ช่องแมวพิทยา
2070 1030200632 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา บ้านตลาดไทร
2071 1030200629 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา วัดบ้านทุ่งสว่าง
2072 1030200627 สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางร้า ประทาย นครราชสีมา บ้านหญ้าคา
2073 1030200650 สพป.นครราชสีมา เขต 7 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา บ้านหนองบัวนาค
2074 1030200637 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประทาย ประทาย นครราชสีมา บ้านหันเตย
2075 1030200645 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา วัดบ้านหนองคู
2076 1030200654 สพป.นครราชสีมา เขต 7 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ ว
2077 1030200659 สพป.นครราชสีมา เขต 7 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา วัดบ้านต้าแย
2078 1030200662 สพป.นครราชสีมา เขต 7 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา วัดบ้านหนองคึม
2079 1030200667 สพป.นครราชสีมา เขต 7 หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา บ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบ้ารุง)
2080 1030200837 สพป.นครราชสีมา เขต 7 กระชอน พิมาย นครราชสีมา ราษฎร์สโมสร
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2081 1030200859 สพป.นครราชสีมา เขต 7 กระเบื องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา บ้านกระเบื องใหญ่
2082 1030200822 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา บ้านดอนเขว้า
2083 1030200829 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา บ้านดงประชานุกูล
2084 1030200825 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา บ้านท่าหลวง
2085 1030200871 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา มะค่าสามัคคี
2086 1030200873 สพป.นครราชสีมา เขต 7 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา นิคมสร้างตนเองพิมาย 2
2087 1030200857 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา กุลโน
2088 1030200848 สพป.นครราชสีมา เขต 7 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา ชุมชนบ้านหนองจิก
2089 1030200864 สพป.นครราชสีมา เขต 7 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา พิมายสามัคคี 1
2090 1030200867 สพป.นครราชสีมา เขต 7 สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
2091 1030200878 สพป.นครราชสีมา เขต 7 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา เพชรหนองขาม
2092 1030201221 สพป.นครราชสีมา เขต 7 กระเบื องนอก เมืองยาง นครราชสีมา บ้านกระเบื องวิทยาคาร
2093 1030201230 สพป.นครราชสีมา เขต 7 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา เมืองจากวิทยา
2094 1030201215 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา เมืองยาง'คุรุราษฎร์อุทิศ'
2095 1030201222 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา บ้านครบุรีศึกษา
2096 1030201280 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขุย ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา บ้านขุยวิทยา
2097 1030201293 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ช่องแมว ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา บ้านหนองจานใต้
2098 1030201297 สพป.นครราชสีมา เขต 7 บ้านยาง ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา บ้านหนองม่วงวิทยาคาร
2099 1030201282 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไพล ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา บ้านไพล
2100 1080210765 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช วัดสระไคร
2101 1080210761 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช วัดดอนตรอ
2102 1080210754 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช วัดทางพูน
2103 1080210770 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช วัดพังยอม
2104 1080210716 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช วัดแพร่
2105 1080210708 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ท้ายส้าเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช วัดเชิงแตระ
2106 1080210705 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช วัดพระพรหม
2107 1080210719 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช วัดกัด
2108 1080210007 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ก้าแพงเซา เมือง นครศรีธรรมราช วัดชัน
2109 1080210023 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คลัง เมือง นครศรีธรรมราช อนุบาลนครศรีรรมราช "ณ นครอุทิศ"
2110 1080210004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมราช วัดทุ่งแย้
2111 1080210015 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ท่างิ ว เมือง นครศรีธรรมราช วัดมหาชัยวนาราม
2112 1080210050 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ท่าซัก เมือง นครศรีธรรมราช วัดนาวง
2113 1080210068 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช ชุมชนวัดหมน
2114 1080210048 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ท่าไร่ เมือง นครศรีธรรมราช บ้านบางหลวง
2115 1080210027 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นาเคียน เมือง นครศรีธรรมราช บ้านคลองดิน
2116 1080210020 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นาทราย เมือง นครศรีธรรมราช วัดดอนยาง
2117 1080210001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ
2118 1080210062 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช ราชประชานุเคราะห์ 5
2119 1080210045 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช วัดมุขธารา
2120 1080210041 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช วัดโบสถ์
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2121 1080210002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช วัดโพธ์ิเสด็จ
2122 1080210490 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ก้าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช วัดโคกโพธ์ิสถิตย์
2123 1080210495 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช ราษฎร์บ้ารุง
2124 1080210508 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช บ้านตลาด
2125 1080210498 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช บ้านสันยูง
2126 1080210505 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช วัดวังหงส์
2127 1080210005 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วัดมะม่วงสองต้น
2128 1080210095 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช วัดกะเปียด
2129 1080210108 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช ฉวาง
2130 1080210128 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช บ้านนาเส
2131 1080210100 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช บ้านโคกมะขาม
2132 1080210119 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช บ้านไสโคกเกาะ
2133 1080210126 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช วัดไม้เรียง
2134 1080210131 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช บ้านทอนวังปราง
2135 1080210114 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช วัดสามัคคีนุกูล
2136 1080210097 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช ชุมชนวัดสุวรรณาราม
2137 1080210738 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านนาวา
2138 1080210749 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช วัดสวนขัน
2139 1080210736 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช วัดจันดี
2140 1080210680 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 คลองเส ถ ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช บ้านปลายเส
2141 1080210670 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดุสิต ถ ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช บ้านเกาะขวัญ
2142 1080210677 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ถ ้าพรรณรา ถ ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช วัดควนกอ
2143 1080210311 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ราชประชานุเคราะห์ 6
2144 1080210326 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
2145 1080210322 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
2146 1080210305 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านไทรห้อง
2147 1080210298 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล)
2148 1080210289 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ถ ้าใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช มหาราช 3
2149 1080210283 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ท่ีวัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช วัดก้างปลา
2150 1080210330 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นาโพธ์ิ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บ้านบนควน
2151 1080210309 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บ้านวังยาว
2152 1080210296 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บ้านคอกช้าง
2153 1080210313 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 น ้าตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บ้านน ้าตก
2154 1080210299 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บ้านคลองขุด
2155 1080210370 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช องค์การสวนยาง 2
2156 1080210365 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช บ้านควนประชาสรรค์
2157 1080210333 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช วัดท่ายาง
2158 1080210357 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช บ้านวังหิน
2159 1080210349 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช บ้านหนองใหญ่
2160 1080210362 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช วัดประดิษฐาราม
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2161 1080210341 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช บ้านไสใหญ่
2162 1080210639 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช วัดมณีเจริญมิตรภาพท่ี 227
2163 1080210646 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช วัดหนองดี
2164 1080210638 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช บ้านคลองจัง
2165 1080210654 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช บ้านปากแพรก
2166 1080210665 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช บ้านนาต้าเสา
2167 1080210652 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านล้านาว บางขัน นครศรีธรรมราช วัดล้านาว
2168 1080210661 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช บ้านหนองเจ
2169 1080210602 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพท่ี 218
2170 1080210600 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช วัดหน้าเขา
2171 1080210597 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านปากเสียว
2172 1080210608 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช วัดมังคลาราม
2173 1080210613 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช วัดทุ่งนาใหม่
2174 1080210702 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช วัดสมควร
2175 1080210692 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช บ้านอายเลา
2176 1080210684 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช วัดนาหมอบุญ
2177 1080210699 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช วัดชะอวด
2178 1080210683 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สามต้าบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช วัดวังฆ้อง
2179 1080210184 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช วัดไม้เสียบ
2180 1080210144 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช บ้านขอนหาด
2181 1080210176 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช เขาพระทอง
2182 1080210177 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช วัดกาโห่ใต้
2183 1080210170 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช วัดปากควน
2184 1080210140 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช บ้านชะอวด
2185 1080210157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช วัดควนสมบูรณ์
2186 1080210171 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช บ้านบางน้อย
2187 1080210185 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช วัดควนเถียะ
2188 1080210160 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช บ้านกุมแป
2189 1080210152 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช บ้านควนมิตร
2190 1080210199 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ชุมชนวัดท่าลิพง
2191 1080210207 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช วัดแดง
2192 1080210221 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
2193 1080210194 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ท้องล้าเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช บ้านปากเชียร
2194 1080210203 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช วัดสระแก้ว
2195 1080210190 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช วัดบ่อล้อ
2196 1080210215 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช วัดสระโพธ์ิ
2197 1080210226 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช วัดคงคาวดี
2198 1080210422 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดเกาะจาก
2199 1080210408 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดโคกมะม่วง
2200 1080210429 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดศรีสุวรรณาราม
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2201 1080210433 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดชมพูประดิษฐ์
2202 1080210397 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดสระ
2203 1080210419 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดบางไทร
2204 1080210418 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดบางคุระ
2205 1080210383 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ปากพนังฝ่ังตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช บ้านท้องโกงกาง
2206 1080210379 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ปากพนังฝ่ังตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดพิบูลยาราม มิตรภาพท่ี 232
2207 1080210399 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดปากแพรก
2208 1080210412 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ป่าระก้า ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดป่าระก้า
2209 1080210388 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หูลอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดปากตรง
2210 1080210381 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ราชประชานุเคราะห์
2211 1080210461 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช วัดควนเกย
2212 1080210465 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช วัดวัวหลุง
2213 1080210464 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช วัดสุวรรณโฆษิต
2214 1080210447 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช วัดพิศาลนฤมิต
2215 1080210485 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ราชประชานุเคราะห์ 7
2216 1080210472 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช บ้านห้วยหาร
2217 1080210593 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช ชุมชนวัดเกาะเพชร
2218 1080210564 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช วัดบูรณาวาส
2219 1080210577 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช วัดปากเหมือง
2220 1080210557 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
2221 1080210585 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช ชุมชนพิบูลสงคราม
2222 1080210586 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช บ้านปากพรุ
2223 1080210562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช วัดบ่อโพง
2224 1080210592 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช บ้านหน้าศาล
2225 1080210570 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช หัวไทร (เรือนประชาบาล)
2226 1080210565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช วัดแหลม
2227 1080210389 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ้ารุง
2228 1080210222 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช บ้านบางพระ
2229 1080210574 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช วัดรามแก้ว
2230 1080210076 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านบางโหนด
2231 1080210083 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช ชุมชนวัดบางคู
2232 1080210274 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช วัดดอนใคร
2233 1080210230 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช วัดหญ้าปล้อง
2234 1080210276 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช วัดจันทาราม
2235 1080210239 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช วัดเทวดาราม
2236 1080210254 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ปทุมานุกูล
2237 1080210270 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ชุมชนใหม่
2238 1080210234 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 โพธ์ิทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช วัดสระประดิษฐ์
2239 1080210231 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช วัดยางทอง
2240 1080210247 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช บ้านอินทนิน
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2241 1080210269 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช บ้านทุ่งชน
2242 1080210728 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรุงชิง นบพิต้า นครศรีธรรมราช บ้านปากลง
2243 1080210726 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กะหรอ นบพิต้า นครศรีธรรมราช วัดคงคา
2244 1080210733 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นบพิต้า นบพิต้า นครศรีธรรมราช บ้านโรงเหล็ก
2245 1080210722 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นาเหรง นบพิต้า นครศรีธรรมราช เคียงศิริ
2246 1080210619 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช บ้านวังลุง
2247 1080210622 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช วัดนากัน
2248 1080210626 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช วัดเขาขุนพนม
2249 1080210620 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช วัดพรหมโลก
2250 1080210627 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช วัดโทเอก
2251 1080210548 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช วัดเขาน้อย
2252 1080210522 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช วัดสุธรรมาราม
2253 1080210537 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช วัดถ ้าเทียนถวาย
2254 1080210545 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช บ้านเขาฝ้าย
2255 1080210528 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช บ้านเขายวนเฒ่า
2256 1080210526 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช วัดชนสังขรณพิจิตร
2257 1080210511 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช วัดประทุมทายการาม
2258 1080210516 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช บ้านช่องเขาหมาก
2259 1080210523 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช วัดสโมสรสันนิบาต
2260 1080210092 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช บ้านท่าจันทน์
2261 1060220070 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เก้าเลี ยว เก้าเลี ยว นครสวรรค์ อนุบาลเก้าเลี ยว (วัดเก้าเลี ยว
2262 1060220090 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เขาดิน เก้าเลี ยว นครสวรรค์ สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์
2263 1060220068 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มหาโพธิ เก้าเลี ยว นครสวรรค์ วัดมหาโพธิใต้
2264 1060220079 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 หนองเต่า เก้าเลี ยว นครสวรรค์ วัดหนองเต่า
2265 1060220074 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 หัวดง เก้าเลี ยว นครสวรรค์ วัดหัวดงใต้ (บางทองประชาสรรค์)
2266 1060220091 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ อนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)
2267 1060220106 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ วัดนากลาง
2268 1060220115 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ วัดหนองพรมหน่อ
2269 1060220111 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ บ้านคลองม่วง
2270 1060220103 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ วัดท่าซุด (เจริญศิลป์)
2271 1060220099 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์
2272 1060220108 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ วัดศาลาแดง
2273 1060220116 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ บ้านหาดสูง
2274 1060220129 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ 
(นิรภัยประชานุกูล)
2275 1060220127 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ บ้านเนิน
2276 1060220156 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ วัดฆะมัง
2277 1060220117 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ อนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)
2278 1060220119 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ วัดดอนสนวน
2279 1060220134 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ วัดท่าไม้
2280 1060220149 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ วัดคลองยาง (ประชาพัฒนา)
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2281 1060220143 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ วัดคลองเกษมเหนือ
2282 1060220122 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ วัดพันลาน
2283 1060220147 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ วัดหนองโก
2284 1060220387 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ บ้านห้วยบง
2285 1060220399 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ เขาทอง
2286 1060220408 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ท่าน ้าอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ อนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางค์เหลือง)
2287 1060220391 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 น ้าทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ วัดคลองบางเด่ือ
2288 1060220414 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ บ้านสระบัว
2289 1060220401 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ เนินมะกอก
2290 1060220376 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ พยุหะศึกษาคาร
2291 1060220406 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ วัดบ้านบน
2292 1060220381 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ สามแยกเจ้าพระยา
2293 1060220377 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ บ้านใหม่ศึกษา
2294 1060220013 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดกลางแดด
2295 1060220031 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดเกรียงไกร (โพธ์ิประสิทธ์ิ)
2296 1060220007 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดวังยาง
2297 1060220003 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดท่าทอง
2298 1060220012 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
2299 1060220034 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดหัวถนน
2300 1060220019 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ชุมชนวัดบ้านแก่ง
2301 1060220039 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดบึงน ้าใส
2302 1060220043 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดคลองคาง (แดงประชานุกูล)
2303 1060220021 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ปากน ้าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ อนุบาลเมืองนครสวรรค์ 
(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

2304 1060220025 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดบ้านไร่
2305 1060220017 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดบางม่วง
2306 1060220046 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดสันติธรรม
2307 1060220062 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดบริรักษ์ประชาสาร
2308 1060220008 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดหนองปลิง
2309 1060220040 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ วัดนิเวศวุฒาราม
2310 1060220093 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ วัดบางมะฝ่อ
2311 1060220158 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ วัดบางไซ
2312 1060220395 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ วัดยางขาว
2313 1060220611 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ อนุบาลชุมตาบง
2314 1060220615 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ บ้านปางสวรรค์
2315 1060220358 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ วัดมาบมะขาม
2316 1060220347 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ วัดด่านช้าง
2317 1060220336 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บ้านงิ วแบ้
2318 1060220346 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ วัดคลองสองหน่อ
2319 1060220332 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ท่างิ ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บ้านหนองน ้าเขียว
2320 1060220326 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ วัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม)

หน้า 58 จาก 206



ท่ี รหัสกระทรวง สพท ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด สพท.โรงเรียน

รำยช่ือโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล

2321 1060220356 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ วัดมงคลสถิตย์
2322 1060220334 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ วัดเทพสถาพร
2323 1060220375 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ราษฎร์ร่วมสามัคคี
2324 1060220368 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ วัดหนองกรด
2325 1060220372 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ วัดหนองตางู
2326 1060220317 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ วัดหูกวาง (เปร่ืองอุ่นอุทิศ)
2327 1060220321 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ วัดบ้านคลอง
2328 1060220602 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ อนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)
2329 1060220587 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ บ้านวังชุมพร
2330 1060220594 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ บ้านหินดาด
2331 1060220575 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ บ้านเขาแม่กระทู้
2332 1060220588 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ บ้านวังซ่าน
2333 1060220492 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เนินขี เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ บ้านดอนจังหัน
2334 1060220488 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ บ้านบึงหล่ม
2335 1060220513 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ บ้านมาบแก
2336 1060220460 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ อนุบาลลาดยาว
2337 1060220507 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ วัดวังม้า (ชนประสิทธ์ิวิทยา)
2338 1060220512 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ บ้านดอนพลอง
2339 1060220467 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
2340 1060220463 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ บ้านหนองจิกรี
2341 1060220461 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ ชุมชนบ้านดอนโม่
2342 1060220494 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ บ้านดอนกระดูกเนื อ
2343 1060220500 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ วัดหนองยาว
2344 1060220514 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ห้วยน ้าหอม ลาดยาว นครสวรรค์ บ้านศรีไกรลาศ
2345 1060220162 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ อนุบาลตากฟ้า
2346 1060220171 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ บ้านไตรคีรี
2347 1060220181 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ล้าพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ บ้านล้าพยนต์
2348 1060220183 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 สุขส้าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ วัดประชาสรรค์
2349 1060220175 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ บ้านเทวฤทธ์ิพันลึก (ศรีอุบลอุปภัมภ์)
2350 1060220189 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ บ้านด้ารงรักษ์ (ประชาอุทิศ)
2351 1060220236 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ วัดจันเสน
2352 1060220250 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ วัดเขาฝา
2353 1060220220 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ วัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล)
2354 1060220249 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ วัดหนองหญ้ารังกา
2355 1060220232 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ วัดหนองคูน้อย
2356 1060220254 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ บ้านโคกกร่าง
2357 1060220199 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ วัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์)
2358 1060220258 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ บ้านโคกเจริญ
2359 1060220207 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ ชุมชนบ้านหัวหวาย
2360 1060220265 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ วัดดอนคา
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2361 1060220275 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ บ้านเขาน้อย
2362 1060220286 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ท้านบ ท่าตะโก นครสวรรค์ บ้านท้านบ
2363 1060220315 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ วังวิทยา
2364 1060220298 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ วัดพนมเศษ
2365 1060220300 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ ชุมชนบ้านหัวพลวง (รัฐพรมมณีอุทิศ)
2366 1060220293 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ บ้านตะเฆ่ค่าย
2367 1060220308 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 สายล้าโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ วัดสายล้าโพงเหนือ
2368 1060220279 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ บ้านหนองหลวง
2369 1060220288 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ บ้านหัวถนนเหนือ (รัฐประชาชนูทิศ)
2370 1060220426 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค์ อนุบาลไพศาลี (โคกเด่ือประชาสรรค์)
2371 1060220435 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ บ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ)
2372 1060220448 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ บ้านนาขอม
2373 1060220440 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ บ้านโพธ์ิประสาท
2374 1060220425 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ บ้านใหม่วารีเย็น
2375 1060220453 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ บ้านวังข่อย
2376 1060220429 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วังน ้าลัด ไพศาลี นครสวรรค์ บ้านตะกุดภิบาล
2377 1060220532 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ สหชาติเศรษฐกิจวิทยา
2378 1060220546 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ ธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์)
2379 1060220543 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ บ้านเขานางต่วม
2380 1060220525 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ วัดเทพสุทธาวาส
2381 1060220522 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ บ้านหนองไผ่
2382 1060220557 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ห้วยถ่ัวใต้ หนองบัว นครสวรรค์ บ้านห้วยถ่ัวใต้
2383 1060220552 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ห้วยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
2384 1060220559 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ ชุมชนวัดห้วยร่วม
2385 1060220553 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ สระงาม
2386 1060220432 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ส้าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสด์ิอรุณอุปถัมภ์)
2387 1060220240 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ วัดหนองหม้อ
2388 1060220194 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ บ้านแคทราย (ซ่อนกล่ินอุปถัมภ์)
2389 1012230054 สพป.นนทบุรี เขต 1 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี วัดเชิงกระบือ
2390 1012230059 สพป.นนทบุรี เขต 1 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
2391 1012230070 สพป.นนทบุรี เขต 1 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี อนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)
2392 1012230067 สพป.นนทบุรี เขต 1 มหาสวัสด์ิ บางกรวย นนทบุรี มหาสวัสด์ิ (ราษฎร์บ้ารุง)
2393 1012230025 สพป.นนทบุรี เขต 1 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
2394 1012230029 สพป.นนทบุรี เขต 1 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี ประชาอุปถัมภ์
2395 1012230020 สพป.นนทบุรี เขต 1 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี ชุมชนวัดไทรม้า
2396 1012230010 สพป.นนทบุรี เขต 1 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี ชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บ้ารุง)
2397 1012230007 สพป.นนทบุรี เขต 1 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี ไทยรัฐวิทยา 55  (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
2398 1012230026 สพป.นนทบุรี เขต 1 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี วัดทางหลวงโพธ์ิทอง
2399 1012230018 สพป.นนทบุรี เขต 1 บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี วัดโชติการาม
2400 1012230006 สพป.นนทบุรี เขต 1 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี ป่าไม้อุทิศ 9
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2401 1012230016 สพป.นนทบุรี เขต 1 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ้ารุง)
2402 1012230023 สพป.นนทบุรี เขต 1 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี อนุบาลนนทบุรี
2403 1012230072 สพป.นนทบุรี เขต 1 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี นุ่มประสงค์วิทยา
2404 1012230030 สพป.นนทบุรี เขต 2 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี วัดคลองขุนศรี
2405 1012230036 สพป.นนทบุรี เขต 2 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี วัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บ้ารุง)
2406 1012230043 สพป.นนทบุรี เขต 2 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี วัดมะสงมิตรภาพท่ี 55
2407 1012230034 สพป.นนทบุรี เขต 2 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บ้ารุง)
2408 1012230051 สพป.นนทบุรี เขต 2 ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี ดีมากอุปถัมภ์
2409 1012230045 สพป.นนทบุรี เขต 2 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
2410 1012230041 สพป.นนทบุรี เขต 2 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ท่ี 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)

2411 1012230090 สพป.นนทบุรี เขต 2 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี คล้ายสอนศึกษา
2412 1012230083 สพป.นนทบุรี เขต 2 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี ชุมชนไมตรีอุทิศ
2413 1012230080 สพป.นนทบุรี เขต 2 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี วัดลาดปลาดุก
2414 1012230077 สพป.นนทบุรี เขต 2 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี วัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)
2415 1012230096 สพป.นนทบุรี เขต 2 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี สุเหร่าเขียว
2416 1012230091 สพป.นนทบุรี เขต 2 ล้าโพ บางบัวทอง นนทบุรี วัดล้าโพ (คล้อยประชารังสฤษฎ์)
2417 1012230101 สพป.นนทบุรี เขต 2 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี วัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
2418 1012230109 สพป.นนทบุรี เขต 2 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี ชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
2419 1012230103 สพป.นนทบุรี เขต 2 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี วัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บ้ารุง)
2420 1012230106 สพป.นนทบุรี เขต 2 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี วัดเอนกดิษฐาราม
2421 1012230116 สพป.นนทบุรี เขต 2 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี บ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
2422 1012230108 สพป.นนทบุรี เขต 2 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
2423 1012230144 สพป.นนทบุรี เขต 2 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี วัดศาลากุล
2424 1012230132 สพป.นนทบุรี เขต 2 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี คลองเกลือ
2425 1012230092 สพป.นนทบุรี เขต 2 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี วัดศรีเขตนันทาราม
2426 1012230122 สพป.นนทบุรี เขต 2 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี วัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)
2427 1012230125 สพป.นนทบุรี เขต 2 ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี รุ่งเรืองวิทยา
2428 1012230139 สพป.นนทบุรี เขต 2 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี ชลประทานสงเคราะห์
2429 1012230120 สพป.นนทบุรี เขต 2 บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี วัดตาล
2430 1012230138 สพป.นนทบุรี เขต 2 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี วัดผาสุกมณีจักร
2431 1012230134 สพป.นนทบุรี เขต 2 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี ไทยรัฐวิทยา 95  (วัดโพธ์ิทองบน)
2432 1012230131 สพป.นนทบุรี เขต 2 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี วัดบางพูดใน  (นนทวิทยา)
2433 1096240085 สพป.นราธิวาส เขต 1 กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส บ้านกาเยาะมาตี
2434 1096240075 สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส บ้านแป๊ะบุญ
2435 1096240089 สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส บ้านคลอแระ
2436 1096240095 สพป.นราธิวาส เขต 1 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส บ้านอาตะบือเระ
2437 1096240097 สพป.นราธิวาส เขต 1 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส บ้านปะลุกาสาเมาะ
2438 1096240081 สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส ราชประชานุเคราะห์ 9
2439 1096240020 สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส บ้านไร่พญา
2440 1096240002 สพป.นราธิวาส เขต 1 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส บ้านค่าย
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2441 1096240016 สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส บ้านทอน
2442 1096240009 สพป.นราธิวาส เขต 1 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส เมืองนราธิวาส
2443 1096240028 สพป.นราธิวาส เขต 1 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส บ้านแคนา
2444 1096240034 สพป.นราธิวาส เขต 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส บ้านจูดแดง
2445 1096240003 สพป.นราธิวาส เขต 1 ล้าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส บ้านปลักปลา
2446 1096240102 สพป.นราธิวาส เขต 1 จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส บ้านต้นตาล
2447 1096240115 สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะปอเยาะ ย่ีงอ นราธิวาส บ้านบูเกะบากง
2448 1096240118 สพป.นราธิวาส เขต 1 ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส บ้านย่ีงอ
2449 1096240124 สพป.นราธิวาส เขต 1 ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส บ้านทุ่งคา
2450 1096240103 สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบายะ ย่ีงอ นราธิวาส บ้านปาลอบาต๊ะ
2451 1096240112 สพป.นราธิวาส เขต 1 ลุโบะบือซา ย่ีงอ นราธิวาส บ้านลุโบะดาโต๊ะ
2452 1096240199 สพป.นราธิวาส เขต 1 โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส บ้านบาโงปะแต
2453 1096240196 สพป.นราธิวาส เขต 1 บาตง รือเสาะ นราธิวาส บ้านพนาทักษิณ
2454 1096240176 สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส บ้านนาดา
2455 1096240167 สพป.นราธิวาส เขต 1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส บ้านยะบะ (อุปการวิทยา)
2456 1096240203 สพป.นราธิวาส เขต 1 เรียง รือเสาะ นราธิวาส บ้านบาโงปูโละ
2457 1096240184 สพป.นราธิวาส เขต 1 ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส บ้านกูยิ
2458 1096240191 สพป.นราธิวาส เขต 1 สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส บ้านลูโบะบูโละ
2459 1096240171 สพป.นราธิวาส เขต 1 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส บ้านจือแร
2460 1096240193 สพป.นราธิวาส เขต 1 สุวารี รือเสาะ นราธิวาส บ้านยือลาแป
2461 1096240285 สพป.นราธิวาส เขต 1 กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส ประชาวิทยรังสรรค์
2462 1096240297 สพป.นราธิวาส เขต 1 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส บ้านดาฮง
2463 1096240283 สพป.นราธิวาส เขต 1 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส ชุมชนบ้านซากอ
2464 1096240293 สพป.นราธิวาส เขต 1 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส บ้านตะมะยูง
2465 1096240281 สพป.นราธิวาส เขต 1 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส บ้านคอลอกาเว
2466 1096240070 สพป.นราธิวาส เขต 2 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส บ้านเกาะสะท้อน
2467 1096240044 สพป.นราธิวาส เขต 2 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส บ้านโคกมือบามิตรภาพท่ี 223
2468 1096240058 สพป.นราธิวาส เขต 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส บ้านหัวคลอง
2469 1096240047 สพป.นราธิวาส เขต 2 นานาค ตากใบ นราธิวาส วัดเกษตรธิการาม
2470 1096240053 สพป.นราธิวาส เขต 2 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส บ้านบางขุนทอง
2471 1096240049 สพป.นราธิวาส เขต 2 พร่อน ตากใบ นราธิวาส วัดโคกมะม่วง
2472 1096240063 สพป.นราธิวาส เขต 2 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส บ้านไพรวัน
2473 1096240062 สพป.นราธิวาส เขต 2 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส บ้านศาลาใหม่
2474 1096240209 สพป.นราธิวาส เขต 2 กายูคละ แว้ง นราธิวาส บ้านบาโง
2475 1096240223 สพป.นราธิวาส เขต 2 ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส บ้านบางขุด
2476 1096240225 สพป.นราธิวาส เขต 2 แม่ดง แว้ง นราธิวาส บ้านแม่ดง
2477 1096240229 สพป.นราธิวาส เขต 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส บ้านบูเกะตา
2478 1096240214 สพป.นราธิวาส เขต 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส บ้านแว้ง
2479 1096240216 สพป.นราธิวาส เขต 2 เอราวัณ แว้ง นราธิวาส บ้านตือมายู
2480 1096240302 สพป.นราธิวาส เขต 2 เกียร์ สุคิริน นราธิวาส บ้านน ้าใส
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2481 1096240313 สพป.นราธิวาส เขต 2 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส บ้านภูเขาทอง
2482 1096240299 สพป.นราธิวาส เขต 2 มาโมง สุคิริน นราธิวาส สุคิริน
2483 1096240304 สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส บ้านบาลูกายาอิง
2484 1096240309 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส นิคมพัฒนา9
2485 1096240237 สพป.นราธิวาส เขต 2 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส บ้านซรายอ
2486 1096240246 สพป.นราธิวาส เขต 2 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส บ้านลาแล
2487 1096240242 สพป.นราธิวาส เขต 2 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส บ้านมูโนะ
2488 1096240236 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส บ้านสุไหงโก-ลก
2489 1096240279 สพป.นราธิวาส เขต 2 กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส บ้านบาโงฮูมอ
2490 1096240263 สพป.นราธิวาส เขต 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส บ้านโผลง
2491 1096240259 สพป.นราธิวาส เขต 2 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส บ้านโคกตา
2492 1096240278 สพป.นราธิวาส เขต 2 ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส บ้านตะโละบูเก๊ะ
2493 1096240267 สพป.นราธิวาส เขต 2 สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส บ้านกลูบี
2494 1096240249 สพป.นราธิวาส เขต 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส วัดประชุมชลธารา
2495 1096240314 สพป.นราธิวาส เขต 3 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส บ้านจะแนะ
2496 1096240323 สพป.นราธิวาส เขต 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส บ้านไอร์โซ
2497 1096240324 สพป.นราธิวาส เขต 3 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส บ้านดุซงยอ
2498 1096240327 สพป.นราธิวาส เขต 3 ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส บ้านริแง
2499 1096240332 สพป.นราธิวาส เขต 3 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส บ้านยานิง
2500 1096240346 สพป.นราธิวาส เขต 3 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพท่ี 128
2501 1096240337 สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส บ้านมะรือโบออกมิตรภาพท่ี 199
2502 1096240138 สพป.นราธิวาส เขต 3 กาลิซา ระแงะ นราธิวาส บ้านกาหน๊ัวะ
2503 1096240159 สพป.นราธิวาส เขต 3 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
2504 1096240141 สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส อนุบาลระแงะ
2505 1096240148 สพป.นราธิวาส เขต 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส บ้านตะโละ
2506 1096240155 สพป.นราธิวาส เขต 3 บองอ ระแงะ นราธิวาส บ้านสาเมาะ
2507 1096240135 สพป.นราธิวาส เขต 3 บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส บ้านเจ๊ะเก
2508 1096240126 สพป.นราธิวาส เขต 3 มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส บ้านมะรือโบตก
2509 1055250138 สพป.น่าน เขต 1 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน ชุมชนบ้านอ้อย
2510 1055250002 สพป.น่าน เขต 1 ในเวียง เมืองน่าน น่าน บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
2511 1055250035 สพป.น่าน เขต 1 บ่อ เมืองน่าน น่าน บ้านผาขวาง
2512 1055250027 สพป.น่าน เขต 1 สะเนียน เมืองน่าน น่าน บ้านน ้าโค้ง
2513 1055250306 สพป.น่าน เขต 1 น ้าพาง แม่จริม น่าน บ้านน ้าพาง
2514 1055250120 สพป.น่าน เขต 1 เชียงของ นาน้อย น่าน บ้านเชียงของ
2515 1055250003 สพป.น่าน เขต 1 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน ชุมชนบ้านดู่ใต้
2516 1055250100 สพป.น่าน เขต 1 นาเหลือง เวียงสา น่าน นาเหลืองไชยราม
2517 1055250401 สพป.น่าน เขต 1 น ้าแก่น ภูเพียง น่าน บ้านน ้าแก่นเหนือ
2518 1055250036 สพป.น่าน เขต 1 ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน บ้านผาตูบ
2519 1055250403 สพป.น่าน เขต 1 ม่วงต๊ึด ภูเพียง น่าน บ้านม่วงต๊ึด
2520 1055250340 สพป.น่าน เขต 1 เมืองลี นาหม่ืน น่าน บ้านนาคา
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2521 1055250112 สพป.น่าน เขต 1 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน บ้านฮากฮาน
2522 1055250107 สพป.น่าน เขต 1 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน บ้านชมพู
2523 1055250114 สพป.น่าน เขต 1 นาน้อย นาน้อย น่าน บ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)
2524 1055250137 สพป.น่าน เขต 1 น ้าตก นาน้อย น่าน บ้านเปา
2525 1055250121 สพป.น่าน เขต 1 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน บ้านใหม่
2526 1055250131 สพป.น่าน เขต 1 สถาน นาน้อย น่าน บ้านนา
2527 1055250140 สพป.น่าน เขต 1 สันทะ นาน้อย น่าน บ้านสันทะ
2528 1055250329 สพป.น่าน เขต 1 นาทะนุง นาหม่ืน น่าน ชุมชนบ้านนาทะนุง
2529 1055250325 สพป.น่าน เขต 1 บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
2530 1055250336 สพป.น่าน เขต 1 ปิงหลวง นาหม่ืน น่าน บ้านปิงหลวง
2531 1055250316 สพป.น่าน เขต 1 บ้านพี บ้านหลวง น่าน บ้านพี ใต้
2532 1055250320 สพป.น่าน เขต 1 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน บ้านเป้า
2533 1055250314 สพป.น่าน เขต 1 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน บ้านวังยาว
2534 1055250312 สพป.น่าน เขต 1 สวด บ้านหลวง น่าน ชุมชนบ้านหลวง
2535 1055250425 สพป.น่าน เขต 1 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน บ้านหนองรังมิตรภาพท่ี 107
2536 1055250423 สพป.น่าน เขต 1 นาปัง ภูเพียง น่าน บ้านม่วงใหม่
2537 1055250399 สพป.น่าน เขต 1 น ้าเก๋ียน ภูเพียง น่าน บ้านน ้าเก๋ียน
2538 1055250405 สพป.น่าน เขต 1 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน บ้านทุ่งน้อย
2539 1055250417 สพป.น่าน เขต 1 เมืองจัง ภูเพียง น่าน บ้านหาดเค็ด
2540 1055250006 สพป.น่าน เขต 1 กองควาย เมืองน่าน น่าน บ้านน ้าครกใหม่
2541 1055250020 สพป.น่าน เขต 1 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน บ้านไชยสถาน
2542 1055250026 สพป.น่าน เขต 1 ถืมตอง เมืองน่าน น่าน บ้านถืมตอง
2543 1055250014 สพป.น่าน เขต 1 นาซาว เมืองน่าน น่าน บ้านนวราษฎร์
2544 1055250023 สพป.น่าน เขต 1 เรือง เมืองน่าน น่าน บ้านเรือง
2545 1055250012 สพป.น่าน เขต 1 สวก เมืองน่าน น่าน บ้านซาวหลวง
2546 1055250302 สพป.น่าน เขต 1 น ้าปาย แม่จริม น่าน บ้านน ้าปาย
2547 1055250290 สพป.น่าน เขต 1 แม่จริม แม่จริม น่าน บ้านตอง
2548 1055250295 สพป.น่าน เขต 1 หนองแดง แม่จริม น่าน ชุมชนบ้านนาคา
2549 1055250297 สพป.น่าน เขต 1 หมอเมือง แม่จริม น่าน บ้านห้วยบง
2550 1055250049 สพป.น่าน เขต 1 กลางเวียง เวียงสา น่าน ศรีเวียงสาวิทยาคาร
2551 1055250062 สพป.น่าน เขต 1 ข่ึง เวียงสา น่าน บ้านข่ึงงามมงคล
2552 1055250056 สพป.น่าน เขต 1 จอมจันทร์ เวียงสา น่าน จอมจันทร์วิทยาคาร
2553 1055250060 สพป.น่าน เขต 1 ตาลชุม เวียงสา น่าน บ้านครกค้า
2554 1055250069 สพป.น่าน เขต 1 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน ทุ่งศรีทอง
2555 1055250067 สพป.น่าน เขต 1 น ้าป้ัว เวียงสา น่าน ชุมชนบ้านน ้าป้ัว
2556 1055250097 สพป.น่าน เขต 1 น ้ามวบ เวียงสา น่าน บ้านน ้ามวบ
2557 1055250078 สพป.น่าน เขต 1 ปงสนุก เวียงสา น่าน บ้านปงสนุก
2558 1055250073 สพป.น่าน เขต 1 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน บ้านแม่ขะนิง
2559 1055250088 สพป.น่าน เขต 1 แม่สาคร เวียงสา น่าน บ้านท่ามงคล
2560 1055250061 สพป.น่าน เขต 1 ส้าน เวียงสา น่าน ชุมชนบ้านใหม่
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2561 1055250093 สพป.น่าน เขต 1 ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน หาดทรายทองวิทยาคาร
2562 1055250091 สพป.น่าน เขต 1 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน บ้านไหล่น่าน
2563 1055250350 สพป.น่าน เขต 1 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน บ้านดู่พงษ์
2564 1055250343 สพป.น่าน เขต 1 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน ป่าแลวหลวงวิทยา
2565 1055250354 สพป.น่าน เขต 1 พงษ์ สันติสุข น่าน บ้านศรีนาม่าน
2566 1055250393 สพป.น่าน เขต 2 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน บ้านด่าน
2567 1055250388 สพป.น่าน เขต 2 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน บ้านห้วยโก๋น
2568 1055250256 สพป.น่าน เขต 2 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน บ้านสบกอน
2569 1055250246 สพป.น่าน เขต 2 เปือ เชียงกลาง น่าน ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพท่ี 115
2570 1055250260 สพป.น่าน เขต 2 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน ไตรมิตรวิทยา
2571 1055250252 สพป.น่าน เขต 2 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน บ้านดอนแก้ว
2572 1055250267 สพป.น่าน เขต 2 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน พระพุทธบาทวิทยา
2573 1055250159 สพป.น่าน เขต 2 จอมพระ ท่าวังผา น่าน บ้านนาฝ่า
2574 1055250175 สพป.น่าน เขต 2 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน ตาลชุมมิตรภาพท่ี 186
2575 1055250147 สพป.น่าน เขต 2 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน บ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
2576 1055250153 สพป.น่าน เขต 2 ป่าคา ท่าวังผา น่าน ชุมชนไตรคามราษฎร์บ้ารุง
2577 1055250194 สพป.น่าน เขต 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน บ้านน ้าโมงปางสา
2578 1055250187 สพป.น่าน เขต 2 ผาทอง ท่าวังผา น่าน บ้านแหน
2579 1055250164 สพป.น่าน เขต 2 ยม ท่าวังผา น่าน บ้านเสี ยว
2580 1055250148 สพป.น่าน เขต 2 ริม ท่าวังผา น่าน บ้านท่าค ้า (ไตรราษฎร์บ้ารุง)
2581 1055250166 สพป.น่าน เขต 2 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน ชุมชนบ้านดอนตัน
2582 1055250183 สพป.น่าน เขต 2 แสนทอง ท่าวังผา น่าน แสนทองวิทยา
2583 1055250283 สพป.น่าน เขต 2 งอบ ทุ่งช้าง น่าน ไทยรัฐวิทยา98 (บ้านงอบ)
2584 1055250272 สพป.น่าน เขต 2 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน ชุมชนบ้านทุ่งช้าง
2585 1055250289 สพป.น่าน เขต 2 ปอน ทุ่งช้าง น่าน บ้านน ้าเลียง
2586 1055250274 สพป.น่าน เขต 2 และ ทุ่งช้าง น่าน ชุมชนบ้านเฟือยลุง
2587 1055250359 สพป.น่าน เขต 2 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน บ้านสว้า
2588 1055250366 สพป.น่าน เขต 2 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน บ้านผักเฮือก
2589 1055250360 สพป.น่าน เขต 2 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน บ้านบ่อหยวก
2590 1055250369 สพป.น่าน เขต 2 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน บ้านสบมาง
2591 1055250229 สพป.น่าน เขต 2 แงง ปัว น่าน บ้านทุ่งกวาง
2592 1055250226 สพป.น่าน เขต 2 เจดีย์ชัย ปัว น่าน บ้านปงสนุก
2593 1055250204 สพป.น่าน เขต 2 ไชยวัฒนา ปัว น่าน ศรีสระวงศ์
2594 1055250196 สพป.น่าน เขต 2 ปัว ปัว น่าน บ้านปรางค์
2595 1055250242 สพป.น่าน เขต 2 ป่ากลาง ปัว น่าน ป่ากลาง (มิตรภาพท่ี 166)
2596 1055250244 สพป.น่าน เขต 2 ภูคา ปัว น่าน ภูคาวิทยาคม
2597 1055250213 สพป.น่าน เขต 2 วรนคร ปัว น่าน วรนคร
2598 1055250220 สพป.น่าน เขต 2 ศิลาเพชร ปัว น่าน ชุมชนศิลาเพชร
2599 1055250241 สพป.น่าน เขต 2 ศิลาแลง ปัว น่าน ชุมชนศิลาแลง
2600 1055250218 สพป.น่าน เขต 2 สกาด ปัว น่าน สกาดพัฒนา
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2601 1055250215 สพป.น่าน เขต 2 สถาน ปัว น่าน บ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
2602 1055250233 สพป.น่าน เขต 2 อวน ปัว น่าน บ้านไร่
2603 1055250379 สพป.น่าน เขต 2 ชนแดน สองแคว น่าน บรรณโศภิษฐ์
2604 1055250373 สพป.น่าน เขต 2 นาไร่หลวง สองแคว น่าน บ้านสองแคว
2605 1055250384 สพป.น่าน เขต 2 ยอด สองแคว น่าน บ้านผาหลัก
2606 1055250271 สพป.น่าน เขต 2 เชียงคาน เชียงกลาง น่าน บ้านใหม่
2607 1038660071 สพป.บึงกาฬ ซาง เซกา บึงกาฬ ชุมชนบ้านซาง
2608 1038660060 สพป.บึงกาฬ เซกา เซกา บึงกาฬ อนุบาลเซกา
2609 1038660081 สพป.บึงกาฬ ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ ชุมชนบ้านหนองหิ ง
2610 1038660085 สพป.บึงกาฬ ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ บ้านท่าสะอาด
2611 1038660066 สพป.บึงกาฬ น ้าจั น เซกา บึงกาฬ บ้านค้าบอน
2612 1038660100 สพป.บึงกาฬ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ บ้านต้องโคกกะแซ
2613 1038660091 สพป.บึงกาฬ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
2614 1038660102 สพป.บึงกาฬ โสกก่าม เซกา บึงกาฬ บ้านโสกก่ามนาตาไก้
2615 1038660078 สพป.บึงกาฬ หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ หนองทุ่มวิทยา
2616 1038660115 สพป.บึงกาฬ ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ บ้านหนองโดดอนเสียด
2617 1038660108 สพป.บึงกาฬ โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
2618 1038660120 สพป.บึงกาฬ ถ ้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ สังวาลย์วิทย์ 1
2619 1038660143 สพป.บึงกาฬ บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ บ้านสามหนอง
2620 1038660126 สพป.บึงกาฬ ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ บ้านค้าไผ่
2621 1038660133 สพป.บึงกาฬ หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ บ้านห้วยลึก
2622 1038660131 สพป.บึงกาฬ เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ บ้านเหล่าทองหลาง
2623 1038660385 สพป.บึงกาฬ ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ บ้านดงบัง
2624 1038660388 สพป.บึงกาฬ ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
2625 1038660378 สพป.บึงกาฬ บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ บึงของหลงวิทยา
2626 1038660377 สพป.บึงกาฬ โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ อนุบาลสาสนสิทธ์ิอ้านวย
2627 1038660416 สพป.บึงกาฬ โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง)
2628 1038660409 สพป.บึงกาฬ บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ อนุบาลบุ่งคล้า
2629 1038660413 สพป.บึงกาฬ หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ บ้านหนองเด่ินทุ่ง
2630 1038660363 สพป.บึงกาฬ นากั ง ปากคาด บึงกาฬ บ้านนากั ง
2631 1038660359 สพป.บึงกาฬ นาดง ปากคาด บึงกาฬ บ้านนาดง
2632 1038660358 สพป.บึงกาฬ โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ บ้านโนนเสถียร
2633 1038660360 สพป.บึงกาฬ ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ บ้านห้วยไม้ซอด
2634 1038660368 สพป.บึงกาฬ สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ สมาคมส่ือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
2635 1038660374 สพป.บึงกาฬ หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
2636 1038660346 สพป.บึงกาฬ ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ บ้านดอนหญ้านาง
2637 1038660338 สพป.บึงกาฬ ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ บ้านใหม่ศรีชมภู
2638 1038660336 สพป.บึงกาฬ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ ชุมชนบ้านโคกอุดม
2639 1038660340 สพป.บึงกาฬ วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ บ้านวังยาว
2640 1038660344 สพป.บึงกาฬ ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ บ้านหนองผักแว่น
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2641 1038660348 สพป.บึงกาฬ ศรีส้าราญ พรเจริญ บึงกาฬ บ้านโคกหนองลาด
2642 1038660351 สพป.บึงกาฬ หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ บ้านหนองหัวช้าง
2643 1038660213 สพป.บึงกาฬ ค้านาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ เลิดสิน
2644 1038660220 สพป.บึงกาฬ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บ้านโคกก่องมิตรภาพท่ี 86
2645 1038660192 สพป.บึงกาฬ ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บ้านห้วยเซือมเหนือ
2646 1038660225 สพป.บึงกาฬ ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ประสานมิตรวิทยา
2647 1038660212 สพป.บึงกาฬ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บ้านนาสวรรค์
2648 1038660208 สพป.บึงกาฬ โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
2649 1038660189 สพป.บึงกาฬ โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บ้านโนนสว่าง
2650 1038660183 สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บ้านบึงกาฬ
2651 1038660190 สพป.บึงกาฬ โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บ้านโป่งเปือย
2652 1038660188 สพป.บึงกาฬ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บ้านเหล่าถาวร
2653 1038660203 สพป.บึงกาฬ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บ้านนาเจริญ
2654 1038660200 สพป.บึงกาฬ หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บ้านโคกสะอาด
2655 1038660397 สพป.บึงกาฬ ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ บ้านโคกส้าราญพรสวรรค์
2656 1038660402 สพป.บึงกาฬ นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ บ้านนาสะแบง
2657 1038660396 สพป.บึงกาฬ นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ บ้านนาสิงห์
2658 1038660403 สพป.บึงกาฬ นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ บ้านนาแสง
2659 1038660395 สพป.บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ อนุบาลศรีวิไล
2660 1031260745 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โคกสนวน ช้านิ บุรีรัมย์ บ้านโคกสนวน
2661 1031260755 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ช่อผกา ช้านิ บุรีรัมย์ บ้านหัวสะพาน
2662 1031260747 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ช้านิ ช้านิ บุรีรัมย์ อนุบาลช้านิ
2663 1031260741 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เมืองยาง ช้านิ บุรีรัมย์ บ้านประคอง
2664 1031260752 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ละลวด ช้านิ บุรีรัมย์ บ้านหนองพะอง
2665 1031260746 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หนองปล่อง ช้านิ บุรีรัมย์ บ้านดอนหวาย
2666 1031260794 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
2667 1031260789 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ อนุบาลบ้านด่าน
2668 1031260799 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ วัดบ้านปราสาท
2669 1031260801 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ วัดบ้านปลัดปุ๊ก
2670 1031260070 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บ้านโพธ์ิดอนหวาย
2671 1031260035 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บ้านหนองปรือ
2672 1031260011 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สามัคคีมีชัยวิทยา
2673 1031260028 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วัดบ้านถลุงเหล็ก
2674 1031260007 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ อนุบาลบุรีรัมย์
2675 1031260046 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วัดบ้านสวายสอ
2676 1031260069 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
2677 1031260039 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วัดโพธ์ิทอง
2678 1031260022 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พระครูวิทยา
2679 1031260092 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วัดบ้านเมืองดู่
2680 1031260080 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ วัดสว่างบูรพา
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2681 1031260057 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บ้านหนองปรือน้อย
2682 1031260089 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บ้านตลาดชัย
2683 1031260064 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สะแกซ้า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บ้านตลาดควาย
2684 1031260082 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สะแกโพรงอนุสรณ์
2685 1031260067 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
2686 1031260020 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บ้านส้าโรงโนนเค็ง
2687 1031260050 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บ้านหลักเขต
2688 1031260001 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เสนศิริอนุสรณ์
2689 1031260471 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โคกกลาง ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
2690 1031260509 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โคกล่าม ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านลุงม่วง
2691 1031260515 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โคกสะอาด ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านว่านเข่ือนค้อวิทยา
2692 1031260462 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตลาดโพธ์ิ ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านตลาดโพธ์ิ "ศรีตลาดโพธ์ิ"
2693 1031260495 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ทะเมนชัย ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านหนองม่วง
2694 1031260473 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านยาง ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านยาง คุรุราษฎร์รังสรรค์
2695 1031260516 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บุโพธ์ิ ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านนาศรีนวล
2696 1031260525 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ผไทรินทร์ ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ รวมมิตรวิทยา
2697 1031260502 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เมืองแฝก ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านตูบช้าง
2698 1031260452 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ล้าปลายมาศ ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ อนุบาลล้าปลายมาศ
2699 1031260480 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แสลงพัน ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านส่ีเหล่ียมน้อย
2700 1031260489 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หนองกะทิง ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ ไตรคามสามัคคีวิทยา
2701 1031260454 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หนองคู ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านหนองมันปลา
2702 1031260472 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หนองโดน ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านหนองโดนประสาทวิทย์
2703 1031260479 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หนองบัวโคก ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ บ้านห้วยศาลา
2704 1031260457 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 หินโคน ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ วัดบ้านหินโคน
2705 1031260096 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ อนุบาลกระสัง
2706 1031260130 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ บ้านดอนยาว
2707 1031260119 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ วัดบ้านชุมแสง
2708 1031260149 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ วัดปทุมคงคา
2709 1031260129 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ บ้านสวายสอ
2710 1031260136 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ล้าดวน กระสัง บุรีรัมย์ วัดบ้านหนองพลวง
2711 1031260134 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ บ้านโคกสูง
2712 1031260112 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สองชั น กระสัง บุรีรัมย์ วัดบ้านจอม
2713 1031260162 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ บ้านจะเนียงสามัคคี
2714 1031260103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)
2715 1031260142 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ห้วยส้าราญ กระสัง บุรีรัมย์ บ้านห้วยส้าราญ
2716 1031260300 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บ้านหว้า
2717 1031260307 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ นิคมสร้างตนเอง 5
2718 1031260298 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านโนนเจริญ
2719 1031260273 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บ้านโคกยาง
2720 1031260291 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บ้านตัวอย่าง
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2721 1031260282 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ นิคมสร้างตนเอง 1
2722 1031260312 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ นิคมพัฒนาสายโท 11
2723 1031260288 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บ้านหนองไม้งาม 2
2724 1031260295 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บ้านละหานทรายใหม่
2725 1031260331 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านโคกกลอย
2726 1031260377 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านหนองตะขบ
2727 1031260347 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านหนองอาแมะ
2728 1031260350 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านโคกกลาง
2729 1031260357 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านโคกย่าง
2730 1031260364 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านจรเข้มาก
2731 1031260390 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ วัดบ้านตะโกตาพิ
2732 1031260375 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
2733 1031260318 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ อนุบาลประโคนชัย (อ้านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

2734 1031260359 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ วัดบ้านปะทัดบุ
2735 1031260328 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านห้วยปอ
2736 1031260345 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านไพศาลสามัคคี
2737 1031260338 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ละเวี ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านละเวี ย (แปลงคุรุราษฎร์บ้ารุง)
2738 1031260373 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านส่ีเหล่ียม
2739 1031260370 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านแสลงโทน
2740 1031260386 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ บ้านห้วยเสลา
2741 1031260691 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โคกขมิ น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ วัดบ้านแสลงคง
2742 1031260696 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ วัดบ้านจันดุม (คุรุธ้ารงราษฎร์อนุสรณ์)
2743 1031260708 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ บ้านปะทัดบุวิทยา
2744 1031260705 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ วัดพลับพลา
2745 1031260709 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ส้าโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์ วัดส้าโรง
2746 1031260725 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ บ้านกระสังสามัคคี
2747 1031260728 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ วัดบ้านตาเสา
2748 1031260717 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ บ้านตะโกบ้ารุง
2749 1031260727 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เมืองโพธ์ิ ห้วยราช บุรีรัมย์ วัดบ้านเมืองโพธ์ิ
2750 1031260721 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ วัดบ้านสนวน
2751 1031260724 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ วัดบ้านใหม่
2752 1031260714 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ อนุบาลห้วยราช
2753 1031260719 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์ บ้านเพชรประชาสามัคคี
2754 1031260812 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
2755 1031260806 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ วัดอัมภาราม (เท่ิงอนุสรณ์)
2756 1031260819 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
2757 1031260821 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
2758 1031260807 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บ้านตะโก วันครู 2501
2759 1031260243 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ วัดก้านเหลือง
2760 1031260254 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ บ้านโคกมะค่า
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2761 1031260221 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ บ้านถนนหัก
2762 1031260250 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ บ้านโคกยางหนองตาสี
2763 1031260251 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง (บุญคุรุราษฎร์บ้ารุง)
2764 1031260220 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
2765 1031260248 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ บ้านหนองกง
2766 1031260258 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ล้าไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
2767 1031260228 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
2768 1031260242 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

2769 1031260267 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
2770 1031260260 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ บ้านหนองทองล่ิม
2771 1031260238 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
2772 1031260234 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์ บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
2773 1031260263 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
2774 1031260777 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อนุบาลโนนดินแดง
2775 1031260783 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ล้านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บ้านล้านางรอง
2776 1031260779 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
2777 1031260732 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ วราวัฒนา
2778 1031260735 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บ้านดงบังซับสมบูรณ์
2779 1031260736 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บ้านทุ่งจังหัน
2780 1031260730 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ อนุบาลโนนสุวรรณ
2781 1031260635 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 โคกมะม่วง ปะค้า บุรีรัมย์ บ้านเทพพัฒนา
2782 1031260632 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ไทยเจริญ ปะค้า บุรีรัมย์ บ้านโคกลอย
2783 1031260622 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ปะค้า ปะค้า บุรีรัมย์ อนุบาลปะค้า
2784 1031260633 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หนองบัว ปะค้า บุรีรัมย์ บ้านหนองน ้าขุ่น
2785 1031260624 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หูท้านบ ปะค้า บุรีรัมย์ บ้านหูท้านบ
2786 1031260431 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านโคกว่าน
2787 1031260420 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ บ้านโคกตาพรม
2788 1031260428 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บ้ารุงวิทยา)
2789 1031260434 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ส้าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
2790 1031260437 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หนองตระครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ บ้านตากอง
2791 1031260442 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บ้านปากช่อง
2792 1031260616 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 โคกสว่าง หนองก่ี บุรีรัมย์ บ้านโคกลอย
2793 1031260620 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 โคกสูง หนองก่ี บุรีรัมย์ บ้านโคกสูงคูขาด
2794 1031260589 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านดอนอะราง
2795 1031260609 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ท่าโพธ์ิชัย หนองก่ี บุรีรัมย์ บ้านลุงขี หนู
2796 1031260587 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองก่ี บุรีรัมย์ อนุบาลหนองก่ี
2797 1031260594 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ บ้านสระขุด
2798 1031260593 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 บุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย์ บ้านบุกระสัง
2799 1031260604 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์ บ้านสระขาม
2800 1031260600 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เย้ยปราสาท หนองก่ี บุรีรัมย์ บ้านขามน้อย
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2801 1031260588 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย์ บ้านหนองก่ีประชาสามัคคี
2802 1031260678 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ บ้านขามเสม็ดบ้ารุง
2803 1031260682 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ บ้านหนองย่างหมู
2804 1031260660 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ อนุบาลหนองหงส์
2805 1031260675 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ บ้านหนองโคลน
2806 1031260668 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ วัดโนนศรีคูณ
2807 1031260662 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ บ้านโนนสูงน้อย
2808 1031260684 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ ชุมชนวัดโคกกลาง
2809 1031260168 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ อนุบาลคูเมือง
2810 1031260173 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ บ้านโนนเจริญ
2811 1031260190 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ วัดบ้านเบาน้อย
2812 1031260187 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ วัดบ้านปะเคียบ
2813 1031260202 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พรส้าราญ คูเมือง บุรีรัมย์ บ้านหนองขวาง
2814 1031260169 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ บ้านดงเค็ง
2815 1031260179 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ โนนมาลัยหัวฝาย
2816 1031260825 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ อนุบาลแคนดง
2817 1031260835 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ บ้านดงพลอง
2818 1031260828 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ บ้านสระบัว
2819 1031260844 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ บ้านหัวฝาย
2820 1031260656 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดอนกอก นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ วัดฤๅษีสถิต
2821 1031260646 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ วัดท่าเรียบ
2822 1031260653 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านคู นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ อมรสิริสามัคคี
2823 1031260647 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านดู่ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านนาแพง
2824 1031260641 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ศรีสว่าง นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)
2825 1031260764 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ วัดสมณาวาส
2826 1031260759 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ วัดสุคันธารมย์
2827 1031260771 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ วัดสระจันทร์
2828 1031260769 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ บ้านกม.ศูนย์
2829 1031260417 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ วัดโพธ์ิ
2830 1031260402 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์ วัดสุวรรณาราม
2831 1031260407 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ วัดเทพรังสรรค์
2832 1031260400 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ วัดสระบัว
2833 1031260397 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ วัดท่าเย่ียม
2834 1031260405 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ วัดวงษ์วารี
2835 1031260416 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ บ้านดอน
2836 1031260568 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กระสัง สตึก บุรีรัมย์ บ้านกระสัง
2837 1031260582 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ บ้านชุมแสง
2838 1031260552 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านดอนมนต์
2839 1031260570 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์ บ้านท่าม่วง
2840 1031260566 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ บ้านทุ่งวัง
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2841 1031260527 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นิคม สตึก บุรีรัมย์ อนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
2842 1031260556 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ บ้านเมืองแก
2843 1031260544 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ บ้านร่อนทอง
2844 1031260526 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สตึก สตึก บุรีรัมย์ บ้านสตึก
2845 1031260558 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สนามชัย สตึก บุรีรัมย์ บ้านปลัดมุม
2846 1031260537 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สะแก สตึก บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านสะแก
2847 1031260577 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ บ้านหนองใหญ่
2848 1031260776 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ บ้านกอกดอนพยอม
2849 1013270060 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี วัดอู่ข้าว
2850 1013270048 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี คลองสอง
2851 1013270050 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี สามัคคีราษฎร์บ้ารุง
2852 1013270038 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี บึงเขาย้อน
2853 1013270056 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี วัดผลาหาร
2854 1013270034 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
2855 1013270042 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี บางชวดอนุสรณ์
2856 1013270024 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดบางกุฎีทอง
2857 1013270002 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี อนุบาลวัดบางนางบุญ
2858 1013270003 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดบางคูวัด
2859 1013270014 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดไพร่ฟ้า
2860 1013270018 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดหงส์ปทุมาวาส
2861 1013270010 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดเวฬุวัน
2862 1013270013 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดเปรมประชากร
2863 1013270015 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดราษฎร์ศรัทธาท้า (ปทุมธรรมโชติ)
2864 1013270011 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดโพธ์ิเล่ือน
2865 1013270008 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร)
2866 1013270006 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดเทียนถวาย
2867 1013270012 สพป.ปทุมธานี เขต 1 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ชุมชนวัดเสด็จ
2868 1013270022 สพป.ปทุมธานี เขต 1 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี วัดนาวง
2869 1013270077 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี คลองพระอุดม
2870 1013270093 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี วัดบ่อทอง
2871 1013270091 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี คลองบางโพธ์ิ
2872 1013270087 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี วัดล้ามหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์)
2873 1013270073 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
2874 1013270086 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี วัดสุทธาวาส
2875 1013270080 สพป.ปทุมธานี เขต 1 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ชุมชนวัดหน้าไม้
2876 1013270143 สพป.ปทุมธานี เขต 1 กระแชง สามโคก ปทุมธานี วัดบางนา (เส็งเลิศประชานุกูล)
2877 1013270133 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี วัดสามัคคิยาราม
2878 1013270127 สพป.ปทุมธานี เขต 1 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี ศาลาพัน
2879 1013270150 สพป.ปทุมธานี เขต 1 เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี วัดบัวหลวง
2880 1013270131 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี วัดท้ายเกาะ
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2881 1013270132 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี วัดเชิงท่า
2882 1013270137 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางเตย สามโคก ปทุมธานี วัดบางเตยนอก (ตารมภาคอุทิศ)
2883 1013270141 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บางโพธ์ิเหนือ สามโคก ปทุมธานี สุเหร่าใหม่เจริญ
2884 1013270129 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บ้านงิ ว สามโคก ปทุมธานี วัดสองพ่ีน้อง
2885 1013270148 สพป.ปทุมธานี เขต 1 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี คลองบ้านพร้าว
2886 1013270145 สพป.ปทุมธานี เขต 1 สามโคก สามโคก ปทุมธานี วัดสะแก
2887 1013270061 สพป.ปทุมธานี เขต 2 บึงน ้ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
2888 1013270067 สพป.ปทุมธานี เขต 2 บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี วัดมูลจินดาราม
2889 1013270064 สพป.ปทุมธานี เขต 2 บึงสน่ัน ธัญบุรี ปทุมธานี วัดขุมแก้ว
2890 1013270069 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี วัดแสงสรรค์
2891 1013270066 สพป.ปทุมธานี เขต 2 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี ธัญญสิทธิศิลป์
2892 1013270063 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ล้าผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี วัดอัยยิการาม
2893 1013270096 สพป.ปทุมธานี เขต 2 คูคต ล้าลูกกา ปทุมธานี วัดโพสพผลเจริญ
2894 1013270124 สพป.ปทุมธานี เขต 2 บึงคอไห ล้าลูกกา ปทุมธานี รวมราษฎร์สามัคคี
2895 1013270104 สพป.ปทุมธานี เขต 2 บึงค้าพร้อย ล้าลูกกา ปทุมธานี วัดเกตุประภา
2896 1013270113 สพป.ปทุมธานี เขต 2 บึงทองหลาง ล้าลูกกา ปทุมธานี วัดสุวรรณ
2897 1013270121 สพป.ปทุมธานี เขต 2 พืชอุดม ล้าลูกกา ปทุมธานี วัดพืชอุดม
2898 1013270098 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลาดสวาย ล้าลูกกา ปทุมธานี วัดคลองชัน
2899 1013270119 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ล้าไทร ล้าลูกกา ปทุมธานี วัดมงคลรัตน์
2900 1013270109 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ล้าลูกกา ล้าลูกกา ปทุมธานี เจริญดีวิทยา
2901 1013270162 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี วัดจตุพิธวราวาส
2902 1013270168 สพป.ปทุมธานี เขต 2 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี วัดจุฬาจินดาราม
2903 1013270170 สพป.ปทุมธานี เขต 2 บึงช้าอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี วัดศรีคัคณางค์
2904 1013270175 สพป.ปทุมธานี เขต 2 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี นิกรราษฎร์บ้ารุงวิทย์
2905 1013270166 สพป.ปทุมธานี เขต 2 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี ชุมชนบึงบา
2906 1013270152 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี วัดปทุมนายก
2907 1013270159 สพป.ปทุมธานี เขต 2 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี ชุมชนประชานิกรอ้านวยเวทย์
2908 1077280085 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ บ้านมะเด่ือทอง
2909 1077280078 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาลทับสะแก
2910 1077280081 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมเลขานุการสตรี 2
2911 1077280074 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ บ้านไร่ใน
2912 1077280072 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ บ้านห้วยยางมิตรภาพท่ี 35
2913 1077280091 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ บ้านอ่างทอง
2914 1077280126 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก้าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาลบางสะพาน
2915 1077280108 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมเลขานุการสตรี 1
2916 1077280131 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บ้านทองมงคล
2917 1077280103 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ วัดดอนยาง
2918 1077280121 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหินกอง
2919 1077280124 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แม่ร้าพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน
2920 1077280134 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ธนาคารออมสิน
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2921 1077280197 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาลบางสะพานน้อย
2922 1077280196 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ บ้านไชยราช
2923 1077280194 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ บ้านทุ่งสีเสียด
2924 1077280186 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ บ้านบางสะพานน้อย
2925 1077280191 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ บ้านทุ่งกะโตน
2926 1077280024 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองกก
2927 1077280034 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บ้านคลองวาฬ
2928 1077280005 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บ้านคอกช้าง
2929 1077280028 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
2930 1077280039 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บ้านห้วยน ้าพุ
2931 1077280020 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ หาดสนุกราษฏร์บ้ารุง
2932 1077280056 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
2933 1077280061 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บ้านปากเหมือง
2934 1077280063 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บ้านเขาแดง
2935 1077280065 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วัดดอนยายหนู
2936 1077280044 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บ้านดอนกลาง
2937 1077280052 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหาดขาม
2938 1077280145 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บ้านต้าหรุ (วิงประชาสงเคราะห์)
2939 1077280138 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)
2940 1077280157 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปากน ้าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บ้านปรือน้อย
2941 1077280140 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองหอย
2942 1077280147 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองยิงหมี
2943 1077280224 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
2944 1077280238 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ บ้านนาวัลเปรียง
2945 1077280226 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บ้ารุง)
2946 1077280218 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองคาง
2947 1077280210 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ บ้านพุน้อย
2948 1077280165 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บ้านทับใต้
2949 1077280181 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บ้านห้วยไคร้
2950 1077280174 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โรตาร่ีกรุงเทพ
2951 1077280259 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ นเรศวรห้วยผึ ง
2952 1077280167 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บ้านหนองตะเภา
2953 1025290186 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง ปราจีนบุรี วัดกระทุ่มแพ้ว
2954 1025290173 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี วัดบางกระเบา
2955 1025290185 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี บ้านบางขาม
2956 1025290193 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี วัดบางเตย
2957 1025290188 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ชุมชนวัดบางแตน
2958 1025290179 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี บ้านหนองงูเหลือม
2959 1025290190 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี วัดอินทาราม
2960 1025290168 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี อนุบาลวัดบ้านสร้าง
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2961 1025290201 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี บ้านด่าน
2962 1025290221 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ค้าโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี วัดหนองคุ้ม
2963 1025290213 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี วัดบ้านโนน
2964 1025290199 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี วัดเกาะมะไฟ
2965 1025290228 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี บ้านโคกสว่าง
2966 1025290195 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี อนุบาลประจันตคาม
2967 1025290204 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี ชุมชนวัดบ้านโง้ง
2968 1025290231 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี วัดโคกเข่ือน
2969 1025290217 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี วัดประสาทรังสฤษฎ์ิ
2970 1025290035 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี วัดท้าวอู่ทอง
2971 1025290006 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดงขี เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ชุมชนวัดหนองจวง
2972 1025290021 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี วัดล้าดวน
2973 1025290020 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี วัดหาดสะแก
2974 1025290030 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บ้านเนินหอม
2975 1025290029 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี วัดประสาธน์รังสรรค์
2976 1025290014 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี วัดหัวกรด
2977 1025290007 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี อนุบาลเมืองปราจีนบุรี
2978 1025290040 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บ้านแหลมหิน
2979 1025290250 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บ้านประพาส
2980 1025290232 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บ้านดงกระทงยาม
2981 1025290233 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บ้านท่าตูม
2982 1025290236 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี วัดอรัญไพรศรี
2983 1025290234 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี อนุบาลศรีมหาโพธิ
2984 1025290235 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี วัดสัมพันธ์
2985 1025290257 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี วัดระเบาะไผ่
2986 1025290242 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)
2987 1025290139 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี บ้านโป่งตะเคียน
2988 1025290129 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี อนุบาลศรีมโหสถ
2989 1025290132 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี วัดไผ่งาม
2990 1025290131 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คู้ล้าพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี วัดคู้ล้าพัน
2991 1025290238 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี วัดบุพพาราม
2992 1025290183 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)
2993 1025290239 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี วัดลิรัญดอน
2994 1025290118 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วัดสระดู่ (บู่บ้ารุงวิทย์)
2995 1025290049 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บ้านเขาไม้แก้ว
2996 1025290077 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บ้านโนนสะอาด
2997 1025290117 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วัดศรีสวัสด์ิ
2998 1025290096 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บ่อทองวิทยา
2999 1025290086 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บ้านบุเสี ยว
3000 1025290091 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บรรหารวิทยา
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3001 1025290071 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ย่ายรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บ้านตรอกปลาไหล
3002 1025290058 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
3003 1025290097 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วัดใหม่พรหมสุวรรณ
3004 1025290123 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วัดจันทรังษีถาวร
3005 1025290104 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บ้านวังกวาง
3006 1025290068 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วัดโคกอุดม
3007 1025290057 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บ้านวังบัวทอง
3008 1025290162 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี บ้านแก่งดินสอ
3009 1025290157 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ทุ่งโพธ์ิ นาดี ปราจีนบุรี ชุมชุนบ้านทุ่งโพธ์ิ
3010 1025290146 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นาดี นาดี ปราจีนบุรี บ้านโนนแสนสุข
3011 1025290151 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี บ้านบุพราหมณ์
3012 1025290149 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สพานหิน นาดี ปราจีนบุรี บ้านหนองสองห้อง
3013 1025290141 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ส้าพันตา นาดี ปราจีนบุรี วัดสารวนาราม
3014 1094300085 สพป.ปัตตานี เขต 1 ดอน ปะนาเระ ปัตตานี บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
3015 1094300078 สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี บ้านท่าข้าม
3016 1094300088 สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าน ้า ปะนาเระ ปัตตานี บ้านท่าน ้า
3017 1094300074 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี บ้านบางมะรวด
3018 1094300080 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี บ้านนอก
3019 1094300095 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านน ้าบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี บ้านน ้าบ่อ
3020 1094300071 สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
3021 1094300094 สพป.ปัตตานี เขต 1 พ่อม่ิง ปะนาเระ ปัตตานี บ้านพ่อม่ิง
3022 1094300006 สพป.ปัตตานี เขต 1 กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี ชุมชนบ้านกะมิยอ
3023 1094300003 สพป.ปัตตานี เขต 1 คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี บ้านคลองมานิง
3024 1094300013 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี ชุมชนบ้านตะลุโบะ
3025 1094300002 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี บ้านตันหยงลุโละ
3026 1094300008 สพป.ปัตตานี เขต 1 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี เมืองปัตตานี
3027 1094300007 สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี บ้านปาเระ
3028 1094300024 สพป.ปัตตานี เขต 1 บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี ชุมชนบ้านสะนิง
3029 1094300014 สพป.ปัตตานี เขต 1 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี บ้านปะกาฮะรัง
3030 1094300021 สพป.ปัตตานี เขต 1 ปูยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี ชุมชนบ้านปูยุด
3031 1094300016 สพป.ปัตตานี เขต 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี อนุบาลปัตตานี
3032 1094300020 สพป.ปัตตานี เขต 1 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี บ้านสะบารัง
3033 1094300180 สพป.ปัตตานี เขต 1 จะรัง ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านมะปริง
3034 1094300179 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตอหลัง ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านดูซงปาแย
3035 1094300190 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละ ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านตะโละ
3036 1094300166 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี ชุมชนบ้านปาตา
3037 1094300178 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตันหยงดาลอ ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านตือระ
3038 1094300197 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาแกะ ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านฝาง
3039 1094300187 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตาลีอายร์ ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านใหม่
3040 1094300194 สพป.ปัตตานี เขต 1 บางปู ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านบางปู
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3041 1094300173 สพป.ปัตตานี เขต 1 บาโลย ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านจาแบปะมิตรภาพท่ี 197
3042 1094300200 สพป.ปัตตานี เขต 1 ปิยามุมัง ยะหร่ิง ปัตตานี ชุมชนวัดปิยาราม
3043 1094300193 สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุลากง ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านปุลากง
3044 1094300202 สพป.ปัตตานี เขต 1 มะนังยง ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านตันหยง
3045 1094300205 สพป.ปัตตานี เขต 1 ยามู ยะหร่ิง ปัตตานี ยะหร่ิง
3046 1094300192 สพป.ปัตตานี เขต 1 ราตาปันยัง ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านยามูเฉลิม
3047 1094300186 สพป.ปัตตานี เขต 1 สาบัน ยะหร่ิง ปัตตานี ชุมชนบ้านสาบัน
3048 1094300183 สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองแรต ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านหนองแรต
3049 1094300172 สพป.ปัตตานี เขต 1 แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี บ้านบูดี
3050 1094300279 สพป.ปัตตานี เขต 1 เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี บ้านเกาะเปาะ
3051 1094300242 สพป.ปัตตานี เขต 1 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี บ้านโคกโตนด
3052 1094300277 สพป.ปัตตานี เขต 1 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี บ้านดอนรัก
3053 1094300243 สพป.ปัตตานี เขต 1 ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี บ้านเปียะ
3054 1094300272 สพป.ปัตตานี เขต 1 ตุยง หนองจิก ปัตตานี วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
3055 1094300249 สพป.ปัตตานี เขต 1 ท่าก้าช้า หนองจิก ปัตตานี บ้านบางราพา
3056 1094300259 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี วัดสุวรรณากร
3057 1094300263 สพป.ปัตตานี เขต 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
3058 1094300276 สพป.ปัตตานี เขต 1 บางตาวา หนองจิก ปัตตานี วัดสถิตย์ชลธาร
3059 1094300265 สพป.ปัตตานี เขต 1 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี พัฒนศึกษา
3060 1094300268 สพป.ปัตตานี เขต 1 ยาบี หนองจิก ปัตตานี บ้านยาบี
3061 1094300281 สพป.ปัตตานี เขต 1 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี บ้านมะพร้าวต้นเดียว
3062 1094300091 สพป.ปัตตานี เขต 1 ควน ปะนาเระ ปัตตานี วัดควน
3063 1094300092 สพป.ปัตตานี เขต 1 คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี วัดมหิงษาราม
3064 1094300054 สพป.ปัตตานี เขต 2 ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตานี วัดภมรคติวัน
3065 1094300029 สพป.ปัตตานี เขต 2 โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี บ้านโคกโพธ์ิ
3066 1094300068 สพป.ปัตตานี เขต 2 ช้างให้ตก โคกโพธ์ิ ปัตตานี วัดบันลือคชาวาส
3067 1094300067 สพป.ปัตตานี เขต 2 ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปัตตานี บ้านควนลังงา
3068 1094300063 สพป.ปัตตานี เขต 2 ท่าเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตานี บ้านท่าเรือ
3069 1094300052 สพป.ปัตตานี เขต 2 ทุ่งพลา โคกโพธ์ิ ปัตตานี สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
3070 1094300039 สพป.ปัตตานี เขต 2 นาเกตุ โคกโพธ์ิ ปัตตานี บ้านคลองช้าง
3071 1094300055 สพป.ปัตตานี เขต 2 นาประดู่ โคกโพธ์ิ ปัตตานี วัดนาประดู่
3072 1094300061 สพป.ปัตตานี เขต 2 บางโกระ โคกโพธ์ิ ปัตตานี วัดสุนทรวารี
3073 1094300046 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปากล่อ โคกโพธ์ิ ปัตตานี บ้านคลองหิน
3074 1094300034 สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าบอน โคกโพธ์ิ ปัตตานี บ้านนาค้อกลาง
3075 1094300037 สพป.ปัตตานี เขต 2 มะกรูด โคกโพธ์ิ ปัตตานี วัดมะกรูด
3076 1094300125 สพป.ปัตตานี เขต 2 กระเสาะ มายอ ปัตตานี บ้านกระเสาะ
3077 1094300113 สพป.ปัตตานี เขต 2 กระหวะ มายอ ปัตตานี บ้านกระหวะ
3078 1094300124 สพป.ปัตตานี เขต 2 เกาะจัน มายอ ปัตตานี บ้านเกาะจัน
3079 1094300115 สพป.ปัตตานี เขต 2 ตรัง มายอ ปัตตานี บ้านตรัง
3080 1094300105 สพป.ปัตตานี เขต 2 ถนน มายอ ปัตตานี บ้านถนน
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3081 1094300117 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปะโด มายอ ปัตตานี บ้านมะหุด
3082 1094300120 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปานัน มายอ ปัตตานี บ้านบาโง
3083 1094300099 สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ มายอ ปัตตานี มายอ (สถิตย์ภูผา)
3084 1094300108 สพป.ปัตตานี เขต 2 ลางา มายอ ปัตตานี บ้านปาลัส
3085 1094300102 สพป.ปัตตานี เขต 2 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี บ้านน ้าใส
3086 1094300111 สพป.ปัตตานี เขต 2 สะก้า มายอ ปัตตานี บ้านสะก้า
3087 1094300122 สพป.ปัตตานี เขต 2 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี บ้านกูวิง
3088 1094300128 สพป.ปัตตานี เขต 2 สาคอบน มายอ ปัตตานี บ้านบาตะกูโบ
3089 1094300322 สพป.ปัตตานี เขต 2 ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี บ้านวังกว้าง
3090 1094300324 สพป.ปัตตานี เขต 2 ม่วงเตี ย แม่ลาน ปัตตานี บ้านม่วงเตี ย
3091 1094300328 สพป.ปัตตานี เขต 2 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี วัดบุพนิมิต
3092 1094300142 สพป.ปัตตานี เขต 2 กระโด ยะรัง ปัตตานี ตลาดปรีกี
3093 1094300163 สพป.ปัตตานี เขต 2 กอล้า ยะรัง ปัตตานี บ้านละหารยามู
3094 1094300160 สพป.ปัตตานี เขต 2 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี ชุมชนบ้านต้นสน
3095 1094300137 สพป.ปัตตานี เขต 2 คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี บ้านกาแลสะนอ
3096 1094300154 สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจัน ยะรัง ปัตตานี บ้านประจัน
3097 1094300135 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี ตลาดนัดบาซาเอ
3098 1094300139 สพป.ปัตตานี เขต 2 เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
3099 1094300130 สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี อนุบาลยะรัง
3100 1094300131 สพป.ปัตตานี เขต 2 ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี บ้านระแว้ง
3101 1094300132 สพป.ปัตตานี เขต 2 วัด ยะรัง ปัตตานี ต้นพิกุล
3102 1094300143 สพป.ปัตตานี เขต 2 สะดาวา ยะรัง ปัตตานี บ้านศาลาสอง
3103 1094300156 สพป.ปัตตานี เขต 2 สะนอ ยะรัง ปัตตานี ชุมชนบ้านสะนอ
3104 1094300306 สพป.ปัตตานี เขต 3 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี บ้านกะรุบี
3105 1094300309 สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี บ้านตะโละดารามัน
3106 1094300316 สพป.ปัตตานี เขต 3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี บ้านโลทู
3107 1094300302 สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี บ้านแลแวะ
3108 1094300304 สพป.ปัตตานี เขต 3 น ้าด้า ทุ่งยางแดง ปัตตานี บ้านน ้าด้า
3109 1094300296 สพป.ปัตตานี เขต 3 ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี บ้านมะนังยง
3110 1094300301 สพป.ปัตตานี เขต 3 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี บ้านตือเบาะ
3111 1094300284 สพป.ปัตตานี เขต 3 ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี บ้านป่าไหม้
3112 1094300289 สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี บ้านตะโละไกรทอง
3113 1094300283 สพป.ปัตตานี เขต 3 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี บ้านปลักแตน
3114 1094300292 สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี บ้านกระจูด
3115 1094300214 สพป.ปัตตานี เขต 3 กะดุนง สายบุรี ปัตตานี บ้านโตะบาลา
3116 1094300206 สพป.ปัตตานี เขต 3 ตะบิ ง สายบุรี ปัตตานี บ้านเจาะกือแย
3117 1094300217 สพป.ปัตตานี เขต 3 เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี บ้านสือดัง
3118 1094300222 สพป.ปัตตานี เขต 3 ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)
3119 1094300231 สพป.ปัตตานี เขต 3 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี บ้านป่าทุ่ง
3120 1094300224 สพป.ปัตตานี เขต 3 บือเระ สายบุรี ปัตตานี บ้านบือเระ
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3121 1094300226 สพป.ปัตตานี เขต 3 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี บ้านบน
3122 1094300218 สพป.ปัตตานี เขต 3 แป้น สายบุรี ปัตตานี บ้านจะเฆ่
3123 1094300233 สพป.ปัตตานี เขต 3 มะนังดาล้า สายบุรี ปัตตานี บ้านป่าม่วง
3124 1094300236 สพป.ปัตตานี เขต 3 ละหาร สายบุรี ปัตตานี ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพท่ี 113
3125 1014310038 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ้าปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา วัดบัวงาม
3126 1014310057 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา วัดสฎางค์
3127 1014310037 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา วัดหัวหิน
3128 1014310049 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ชุมชนวัดบ้านร่อม
3129 1014310041 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา วัดแค
3130 1014310051 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โพธ์ิเอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา วัดสามเรือน
3131 1014310054 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา วัดวังแดงเหนือ แจ่มวิทยาคาร
3132 1014310056 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา วัดนางคุ่ม
3133 1014310045 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา บ่อแร่
3134 1014310071 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
3135 1014310059 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดมเหยงค์
3136 1014310066 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
3137 1014310074 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดราษฎร์บ้าเพ็ญ (กร่ิง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์ )
3138 1014310064 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดลาย (ทวีปัญญา)
3139 1014310069 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางระก้า นครหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
3140 1014310068 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
3141 1014310070 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปากจ่ัน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บ้ารุง)
3142 1014310061 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)
3143 1014310063 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดปรีดาราม
3144 1014310076 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบ้ารุงประชาวิทยา)
3145 1014310175 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดจอมเกษ
3146 1014310162 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
3147 1014310173 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดเทพอุปการาม (อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)
3148 1014310155 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
3149 1014310166 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทับน ้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดผ่ึงแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
3150 1014310156 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
3151 1014310179 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางเด่ือ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดบางเด่ือ
3152 1014310159 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดนาค
3153 1014310153 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดแก้วตา
3154 1014310151 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)
3155 1014310167 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดบ้านม้า
3156 1014310157 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านล่ี บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดอินกัลยา
3157 1014310176 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดนนทรีย์
3158 1014310181 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โพธ์ิสามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดโพธ์ิหอม
3159 1014310152 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
3160 1014310170 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดไก่
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3161 1014310219 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา วัดนครโปรดสัตว์
3162 1014310217 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา วัดท้าวอู่ทอง
3163 1014310221 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา โพธ์ิราษฎร์บ้ารุง
3164 1014310214 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส้าพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา ชุมชนวัดส้าพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
3165 1014310016 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
3166 1014310029 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดกลางคลองสระบัว
3167 1014310007 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง
3168 1014310027 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย
3169 1014310001 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดไผ่
3170 1014310020 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
3171 1014310023 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปฐมวิทยาคาร
3172 1014310012 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดท้าใหม่
3173 1014310006 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
3174 1014310021 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สุดินสหราษฎร์
3175 1014310030 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ลุมพลีชนูปถัมภ์
3176 1014310026 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดตูม
3177 1014310033 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดสว่างอารมณ์
3178 1014310010 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส้าเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์
3179 1014310002 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดหันตรา
3180 1014310244 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา วัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธ์ิวิทยาคาร'
3181 1014310262 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
3182 1014310252 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา ตะโกดอนหญ้านาง
3183 1014310249 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา วัดนาอุ่น
3184 1014310246 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา วัดหนองบัว
3185 1014310243 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์'
3186 1014310257 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา ชุมชนวัดระโสม
3187 1014310255 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 หนองน ้าใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา วัดหนองเป้า
3188 1014310271 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
3189 1014310274 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
3190 1014310278 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
3191 1014310273 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
3192 1014310277 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
3193 1014310281 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา วัดโพธ์ิประสิทธ์ิ (วิบูลย์บ้ารุง)
3194 1014310269 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา ชุมชนวัดสุเมธ
3195 1014310266 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา วัดปากคลอง (ประชามหาราช)
3196 1014310322 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา วัดธรรมจริยา
3197 1014310326 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
3198 1014310314 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
3199 1014310324 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
3200 1014310323 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ล้าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา วังน้อยวิทยาภูมิ
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3201 1014310327 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ล้าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา วัดลาดทราย
3202 1014310329 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา วัดล้าพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
3203 1014310332 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สิทธิพยากรณ์
3204 1014310311 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา คอตันคลอง 27
3205 1014310312 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บ้านล้าแดง
3206 1014310392 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา วัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
3207 1014310397 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา วัดคานหาม
3208 1014310395 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บ้ารุง)
3209 1014310391 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา บ้านช้าง
3210 1014310381 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา วัดไทรงาม
3211 1014310374 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา วัดโพธ์ิสาวหาญ
3212 1014310376 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา วัดดอนพุดซา
3213 1014310382 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
3214 1014310378 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 หนองน ้าส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา บ้านคู้คด
3215 1014310370 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา วัดหนองไม้ซุง
3216 1014310388 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา วัดโตนดเตี ย
3217 1014310164 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา วัดโตนด (บุญช่ืนอุปถัมภ์)
3218 1014310218 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา วัดโบสถ์
3219 1014310017 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดไก่เตี ย(วิทยสุนทร)
3220 1014310268 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
3221 1014310058 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
3222 1014310093 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา วัดบางซ้ายใน
3223 1014310091 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
3224 1014310079 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา วัดสุคนธาราม
3225 1014310082 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา วัดวังชะโด
3226 1014310089 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
3227 1014310081 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา วัดดอนพัฒนาราม
3228 1014310104 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"
3229 1014310105 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดอนุกุญชราราม
3230 1014310098 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
3231 1014310118 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
3232 1014310120 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา บ้านเชียงรากน้อย
3233 1014310109 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา ศรีบางไทร
3234 1014310116 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดสง่างาม
3235 1014310102 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
3236 1014310121 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดทางยาว
3237 1014310119 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดโพธ์ิแตงใต้
3238 1014310123 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดไม้ตราสมาชิการาม
3239 1014310124 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดเชิงเลน
3240 1014310108 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางไทร
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3241 1014310095 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 หน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
3242 1014310100 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดสุนทราราม
3243 1014310132 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดปราสาททอง
3244 1014310140 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 น ้าเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดน ้าเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
3245 1014310128 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดโบสถ์
3246 1014310147 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา ประชากรรังสฤษฏ์
3247 1014310150 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
3248 1014310126 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
3249 1014310142 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดขวิด (ส้านักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)
3250 1014310144 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
3251 1014310138 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธ
ประชาสรรค์)
3252 1014310146 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
3253 1014310133 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
3254 1014310134 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดไผ่ล้อม
3255 1014310191 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา วัดเชิงท่า
3256 1014310196 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา วัดท้าเลไทยโปรดสัตว์
3257 1014310200 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ราษฎร์นิรมิตร
3258 1014310208 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เชียงรากน้อย
3259 1014310183 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา วัดตลาด (อุดมวิทยา)
3260 1014310201 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตล่ิงชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ราษฎร์บ้ารุง
3261 1014310212 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางกระสั น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บ้านบางกระสั น
3262 1014310202 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา วัดขนอนบ้านกรด
3263 1014310189 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เจ้าฟ้าสร้าง
3264 1014310190 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
3265 1014310195 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา วัดโพธ์ิ
3266 1014310192 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา วัดชุมพลนิกายาราม
3267 1014310197 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา วัดบ้านสร้าง
3268 1014310204 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
3269 1014310187 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา วัดยม
3270 1014310199 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา วัดสามเรือน
3271 1014310236 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
3272 1014310224 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
3273 1014310226 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดตาลานเหนือ
3274 1014310223 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
3275 1014310228 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดบ้านแค
3276 1014310238 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
3277 1014310227 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดโพธ์ิ (ผักไห่วิทยาคาร)
3278 1014310240 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
3279 1014310232 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดน ้าเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
3280 1014310225 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ล้าตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดล้าตะเคียน (วิริยศึกษา)
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3281 1014310222 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 หนองน ้าใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดลาดชะโด
3282 1014310230 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 หน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
3283 1014310233 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
3284 1014310297 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา รอซีดี
3285 1014310293 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดโสภณเจติการาม
3286 1014310292 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
3287 1014310296 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธ์ิ)
3288 1014310305 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
3289 1014310283 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา หงสประภาสประสิทธ์ิ
3290 1014310302 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา วัดลาดประทุมคงคาราม
3291 1014310342 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา วัดเจ้าเจ็ดใน
3292 1014310363 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา วัดไชยภูมิ
3293 1014310365 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา วัดจรเข้ไล่
3294 1014310356 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา วัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร)
3295 1014310347 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา บ้านแถววิทยาคาร
3296 1014310358 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา วัดโพธ์ิ (แจ่มวิทยาคาร)
3297 1014310349 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา วัดกลาง
3298 1014310340 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพท่ี 57)
3299 1014310368 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
3300 1014310352 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา ลาดงาวิทยาคม (ปล่ัง ฤกษ์จารี)
3301 1014310335 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"
3302 1014310339 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา วัดคู้สลอด
3303 1014310359 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา วัดหัวเวียง
3304 1014310135 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดโพธ์ิ
3305 1014310145 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดอินทาราม (ค้าเทศวิทยาคาร)
3306 1014310127 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดโคก
3307 1014310149 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
3308 1014310101 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บ้านเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
3309 1014310112 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบ้ารุง)
3310 1056320152 สพป.พะเยา เขต 1 ดงสุวรรณ ดอกค้าใต้ พะเยา บ้านดง
3311 1056320140 สพป.พะเยา เขต 1 ดอนศรีชุม ดอกค้าใต้ พะเยา ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกค้าใต้)
3312 1056320161 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านถ ้า ดอกค้าใต้ พะเยา บ้านถ ้าประชานุเคราะห์
3313 1056320166 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านปิน ดอกค้าใต้ พะเยา บ้านปิน
3314 1056320154 สพป.พะเยา เขต 1 ป่าซาง ดอกค้าใต้ พะเยา บ้านค่า
3315 1056320142 สพป.พะเยา เขต 1 สว่างอารมณ์ ดอกค้าใต้ พะเยา บ้านร่องจว้า
3316 1056320144 สพป.พะเยา เขต 1 สันโค้ง ดอกค้าใต้ พะเยา บ้านจ้าไก่
3317 1056320168 สพป.พะเยา เขต 1 หนองหล่ม ดอกค้าใต้ พะเยา บ้านหนองหล่ม
3318 1056320158 สพป.พะเยา เขต 1 ห้วยลาน ดอกค้าใต้ พะเยา บ้านทุ่งต้นศรี
3319 1056320276 สพป.พะเยา เขต 1 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา อนุบาลภูกามยาว
3320 1056320284 สพป.พะเยา เขต 1 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา บ้านอิงโค้ง
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3321 1056320011 สพป.พะเยา เขต 1 จ้าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา บ้านจ้าป่าหวาย
3322 1056320037 สพป.พะเยา เขต 1 ท่าจ้าปี เมืองพะเยา พะเยา ชุมชนบ้านตุ้มท่า
3323 1056320054 สพป.พะเยา เขต 1 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา บ้านศาลา
3324 1056320027 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา บ้านต๋อม
3325 1056320034 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านต้๊า เมืองพะเยา พะเยา บ้านต้๊าพระแล
3326 1056320026 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา บ้านดอกบัว (ราษฏร์บ้ารุง)
3327 1056320023 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา บ้านสาง
3328 1056320047 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา บ้านใหม่
3329 1056320015 สพป.พะเยา เขต 1 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
3330 1056320008 สพป.พะเยา เขต 1 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา บ้านร่องค้า
3331 1056320042 สพป.พะเยา เขต 1 แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา บ้านห้วยบง
3332 1056320001 สพป.พะเยา เขต 1 แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา ชุมชนบ้านแม่ใส
3333 1056320055 สพป.พะเยา เขต 1 เวียง เมืองพะเยา พะเยา อนุบาลพะเยา
3334 1056320244 สพป.พะเยา เขต 1 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา บ้านห้วยเจริญราษฎร์
3335 1056320226 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา บ้านไร่อ้อย
3336 1056320245 สพป.พะเยา เขต 1 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
3337 1056320224 สพป.พะเยา เขต 1 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา บ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ)
3338 1056320232 สพป.พะเยา เขต 1 แม่สุก แม่ใจ พะเยา ชุมชนบ้านแม่สุก
3339 1056320235 สพป.พะเยา เขต 1 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)
3340 1056320165 สพป.พะเยา เขต 1 คือเวียง ดอกค้าใต้ พะเยา บ้านโพธ์ิทอง
3341 1056320150 สพป.พะเยา เขต 1 ดอกค้าใต้ ดอกค้าใต้ พะเยา บ้านสันจกปก
3342 1056320147 สพป.พะเยา เขต 1 บุญเกิด ดอกค้าใต้ พะเยา บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
3343 1056320277 สพป.พะเยา เขต 1 แม่อิง ภูกามยาว พะเยา บ้านแม่อิง
3344 1056320032 สพป.พะเยา เขต 1 สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา ต้าบลสันป่าม่วง
3345 1056320070 สพป.พะเยา เขต 2 จุน จุน พะเยา บ้านดอนมูล
3346 1056320076 สพป.พะเยา เขต 2 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา บ้านร่องแมด
3347 1056320066 สพป.พะเยา เขต 2 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา บ้านธาตุขิงแกง
3348 1056320072 สพป.พะเยา เขต 2 ลอ จุน พะเยา บ้านเวียงลอ
3349 1056320083 สพป.พะเยา เขต 2 หงส์หิน จุน พะเยา บ้านสักทุ่ง
3350 1056320056 สพป.พะเยา เขต 2 ห้วยข้าวก้่า จุน พะเยา อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
3351 1056320060 สพป.พะเยา เขต 2 ห้วยยางขาม จุน พะเยา บ้านยางขาม
3352 1056320094 สพป.พะเยา เขต 2 เจดีย์ค้า เชียงค้า พะเยา ปัวพิทยา
3353 1056320113 สพป.พะเยา เขต 2 เชียงบาน เชียงค้า พะเยา ชุมชนบ้านเชียงบาน
3354 1056320117 สพป.พะเยา เขต 2 ทุ่งผาสุข เชียงค้า พะเยา บ้านหัวทุ่ง
3355 1056320111 สพป.พะเยา เขต 2 น ้าแวน เชียงค้า พะเยา บ้านแม่ต้๋า
3356 1056320108 สพป.พะเยา เขต 2 ฝายกวาง เชียงค้า พะเยา บ้านแวนโค้ง
3357 1056320102 สพป.พะเยา เขต 2 แม่ลาว เชียงค้า พะเยา บ้านน ้ามิน
3358 1056320100 สพป.พะเยา เขต 2 ร่มเย็น เชียงค้า พะเยา บ้านร่องส้าน
3359 1056320087 สพป.พะเยา เขต 2 เวียง เชียงค้า พะเยา บ้านพระน่ังดิน
3360 1056320086 สพป.พะเยา เขต 2 หย่วน เชียงค้า พะเยา บ้านหย่วน (เชียงค้านาคโรวาท)
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3361 1056320122 สพป.พะเยา เขต 2 อ่างทอง เชียงค้า พะเยา บ้านจ้าบอน
3362 1056320126 สพป.พะเยา เขต 2 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา ชุมชนบ้านหลวง
3363 1056320129 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา อนุบาลเชียงม่วน
3364 1056320132 สพป.พะเยา เขต 2 สระ เชียงม่วน พะเยา บ้านสระ
3365 1056320194 สพป.พะเยา เขต 2 ขุนควร ปง พะเยา บ้านนาอ้อม
3366 1056320192 สพป.พะเยา เขต 2 ควร ปง พะเยา บ้านควรดง
3367 1056320221 สพป.พะเยา เขต 2 งิม ปง พะเยา ชุมชนบ้านดอนไชย
3368 1056320180 สพป.พะเยา เขต 2 นาปรัง ปง พะเยา อนุบาลปง (บ้านนาปรัง)
3369 1056320174 สพป.พะเยา เขต 2 ปง ปง พะเยา ชุมชนบ้านบอน
3370 1056320211 สพป.พะเยา เขต 2 ผาช้างน้อย ปง พะเยา ราชานุเคราะห์
3371 1056320200 สพป.พะเยา เขต 2 ออย ปง พะเยา บ้านดอนแก้ว
3372 1056320253 สพป.พะเยา เขต 2 เชียงแรง ภูซาง พะเยา บ้านร้องเชียงแรง
3373 1056320272 สพป.พะเยา เขต 2 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา บ้านทุ่งกล้วย
3374 1056320265 สพป.พะเยา เขต 2 ป่าสัก ภูซาง พะเยา บ้านป่าสัก
3375 1056320262 สพป.พะเยา เขต 2 ภูซาง ภูซาง พะเยา บ้านสถาน
3376 1056320257 สพป.พะเยา เขต 2 สบบง ภูซาง พะเยา อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)
3377 1082330029 สพป.พังงา กะปง กะปง พังงา บ้านกะปง
3378 1082330032 สพป.พังงา ท่านา กะปง พังงา บ้านปากถัก
3379 1082330033 สพป.พังงา เหมาะ กะปง พังงา บ้านบางแก้ว
3380 1082330024 สพป.พังงา เหล กะปง พังงา วัดนารายณิการาม
3381 1082330036 สพป.พังงา เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา เกาะยาว
3382 1082330040 สพป.พังงา เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา บ้านช่องหลาด
3383 1082330046 สพป.พังงา พรุใน เกาะยาว พังงา บ้านพรุใน
3384 1082330054 สพป.พังงา เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา เกียรติประชา
3385 1082330049 สพป.พังงา คุระ คุระบุรี พังงา คุระบุรี
3386 1082330059 สพป.พังงา บางวัน คุระบุรี พังงา บ้านคุรอด
3387 1082330050 สพป.พังงา แม่นางขาว คุระบุรี พังงา บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
3388 1082330069 สพป.พังงา กระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
3389 1082330076 สพป.พังงา กะไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา บ้านกะไหล
3390 1082330084 สพป.พังงา คลองเคียน ตะก่ัวทุ่ง พังงา บ้านคลองเคียน
3391 1082330098 สพป.พังงา โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา วัดไตรมารคสถิตตั งตรงจิตร 11 ฯ
3392 1082330074 สพป.พังงา ถ ้า ตะก่ัวทุ่ง พังงา วัดราษฎร์สโมสร
3393 1082330081 สพป.พังงา ท่าอยู่ ตะก่ัวทุ่ง พังงา บ้านบางหลาม
3394 1082330093 สพป.พังงา หล่อยูง ตะก่ัวทุ่ง พังงา บ้านทองหลาง
3395 1082330112 สพป.พังงา เกาะคอเขา ตะก่ัวป่า พังงา บ้านนอกนา
3396 1082330108 สพป.พังงา คึกคัก ตะก่ัวป่า พังงา วัดคมนียเขต
3397 1082330118 สพป.พังงา โคกเคียน ตะก่ัวป่า พังงา บ้านบางกรัก
3398 1082330116 สพป.พังงา บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา บ้านบางใหญ่
3399 1082330104 สพป.พังงา บางม่วง ตะก่ัวป่า พังงา บ้านบางม่วง
3400 1082330138 สพป.พังงา โคกเจริญ ทับปุด พังงา วัดโคกสวย
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3401 1082330130 สพป.พังงา ทับปุด ทับปุด พังงา วัดนิโครธาราม
3402 1082330129 สพป.พังงา บ่อแสน ทับปุด พังงา บ้านบ่อแสน
3403 1082330139 สพป.พังงา บางเหรียง ทับปุด พังงา บ้านคอกช้าง
3404 1082330124 สพป.พังงา มะรุ่ย ทับปุด พังงา บ้านท่าสนุก
3405 1082330155 สพป.พังงา ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา วัดเหมืองประชาราม
3406 1082330161 สพป.พังงา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา วัดประชุมศึกษา
3407 1082330151 สพป.พังงา นาเตย ท้ายเหมือง พังงา บ้านในไร่
3408 1082330146 สพป.พังงา บางทอง ท้ายเหมือง พังงา วัดสุวรรณาวาส
3409 1082330163 สพป.พังงา ล้าแก่น ท้ายเหมือง พังงา พระราชทานทับละมุ
3410 1082330173 สพป.พังงา ล้าภี ท้ายเหมือง พังงา นิคมสร้างตนเอง 2
3411 1082330021 สพป.พังงา เกาะปันหยี เมือง พังงา เกาะหมากน้อย
3412 1082330011 สพป.พังงา ตากแดด เมือง พังงา บ้านตากแดด
3413 1082330010 สพป.พังงา ถ ้าน ้าผุด เมือง พังงา อนุบาลพังงา
3414 1082330013 สพป.พังงา ท้ายช้าง เมือง พังงา บ้านทุ่งเจดีย์
3415 1082330005 สพป.พังงา ทุ่งคาโงก เมือง พังงา วัดปัจจันตคาม
3416 1082330001 สพป.พังงา นบปริง เมือง พังงา เมืองพังงา
3417 1082330014 สพป.พังงา บางเตย เมือง พังงา บ้านเขาเฒ่า
3418 1082330133 สพป.พังงา ถ ้าทองหลาง ทับปุด พังงา บ้านถ ้าทองหลาง
3419 1082330026 สพป.พังงา รมณีย์ กะปง พังงา บ้านรมณีย์
3420 1082330007 สพป.พังงา สองแพรก เมืองพังงา พังงา วัดสองแพรก
3421 1093340119 สพป.พัทลุง เขต 1 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง บ้านควนขนุน
3422 1093340079 สพป.พัทลุง เขต 1 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง วัดพิกุลทอง
3423 1093340082 สพป.พัทลุง เขต 1 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง บ้านควนดินแดง
3424 1093340123 สพป.พัทลุง เขต 1 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง อนุบาลควนขนุน
3425 1093340089 สพป.พัทลุง เขต 1 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
3426 1093340113 สพป.พัทลุง เขต 1 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง วัดลานแซะ
3427 1093340097 สพป.พัทลุง เขต 1 ปันแต ควนขนุน พัทลุง บ้านส้านักกอ
3428 1093340109 สพป.พัทลุง เขต 1 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง บ้านระหว่างควน
3429 1093340085 สพป.พัทลุง เขต 1 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง บ้านควนพนางตุง (สินประชา)
3430 1093340110 สพป.พัทลุง เขต 1 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง วัดควนแพรกหา
3431 1093340102 สพป.พัทลุง เขต 1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง วัดเขาทอง
3432 1093340099 สพป.พัทลุง เขต 1 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง วัดแหลมโตนด
3433 1093340226 สพป.พัทลุง เขต 1 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง บ้านปากเหมือง
3434 1093340219 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง บ้านบ่อทราย
3435 1093340218 สพป.พัทลุง เขต 1 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง อนุบาลป่าพะยอม
3436 1093340232 สพป.พัทลุง เขต 1 ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง บ้านห้วยน ้าด้า
3437 1093340031 สพป.พัทลุง เขต 1 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง วัดโคกชะงาย (ติสสโรอ้านวย)
3438 1093340007 สพป.พัทลุง เขต 1 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง วัดควนแร่
3439 1093340035 สพป.พัทลุง เขต 1 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง อนุบาลพัทลุง
3440 1093340043 สพป.พัทลุง เขต 1 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง วัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
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3441 1093340012 สพป.พัทลุง เขต 1 ต้านาน เมืองพัทลุง พัทลุง วัดต้านาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
3442 1093340018 สพป.พัทลุง เขต 1 ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง วัดอภยาราม
3443 1093340027 สพป.พัทลุง เขต 1 ท่ามิหร้า เมืองพัทลุง พัทลุง วัดอัมพวนาราม (มิตรภาพท่ี 89)
3444 1093340032 สพป.พัทลุง เขต 1 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง วัดโคกแย้ม
3445 1093340020 สพป.พัทลุง เขต 1 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง วัดหัวหมอน
3446 1093340038 สพป.พัทลุง เขต 1 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง บ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา)
3447 1093340048 สพป.พัทลุง เขต 1 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง วัดเขาแดง
3448 1093340026 สพป.พัทลุง เขต 1 ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
3449 1093340001 สพป.พัทลุง เขต 1 ล้าป า เมืองพัทลุง พัทลุง วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
3450 1093340253 สพป.พัทลุง เขต 1 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)
3451 1093340254 สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง วัดบ้านนา
3452 1093340259 สพป.พัทลุง เขต 1 ล้าสินธ์ุ ศรีนครินทร์ พัทลุง วัดเกษตรนิคม
3453 1093340248 สพป.พัทลุง เขต 1 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง วัดร่มเมือง
3454 1093340191 สพป.พัทลุง เขต 1 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง บ้านเขาปู่
3455 1093340187 สพป.พัทลุง เขต 1 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง อนุบาลศรีบรรพต
3456 1093340195 สพป.พัทลุง เขต 1 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง วัดตะแพน
3457 1093340162 สพป.พัทลุง เขต 2 กงหรา กงหรา พัทลุง สามัคคีอนุสรณ์
3458 1093340168 สพป.พัทลุง เขต 2 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง บ้านควนประกอบ
3459 1093340161 สพป.พัทลุง เขต 2 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง อนุบาลกงหรา
3460 1093340171 สพป.พัทลุง เขต 2 ชะรัด กงหรา พัทลุง บ้านต้นประดู่
3461 1093340173 สพป.พัทลุง เขต 2 สมหวัง กงหรา พัทลุง วัดพังก่ิง
3462 1093340060 สพป.พัทลุง เขต 2 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง บ้านควนโคกยา
3463 1093340071 สพป.พัทลุง เขต 2 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง บ้านท่าลาด
3464 1093340063 สพป.พัทลุง เขต 2 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง บ้านเกาะทองสม
3465 1093340055 สพป.พัทลุง เขต 2 จองถนน เขาชัยสน พัทลุง วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
3466 1093340057 สพป.พัทลุง เขต 2 หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
3467 1093340180 สพป.พัทลุง เขต 2 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง บ้านพรุนายขาว
3468 1093340175 สพป.พัทลุง เขต 2 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
3469 1093340181 สพป.พัทลุง เขต 2 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
3470 1093340242 สพป.พัทลุง เขต 2 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง บ้านโคกสัก
3471 1093340241 สพป.พัทลุง เขต 2 ท่ามะเด่ือ บางแก้ว พัทลุง อนุบาลบางแก้ว
3472 1093340246 สพป.พัทลุง เขต 2 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง บ้านหาดไข่เต่า
3473 1093340142 สพป.พัทลุง เขต 2 เกาะนางค้า ปากพะยูน พัทลุง บ้านเกาะนางค้า
3474 1093340157 สพป.พัทลุง เขต 2 เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
3475 1093340134 สพป.พัทลุง เขต 2 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง บ้านโคกทราย
3476 1093340128 สพป.พัทลุง เขต 2 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง วัดหัวควน
3477 1093340125 สพป.พัทลุง เขต 2 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง อนุบาลปากพะยูน
3478 1093340147 สพป.พัทลุง เขต 2 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง บ้านบางมวง
3479 1093340131 สพป.พัทลุง เขต 2 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ด้าเนิน)
3480 1093340217 สพป.พัทลุง เขต 2 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง บ้านควนหินแท่น
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3481 1093340211 สพป.พัทลุง เขต 2 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง บ้านยางขาคีม
3482 1093340199 สพป.พัทลุง เขต 2 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง บ้านห้วยทราย (มิตรภาพท่ี 150)
3483 1093340204 สพป.พัทลุง เขต 2 วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง วัดท่าดินแดง
3484 1093340207 สพป.พัทลุง เขต 2 หนองธง ป่าบอน พัทลุง บ้านหนองธง
3485 1066350235 สพป.พิจิตร เขต 1 ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร บ้านดงเสือเหลือง
3486 1066350231 สพป.พิจิตร เขต 1 ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร อนุบาลโพธ์ิประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)
3487 1066350237 สพป.พิจิตร เขต 1 เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร บ้านเนินพลวงวิทยา
3488 1066350225 สพป.พิจิตร เขต 1 ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้
3489 1066350211 สพป.พิจิตร เขต 1 ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร วัดหนองหลวง
3490 1066350217 สพป.พิจิตร เขต 1 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร วัดท่าบัวทอง
3491 1066350206 สพป.พิจิตร เขต 1 วังจิก โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร ชุมชนวัดวังจิก
3492 1066350016 สพป.พิจิตร เขต 1 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
3493 1066350008 สพป.พิจิตร เขต 1 ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร วัดดงกลาง
3494 1066350042 สพป.พิจิตร เขต 1 ดงป่าค้า เมืองพิจิตร พิจิตร วัดเขารูปช้าง
3495 1066350041 สพป.พิจิตร เขต 1 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)
3496 1066350044 สพป.พิจิตร เขต 1 ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร บ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)
3497 1066350013 สพป.พิจิตร เขต 1 ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร อนุบาลพิจิตร
3498 1066350021 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร ชุมชนบ้านวังกลม
3499 1066350035 สพป.พิจิตร เขต 1 ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร วัดราชช้างขวัญ
3500 1066350031 สพป.พิจิตร เขต 1 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร วัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร)
3501 1066350045 สพป.พิจิตร เขต 1 ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
3502 1066350050 สพป.พิจิตร เขต 1 เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร บ้านเมืองเก่า
3503 1066350046 สพป.พิจิตร เขต 1 ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร วัดหาดมูลกระบือ
3504 1066350025 สพป.พิจิตร เขต 1 สายค้าโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร บ้านสายค้าโห้
3505 1066350004 สพป.พิจิตร เขต 1 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร วัดหนองนาด้าพิทยา
3506 1066350363 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร บ้านหนองหูช้าง
3507 1066350370 สพป.พิจิตร เขต 1 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร บึงบัวพิทยาคม
3508 1066350371 สพป.พิจิตร เขต 1 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
3509 1066350353 สพป.พิจิตร เขต 1 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร วัดกลางวงศ์มณี
3510 1066350256 สพป.พิจิตร เขต 1 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
3511 1066350262 สพป.พิจิตร เขต 1 หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร วัดหนองปล้อง
3512 1066350248 สพป.พิจิตร เขต 1 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร บ้านหนองปลาไหล
3513 1066350243 สพป.พิจิตร เขต 1 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร บ้านยางสามต้น
3514 1066350310 สพป.พิจิตร เขต 1 คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร บ้านหนองตะเคียน
3515 1066350311 สพป.พิจิตร เขต 1 ท่าเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร บ้านท่าเย่ียม
3516 1066350312 สพป.พิจิตร เขต 1 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร บ้านวังทับไทร
3517 1066350300 สพป.พิจิตร เขต 1 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร อนุบาลสากเหล็ก
3518 1066350308 สพป.พิจิตร เขต 1 หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร บ้านคลองทรายใหญ่
3519 1066350149 สพป.พิจิตร เขต 1 ก้าแพงดิน สามง่าม พิจิตร ชุมชนบ้านก้าแพงดิน
3520 1066350156 สพป.พิจิตร เขต 1 เนินปอ สามง่าม พิจิตร บ้านมาบแฟบ

หน้า 88 จาก 206



ท่ี รหัสกระทรวง สพท ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด สพท.โรงเรียน

รำยช่ือโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล

3521 1066350142 สพป.พิจิตร เขต 1 รังนก สามง่าม พิจิตร บ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)
3522 1066350136 สพป.พิจิตร เขต 1 สามง่าม สามง่าม พิจิตร อนุบาลสามง่าม
3523 1066350160 สพป.พิจิตร เขต 1 หนองโสน สามง่าม พิจิตร บ้านหนองโสน
3524 1066350037 สพป.พิจิตร เขต 1 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร บ้านสวนแตง
3525 1066350055 สพป.พิจิตร เขต 1 โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
3526 1066350323 สพป.พิจิตร เขต 2 วังงิ ว ดงเจริญ พิจิตร วังก้านเหลือง
3527 1066350321 สพป.พิจิตร เขต 2 วังงิ วใต้ ดงเจริญ พิจิตร วัดวังเรือน
3528 1066350317 สพป.พิจิตร เขต 2 ส้านักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร ส้านักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
3529 1066350327 สพป.พิจิตร เขต 2 ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร บ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"
3530 1066350331 สพป.พิจิตร เขต 2 ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)
3531 1066350179 สพป.พิจิตร เขต 2 คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร วัดคลองคูณ
3532 1066350190 สพป.พิจิตร เขต 2 งิ วราย ตะพานหิน พิจิตร วัดต้นชุมแสง
3533 1066350205 สพป.พิจิตร เขต 2 ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
3534 1066350170 สพป.พิจิตร เขต 2 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร วัดทับหมัน
3535 1066350167 สพป.พิจิตร เขต 2 วังส้าโรง ตะพานหิน พิจิตร อนุบาลตะพานหิน (วัดวังส้าโรง)
3536 1066350197 สพป.พิจิตร เขต 2 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
3537 1066350174 สพป.พิจิตร เขต 2 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร วัดวังหว้า
3538 1066350194 สพป.พิจิตร เขต 2 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร วัดป่าแดง
3539 1066350182 สพป.พิจิตร เขต 2 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร วัดธงไทยยาราม (ปล่ังอุปถัมภ์)
3540 1066350274 สพป.พิจิตร เขต 2 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร บ้านใหม่ราษฎร์ด้ารง
3541 1066350289 สพป.พิจิตร เขต 2 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร วัดวังแดง
3542 1066350268 สพป.พิจิตร เขต 2 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร ชุมชนวัดสายดงยาง
3543 1066350297 สพป.พิจิตร เขต 2 ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร ส่ีแยกเขาดิน
3544 1066350108 สพป.พิจิตร เขต 2 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร ชุมชนวัดโพธ์ิทอง "ปกาสิตวิทยา"
3545 1066350098 สพป.พิจิตร เขต 2 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
3546 1066350111 สพป.พิจิตร เขต 2 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร บางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)
3547 1066350119 สพป.พิจิตร เขต 2 ล้าประดา บางมูลนาก พิจิตร วัดล้าประดาใต้
3548 1066350130 สพป.พิจิตร เขต 2 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร วัดวังตะกู
3549 1066350113 สพป.พิจิตร เขต 2 วังส้าโรง บางมูลนาก พิจิตร วัดหนองกอไผ่
3550 1066350129 สพป.พิจิตร เขต 2 ห้วยเขน บางมูลนาก พิจิตร อนุบาลอ้าเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน)
3551 1066350105 สพป.พิจิตร เขต 2 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร บ้ารุงราษฎร์วิทยาคม
3552 1066350338 สพป.พิจิตร เขต 2 บางลาย บึงนาราง พิจิตร บ้านทุ่งพรหมทอง "ราษฎร์สามัคคี"
3553 1066350334 สพป.พิจิตร เขต 2 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร วัดบ้านบึงนาราง "แก้ววิทยาคาร"
3554 1066350347 สพป.พิจิตร เขต 2 โพธิไทรงาม บึงนาราง พิจิตร บ้านศรีศรัทธามิตรภาพท่ี 176
3555 1066350342 สพป.พิจิตร เขต 2 ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
3556 1066350344 สพป.พิจิตร เขต 2 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร บ้านบึงทับจ่ัน "ทศอุปถัมภ์"
3557 1066350064 สพป.พิจิตร เขต 2 ทะนง โพทะเล พิจิตร ชุมชนทะนงบ้านไร่
3558 1066350067 สพป.พิจิตร เขต 2 ท่าขมิ น โพทะเล พิจิตร วัดบ้านห้วยยาว
3559 1066350096 สพป.พิจิตร เขต 2 ท่าน่ัง โพทะเล พิจิตร วัดบ้านท่าน่ัง
3560 1066350062 สพป.พิจิตร เขต 2 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร บ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์"
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3561 1066350070 สพป.พิจิตร เขต 2 ท้ายน ้า โพทะเล พิจิตร วัดบ้านท้ายน ้า
3562 1066350093 สพป.พิจิตร เขต 2 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร บ้านย่ีมุ่ย
3563 1066350077 สพป.พิจิตร เขต 2 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร ชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา"
3564 1066350084 สพป.พิจิตร เขต 2 บางคลาน โพทะเล พิจิตร ชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์)
3565 1066350086 สพป.พิจิตร เขต 2 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร บ้านน้อย "ปรึกอุทิศ"
3566 1066350058 สพป.พิจิตร เขต 2 โพทะเล โพทะเล พิจิตร วัดโพทะเล
3567 1066350079 สพป.พิจิตร เขต 2 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร วัดพร้าว
3568 1066350187 สพป.พิจิตร เขต 2 ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร วัดคลองข่อย
3569 1066350128 สพป.พิจิตร เขต 2 วังกรด บางมูลนาก พิจิตร วัดห้วยเรียงกลาง
3570 1065360227 สพป.พิษณุโลก เขต 1 คุยม่วง บางระก้า พิษณุโลก วัดบ้านดง
3571 1065360221 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ชุมแสงสงคราม บางระก้า พิษณุโลก วัดหนองพะยอม
3572 1065360234 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ท่านางงาม บางระก้า พิษณุโลก วัดโป่งหม้อข้าว
3573 1065360239 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นิคมพัฒนา บางระก้า พิษณุโลก รัฐราษฎร์สงเคราะห์
3574 1065360212 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ่อทอง บางระก้า พิษณุโลก บ้านหนองนากวางอั น
3575 1065360199 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บางระก้า บางระก้า พิษณุโลก บ่อวิทยบางระก้า
3576 1065360217 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บึงกอก บางระก้า พิษณุโลก บ้านคลองเตย
3577 1065360259 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปลักแรด บางระก้า พิษณุโลก บ้านปลักแรด
3578 1065360265 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พันเสา บางระก้า พิษณุโลก บ้านพันเสา
3579 1065360208 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วังอิทก บางระก้า พิษณุโลก วัดกรับพวง
3580 1065360250 สพป.พิษณุโลก เขต 1 หนองกุลา บางระก้า พิษณุโลก บ้านหนองกุลา
3581 1065360063 สพป.พิษณุโลก เขต 1 งิ วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดปากพิงตะวันตก
3582 1065360071 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดจอมทอง
3583 1065360033 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บ้านร้องยุ้งข้าว
3584 1065360051 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
3585 1065360047 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
3586 1065360020 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
3587 1065360065 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธ์ิ)
3588 1065360018 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดยาง (มีมานะวิทยา)
3589 1065360036 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
3590 1065360041 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดบึงพระ (เหรียญ จ่ัน อนุสรณ์)
3591 1065360005 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์)
3592 1065360066 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ชุมชนท่ี 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
3593 1065360019 สพป.พิษณุโลก เขต 1 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บ้านพลายชุมพล
3594 1065360001 สพป.พิษณุโลก เขต 1 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
3595 1065360058 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วังน ้าคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ 
จู เกษกาญจน์)

3596 1065360052 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดบ้านใหม่
3597 1065360026 สพป.พิษณุโลก เขต 1 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดเนินมะคึก
3598 1065360010 สพป.พิษณุโลก เขต 1 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก วัดมหาวนาราม
3599 1065360040 สพป.พิษณุโลก เขต 1 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สะพานท่ี 3
3600 1065360429 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก บ้านชมภู
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3601 1065360444 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก ชุมชนบ้านไทรย้อย
3602 1065360427 สพป.พิษณุโลก เขต 2 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก บ้านเนินมะปราง
3603 1065360436 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านน้อยซุ้มขี เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก บ้านน้อยซุ้มขี เหล็ก
3604 1065360430 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก วัดบ้านมุง
3605 1065360452 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก บ้านวังโพรง
3606 1065360453 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
3607 1065360194 สพป.พิษณุโลก เขต 2 โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก ราษฎร์เจริญ
3608 1065360169 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
3609 1065360174 สพป.พิษณุโลก เขต 2 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก วัดราษฎร์สโมสร
3610 1065360178 สพป.พิษณุโลก เขต 2 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)
3611 1065360165 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก วัดบางกระทุ่ม
3612 1065360188 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก ประชาสรรค์วิทยา
3613 1065360163 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก วัดท่ามะขาม
3614 1065360182 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก รัฐราษฎร์บ้ารุง
3615 1065360197 สพป.พิษณุโลก เขต 2 สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก วัดสนามคลีตะวันตก
3616 1065360373 สพป.พิษณุโลก เขต 2 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก บ้านเขาน้อย
3617 1065360337 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก บ้านบึงพร้าว
3618 1065360363 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
3619 1065360342 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก บ้านเนินสะอาด
3620 1065360389 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
3621 1065360362 สพป.พิษณุโลก เขต 2 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก วัดสุพรรณพนมทอง
3622 1065360397 สพป.พิษณุโลก เขต 2 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก บ้านเข็ก
3623 1065360330 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วังทอง วังทอง พิษณุโลก บ้านเขาสมอแคลง (ริ วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
3624 1065360349 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก บ้านแก่งจูงนาง
3625 1065360393 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก บ้านคลองเป็ด
3626 1065360364 สพป.พิษณุโลก เขต 2 หนองพระ วังทอง พิษณุโลก บ้านสะเดา
3627 1065360073 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก บ้านชาติตระการ
3628 1065360084 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก บ้านท่าสะแก
3629 1065360080 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก วัดบ่อภาค
3630 1065360091 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก ชุมชนวัดบ้านดง
3631 1065360083 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก บ้านป่าแดง
3632 1065360097 สพป.พิษณุโลก เขต 3 สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก บ้านสวนเม่ียง
3633 1065360135 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นครชุม นครไทย พิษณุโลก บ้านนาเมือง
3634 1065360103 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นครไทย นครไทย พิษณุโลก นครไทยวิทยาคม
3635 1065360128 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นาบัว นครไทย พิษณุโลก กัลยาณิวัฒนา 1
3636 1065360110 สพป.พิษณุโลก เขต 3 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
3637 1065360119 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
3638 1065360107 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก บ้านพร้าว
3639 1065360160 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก บ้านหนองหิน
3640 1065360132 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก บ้านน ้าพริก
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3641 1065360142 สพป.พิษณุโลก เขต 3 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก บ้านหนองกะท้าว
3642 1065360149 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก วิทยสัมพันธ์
3643 1065360294 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดงประค้า พรหมพิราม พิษณุโลก วัดทุ่งตาเปรี ยว
3644 1065360289 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก ผดุงวิทยา
3645 1065360274 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก วัดหนองมะคัง
3646 1065360283 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก วัดท่าช้าง
3647 1065360302 สพป.พิษณุโลก เขต 3 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก วัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์)
3648 1065360307 สพป.พิษณุโลก เขต 3 มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก วัดหางไหล
3649 1065360280 สพป.พิษณุโลก เขต 3 มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก ชุมชนดิฎฐอ้ารุง
3650 1065360309 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก วัดวังวน
3651 1065360324 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก บ้านบุ่งวิทยา
3652 1065360300 สพป.พิษณุโลก เขต 3 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก ชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์)
3653 1065360273 สพป.พิษณุโลก เขต 3 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก วัดกระบังมังคลาราม 
(พิศาลประชาสรรค์)
3654 1065360425 สพป.พิษณุโลก เขต 3 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก บ้านน ้าโจน
3655 1065360401 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก วัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์)
3656 1065360415 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก วัดเสนาสน์
3657 1065360411 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก วัดนาขาม
3658 1065360413 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก วัดโบสถ์
3659 1065360418 สพป.พิษณุโลก เขต 3 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก วัดบ้านน้อย
3660 1065360140 สพป.พิษณุโลก เขต 3 น ้ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก บ้านน ้ากุ่ม
3661 1065360291 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก วัดย่านยาวประชานุกูล
3662 1076370057 สพป.เพชรบุรี เขต 1 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี วัดยาง (เย็นประชาสรรค์)
3663 1076370043 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
3664 1076370053 สพป.เพชรบุรี เขต 1 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี วัดหนองส้ม
3665 1076370047 สพป.เพชรบุรี เขต 1 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี บ้านหนองชุมพล
3666 1076370052 สพป.เพชรบุรี เขต 1 หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี บ้านเนินรัก
3667 1076370064 สพป.เพชรบุรี เขต 1 หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
3668 1076370059 สพป.เพชรบุรี เขต 1 หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี วัดเขาสมอระบัง
3669 1076370045 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี วัดห้วยโรง (หน่ึงนฤมิตรพิทยาคาร)
3670 1076370181 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
3671 1076370182 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี บ้านเหมืองไทร
3672 1076370198 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี บ้านบางแก้ว (ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

3673 1076370201 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)
3674 1076370192 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี วัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
3675 1076370185 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
3676 1076370191 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี วัดในกลาง
3677 1076370206 สพป.เพชรบุรี เขต 1 แหลมผักเบี ย บ้านแหลม เพชรบุรี วัดสมุทรธาราม
3678 1076370010 สพป.เพชรบุรี เขต 1 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี อนุบาลเพชรบุรี
3679 1076370037 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดดอนไก่เตี ย
3680 1076370026 สพป.เพชรบุรี เขต 1 นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
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3681 1076370007 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
3682 1076370009 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดโพธ์ิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
3683 1076370013 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)
3684 1076370030 สพป.เพชรบุรี เขต 1 โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฏ์)
3685 1076370039 สพป.เพชรบุรี เขต 1 โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
3686 1076370003 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)
3687 1076370004 สพป.เพชรบุรี เขต 1 เวียงคอย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
3688 1076370029 สพป.เพชรบุรี เขต 1 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บ้านดอนนาลุ่ม
3689 1076370015 สพป.เพชรบุรี เขต 1 หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
3690 1076370209 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี บ้านหนองรี
3691 1076370212 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ยางน ้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี บ้านยางน ้ากลัดใต้
3692 1076370218 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ยางน ้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี บ้านยางน ้ากลัดเหนือ
3693 1076370214 สพป.เพชรบุรี เขต 1 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
3694 1076370035 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)
3695 1076370019 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บ้านดอนยาง
3696 1076370063 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บ้ารุง)
3697 1076370190 สพป.เพชรบุรี เขต 1 บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี บ้านสามแพรก
3698 1076370204 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี บ้านดอนมะขาม
3699 1076370005 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วังตะโก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)
3700 1076370032 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ส้ามะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดลาดโพธ์ิ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
3701 1076370041 สพป.เพชรบุรี เขต 1 หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บ้านหนองพลับ (อินทจิตบ้ารุง)
3702 1076370065 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)
3703 1076370001 สพป.เพชรบุรี เขต 1 หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บ้ารุง)
3704 1076370023 สพป.เพชรบุรี เขต 1 หาดเจ้าส้าราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี หาดเจ้าส้าราญ (พรหมานุกูล)
3705 1076370222 สพป.เพชรบุรี เขต 2 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี ชลประทานแก่งกระจาน
3706 1076370238 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี บ้านป่าเด็ง
3707 1076370242 สพป.เพชรบุรี เขต 2 พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี บ้านห้วยกวางจริง
3708 1076370245 สพป.เพชรบุรี เขต 2 วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี บ้านซ่อง
3709 1076370230 สพป.เพชรบุรี เขต 2 สองพ่ีน้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

3710 1076370239 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี บ้านห้วยไผ่
3711 1076370078 สพป.เพชรบุรี เขต 2 เขาใหญ่ ชะอ้า เพชรบุรี บ้านหุบกะพง
3712 1076370076 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดอนขุนห้วย ชะอ้า เพชรบุรี บ้านร่องระก้า
3713 1076370068 สพป.เพชรบุรี เขต 2 นายาง ชะอ้า เพชรบุรี บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
3714 1076370071 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บางเก่า ชะอ้า เพชรบุรี วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธ์ิวิทยา)
3715 1076370092 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ไร่ใหม่พัฒนา ชะอ้า เพชรบุรี บ้านหนองเข่ือน
3716 1076370081 สพป.เพชรบุรี เขต 2 สามพระยา ชะอ้า เพชรบุรี วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จ้านง)
3717 1076370073 สพป.เพชรบุรี เขต 2 หนองศาลา ชะอ้า เพชรบุรี วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)
3718 1076370088 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ห้วยทรายเหนือ ชะอ้า เพชรบุรี บ้านบ่อหลวง
3719 1076370140 สพป.เพชรบุรี เขต 2 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี บ้านยางชุม
3720 1076370117 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี เข่ือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
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3721 1076370122 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

3722 1076370093 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
3723 1076370121 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี วัดท่าเหว
3724 1076370113 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี บ้านในดง
3725 1076370112 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี บ้านดอนเตาอิฐ
3726 1076370115 สพป.เพชรบุรี เขต 2 มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
3727 1076370102 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี บ้านท่าโล้
3728 1076370120 สพป.เพชรบุรี เขต 2 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี วัดวังไคร้
3729 1076370108 สพป.เพชรบุรี เขต 2 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
3730 1076370170 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ต้าหรุ บ้านลาด เพชรบุรี วัดศาลาเข่ือน (อุภัยเพชร)
3731 1076370174 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ถ ้ารงค์ บ้านลาด เพชรบุรี วัดถ ้ารงค์ (ผ่านผดุง)
3732 1076370144 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี วัดโพธ์ิกรุ (ผินผดุง)
3733 1076370147 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)
3734 1076370166 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)
3735 1076370142 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี วัดลาดศรัทธาราม (ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)

3736 1076370143 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)
3737 1076370164 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี บ้านแหลมทอง
3738 1076370152 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
3739 1076370149 สพป.เพชรบุรี เขต 2 สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)
3740 1076370161 สพป.เพชรบุรี เขต 2 สะพานไกร บ้านลาด เพชรบุรี วัดหว้า
3741 1076370168 สพป.เพชรบุรี เขต 2 หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี บ้านซ่อง (ประชากรบ้ารุง)
3742 1076370154 สพป.เพชรบุรี เขต 2 หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี วัดโพธ์ิลอย  (เรือนวงศ์ผดุง)
3743 1076370151 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี บ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์)
3744 1076370127 สพป.เพชรบุรี เขต 2 เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี บ้านหนองคอไก่
3745 1076370162 สพป.เพชรบุรี เขต 2 โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต)
3746 1067380094 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ คลองห้วยนาพัฒนาการ
3747 1067380093 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ บ้านทรัพย์พุทรา
3748 1067380134 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ บ้าน กม.28
3749 1067380132 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ บ้านหนองกลอย
3750 1067380113 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ บ้านท่าข้าม
3751 1067380144 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์ บ้านเขาชะโงก
3752 1067380137 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ บ้านห้วยงาช้าง
3753 1067380105 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ บ้านลาดแค
3754 1067380108 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ บ้านคลองปลาหมอ
3755 1067380048 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านสักแห้ง
3756 1067380030 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านโนนสะอาด
3757 1067380054 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านป่าบง
3758 1067380017 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านท่าพล
3759 1067380011 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นาง่ัว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านนาง่ัว (เจริญวิทยาคาร)
3760 1067380044 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านบง
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3761 1067380068 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านนายม
3762 1067380050 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น ้าร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านน ้าร้อน
3763 1067380002 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านสะเดียง
3764 1067380041 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านห้วยผักไล
3765 1067380059 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านโตก
3766 1067380008 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านป่าแดง
3767 1067380087 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านระวิง
3768 1067380076 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
3769 1067380058 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ อนุบาลเพชรบูรณ์
3770 1067380082 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านห้วยสะแก
3771 1067380036 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ บ้านโป่งหว้า
3772 1067380547 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ บ้านซับเปิบ
3773 1067380561 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ บ้านวังชะนาง
3774 1067380544 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ อนุบาลวังโป่ง
3775 1067380551 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ บ้านวังศาล
3776 1067380552 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ บ้านวังหิน
3777 1067380570 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ บ้านเข็กน้อย
3778 1067380573 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองน่ิมวิทยา)
3779 1067380566 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ บ้านเหล่าหญ้า
3780 1067380569 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ บ้านทุ่งสมอ
3781 1067380574 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์ ธรรมนูญกองช่างวิทยา
3782 1067380575 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์ บ้านสะเดาะพงมิตรภาพท่ี 229
3783 1067380576 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ บ้านหนองแม่นา
3784 1067380529 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โคกมน น ้าหนาว เพชรบูรณ์ บ้านโคกมน
3785 1067380531 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 น ้าหนาว น ้าหนาว เพชรบูรณ์ บ้านทรัพย์สว่าง
3786 1067380540 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 วังกวาง น ้าหนาว เพชรบูรณ์ บ้านวังกวาง
3787 1067380536 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 หลักด่าน น ้าหนาว เพชรบูรณ์ บ้านห้วยลาด
3788 1067380379 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ บ้านตาดกลอย
3789 1067380371 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ บ้านนาเกาะ
3790 1067380353 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นาซ้า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ บ้านแก่งโตน
3791 1067380369 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ บ้านโจะโหวะ
3792 1067380358 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ บ้านวังบาล
3793 1067380375 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ บ้านสงเปลือย
3794 1067380337 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ อนุบาลหล่มเก่า
3795 1067380344 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ บ้านหนองยาว
3796 1067380421 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านดงน ้าเด่ือ
3797 1067380441 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ตาลเด่ียว หล่มสัก เพชรบูรณ์ อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
3798 1067380465 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านวังมล
3799 1067380390 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 น ้าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านน ้าก้อ
3800 1067380448 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 น ้าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านดงขวาง
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3801 1067380420 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านป่าบง
3802 1067380398 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านติ ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านติ ว
3803 1067380463 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านไร่นางาม
3804 1067380410 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านส้มเลา
3805 1067380411 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
3806 1067380475 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านบุ่งคล้า
3807 1067380480 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บุ่งน ้าเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านธารทิพย์
3808 1067380424 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ หน้าศูนย์เคร่ืองมือกล
3809 1067380446 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านปากดุก
3810 1067380434 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านฝายนาแซง
3811 1067380458 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านท่าขาม
3812 1067380471 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านหนองบัว
3813 1067380395 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านหนองไขว่
3814 1067380404 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านวังร่อง
3815 1067380449 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 น ้าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ บ้านห้วยลาน
3816 1067380509 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บ้านซับบอน
3817 1067380521 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บ้านซับไม้แดง
3818 1067380483 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ อนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด)
3819 1067380494 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บ้านราหุล
3820 1067380516 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บ้านพญาวัง
3821 1067380501 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านวังพิกุล
3822 1067380495 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บ้านศรีมงคล
3823 1067380511 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บ้านเขาพลวง
3824 1067380488 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บ้านหนองชุมแสง
3825 1067380203 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านโคกปรง
3826 1067380196 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บ้านซับน้อย
3827 1067380185 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์
3828 1067380154 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
3829 1067380221 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 น ้าร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บ้านโคกส้าราญ
3830 1067380212 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บ้านบ่อรัง
3831 1067380158 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บ้านบึงกระจับ
3832 1067380169 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บ้านพุขาม
3833 1067380165 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านพุเตย
3834 1067380177 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ภูน ้าหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บ้านรวมทรัพย์
3835 1067380206 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บ้านเนินสะอาด
3836 1067380181 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บ้านวังใหญ่
3837 1067380160 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บ้านสระประดู่
3838 1067380162 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ บ้านเข็มทอง
3839 1067380254 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ บ้านเกาะแก้ว
3840 1067380267 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ บ้านเนินถาวร
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3841 1067380246 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ บ้านหนองหมู
3842 1067380261 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ บ้านโคกสะแกลาด
3843 1067380230 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ อนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)
3844 1067380256 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ บ้านโคกรังน้อย
3845 1067380295 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
3846 1067380316 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
3847 1067380305 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บ้านนาทุ่ง
3848 1067380278 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บ้านนาเฉลียงใต้
3849 1067380312 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บ้านโคกเจริญ
3850 1067380320 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บ้านไร่เหนือ
3851 1067380325 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านโภชน์
3852 1067380332 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านท่าเสา
3853 1067380274 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บ้านปากตก
3854 1067380309 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บ้านกลาง
3855 1067380285 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บ้านวังโบสถ์
3856 1067380294 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ อนุบาลหนองไผ่
3857 1067380271 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
3858 1067380239 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ บ้านหนองสะแกส่ี
3859 1054390024 สพป.แพร่ เขต 1 กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ วัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ)
3860 1054390004 สพป.แพร่ เขต 1 ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ วัดต้นไคร้
3861 1054390037 สพป.แพร่ เขต 1 ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ รัฐราษฎร์บ้ารุง
3862 1054390033 สพป.แพร่ เขต 1 ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ บ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)
3863 1054390011 สพป.แพร่ เขต 1 บ้านถ่ิน เมืองแพร่ แพร่ บ้านถ่ิน (ถ่ินวิทยาคาร)
3864 1054390002 สพป.แพร่ เขต 1 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ บ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา)
3865 1054390030 สพป.แพร่ เขต 1 แม่ค้ามี เมืองแพร่ แพร่ บ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
3866 1054390026 สพป.แพร่ เขต 1 แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ บ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)
3867 1054390035 สพป.แพร่ เขต 1 ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ บ้านร่องฟอง
3868 1054390013 สพป.แพร่ เขต 1 สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่ บ้านสวนเข่ือน (ราษฎร์บูรณวิทยา)
3869 1054390053 สพป.แพร่ เขต 1 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ บ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)
3870 1054390116 สพป.แพร่ เขต 1 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ บ้านอ้อยวิทยาคาร
3871 1054390124 สพป.แพร่ เขต 1 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)
3872 1054390102 สพป.แพร่ เขต 1 แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ บ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
3873 1054390113 สพป.แพร่ เขต 1 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ แม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล)
3874 1054390110 สพป.แพร่ เขต 1 แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ บ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห์)
3875 1054390108 สพป.แพร่ เขต 1 แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ บ้านแม่ยางเป้ียว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
3876 1054390101 สพป.แพร่ เขต 1 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ บ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
3877 1054390139 สพป.แพร่ เขต 1 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ ชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร)
3878 1054390134 สพป.แพร่ เขต 1 ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ บ้านห้วยโรงนอก
3879 1054390153 สพป.แพร่ เขต 1 เตาปูน สอง แพร่ บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์)
3880 1054390166 สพป.แพร่ เขต 1 ทุ่งน้าว สอง แพร่ ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)
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3881 1054390158 สพป.แพร่ เขต 1 บ้านกลาง สอง แพร่ ชุมชนบ้านกลาง (สนิทวิทยาการ)
3882 1054390162 สพป.แพร่ เขต 1 บ้านหนุน สอง แพร่ ชุมชนบ้านหนุนเหนือ  (แสงศรีวิทยา)
3883 1054390146 สพป.แพร่ เขต 1 สะเอียบ สอง แพร่ บ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ)
3884 1054390178 สพป.แพร่ เขต 1 ห้วยหม้าย สอง แพร่ วัดห้วยหม้าย (หมายประชากร)
3885 1054390173 สพป.แพร่ เขต 1 หัวเมือง สอง แพร่ บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บ้ารุง)
3886 1054390294 สพป.แพร่ เขต 1 ต้าหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ แม่ค้ามีต้าหนัก (ต้าหนักธรรมวิทยาคาร)
3887 1054390297 สพป.แพร่ เขต 1 ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่ บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)
3888 1054390292 สพป.แพร่ เขต 1 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ บ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร)
3889 1054390169 สพป.แพร่ เขต 1 แดนชุมพล สอง แพร่ บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
3890 1054390061 สพป.แพร่ เขต 1 ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บ้ารุง)
3891 1054390106 สพป.แพร่ เขต 1 ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
3892 1054390019 สพป.แพร่ เขต 1 นาจักร เมืองแพร่ แพร่ บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บ้ารุง)
3893 1054390052 สพป.แพร่ เขต 1 น ้าช้า เมืองแพร่ แพร่ บ้านน ้าช้า(วิชัยชนานุเคราะห์)
3894 1054390299 สพป.แพร่ เขต 1 น ้ารัด หนองม่วงไข่ แพร่ บ้านหนองน ้ารัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)
3895 1054390137 สพป.แพร่ เขต 1 น ้าเลา ร้องกวาง แพร่ บ้านน ้าเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
3896 1054390046 สพป.แพร่ เขต 1 ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ บ้านในเวียง
3897 1054390043 สพป.แพร่ เขต 1 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา)
3898 1054390293 สพป.แพร่ เขต 1 แม่ค้ามี หนองม่วงไข่ แพร่ บ้านแม่ค้ามี (รัตนปัญญา)
3899 1054390060 สพป.แพร่ เขต 1 แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
3900 1054390058 สพป.แพร่ เขต 1 วังธง เมืองแพร่ แพร่ บ้านเวียงตั ง(ค้าวรรณประชานุกูล)
3901 1054390057 สพป.แพร่ เขต 1 วังหงษ์ เมืองแพร่ แพร่ บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
3902 1054390298 สพป.แพร่ เขต 1 วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
3903 1054390047 สพป.แพร่ เขต 1 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อสามัคคี)
3904 1054390285 สพป.แพร่ เขต 2 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ เด่นไชยประชานุกูล
3905 1054390278 สพป.แพร่ เขต 2 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ บ้านบ่อแก้ว
3906 1054390287 สพป.แพร่ เขต 2 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
3907 1054390272 สพป.แพร่ เขต 2 แม่จ๊ัวะ เด่นชัย แพร่ บ้านแม่จ๊ัวะ
3908 1054390274 สพป.แพร่ เขต 2 ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ บ้านห้วยไร่
3909 1054390223 สพป.แพร่ เขต 2 ต้าผามอก ลอง แพร่ บ้านน ้าริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
3910 1054390209 สพป.แพร่ เขต 2 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ ปากจอกวิทยา
3911 1054390203 สพป.แพร่ เขต 2 บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
3912 1054390192 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านปิน ลอง แพร่ บ้านปิน (ปินประชาราษฎร์)
3913 1054390214 สพป.แพร่ เขต 2 ปากกาง ลอง แพร่ บ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
3914 1054390217 สพป.แพร่ เขต 2 แม่ปาน ลอง แพร่ บ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์)
3915 1054390218 สพป.แพร่ เขต 2 เวียงต้า ลอง แพร่ บ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บ้ารุง )
3916 1054390184 สพป.แพร่ เขต 2 ห้วยอ้อ ลอง แพร่ อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
3917 1054390207 สพป.แพร่ เขต 2 หัวทุ่ง ลอง แพร่ บ้านไผ่ล้อม (ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)

3918 1054390267 สพป.แพร่ เขต 2 นาพูน วังชิ น แพร่ บ้านนาพูน
3919 1054390232 สพป.แพร่ เขต 2 ป่าสัก วังชิ น แพร่ บ้านป่าสักปางไม้
3920 1054390229 สพป.แพร่ เขต 2 แม่เก๋ิง วังชิ น แพร่ บ้านสลก
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3921 1054390240 สพป.แพร่ เขต 2 แม่ป้าก วังชิ น แพร่ ชุมชนบ้านแม่ป้าก
3922 1054390263 สพป.แพร่ เขต 2 แม่พุง วังชิ น แพร่ บ้านป่าคาป่าม่วง
3923 1054390227 สพป.แพร่ เขต 2 วังชิ น วังชิ น แพร่ บ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)
3924 1054390234 สพป.แพร่ เขต 2 สรอย วังชิ น แพร่ บ้านม่วงค้า
3925 1054390084 สพป.แพร่ เขต 2 ดอนมูล สูงเม่น แพร่ บ้านหัวดง
3926 1054390100 สพป.แพร่ เขต 2 น ้าช้า สูงเม่น แพร่ ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
3927 1054390066 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านกวาง สูงเม่น แพร่ วัดมงคลถาวร (มงคลวิทยาสรรค์)
3928 1054390070 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านปง สูงเม่น แพร่ บ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)
3929 1054390067 สพป.แพร่ เขต 2 สูงเม่น สูงเม่น แพร่ สูงเม่นวิทยาคาร
3930 1054390094 สพป.แพร่ เขต 2 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
3931 1054390062 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
3932 1054390080 สพป.แพร่ เขต 2 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
3933 1054390074 สพป.แพร่ เขต 2 เวียงทอง สูงเม่น แพร่ บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
3934 1083400023 สพป.ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
3935 1083400027 สพป.ภูเก็ต ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต วัดสุวรรณคีรีวงก์
3936 1083400046 สพป.ภูเก็ต เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต บ้านบางเทา
3937 1083400040 สพป.ภูเก็ต เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต ถลางพระนางสร้าง
3938 1083400054 สพป.ภูเก็ต ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต บ้านป่าคลอก
3939 1083400032 สพป.ภูเก็ต ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต หงษ์หยกบ้ารุง
3940 1083400048 สพป.ภูเก็ต ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต วัดศรีสุนทร
3941 1083400037 สพป.ภูเก็ต สาคู ถลาง ภูเก็ต บ้านสาคู
3942 1083400015 สพป.ภูเก็ต กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
3943 1083400002 สพป.ภูเก็ต เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บ้านสะป า 'มงคลวิทยา'
3944 1083400020 สพป.ภูเก็ต ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บ้านฉลอง
3945 1083400007 สพป.ภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต
3946 1083400005 สพป.ภูเก็ต รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต เกาะสิเหร่
3947 1083400018 สพป.ภูเก็ต ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต วัดสว่างอารมณ์
3948 1083400011 สพป.ภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต วัดเทพนิมิตร
3949 1044410079 สพป.มหาสารคาม เขต 1 กุดไส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม บ้านน ้าใสม่วงวิทยา
3950 1044410091 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา
3951 1044410100 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)
3952 1044410104 สพป.มหาสารคาม เขต 1 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม บ้านเขวาใหญ่
3953 1044410092 สพป.มหาสารคาม เขต 1 คันธาราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม บ้านดอนดู่
3954 1044410067 สพป.มหาสารคาม เขต 1 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม อนุบาลกันทรวิชัย
3955 1044410094 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม บ้านท่าขอนยาง
3956 1044410112 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี
3957 1044410082 สพป.มหาสารคาม เขต 1 มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม ชุมชนบ้านมะค่า
3958 1044410070 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
3959 1044410499 สพป.มหาสารคาม เขต 1 แกด้า แกด้า มหาสารคาม อนุบาลแกด้า
3960 1044410506 สพป.มหาสารคาม เขต 1 มิตรภาพ แกด้า มหาสารคาม ชุมชนมิตรภาพ
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3961 1044410510 สพป.มหาสารคาม เขต 1 วังแสง แกด้า มหาสารคาม บ้านวังแสง
3962 1044410513 สพป.มหาสารคาม เขต 1 หนองกุง แกด้า มหาสารคาม บ้านโพนสวาง
3963 1044410332 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ก้าพี บรบือ มหาสารคาม บ้านเหล่ายาว
3964 1044410336 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม บ้านหนองขามแสบง
3965 1044410366 สพป.มหาสารคาม เขต 1 โนนแดง บรบือ มหาสารคาม บ้านเหล่าตามาอุดมชัย
3966 1044410337 สพป.มหาสารคาม เขต 1 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม บ้านโนนราษีฝางวิทยา
3967 1044410307 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บรบือ บรบือ มหาสารคาม บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
3968 1044410315 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม บ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
3969 1044410361 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม บ้านบัวมาศ
3970 1044410363 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ยาง บรบือ มหาสารคาม บ้านยาง (ยางทวงวิทยา)
3971 1044410348 สพป.มหาสารคาม เขต 1 วังไชย บรบือ มหาสารคาม บ้านโนนเกษตร
3972 1044410346 สพป.มหาสารคาม เขต 1 วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม บ้านวังปลาโด
3973 1044410316 สพป.มหาสารคาม เขต 1 หนองโก บรบือ มหาสารคาม บ้านหนองโก
3974 1044410352 สพป.มหาสารคาม เขต 1 หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม บ้านหนองคูขาด
3975 1044410323 สพป.มหาสารคาม เขต 1 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม บ้านหนองจิก
3976 1044410359 สพป.มหาสารคาม เขต 1 หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า
3977 1044410311 สพป.มหาสารคาม เขต 1 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม บ้านพงโพด
3978 1044410051 สพป.มหาสารคาม เขต 1 เกิ ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านท่าปะทายโนนตูม
3979 1044410011 สพป.มหาสารคาม เขต 1 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านเม่นใหญ่
3980 1044410031 สพป.มหาสารคาม เขต 1 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"
3981 1044410015 สพป.มหาสารคาม เขต 1 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านโคกก่อ
3982 1044410024 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านดอนหว่านหัวหนอง
3983 1044410014 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม อนุบาลมหาสารคาม
3984 1044410041 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านท่าตูมดอนเรือ
3985 1044410001 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านท่าสองคอน
3986 1044410026 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านโคกบัวค้อ
3987 1044410050 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ชุมชนบ้านลาด
3988 1044410063 สพป.มหาสารคาม เขต 1 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
3989 1044410016 สพป.มหาสารคาม เขต 1 หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านหนองโนอีด้า
3990 1044410064 สพป.มหาสารคาม เขต 1 หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านหนองคู
3991 1044410044 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม บ้านโดท่างาม
3992 1044410516 สพป.มหาสารคาม เขต 1 โนนภิบาล แกด้า มหาสารคาม บ้านโนนศรีภิบาล
3993 1044410255 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม บ้านหนองบัวแดง
3994 1044410231 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส้่าผดุง)
3995 1044410246 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม บ้านปอพานหนองโน
3996 1044410269 สพป.มหาสารคาม เขต 2 สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม บ้านปลาขาว
3997 1044410262 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ส้าโรง นาเชือก มหาสารคาม บ้านชุมแสงโนนเหล่ียม
3998 1044410234 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม หนองกุงวิทยา
3999 1044410250 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม บ้านหนองแดงสหมิตร
4000 1044410268 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม บ้านหนองโพธ์ิ
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4001 1044410242 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม บ้านกุดน ้าใส
4002 1044410258 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม บ้านหนองปอ
4003 1044410277 สพป.มหาสารคาม เขต 2 กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม กู่สันตรัตน์
4004 1044410283 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดงดวน นาดูน มหาสารคาม บ้านนาฝาย
4005 1044410280 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดงบัง นาดูน มหาสารคาม ชุมชนบ้านดงบัง
4006 1044410298 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดงยาง นาดูน มหาสารคาม บ้านดงยาง
4007 1044410276 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นาดูน นาดูน มหาสารคาม อนุบาลนครจัมปาศรี
4008 1044410281 สพป.มหาสารคาม เขต 2 พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม บ้านโกทา
4009 1044410303 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองคู นาดูน มหาสารคาม บ้านหนองป้าน
4010 1044410290 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
4011 1044410288 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หัวดง นาดูน มหาสารคาม บ้านหัวดง
4012 1044410380 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านหัวหมู
4013 1044410395 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านน ้าสร้างหนองบะ
4014 1044410373 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
4015 1044410393 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านเขวาทุ่ง
4016 1044410421 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เม็กด้า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านเม็กด้า
4017 1044410402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม โนนจานวิทยา
4018 1044410375 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านเมืองเสือ
4019 1044410405 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
4020 1044410384 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านสระแคน
4021 1044410414 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านมะโบ่
4022 1044410382 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านหนองระเวียง
4023 1044410407 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านดอนหมี
4024 1044410418 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านขามเรียน
4025 1044410386 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม บ้านโนนสูงดอนหล่ี
4026 1044410529 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
4027 1044410526 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม อนุบาลดงเมืองน้อย
4028 1044410538 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม บ้านเหล่าหมากค้า
4029 1044410521 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม บ้านโนนรัง
4030 1044410541 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม ชุมชนบ้านยางสีสุราช
4031 1044410537 สพป.มหาสารคาม เขต 2 แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม บ้านดงแคน
4032 1044410523 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม บ้านหนองแวง
4033 1044410476 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านโนน
4034 1044410465 สพป.มหาสารคาม เขต 2 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านต้าแย (ประชานุเคราะห์)
4035 1044410480 สพป.มหาสารคาม เขต 2 โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านโคกสีทองหลาง
4036 1044410471 สพป.มหาสารคาม เขต 2 งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม ชุมชนบ้านงัวบา
4037 1044410477 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านดงใหญ่
4038 1044410490 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านนาข่า
4039 1044410496 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านหนองคลองใหม่หัวนาค้า
4040 1044410450 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านประแหย่ง
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4041 1044410449 สพป.มหาสารคาม เขต 2 โพธ์ิชัย วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านโพธ์ิชัย
4042 1044410446 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านสนาม
4043 1044410431 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
4044 1044410429 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม เมืองวาปีปทุม
4045 1044410458 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านหนองแสน
4046 1044410442 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านหนองไฮ
4047 1044410435 สพป.มหาสารคาม เขต 2 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม บ้านชาดฝางหัวเรือ
4048 1044410543 สพป.มหาสารคาม เขต 3 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม บ้านกุดรัง
4049 1044410559 สพป.มหาสารคาม เขต 3 นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม บ้านหนองแหน
4050 1044410550 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
4051 1044410554 สพป.มหาสารคาม เขต 3 หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
4052 1044410544 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม บ้านหนองแสง
4053 1044410163 สพป.มหาสารคาม เขต 3 แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านแก้งขิงแคง
4054 1044410134 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านวังโพน
4055 1044410149 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านเข่ือน (เข่ือนศึกษาคาร)
4056 1044410144 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม ดอนกลางนุกูลวิทย์
4057 1044410125 สพป.มหาสารคาม เขต 3 แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านแพงหนองเหนือ
4058 1044410140 สพป.มหาสารคาม เขต 3 โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม ชุมชนโพนงามโพนสวาง
4059 1044410184 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
4060 1044410185 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านยางใหญ่
4061 1044410189 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านเลิงใต้
4062 1044410141 สพป.มหาสารคาม เขต 3 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านวังยาววิทยายน
4063 1044410147 สพป.มหาสารคาม เขต 3 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม หนองกุงศาลาน ้าเท่ียงวิทยากร
4064 1044410130 สพป.มหาสารคาม เขต 3 หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
4065 1044410178 สพป.มหาสารคาม เขต 3 หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านกอกหนองผือ
4066 1044410174 สพป.มหาสารคาม เขต 3 หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านทันดู่เหนือ
4067 1044410118 สพป.มหาสารคาม เขต 3 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209
4068 1044410168 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านยางสินไชย หนองหาด
4069 1044410155 สพป.มหาสารคาม เขต 3 แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม บ้านแห่บริหารวิทย์
4070 1044410567 สพป.มหาสารคาม เขต 3 กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
4071 1044410566 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม อนุบาลช่ืนชม
4072 1044410577 สพป.มหาสารคาม เขต 3 หนองกุง ช่ืนชม มหาสารคาม บ้านหนองกุง
4073 1044410573 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหล่าดอกไม้ ช่ืนชม มหาสารคาม กระบากวิทยาคาร
4074 1044410209 สพป.มหาสารคาม เขต 3 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม บ้านขามเป้ีย
4075 1044410193 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
4076 1044410204 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม บ้านแฝกโนนส้าราญ
4077 1044410224 สพป.มหาสารคาม เขต 3 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
4078 1044410202 สพป.มหาสารคาม เขต 3 โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม บ้านโพน
4079 1044410216 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม บ้านจานโนนสูง
4080 1044410199 สพป.มหาสารคาม เขต 3 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม บ้านหนองซอน
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4081 1044410225 สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธ์ิ
4082 1049730096 สพป.มุกดาหาร ค้าชะอี ค้าชะอี มุกดาหาร ชุมชนบ้านค้าชะอี
4083 1049730084 สพป.มุกดาหาร น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร บ้านหนองเอ่ียนดง'ราษฎร์สงเคราะห์'
4084 1049730086 สพป.มุกดาหาร บ้านค้อ ค้าชะอี มุกดาหาร บ้านค้อ บ้านค้อวิทยาคาร
4085 1049730080 สพป.มุกดาหาร บ้านซ่ง ค้าชะอี มุกดาหาร บ้านซ่ง
4086 1049730085 สพป.มุกดาหาร บ้านเหล่า ค้าชะอี มุกดาหาร บ้านเหล่า
4087 1049730093 สพป.มุกดาหาร โพนงาม ค้าชะอี มุกดาหาร บ้านโพนงาม
4088 1049730107 สพป.มุกดาหาร หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร บ้านหนองเอ่ียน
4089 1049730112 สพป.มุกดาหาร เหล่าสร้างถ่อ ค้าชะอี มุกดาหาร บ้านเหล่าสร้างถ่อ
4090 1049730187 สพป.มุกดาหาร กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร บ้านกกตูม
4091 1049730206 สพป.มุกดาหาร ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร บ้านชะโนด 2
4092 1049730183 สพป.มุกดาหาร ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร บ้านดงหลวง
4093 1049730199 สพป.มุกดาหาร พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร บ้านฝ่ังแดง
4094 1049730195 สพป.มุกดาหาร หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร ร่มเกล้า
4095 1049730205 สพป.มุกดาหาร หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร ชุมชนบ้านหนองบัว
4096 1049730113 สพป.มุกดาหาร ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ชุมชนดอนตาล
4097 1049730117 สพป.มุกดาหาร นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร นาสะเม็งวิทยา
4098 1049730138 สพป.มุกดาหาร บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร บ้านดง
4099 1049730122 สพป.มุกดาหาร บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร บ้านบาก2
4100 1049730127 สพป.มุกดาหาร ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
4101 1049730140 สพป.มุกดาหาร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร บ้านนาโพธ์ิ
4102 1049730142 สพป.มุกดาหาร เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร บ้านเหล่าหมี
4103 1049730154 สพป.มุกดาหาร กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ค้าแฮดประชาสรรค์
4104 1049730165 สพป.มุกดาหาร โชคชัย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร บ้ารุงพงศ์อุปถัมภ์
4105 1049730177 สพป.มุกดาหาร นาอุดม นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร บ้านป่าเตย
4106 1049730150 สพป.มุกดาหาร นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร บ้านค้าสร้อย
4107 1049730155 สพป.มุกดาหาร ร่มเกล้า นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร บ้านค้านางโอก
4108 1049730178 สพป.มุกดาหาร หนองแวง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ป่งแดงวิทยาคม
4109 1049730062 สพป.มุกดาหาร กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บ้านกุดแข้
4110 1049730008 สพป.มุกดาหาร ค้าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บ้านสามขามิตรภาพท่ี 3
4111 1049730015 สพป.มุกดาหาร ค้าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ค้าอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
4112 1049730051 สพป.มุกดาหาร ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บ้านดงมอน
4113 1049730033 สพป.มุกดาหาร ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บ้านป่งโพน
4114 1049730007 สพป.มุกดาหาร นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล'
4115 1049730040 สพป.มุกดาหาร นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ชุมชนนาโสก
4116 1049730049 สพป.มุกดาหาร บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บ้านหนองแอก
4117 1049730023 สพป.มุกดาหาร บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บ้านหนองแวง
4118 1049730054 สพป.มุกดาหาร ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บ้านนาค้า (ไตรมิตรวิทยาคม)
4119 1049730068 สพป.มุกดาหาร โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ชุมชนโพนทราย
4120 1049730075 สพป.มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองใหม่
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4121 1049730001 สพป.มุกดาหาร ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ชุมชนศรีบุญเรือง
4122 1049730233 สพป.มุกดาหาร โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร บ้านโนนยาง
4123 1049730241 สพป.มุกดาหาร บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร บ้านเป้าป่าแสด
4124 1049730231 สพป.มุกดาหาร ภูวง หนองสูง มุกดาหาร บ้านบุ่ง
4125 1049730243 สพป.มุกดาหาร หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร บ้านแวง
4126 1049730227 สพป.มุกดาหาร หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร ชุมชนเมืองหนองสูง
4127 1049730223 สพป.มุกดาหาร ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร บ้านชะโนด 1
4128 1049730216 สพป.มุกดาหาร ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
84 พรรษา

4129 1049730226 สพป.มุกดาหาร บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
4130 1049730217 สพป.มุกดาหาร ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร บ้านสองคอน
4131 1049730212 สพป.มุกดาหาร หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร บ้านหว้านใหญ่
4132 1049730104 สพป.มุกดาหาร ค้าบก ค้าชะอี มุกดาหาร ค้าบกราษฎร์นุกูล
4133 1049730170 สพป.มุกดาหาร นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร บ้านนากอก
4134 1049730230 สพป.มุกดาหาร หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร บ้านนาหนองแคน
4135 1058420001 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ขุนยวม
4136 1058420023 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ชุมชนบ้านเมืองปอน
4137 1058420026 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ก๊ิ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ก๊ิ
4138 1058420003 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ชุมชนต่อแพวิทยา
4139 1058420020 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน บ้านปางตอง
4140 1058420344 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ ้าลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน บ้านวนาหลวง
4141 1058420327 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน บ้านนาปู่ป้อม
4142 1058420325 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน บ้านจ่าโบ่
4143 1058420341 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน บ้านกึ ดสามสิบ
4144 1058420044 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านทุ่งยาว
4145 1058420075 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านโป่งสา
4146 1058420056 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านเมืองแปง
4147 1058420072 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านหมอแปง
4148 1058420053 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮี ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง
4149 1058420036 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน อนุบาลปาย (เวียงใต้)
4150 1058420039 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน บ้านเวียงเหนือ
4151 1058420099 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จองค้า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน อนุบาลแม่ฮ่องสอน
4152 1058420094 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน บ้านในสอย
4153 1058420098 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ชุมชนบ้านผาบ่อง
4154 1058420084 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 หมอกจ้าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน บ้านนาป่าแปก
4155 1058420104 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยปูลิง
4156 1058420123 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน บ้านป่าลาน
4157 1058420131 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)
4158 1058420025 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน บ้านหว่าโน
4159 1058420165 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน บ้านส้มป่อย
4160 1058420154 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยผึ ง
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4161 1058420157 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน บ้านแม่โถ
4162 1058420197 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน บ้านแม่นาจางเหนือ
4163 1058420140 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน บ้านแม่แลบ
4164 1058420180 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ชุมชนแม่ลาศึกษา
4165 1058420187 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยมะกอก
4166 1058420179 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน บ้านละอูบ
4167 1058420219 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน บ้านแพะพิทยา
4168 1058420243 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยฮากไม้ใต้
4169 1058420235 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยแห้ง
4170 1058420214 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยสิงห์
4171 1058420199 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ทองสวัสด์ิวิทยาคาร
4172 1058420247 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สังวาลย์วิทยา
4173 1058420227 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน บ้านโพซอ
4174 1058420281 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน บ้านผาเยอ
4175 1058420277 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน บ้านห้วยกุ้ง
4176 1058420266 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน อนุบาลสบเมย (คอนผึ ง)
4177 1058420294 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน ล่องแพวิทยา
4178 1058420318 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน บ้านซิวาเดอ
4179 1058420308 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน บ้านเลโคะ
4180 1035430135 สพป.ยโสธร เขต 1 กุดน ้าใส ค้อวัง ยโสธร บ้านติ ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
4181 1035430131 สพป.ยโสธร เขต 1 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร อนุบาลค้อวัง
4182 1035430145 สพป.ยโสธร เขต 1 น ้าอ้อม ค้อวัง ยโสธร บ้านศิริพัฒนา
4183 1035430128 สพป.ยโสธร เขต 1 ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร บ้านฟ้าห่วน
4184 1035430152 สพป.ยโสธร เขต 1 กุดกุง ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร บ้านกุดกุง
4185 1035430157 สพป.ยโสธร เขต 1 กู่จาน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร ชุมชนกู่จาน
4186 1035430180 สพป.ยโสธร เขต 1 แคนน้อย ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร บ้านแคนน้อยหนองเลิง
4187 1035430193 สพป.ยโสธร เขต 1 ดงแคนใหญ่ ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร ชุมชนดงแคนใหญ่
4188 1035430182 สพป.ยโสธร เขต 1 ดงเจริญ ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร บ้านดงเจริญ
4189 1035430163 สพป.ยโสธร เขต 1 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร บ้านมะพริกดู่โพนสิม
4190 1035430188 สพป.ยโสธร เขต 1 นาแก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร บ้านนาหลู่เหล่าตอง
4191 1035430199 สพป.ยโสธร เขต 1 นาค้า ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร บ้านนาค้าปักแฮด
4192 1035430181 สพป.ยโสธร เขต 1 โพนทัน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร บ้านโพนทัน
4193 1035430165 สพป.ยโสธร เขต 1 ย่อ ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร บ้านค้าม่วง
4194 1035430170 สพป.ยโสธร เขต 1 ลุมพุก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)
4195 1035430148 สพป.ยโสธร เขต 1 สงเปือย ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร บ้านสงเปือย
4196 1035430252 สพป.ยโสธร เขต 1 คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร บ้านคุ้ม
4197 1035430231 สพป.ยโสธร เขต 1 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร ชุมชนบ้านดอนผึ ง
4198 1035430279 สพป.ยโสธร เขต 1 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
4199 1035430257 สพป.ยโสธร เขต 1 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร บ้านผือฮี
4200 1035430263 สพป.ยโสธร เขต 1 พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
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4201 1035430235 สพป.ยโสธร เขต 1 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
4202 1035430239 สพป.ยโสธร เขต 1 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร บ้านม่วงอาจโพธ์ิศรี (คุรุราษฎร์วิชาคม)
4203 1035430268 สพป.ยโสธร เขต 1 สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร บ้านสงยาง
4204 1035430245 สพป.ยโสธร เขต 1 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร ชุมชนบ้านหัวเมือง
4205 1035430058 สพป.ยโสธร เขต 1 ขั นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร บ้านค้าฮี
4206 1035430004 สพป.ยโสธร เขต 1 ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร บ้านขุมเงิน
4207 1035430001 สพป.ยโสธร เขต 1 เข่ืองค้า เมืองยโสธร ยโสธร บ้านเข่ืองค้า
4208 1035430071 สพป.ยโสธร เขต 1 ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
4209 1035430047 สพป.ยโสธร เขต 1 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร บ้านดู่ทุ่งค้าบอน
4210 1035430046 สพป.ยโสธร เขต 1 เดิด เมืองยโสธร ยโสธร บ้านเชือก
4211 1035430062 สพป.ยโสธร เขต 1 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร บ้านตาดทอง
4212 1035430026 สพป.ยโสธร เขต 1 ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร บ้านทุ่งแต้
4213 1035430011 สพป.ยโสธร เขต 1 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร บ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอ้านวยศิลป์)
4214 1035430030 สพป.ยโสธร เขต 1 นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร บ้านนาสะไมย์
4215 1035430013 สพป.ยโสธร เขต 1 น ้าค้าใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร บ้านน ้าค้าน้อย
4216 1035430051 สพป.ยโสธร เขต 1 ส้าราญ เมืองยโสธร ยโสธร บ้านหนองนางตุ้มบากหัวค้า
4217 1035430037 สพป.ยโสธร เขต 1 สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร บ้านสิงห์
4218 1035430063 สพป.ยโสธร เขต 1 หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
4219 1035430019 สพป.ยโสธร เขต 1 หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร บ้านยางเด่ียวหนองถ่ม
4220 1035430033 สพป.ยโสธร เขต 1 หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร บ้านหนองเรือ
4221 1035430024 สพป.ยโสธร เขต 1 หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร บ้านหนองทองหลางโนนกุง
4222 1035430272 สพป.ยโสธร เขต 1 โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร บ้านราชมุนี
4223 1035430159 สพป.ยโสธร เขต 1 เหล่าไฮ ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
4224 1035430089 สพป.ยโสธร เขต 2 ก้าแมด กุดชุม ยโสธร บ้านหัวงัว (อุสุภราชวิทยาคาร)
4225 1035430083 สพป.ยโสธร เขต 2 กุดชุม กุดชุม ยโสธร บ้านหนองเมืองกลาง
4226 1035430090 สพป.ยโสธร เขต 2 ค้าน ้าสร้าง กุดชุม ยโสธร บ้านค้าน ้าสร้าง
4227 1035430100 สพป.ยโสธร เขต 2 นาโส่ กุดชุม ยโสธร บ้านกุดแดง
4228 1035430107 สพป.ยโสธร เขต 2 โนนเปือย กุดชุม ยโสธร บ้านหวายกุดสว่าง
4229 1035430111 สพป.ยโสธร เขต 2 โพนงาม กุดชุม ยโสธร บ้านโพนงามเกี ยงเก่า
4230 1035430124 สพป.ยโสธร เขต 2 หนองหมี กุดชุม ยโสธร บ้านหนองหมี
4231 1035430092 สพป.ยโสธร เขต 2 หนองแหน กุดชุม ยโสธร บ้านโนนประทาย
4232 1035430119 สพป.ยโสธร เขต 2 ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร บ้านห้วยแก้งหนองศาลา
4233 1035430358 สพป.ยโสธร เขต 2 ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร บ้านดงมะไฟ
4234 1035430351 สพป.ยโสธร เขต 2 ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร บ้านดู่ลาด
4235 1035430345 สพป.ยโสธร เขต 2 ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร บ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์)
4236 1035430363 สพป.ยโสธร เขต 2 นาเวียง ทรายมูล ยโสธร บ้านนาเวียง
4237 1035430367 สพป.ยโสธร เขต 2 ไผ่ ทรายมูล ยโสธร บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพท่ี 143
4238 1035430374 สพป.ยโสธร เขต 2 ค้าเตย ไทยเจริญ ยโสธร บ้านค้าเตย
4239 1035430385 สพป.ยโสธร เขต 2 ค้าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร บ้านพอกโนนหนองผือค้าไผ่ใต้
4240 1035430377 สพป.ยโสธร เขต 2 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร บ้านไทยเจริญ
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4241 1035430389 สพป.ยโสธร เขต 2 น ้าค้า ไทยเจริญ ยโสธร บ้านค้าสร้างช้าง
4242 1035430372 สพป.ยโสธร เขต 2 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร บ้านส้มผ่อ
4243 1035430201 สพป.ยโสธร เขต 2 กระจาย ป่าติ ว ยโสธร บ้านกระจาย
4244 1035430221 สพป.ยโสธร เขต 2 โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร บ้านโคกนาโก
4245 1035430217 สพป.ยโสธร เขต 2 เชียงเพ็ง ป่าติ ว ยโสธร ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง
4246 1035430210 สพป.ยโสธร เขต 2 โพธ์ิไทร ป่าติ ว ยโสธร ป่าติ วร่มโพธาภินันท์นุกุล
4247 1035430200 สพป.ยโสธร เขต 2 ศรีฐาน ป่าติ ว ยโสธร ชุมชนบ้านศรีฐาน
4248 1035430316 สพป.ยโสธร เขต 2 กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร บ้านกุดขุ่นสวาสด์ิ
4249 1035430310 สพป.ยโสธร เขต 2 กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร บ้านนาโพธ์ิอ่างสร้างหิน
4250 1035430294 สพป.ยโสธร เขต 2 โคกส้าราญ เลิงนกทา ยโสธร กุดคอก่านโคกส้าราญโนนสวรรค์
4251 1035430300 สพป.ยโสธร เขต 2 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร บ้านหนองแคน
4252 1035430287 สพป.ยโสธร เขต 2 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร บ้านศรีแก้ว
4253 1035430335 สพป.ยโสธร เขต 2 สร้างม่ิง เลิงนกทา ยโสธร บ้านสร้างม่ิงมิตรภาพท่ี 191
4254 1035430281 สพป.ยโสธร เขต 2 สวาท เลิงนกทา ยโสธร บ้านดอนฮี
4255 1035430292 สพป.ยโสธร เขต 2 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร บ้านด่าน
4256 1035430333 สพป.ยโสธร เขต 2 สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
4257 1035430319 สพป.ยโสธร เขต 2 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร ชุมชนห้องแซงวิทยา
4258 1095440204 สพป.ยะลา เขต 1 กรงปินัง กรงปินัง ยะลา บ้านกรงปินัง
4259 1095440213 สพป.ยะลา เขต 1 ปุโรง กรงปินัง ยะลา บ้านโฉลง
4260 1095440209 สพป.ยะลา เขต 1 สะเอะ กรงปินัง ยะลา บ้านสะเอะ
4261 1095440207 สพป.ยะลา เขต 1 ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา บ้านกูวา
4262 1095440028 สพป.ยะลา เขต 1 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)
4263 1095440023 สพป.ยะลา เขต 1 ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา บ้านท่าสาป
4264 1095440001 สพป.ยะลา เขต 1 บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา บ้านบันนังบูโย
4265 1095440019 สพป.ยะลา เขต 1 บุดี เมืองยะลา ยะลา บ้านบุดี
4266 1095440006 สพป.ยะลา เขต 1 เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)
4267 1095440044 สพป.ยะลา เขต 1 พร่อน เมืองยะลา ยะลา บ้านพร่อน
4268 1095440013 สพป.ยะลา เขต 1 ยะลา เมืองยะลา ยะลา บ้านยะลา
4269 1095440035 สพป.ยะลา เขต 1 ล้าพะยา เมืองยะลา ยะลา วัดล้าพะยา (ม่ิงชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี)
4270 1095440041 สพป.ยะลา เขต 1 ล้าใหม่ เมืองยะลา ยะลา บ้านตลาดล้าใหม่
4271 1095440038 สพป.ยะลา เขต 1 ลิดล เมืองยะลา ยะลา บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์)
4272 1095440014 สพป.ยะลา เขต 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา อนุบาลยะลา
4273 1095440015 สพป.ยะลา เขต 1 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา บ้านนิบงพัฒนา
4274 1095440132 สพป.ยะลา เขต 1 กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา บ้านคูวอ
4275 1095440147 สพป.ยะลา เขต 1 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา บ้านรามัน
4276 1095440143 สพป.ยะลา เขต 1 กาลอ รามัน ยะลา บ้านกาลอ
4277 1095440160 สพป.ยะลา เขต 1 กาลูปัง รามัน ยะลา บ้านกาลูปัง
4278 1095440181 สพป.ยะลา เขต 1 เกะรอ รามัน ยะลา บ้านเกะรอ
4279 1095440155 สพป.ยะลา เขต 1 โกตาบารู รามัน ยะลา บ้านโกตาบารู
4280 1095440175 สพป.ยะลา เขต 1 จะกว๊ะ รามัน ยะลา บ้านจะกว๊ะ
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4281 1095440170 สพป.ยะลา เขต 1 ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา บ้านตะโละหะลอ
4282 1095440163 สพป.ยะลา เขต 1 ท่าธง รามัน ยะลา บ้านจะรังตาดงมิตรภาพท่ี 175
4283 1095440162 สพป.ยะลา เขต 1 เนินงาม รามัน ยะลา บือดองพัฒนา
4284 1095440157 สพป.ยะลา เขต 1 บาโงย รามัน ยะลา บ้านยือโระ
4285 1095440150 สพป.ยะลา เขต 1 บาลอ รามัน ยะลา พัฒนาบาลอ
4286 1095440138 สพป.ยะลา เขต 1 บือมัง รามัน ยะลา บ้านปงตา
4287 1095440144 สพป.ยะลา เขต 1 ยะต๊ะ รามัน ยะลา บ้านตะโละ
4288 1095440134 สพป.ยะลา เขต 1 วังพญา รามัน ยะลา บ้านบูเกะจือฆา
4289 1095440153 สพป.ยะลา เขต 1 อาซ่อง รามัน ยะลา บ้านสะโต
4290 1095440034 สพป.ยะลา เขต 1 ยุโป เมือง ยะลา บ้านทุ่งเหรียง
4291 1095440021 สพป.ยะลา เขต 1 สะเตง เมือง ยะลา นิบงชนูปถัมภ์
4292 1095440198 สพป.ยะลา เขต 2 กาบัง กาบัง ยะลา บ้านยือนัง
4293 1095440199 สพป.ยะลา เขต 2 บาละ กาบัง ยะลา บ้านบาละ
4294 1095440095 สพป.ยะลา เขต 2 เข่ือนบางลาง บันนังสตา ยะลา เข่ือนบางลาง
4295 1095440075 สพป.ยะลา เขต 2 ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา บ้านตะบิงติงงี
4296 1095440070 สพป.ยะลา เขต 2 ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
4297 1095440096 สพป.ยะลา เขต 2 ถ ้าทะลุ บันนังสตา ยะลา บ้านตังกาเด็ง
4298 1095440085 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพท่ี 200 ท่ีระลึก ส.ร.อ.

4299 1095440097 สพป.ยะลา เขต 2 บาเจาะ บันนังสตา ยะลา บ้านบางลาง
4300 1095440115 สพป.ยะลา เขต 2 กาตอง ยะหา ยะลา บ้านปาแดรู
4301 1095440119 สพป.ยะลา เขต 2 ตาชี ยะหา ยะลา บ้านตาชี
4302 1095440102 สพป.ยะลา เขต 2 บาโงยซิแน ยะหา ยะลา บ้านซีเยาะ
4303 1095440109 สพป.ยะลา เขต 2 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา บ้านตันหยง
4304 1095440120 สพป.ยะลา เขต 2 ปะแต ยะหา ยะลา บ้านปะแต
4305 1095440105 สพป.ยะลา เขต 2 ยะหา ยะหา ยะลา บ้านลากอ
4306 1095440112 สพป.ยะลา เขต 2 ละแอ ยะหา ยะลา บ้านละแอ
4307 1095440183 สพป.ยะลา เขต 3 คีรีเขต ธารโต ยะลา บ้านศรีนคร
4308 1095440182 สพป.ยะลา เขต 3 ธารโต ธารโต ยะลา บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
4309 1095440188 สพป.ยะลา เขต 3 บ้านแหร ธารโต ยะลา บ้านแหร
4310 1095440192 สพป.ยะลา เขต 3 แม่หวาด ธารโต ยะลา บ้านโต
4311 1095440061 สพป.ยะลา เขต 3 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา บ้านตาเนาะแมเราะ
4312 1095440056 สพป.ยะลา เขต 3 ธารน ้าทิพย์ เบตง ยะลา บ้านบาแตตูแง
4313 1095440058 สพป.ยะลา เขต 3 เบตง เบตง ยะลา อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
4314 1095440057 สพป.ยะลา เขต 3 ยะรม เบตง ยะลา สังวาลย์วิท 5
4315 1095440065 สพป.ยะลา เขต 3 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา บ้านใหม่ (วันครู 2503)
4316 1045450129 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านโคกล่าม
4317 1045450146 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด บ้านดงกลาง
4318 1045450137 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
4319 1045450164 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด บ้านดงยาง
4320 1045450133 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 น ้าใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด บ้านน ้าใสเท่ียมแข้
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4321 1045450143 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ร่องค้าวิทยานุกูล
4322 1045450126 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านเมืองหงส์
4323 1045450157 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลิ นฟ้า จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ลิ นฟ้าวิทยาคาร
4324 1045450150 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด สหคามวิทยาคาร
4325 1045450123 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด บ้านหนองแวงหนองหัวคน
4326 1045450117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
4327 1045450155 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด บ้านอีง่อง
4328 1045450719 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด บ้านแคน
4329 1045450747 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด บ้านป่านหนองอ้อ
4330 1045450727 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ดินด้า จังหาร ร้อยเอ็ด ดินด้าบัวรองวิทยา
4331 1045450738 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด บ้านเหล่ากล้วย
4332 1045450745 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
4333 1045450746 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
4334 1045450736 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด หัวนางามวิทยา
4335 1045450725 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)

4336 1045450749 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด บ้านแมดโพธ์ิกลาง
4337 1045450751 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด บ้านเขือง
4338 1045450760 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร)
4339 1045450768 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด บ้านพลับพลา
4340 1045450758 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด บ้านหมูม้น
4341 1045450794 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด บ้านจาน
4342 1045450786 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด บ้านเทอดไทย
4343 1045450206 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด บ้านเขวาทุ่ง
4344 1045450174 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด บ้านธวัชบุรี
4345 1045450189 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด บ้านดู่
4346 1045450167 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด เมืองธวัชบุรี
4347 1045450193 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด บ้านสองพ่ีน้องวิทยาคาร
4348 1045450184 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ไพศาลวิทยาคม
4349 1045450170 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด บ้านมะอึ
4350 1045450203 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด บ้านเมืองน้อย
4351 1045450199 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด บ้านอีหมุน
4352 1045450195 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด เวฬุวันวิทยา
4353 1045450172 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด บ้านดอนชัย
4354 1045450183 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ขี เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
4355 1045450043 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ้านขอนแก่น (นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
4356 1045450018 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ธรรมจารีนิวาส
4357 1045450028 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นาโพธ์ิ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ้านนาโพธ์ิ (สหพันธ์พิทยาภรณ์)
4358 1045450009 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
4359 1045450008 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ้านค้อ
4360 1045450001 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
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4361 1045450051 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปอภาร  (ปอพาน) เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บ้ารุง)
4362 1045450025 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์)
4363 1045450048 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด โสภโณประชาสรรค์
4364 1045450050 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านสีแก้ว
4365 1045450007 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ้านซ้งวิทยาคม
4366 1045450037 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ้านหนองยูง
4367 1045450033 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ้านแดงโนนสว่าง
4368 1045450701 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด บ้านบากหนองแดง
4369 1045450714 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด บ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
4370 1045450703 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด โพธ์ิสัยสว่างวิทย์
4371 1045450711 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด อดุลวิหารกิจ (คุรุราษฎร์วิทยา)
4372 1045450697 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บ้ารุง)
4373 1045450715 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด บ้านกล้วยวิทยา
4374 1045450696 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ
4375 1045450710 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด โนนสีดาวิทยา
4376 1045450044 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
4377 1045450799 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด ประชาราษฎร์รังสรรค์
4378 1045450763 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด บ้านดอนส้าราญ
4379 1045450797 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด บ้านหวายหลึม
4380 1045450002 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธ์ิ)
4381 1045450787 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
4382 1045450115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ก้าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด หนองพระบางตลาดม่วง
4383 1045450065 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด จตุรคามพัฒนา
4384 1045450057 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด เมืองเกษตรวิสัย
4385 1045450100 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ดงคร่ังน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาประชารัฐ
4386 1045450097 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ดงคร่ังใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บ้านดงคร่ังใหญ่
4387 1045450114 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บ้านเขวาหรดี
4388 1045450070 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 น ้าอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บ้านน ้าอ้อม
4389 1045450075 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ไตรคามสามัคคี
4390 1045450084 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บ้านฝาง
4391 1045450066 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด เมืองบัววิทยาคาร
4392 1045450094 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
4393 1045450087 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหนองผึ ง (ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
4394 1045450073 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
4395 1045450231 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ขี เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด บ้านขี เหล็ก
4396 1045450214 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ดอกล ้า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด บ้านโพนงาม
4397 1045450244 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์)
4398 1045450237 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด บ้านโนนสวรรค์
4399 1045450209 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด เมืองปทุมรัตต์
4400 1045450229 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด บ้านโพนสูง
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4401 1045450216 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด บ้านสระบัว
4402 1045450228 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด บ้านดู่ฝายใหญ่
4403 1045450297 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 กุดน ้าใส พนมไพร ร้อยเอ็ด บ้านกุดน ้าใส (ผดุงวิทยาคาร)
4404 1045450269 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
4405 1045450265 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ค้าไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด ค้าไฮส้าโรงวิทยาคาร
4406 1045450275 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด โนนไทยวิทยาคาร
4407 1045450299 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด บ้านชานุวรรณ (ประชาวิทยาคาร)
4408 1045450273 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด นานวลราษฎร์นิยม
4409 1045450251 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด อนุบาลเมืองพนมไพร
4410 1045450282 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โพธ์ิชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
4411 1045450258 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โพธ์ิใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด บ้านโพธ์ิใหญ่
4412 1045450289 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 วารีสวัสด์ิ พนมไพร ร้อยเอ็ด วารีสวัสด์ิวิทยา
4413 1045450256 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด บ้านโนนทรายสระทอง
4414 1045450292 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด บ้านนาชมดอนกลางวิทยา
4415 1045450285 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด บ้านหนองทัพไทย
4416 1045450667 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
4417 1045450670 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด เมืองโพนทราย
4418 1045450676 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ยางค้า โพนทราย ร้อยเอ็ด ยางค้าวิทยา
4419 1045450678 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด บ้านสว่าง
4420 1045450665 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สามขา โพนทราย ร้อยเอ็ด สามขาพิทยาคม
4421 1045450627 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด บ้านหัวนา
4422 1045450623 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด บ้านสูงยาง
4423 1045450620 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านผ้า
4424 1045450616 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด บ้านเหล่าฮก
4425 1045450621 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด บ้านข่อย
4426 1045450410 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จ้าปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด เมืองจ้าปาขัน
4427 1045450402 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา)
4428 1045450381 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านยางเลิง
4429 1045450387 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านฮ่องสังข์
4430 1045450426 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ทุ่งศรีเมืองวิทยา
4431 1045450392 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านร้านหญ้า
4432 1045450376 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านนา
4433 1045450418 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 น ้าค้า สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด น ้าค้าใหญ่วิทยา
4434 1045450412 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านเหล่าติ ว
4435 1045450416 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านยางเครือด่านน้อย
4436 1045450369 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
4437 1045450432 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด จตุคามวิทยา
4438 1045450405 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านล้าโกน (คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
4439 1045450437 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านหัวโทนมิตรภาพท่ี 165
4440 1045450398 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านหินกอง
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4441 1045450783 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ดูกอ่ึง หนองฮี ร้อยเอ็ด บ้านหนองไศล
4442 1045450770 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด บ้านหนองคูณ
4443 1045450777 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สาวแห หนองฮี ร้อยเอ็ด สาวแหวิทยา
4444 1045450774 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านหนองฮี (ถาวรวิทยาคม)
4445 1045450602 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ขี เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
4446 1045450592 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บ้านแจ้ง
4447 1045450606 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บ้านดงเมืองจอก
4448 1045450585 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านโพนเมือง
4449 1045450577 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด หนองขามวิทยา
4450 1045450610 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บ้านหนองบัว
4451 1045450575 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หนองหม่ืนถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บ้านมะกอก
4452 1045450564 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บ้านหน่อมฟ้าเล่ือมวิทยา
4453 1045450607 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด บ้านแคน (วันครู 2503)
4454 1045450557 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด เมืองอาจสามารถ
4455 1045450633 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ขามเบี ย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด เมืองโพธ์ิชัย
4456 1045450641 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ค้าพอุง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด บ้านค้าพอุง (ประชาราษฎร์บ้ารุง)
4457 1045450658 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เชียงใหม่ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
4458 1045450659 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ดอนโอง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
4459 1045450663 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บัวค้า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด ชุมชนบัวค้า
4460 1045450638 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด บ้านโพธ์ิศรี
4461 1045450651 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สะอาด โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)
4462 1045450655 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 หนองตาไก้ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด บ้านหนองตาไก้
4463 1045450644 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อัคคะค้า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด อัคคะวิทยา
4464 1045450363 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ค้านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด บัวดงมันวิทยา
4465 1045450346 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด บ้านโคกกกม่วง
4466 1045450316 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
4467 1045450328 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด บ้านหนองม่วง
4468 1045450313 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด บ้านหนองขี ม้า
4469 1045450349 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด บ้านพรมสวรรค์
4470 1045450327 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โพธ์ิทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด บ้านบะเค (ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)
4471 1045450319 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โพธ์ิศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด บ้านหนองโกโพธ์ิเงินค้าผักกูด
4472 1045450340 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด บ้านวังม่วย
4473 1045450301 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด อนุบาลโพนทอง
4474 1045450303 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด กุดสระวิทยานุกูล
4475 1045450338 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านสว่าง
4476 1045450331 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด บ้านหนองใหญ่ทับครัว
4477 1045450357 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด บ้านอุ่มเม่า
4478 1045450695 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด บ้านหนองโน
4479 1045450692 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด บ้านโคกสี
4480 1045450687 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ
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4481 1045450685 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด อนุบาลเมืองเมยวดี
4482 1045450446 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด อนุบาลเมืองเสลภูมิ
4483 1045450511 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านเหล่าแขมดงกลาง
4484 1045450447 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านดงประเสริฐ
4485 1045450456 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านหันหน่องสามัคคี
4486 1045450507 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านนากระตึบ
4487 1045450464 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านโพธ์ิชัน
4488 1045450502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บ้ารุง)
4489 1045450448 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านแห่ประชานุกูล
4490 1045450468 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านหัวคู
4491 1045450486 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านนาแพง
4492 1045450487 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โพธ์ิทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านหนองผักแว่น
4493 1045450475 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ชุมชนนาทมโคกก่อง
4494 1045450467 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด เมืองไพรวิทยาคาร
4495 1045450484 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ศรีวิลัย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านสีเสียด
4496 1045450503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด หนองหลวงประชาบ้ารุง
4497 1045450518 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด หนองจอกวิทยา
4498 1045450551 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กกโพธ์ิ หนองพอก ร้อยเอ็ด บ้านค้าโพนสูง
4499 1045450538 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด โคกสว่างหาญไพรวัลย์
4500 1045450529 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด ทรายทองเฉลิมวิทย์
4501 1045450531 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด หนองแวงบึงงาม
4502 1045450532 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผาน ้าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด เหล่าขุมมันท่าสะอาด
4503 1045450542 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง
4504 1045450525 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด หนองโนราษฎร์บ้ารุง
4505 1045450549 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด บ้านกกตาลดงบังวิทยา
4506 1045450527 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
4507 1045450499 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บ้านหนองหว้านาค้าพัฒนา
4508 1045450491 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด วังหลวง
4509 1085460042 สพป.ระนอง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง เพียงหลวง๑๕ (บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

4510 1085460050 สพป.ระนอง น ้าจืด กระบุรี ระนอง กระบุรี
4511 1085460054 สพป.ระนอง น ้าจืดน้อย กระบุรี ระนอง บ้านน ้าจืดน้อย
4512 1085460035 สพป.ระนอง ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง บ้านหาดจิก
4513 1085460043 สพป.ระนอง มะมุ กระบุรี ระนอง ทับหลีสุริยวงศ์
4514 1085460055 สพป.ระนอง ล้าเลียง กระบุรี ระนอง บ้านสองแพรก
4515 1085460070 สพป.ระนอง กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง อนุบาลบ้านด่าน
4516 1085460061 สพป.ระนอง เช่ียวเหลียง กะเปอร์ ระนอง บ้านเช่ียวเหลียง
4517 1085460064 สพป.ระนอง บางหิน กะเปอร์ ระนอง บ้านบางหิน
4518 1085460060 สพป.ระนอง บ้านนา กะเปอร์ ระนอง บ้านนา
4519 1085460068 สพป.ระนอง ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง บ้านส้านัก
4520 1085460021 สพป.ระนอง เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง บ้านเกาะพยาม
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4521 1085460025 สพป.ระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง ชาติเฉลิม
4522 1085460030 สพป.ระนอง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง บ้านทรายแดง
4523 1085460017 สพป.ระนอง บางริ น เมืองระนอง ระนอง ระนองพัฒนามิตรภาพท่ี 60
4524 1085460032 สพป.ระนอง ปากน ้า เมืองระนอง ระนอง บ้านหินช้าง
4525 1085460006 สพป.ระนอง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง บ้านนกงาง
4526 1085460010 สพป.ระนอง หงาว เมืองระนอง ระนอง บ้านทุ่งหงาว
4527 1085460013 สพป.ระนอง หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง วัดหาดส้มแป้น
4528 1085460083 สพป.ระนอง บางแก้ว ละอุ่น ระนอง ทุ่งตาพลวิทยา
4529 1085460075 สพป.ระนอง บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง บ้านบางขุนแพ่ง
4530 1085460079 สพป.ระนอง ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง บ้านละอุ่นใต้
4531 1085460078 สพป.ระนอง ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง บ้านปากแพรก
4532 1085460086 สพป.ระนอง ก้าพวน สุขส้าราญ ระนอง บ้านก้าพวน
4533 1085460088 สพป.ระนอง นาคา สุขส้าราญ ระนอง บ้านบางมัน
4534 1085460058 สพป.ระนอง บางใหญ่ เมือง ระนอง บ้านทับจาก
4535 1021470209 สพป.ระยอง เขต 1 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
4536 1021470214 สพป.ระยอง เขต 1 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
4537 1021470216 สพป.ระยอง เขต 1 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
4538 1021470207 สพป.ระยอง เขต 1 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง วัดมาบข่า
4539 1021470117 สพป.ระยอง เขต 1 ชากบก บ้านค่าย ระยอง วัดห้วงหิน
4540 1021470115 สพป.ระยอง เขต 1 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง ชุมชนวัดหนองคอกหมู
4541 1021470122 สพป.ระยอง เขต 1 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง วัดหนองพะวา
4542 1021470109 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง วัดไผ่ล้อม
4543 1021470112 สพป.ระยอง เขต 1 หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง วัดเกาะ (กร่ิมก้าพล)
4544 1021470125 สพป.ระยอง เขต 1 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง วัดปทุมาวาส
4545 1021470140 สพป.ระยอง เขต 1 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง วัดละหารไร่
4546 1021470164 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง วัดบ้านฉาง
4547 1021470168 สพป.ระยอง เขต 1 พลา บ้านฉาง ระยอง วัดพลา
4548 1021470170 สพป.ระยอง เขต 1 ส้านักท้อน บ้านฉาง ระยอง ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
4549 1021470153 สพป.ระยอง เขต 1 ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง ระยอง ชุมชนบริษัทน ้าตาลตะวันออก
4550 1021470141 สพป.ระยอง เขต 1 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง บ้านปลวกแดง
4551 1021470143 สพป.ระยอง เขต 1 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง บ้านมาบยางพร
4552 1021470149 สพป.ระยอง เขต 1 แม่น ้าคู้ ปลวกแดง ระยอง นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
4553 1021470157 สพป.ระยอง เขต 1 ละหาร ปลวกแดง ระยอง บ้านหมอมุ่ย
4554 1021470155 สพป.ระยอง เขต 1 หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง บ้านบึงตาต้า
4555 1021470044 สพป.ระยอง เขต 1 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง บ้านไร่จันดี
4556 1021470034 สพป.ระยอง เขต 1 แกลง เมืองระยอง ระยอง วัดท่าเรือ
4557 1021470001 สพป.ระยอง เขต 1 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง วัดบ้านดอน
4558 1021470023 สพป.ระยอง เขต 1 ตะพง เมืองระยอง ระยอง วัดตะพงนอก
4559 1021470010 สพป.ระยอง เขต 1 ทับมา เมืองระยอง ระยอง ชุมชนวัดทับมา
4560 1021470009 สพป.ระยอง เขต 1 ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง อนุบาลระยอง
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4561 1021470007 สพป.ระยอง เขต 1 นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง บ้านชะวึก
4562 1021470014 สพป.ระยอง เขต 1 น ้าคอก เมืองระยอง ระยอง วัดน ้าคอก
4563 1021470011 สพป.ระยอง เขต 1 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง วัดเนินพระ
4564 1021470003 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง บ้านตะเกราทอง
4565 1021470029 สพป.ระยอง เขต 1 เพ เมืองระยอง ระยอง วัดเภตราสุขารมย์
4566 1021470015 สพป.ระยอง เขต 1 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง บ้านมาบตาพุด
4567 1021470039 สพป.ระยอง เขต 1 ส้านักทอง เมืองระยอง ระยอง บ้านยายจ่ัน
4568 1021470021 สพป.ระยอง เขต 1 ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง วัดชากลูกหญ้า
4569 1021470058 สพป.ระยอง เขต 2 กระแสบน แกลง ระยอง บ้านคลองป่าไม้
4570 1021470094 สพป.ระยอง เขต 2 กร้่า แกลง ระยอง ชุมชนวัดกลางกร้่า
4571 1021470068 สพป.ระยอง เขต 2 กองดิน แกลง ระยอง วัดสุขไพรวัน
4572 1021470064 สพป.ระยอง เขต 2 คลองปูน แกลง ระยอง บ้านเนินสมบูรณ์
4573 1021470097 สพป.ระยอง เขต 2 ชากโดน แกลง ระยอง วัดบุนนาค
4574 1021470108 สพป.ระยอง เขต 2 ชากพง แกลง ระยอง วัดพลงไสว
4575 1021470045 สพป.ระยอง เขต 2 ทางเกวียน แกลง ระยอง วัดพลงช้างเผือก
4576 1021470077 สพป.ระยอง เขต 2 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง วัดเนินเขาดิน
4577 1021470098 สพป.ระยอง เขต 2 เนินฆ้อ แกลง ระยอง วัดถนนกะเพรา
4578 1021470054 สพป.ระยอง เขต 2 บ้านนา แกลง ระยอง บ้านทุ่งเค็ด
4579 1021470061 สพป.ระยอง เขต 2 ปากน ้ากระแส แกลง ระยอง ชุมชนวัดตะเคียนงาม
4580 1021470065 สพป.ระยอง เขต 2 พังราด แกลง ระยอง วัดเกาะลอย
4581 1021470086 สพป.ระยอง เขต 2 วังหว้า แกลง ระยอง บ้านเนินหย่อง
4582 1021470102 สพป.ระยอง เขต 2 สองสลึง แกลง ระยอง บ้านสองสลึง
4583 1021470091 สพป.ระยอง เขต 2 ห้วยยาง แกลง ระยอง วัดคงคาวราราม
4584 1021470203 สพป.ระยอง เขต 2 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง บ้านมะเด่ือ
4585 1021470197 สพป.ระยอง เขต 2 ช้าฆ้อ เขาชะเมา ระยอง บ้านช้าฆ้อ
4586 1021470194 สพป.ระยอง เขต 2 น ้าเป็น เขาชะเมา ระยอง บ้านสามแยกน ้าเป็น
4587 1021470200 สพป.ระยอง เขต 2 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง บ้านสีระมัน
4588 1021470187 สพป.ระยอง เขต 2 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง บ้านชุมแสง
4589 1021470184 สพป.ระยอง เขต 2 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง วัดป่ายุบ
4590 1021470177 สพป.ระยอง เขต 2 พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ ระยอง บ้านพลงตาเอ่ียม
4591 1021470179 สพป.ระยอง เขต 2 วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง ชุมชนบ้านวังจันทน์
4592 1070480308 สพป.ราชบุรี เขต 1 แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี บ้านทุ่งแจง
4593 1070480277 สพป.ราชบุรี เขต 1 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี อนุบาลจอมบึง
4594 1070480293 สพป.ราชบุรี เขต 1 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี วัดด่านทับตะโก
4595 1070480288 สพป.ราชบุรี เขต 1 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี บ้านเบิกไพร
4596 1070480269 สพป.ราชบุรี เขต 1 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี วัดเขาป่ินทอง
4597 1070480290 สพป.ราชบุรี เขต 1 รางบัว จอมบึง ราชบุรี ชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บ้ารุง)
4598 1070480350 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)
4599 1070480339 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี บ้านโป่งกระทิงบน
4600 1070480348 สพป.ราชบุรี เขต 1 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี วัดหนองพันจันทร์
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4601 1070480246 สพป.ราชบุรี เขต 1 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี บ้านไพรสะเดา
4602 1070480242 สพป.ราชบุรี เขต 1 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี วัดสันติการาม
4603 1070480217 สพป.ราชบุรี เขต 1 ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี อนุบาลปากท่อ
4604 1070480232 สพป.ราชบุรี เขต 1 ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

4605 1070480262 สพป.ราชบุรี เขต 1 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี บ้านท่ายาง
4606 1070480229 สพป.ราชบุรี เขต 1 วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี วัดสว่างอารมณ์
4607 1070480220 สพป.ราชบุรี เขต 1 วัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี วัดยางงาม (พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฎ์)
4608 1070480222 สพป.ราชบุรี เขต 1 วันดาว ปากท่อ ราชบุรี วัดวันดาว (ชุมยมสะอาดราษฎร์รังสรรค์)
4609 1070480230 สพป.ราชบุรี เขต 1 หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี วัดพิบูลวนาราม (รัฐ-สว่างชัยนาวาอุปถัมภ์)
4610 1070480251 สพป.ราชบุรี เขต 1 ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี บ้านหนองลังกา
4611 1070480257 สพป.ราชบุรี เขต 1 อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี บ้านนาคอก มิตรภาพท่ี 104
4612 1070480033 สพป.ราชบุรี เขต 1 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)
4613 1070480036 สพป.ราชบุรี เขต 1 เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดโสดาประดิษฐาราม
4614 1070480052 สพป.ราชบุรี เขต 1 คุ้งน ้าวน เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
4615 1070480004 สพป.ราชบุรี เขต 1 คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดแคทราย (บุญประชาสรรค์)
4616 1070480041 สพป.ราชบุรี เขต 1 โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดบางล่ี (วุฒิพันธ์ุวิทยา)
4617 1070480011 สพป.ราชบุรี เขต 1 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
4618 1070480027 สพป.ราชบุรี เขต 1 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ์)
4619 1070480045 สพป.ราชบุรี เขต 1 ท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดบ้านกล้วย (เฟ้ือราษฎร์บ้ารุง)
4620 1070480015 สพป.ราชบุรี เขต 1 น ้าพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดน ้าพุ (ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)

4621 1070480047 สพป.ราชบุรี เขต 1 บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดพเนินพลู
4622 1070480056 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดใหม่ราษฎร์บ้ารุงเจริญธรรม
4623 1070480029 สพป.ราชบุรี เขต 1 พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดท้ายเมือง
4624 1070480043 สพป.ราชบุรี เขต 1 พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
4625 1070480042 สพป.ราชบุรี เขต 1 สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดโพธ์ิราษฏร์ศรัทธาธรรม
4626 1070480038 สพป.ราชบุรี เขต 1 หนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดบางกระ
4627 1070480023 สพป.ราชบุรี เขต 1 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
4628 1070480028 สพป.ราชบุรี เขต 1 หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดท่าโขลง (พยุงประชานุกูล)
4629 1070480014 สพป.ราชบุรี เขต 1 ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดห้วยไผ่
4630 1070480019 สพป.ราชบุรี เขต 1 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บ้ารุง)
4631 1070480002 สพป.ราชบุรี เขต 1 อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี อนุบาลเมืองราชบุรี
4632 1070480313 สพป.ราชบุรี เขต 1 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี วัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา)
4633 1070480314 สพป.ราชบุรี เขต 1 จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี วัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
4634 1070480309 สพป.ราชบุรี เขต 1 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาฯ)
4635 1070480317 สพป.ราชบุรี เขต 1 ตะนาวศรี สวนผึ ง ราชบุรี รุจิรพัฒน์
4636 1070480336 สพป.ราชบุรี เขต 1 ท่าเคย สวนผึ ง ราชบุรี วัดเขาไก่แจ้
4637 1070480332 สพป.ราชบุรี เขต 1 ป่าหวาย สวนผึ ง ราชบุรี อนุบาลสวนผึ ง
4638 1070480329 สพป.ราชบุรี เขต 1 สวนผึ ง สวนผึ ง ราชบุรี ชุมชนบ้านบ่อ
4639 1070480051 สพป.ราชบุรี เขต 1 คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)
4640 1070480010 สพป.ราชบุรี เขต 1 ดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
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4641 1070480237 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี วัดหนองบัว
4642 1070480190 สพป.ราชบุรี เขต 2 ขุนพิทักษ์ ด้าเนินสะดวก ราชบุรี บ้านดอนฟักทอง (พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์)
4643 1070480175 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดอนกรวย ด้าเนินสะดวก ราชบุรี อนุบาลด้าเนินสะดวก (วัดโคกบ้ารุงราษฎร์ประชาสรรค์)

4644 1070480178 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดอนคลัง ด้าเนินสะดวก ราชบุรี ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพท่ี 178
4645 1070480188 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดอนไผ่ ด้าเนินสะดวก ราชบุรี บ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์)
4646 1070480189 สพป.ราชบุรี เขต 2 ตาหลวง ด้าเนินสะดวก ราชบุรี วัดปรกเจริญ
4647 1070480170 สพป.ราชบุรี เขต 2 ท่านัด ด้าเนินสะดวก ราชบุรี วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
4648 1070480179 สพป.ราชบุรี เขต 2 บัวงาม ด้าเนินสะดวก ราชบุรี วัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)
4649 1070480182 สพป.ราชบุรี เขต 2 บ้านไร่ ด้าเนินสะดวก ราชบุรี วัดชาวเหนือ (เกยูรนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์)

4650 1070480187 สพป.ราชบุรี เขต 2 ประสาทสิทธ์ิ ด้าเนินสะดวก ราชบุรี ชุมชนวัดประสาทสิทธ์ิ
4651 1070480172 สพป.ราชบุรี เขต 2 แพงพวย ด้าเนินสะดวก ราชบุรี วัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล)
4652 1070480185 สพป.ราชบุรี เขต 2 ศรีสุราษฎร์ ด้าเนินสะดวก ราชบุรี วัดอุบลวรรณา
4653 1070480168 สพป.ราชบุรี เขต 2 ส่ีหม่ืน ด้าเนินสะดวก ราชบุรี วัดคูหาสวรรค์
4654 1070480212 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดอนคา บางแพ ราชบุรี วัดตากแดด (รอดประชานุกูล)
4655 1070480196 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี วัดดอนใหญ่ (ทรัพย์ประชาสรรค์)
4656 1070480193 สพป.ราชบุรี เขต 2 บางแพ บางแพ ราชบุรี อนุบาลบางแพ (ชุมชนบางแพใต้วันชัยประชาสรร)

4657 1070480210 สพป.ราชบุรี เขต 2 โพหัก บางแพ ราชบุรี ชุมชนวัดใหญ่โพหัก
4658 1070480201 สพป.ราชบุรี เขต 2 วังเย็น บางแพ ราชบุรี ชุมชนวัดกลางวังเย็น (เร่ิมประชานุกูล)
4659 1070480204 สพป.ราชบุรี เขต 2 วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี วัดบ้านใหม่
4660 1070480203 สพป.ราชบุรี เขต 2 หัวโพ บางแพ ราชบุรี วัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)
4661 1070480084 สพป.ราชบุรี เขต 2 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี วัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ)
4662 1070480057 สพป.ราชบุรี เขต 2 เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี วัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี)
4663 1070480074 สพป.ราชบุรี เขต 2 คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี วัดโพธ์ิบัลลังก์
4664 1070480109 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดอนกระเบื อง บ้านโป่ง ราชบุรี วัดอริยวงศาราม (หนองน ้าขาว)
4665 1070480087 สพป.ราชบุรี เขต 2 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี วัดบ้านฆ้องน้อย
4666 1070480101 สพป.ราชบุรี เขต 2 นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี วัดอัมพวนาราม (ดงมะม่วง)
4667 1070480071 สพป.ราชบุรี เขต 2 บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี วัดม่วง
4668 1070480076 สพป.ราชบุรี เขต 2 เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี วัดหุบกระทิง
4669 1070480093 สพป.ราชบุรี เขต 2 ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี วัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)
4670 1070480094 สพป.ราชบุรี เขต 2 ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี วัดลาดบัวขาว
4671 1070480096 สพป.ราชบุรี เขต 2 สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
4672 1070480106 สพป.ราชบุรี เขต 2 หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี วัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์)
4673 1070480067 สพป.ราชบุรี เขต 2 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี ชุมชนวัดหนองปลาหมอ
4674 1070480102 สพป.ราชบุรี เขต 2 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี วัดจันทาราม (ตั งตรงจิตร 5)
4675 1070480154 สพป.ราชบุรี เขต 2 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี วัดหนองมะค่า
4676 1070480128 สพป.ราชบุรี เขต 2 คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี วัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
4677 1070480130 สพป.ราชบุรี เขต 2 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี ธรรมาธิปไตย
4678 1070480134 สพป.ราชบุรี เขต 2 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน
4679 1070480148 สพป.ราชบุรี เขต 2 ช้าแระ โพธาราม ราชบุรี วัดหนองกลางดง (อธิราษฎร์คณารักษ์)
4680 1070480116 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดอนกระเบื อง โพธาราม ราชบุรี วัดดอนกระเบื อง (ดอนกระเบื องราษฎร์บ้ารุง)
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4681 1070480125 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี วัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
4682 1070480147 สพป.ราชบุรี เขต 2 เตาปูน โพธาราม ราชบุรี วัดช่องพราน
4683 1070480142 สพป.ราชบุรี เขต 2 ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี วัดท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา)
4684 1070480160 สพป.ราชบุรี เขต 2 ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี วัดแก้วฟ้า
4685 1070480157 สพป.ราชบุรี เขต 2 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี วัดนางแก้ว
4686 1070480145 สพป.ราชบุรี เขต 2 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี วัดสมถะ (สมถวิทยาคาร)
4687 1070480121 สพป.ราชบุรี เขต 2 บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี วัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ)
4688 1070480113 สพป.ราชบุรี เขต 2 บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี วัดพระศรีอารย์
4689 1070480119 สพป.ราชบุรี เขต 2 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี อนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
4690 1070480140 สพป.ราชบุรี เขต 2 สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)
4691 1070480155 สพป.ราชบุรี เขต 2 หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี บ้านหนองใยบัว
4692 1070480110 สพป.ราชบุรี เขต 2 หนองโพ โพธาราม ราชบุรี ชุมชนวัดหนองโพ
4693 1070480166 สพป.ราชบุรี เขต 2 ด้าเนินสะดวก ด้าเนินสะดวก ราชบุรี ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
4694 1016490104 สพป.ลพบุรี เขต 1 เกาะแก้ว โคกส้าโรง ลพบุรี วัดวังหัวแหวน
4695 1016490122 สพป.ลพบุรี เขต 1 โคกส้าโรง โคกส้าโรง ลพบุรี โคกส้าโรง
4696 1016490094 สพป.ลพบุรี เขต 1 ดงมะรุม โคกส้าโรง ลพบุรี บ้านวังไผ่
4697 1016490131 สพป.ลพบุรี เขต 1 ถลุงเหล็ก โคกส้าโรง ลพบุรี บ้านถลุงเหล็ก
4698 1016490101 สพป.ลพบุรี เขต 1 เพนียด โคกส้าโรง ลพบุรี อนุบาลบ้านเพนียด
4699 1016490121 สพป.ลพบุรี เขต 1 วังขอนขว้าง โคกส้าโรง ลพบุรี บ้านวังขอนขว้าง
4700 1016490132 สพป.ลพบุรี เขต 1 วังจ่ัน โคกส้าโรง ลพบุรี บ้านวังจ่ัน
4701 1016490087 สพป.ลพบุรี เขต 1 วังเพลิง โคกส้าโรง ลพบุรี บ้านวังเพลิง
4702 1016490098 สพป.ลพบุรี เขต 1 สะแกราบ โคกส้าโรง ลพบุรี วัดสะแกราบ
4703 1016490109 สพป.ลพบุรี เขต 1 หนองแขม โคกส้าโรง ลพบุรี บ้านท่าม่วง
4704 1016490120 สพป.ลพบุรี เขต 1 หลุมข้าว โคกส้าโรง ลพบุรี บ้านหลุมข้าว
4705 1016490114 สพป.ลพบุรี เขต 1 ห้วยโป่ง โคกส้าโรง ลพบุรี บ้านเขาทับควาย
4706 1016490185 สพป.ลพบุรี เขต 1 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี สมอคอนวิทยาคาร
4707 1016490188 สพป.ลพบุรี เขต 1 โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี วัดคลองเม่า
4708 1016490194 สพป.ลพบุรี เขต 1 ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี วัดเกตุ
4709 1016490204 สพป.ลพบุรี เขต 1 บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี วัดปากคลองบางคู้
4710 1016490197 สพป.ลพบุรี เขต 1 บางล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี สิงหฤกษ์ประสิทธ์ิ
4711 1016490207 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
4712 1016490203 สพป.ลพบุรี เขต 1 โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี วัดสนามไชย
4713 1016490189 สพป.ลพบุรี เขต 1 มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี วัดมุจลินท์
4714 1016490212 สพป.ลพบุรี เขต 1 หัวส้าโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี วัดหัวส้าโรง
4715 1016490239 สพป.ลพบุรี เขต 1 เชียงงา บ้านหม่ี ลพบุรี อนุบาลบ้านหม่ี
4716 1016490249 สพป.ลพบุรี เขต 1 ดอนดึง บ้านหม่ี ลพบุรี วัดโป่งแค
4717 1016490230 สพป.ลพบุรี เขต 1 บางขาม บ้านหม่ี ลพบุรี วัดธรรมิการาม
4718 1016490226 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านชี บ้านหม่ี ลพบุรี บ้านเกร่ินกฐิน
4719 1016490244 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านทราย บ้านหม่ี ลพบุรี วัดบ้านทราย
4720 1016490269 สพป.ลพบุรี เขต 1 ไผ่ใหญ่ บ้านหม่ี ลพบุรี บ้านหัวบึง
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4721 1016490242 สพป.ลพบุรี เขต 1 โพนทอง บ้านหม่ี ลพบุรี วัดบ้านหม่ีใหญ่
4722 1016490233 สพป.ลพบุรี เขต 1 มหาสอน บ้านหม่ี ลพบุรี วัดบางพ่ึง
4723 1016490238 สพป.ลพบุรี เขต 1 สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี พิบูลปัทมาคม
4724 1016490263 สพป.ลพบุรี เขต 1 หนองกระเบียน บ้านหม่ี ลพบุรี วัดหนองกระเบียน
4725 1016490222 สพป.ลพบุรี เขต 1 หนองเต่า บ้านหม่ี ลพบุรี วัดพานิชธรรมิการาม
4726 1016490215 สพป.ลพบุรี เขต 1 หนองทรายขาว บ้านหม่ี ลพบุรี บ้านสระเตย
4727 1016490258 สพป.ลพบุรี เขต 1 หนองเมือง บ้านหม่ี ลพบุรี วัดหนองเมือง
4728 1016490245 สพป.ลพบุรี เขต 1 หินปัก บ้านหม่ี ลพบุรี ชุมชนต้าบลหินปัก
4729 1016490027 สพป.ลพบุรี เขต 1 กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดดงน้อย
4730 1016490048 สพป.ลพบุรี เขต 1 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดบ้านดาบ
4731 1016490004 สพป.ลพบุรี เขต 1 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
4732 1016490019 สพป.ลพบุรี เขต 1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดดงสวอง
4733 1016490005 สพป.ลพบุรี เขต 1 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี บ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ด้าริบ้ารุง)
4734 1016490067 สพป.ลพบุรี เขต 1 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี บ้านโคกตูม
4735 1016490025 สพป.ลพบุรี เขต 1 โคกล้าพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี โคกล้าพานวิทยา
4736 1016490051 สพป.ลพบุรี เขต 1 งิ วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดธรรมเจดีย์
4737 1016490045 สพป.ลพบุรี เขต 1 ดอนโพธ์ิ เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดใดใหญ่
4738 1016490039 สพป.ลพบุรี เขต 1 ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดโคกโพธิกุญชร
4739 1016490010 สพป.ลพบุรี เขต 1 ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดถนนแค
4740 1016490012 สพป.ลพบุรี เขต 1 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
4741 1016490015 สพป.ลพบุรี เขต 1 ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดท่าแค
4742 1016490074 สพป.ลพบุรี เขต 1 ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดหลวงท้ายตลาด
4743 1016490066 สพป.ลพบุรี เขต 1 ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
4744 1016490061 สพป.ลพบุรี เขต 1 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี พิบูลสงเคราะห์1
4745 1016490032 สพป.ลพบุรี เขต 1 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดอัมพวัน
4746 1016490078 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดข่อยใต้
4747 1016490023 สพป.ลพบุรี เขต 1 ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพท่ี ๕๐
4748 1016490035 สพป.ลพบุรี เขต 1 พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐)
4749 1016490055 สพป.ลพบุรี เขต 1 โพธ์ิเก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดโพธ์ิเก้าต้น
4750 1016490079 สพป.ลพบุรี เขต 1 โพธ์ิตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี วัดไผ่แตร
4751 1016490128 สพป.ลพบุรี เขต 1 คลองเกตุ โคกส้าโรง ลพบุรี รร.บ้านเขาดิน
4752 1016490255 สพป.ลพบุรี เขต 1 ชอนม่วง บ้านหม่ี ลพบุรี บ้านดงกลาง
4753 1016490252 สพป.ลพบุรี เขต 1 ดงพลับ บ้านหม่ี ลพบุรี วัดดงพลับ
4754 1016490253 สพป.ลพบุรี เขต 1 ดอนดึง บ้านหม่ี ลพบุรี บ้านดอนดึง
4755 1016490192 สพป.ลพบุรี เขต 1 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี วัดโพธ์ิศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
4756 1016490234 สพป.ลพบุรี เขต 1 บางพ่ึง บ้านหม่ี ลพบุรี วัดคุ้งท่าเลา
4757 1016490243 สพป.ลพบุรี เขต 1 บ้านกล้วย บ้านหม่ี ลพบุรี บ้านกล้วย
4758 1016490235 สพป.ลพบุรี เขต 1 มหาสอน บ้านหม่ี ลพบุรี วัดห้วยแก้ว
4759 1016490267 สพป.ลพบุรี เขต 1 สายห้วยแก้ว บ้านหม่ี ลพบุรี บ้านไผ่ใหญ่
4760 1016490346 สพป.ลพบุรี เขต 2 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี อนุบาลโคกเจริญ
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4761 1016490354 สพป.ลพบุรี เขต 2 โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี บ้านโคกแสมสาร
4762 1016490339 สพป.ลพบุรี เขต 2 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี บ้านยางราก
4763 1016490353 สพป.ลพบุรี เขต 2 วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี บ้านพุกะชัด
4764 1016490340 สพป.ลพบุรี เขต 2 หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี บ้านหนองมะค่า
4765 1016490146 สพป.ลพบุรี เขต 2 เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านเกาะรัง
4766 1016490143 สพป.ลพบุรี เขต 2 เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านเขาแหลม
4767 1016490141 สพป.ลพบุรี เขต 2 ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านเขายายกะตา
4768 1016490134 สพป.ลพบุรี เขต 2 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี ชุมชนบ้านชัยบาดาล
4769 1016490172 สพป.ลพบุรี เขต 2 ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านหนองโกวิทยา
4770 1016490156 สพป.ลพบุรี เขต 2 ท่าดินด้า ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านท่าดินด้า
4771 1016490154 สพป.ลพบุรี เขต 2 ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านท่ามะนาว
4772 1016490170 สพป.ลพบุรี เขต 2 นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
4773 1016490182 สพป.ลพบุรี เขต 2 นิคมล้านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี นิคมล้านารายณ์
4774 1016490159 สพป.ลพบุรี เขต 2 บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านบัวชุม
4775 1016490183 สพป.ลพบุรี เขต 2 บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านใหม่สามัคคี
4776 1016490139 สพป.ลพบุรี เขต 2 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านม่วงค่อม
4777 1016490137 สพป.ลพบุรี เขต 2 มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านมะกอกหวาน
4778 1016490153 สพป.ลพบุรี เขต 2 ล้านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี อนุบาลล้านารายณ์
4779 1016490173 สพป.ลพบุรี เขต 2 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี วัดสุนทรเทพคีรี
4780 1016490166 สพป.ลพบุรี เขต 2 หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี วัดโพธ์ิงาม
4781 1016490145 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี บ้านทุ่งตาแก้ว
4782 1016490307 สพป.ลพบุรี เขต 2 แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี บ้านท่ากรวด
4783 1016490316 สพป.ลพบุรี เขต 2 ซับจ้าปา ท่าหลวง ลพบุรี บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
4784 1016490322 สพป.ลพบุรี เขต 2 ทะเลวังวัด ท่าหลวง ลพบุรี บ้านทะเลวังวัด
4785 1016490306 สพป.ลพบุรี เขต 2 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี อนุบาลท่าหลวง
4786 1016490310 สพป.ลพบุรี เขต 2 หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี บ้านหนองประดู่
4787 1016490318 สพป.ลพบุรี เขต 2 หัวล้า ท่าหลวง ลพบุรี บ้านหัวล้า
4788 1016490271 สพป.ลพบุรี เขต 2 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี วัดโคกสลุง
4789 1016490290 สพป.ลพบุรี เขต 2 ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี วัดด้ารงบุล
4790 1016490281 สพป.ลพบุรี เขต 2 ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี ซอย 19 สาย 2 ขวา
4791 1016490286 สพป.ลพบุรี เขต 2 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี พรหมรังษี
4792 1016490294 สพป.ลพบุรี เขต 2 น ้าสุด พัฒนานิคม ลพบุรี น ้าสุดวิไลประชาสรรค์
4793 1016490277 สพป.ลพบุรี เขต 2 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี อนุบาลพัฒนานิคม
4794 1016490297 สพป.ลพบุรี เขต 2 มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี บ้านมะนาวหวาน
4795 1016490278 สพป.ลพบุรี เขต 2 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
4796 1016490301 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี วัดส่ีซับศรีเจริญธรรม
4797 1016490362 สพป.ลพบุรี เขต 2 กุดตาเพชร ล้าสนธิ ลพบุรี บ้านราษฎร์บ้ารุง
4798 1016490369 สพป.ลพบุรี เขต 2 เขาน้อย ล้าสนธิ ลพบุรี บ้านปรางค์น้อย
4799 1016490360 สพป.ลพบุรี เขต 2 เขารวก ล้าสนธิ ลพบุรี บ้านวังทอง
4800 1016490367 สพป.ลพบุรี เขต 2 ซับสมบูรณ์ ล้าสนธิ ลพบุรี บ้านด่านไทยล้อม
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4801 1016490358 สพป.ลพบุรี เขต 2 ล้าสนธิ ล้าสนธิ ลพบุรี บ้านท่าเย่ียม
4802 1016490356 สพป.ลพบุรี เขต 2 หนองรี ล้าสนธิ ลพบุรี ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพท่ี ๑๕๗
4803 1016490334 สพป.ลพบุรี เขต 2 ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี บ้านทุ่งท่าช้าง
4804 1016490337 สพป.ลพบุรี เขต 2 นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี บ้านดงน้อย
4805 1016490328 สพป.ลพบุรี เขต 2 มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี บ้านคลอง
4806 1016490326 สพป.ลพบุรี เขต 2 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี อนุบาลสระโบสถ์
4807 1016490335 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี บ้านห้วยใหญ่
4808 1016490372 สพป.ลพบุรี เขต 2 ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี บ้านชอนสมบูรณ์
4809 1016490389 สพป.ลพบุรี เขต 2 ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
4810 1016490380 สพป.ลพบุรี เขต 2 ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี บ้านดงดินแดง
4811 1016490385 สพป.ลพบุรี เขต 2 บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี บ้านใหม่โสพิมพ์
4812 1016490374 สพป.ลพบุรี เขต 2 ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี บ้านยางโทน
4813 1016490392 สพป.ลพบุรี เขต 2 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี อนุบาลวัดหนองม่วง
4814 1052500233 สพป.ล้าปาง เขต 1 นาแก งาว ล้าปาง แม่ฮ่างวิทยา
4815 1052500248 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ้านโป่ง งาว ล้าปาง บ้านสบพลึง
4816 1052500261 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ้านร้อง งาว ล้าปาง ผาแดงวิทยา
4817 1052500252 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ้านหวด งาว ล้าปาง บ้านหวด
4818 1052500229 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ้านแหง งาว ล้าปาง บ้านบ่อห้อ
4819 1052500243 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ้านอ้อน งาว ล้าปาง บ้านอ้อน
4820 1052500265 สพป.ล้าปาง เขต 1 ปงเตา งาว ล้าปาง บ้านห้วยอูน
4821 1052500239 สพป.ล้าปาง เขต 1 แม่ตีบ งาว ล้าปาง บ้านแม่ตีบ
4822 1052500235 สพป.ล้าปาง เขต 1 หลวงใต้ งาว ล้าปาง บ้านหลวงใต้
4823 1052500225 สพป.ล้าปาง เขต 1 หลวงเหนือ งาว ล้าปาง อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
4824 1052500058 สพป.ล้าปาง เขต 1 กล้วยแพะ เมืองล้าปาง ล้าปาง วัดหลวงวิทยา
4825 1052500066 สพป.ล้าปาง เขต 1 ชมพู เมืองล้าปาง ล้าปาง ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
4826 1052500050 สพป.ล้าปาง เขต 1 ต้นธงชัย เมืองล้าปาง ล้าปาง อนุบาลเมืองล้าปาง (ธงชัยศึกษา)
4827 1052500019 สพป.ล้าปาง เขต 1 นิคมพัฒนา เมืองล้าปาง ล้าปาง นิคมสร้างตนเองก่ิวลม 3
4828 1052500032 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ่อแฮ้ว เมืองล้าปาง ล้าปาง วัดน ้าโท้ง
4829 1052500078 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ้านค่า เมืองล้าปาง ล้าปาง ทุ่งฝางวิทยา
4830 1052500072 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ้านเป้า เมืองล้าปาง ล้าปาง แม่ก๋งวิทยา
4831 1052500013 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ้านแลง เมืองล้าปาง ล้าปาง สบมายสามัคคีวิทยา
4832 1052500084 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ้านเสด็จ เมืองล้าปาง ล้าปาง วัดเสด็จ
4833 1052500089 สพป.ล้าปาง เขต 1 บุญนาคพัฒนา เมืองล้าปาง ล้าปาง บ้านหมากหัววัง
4834 1052500055 สพป.ล้าปาง เขต 1 พระบาท เมืองล้าปาง ล้าปาง บ้านโทกหัวช้าง
4835 1052500001 สพป.ล้าปาง เขต 1 พิชัย เมืองล้าปาง ล้าปาง พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
4836 1052500049 สพป.ล้าปาง เขต 1 เวียงเหนือ เมืองล้าปาง ล้าปาง อนุบาลล้าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
4837 1052500461 สพป.ล้าปาง เขต 1 จางเหนือ แม่เมาะ ล้าปาง กอรวกพิทยาสรรค์
4838 1052500470 สพป.ล้าปาง เขต 1 นาสัก แม่เมาะ ล้าปาง บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
4839 1052500450 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ้านดง แม่เมาะ ล้าปาง วัดท่าสี
4840 1052500460 สพป.ล้าปาง เขต 1 แม่เมาะ แม่เมาะ ล้าปาง อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
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4841 1052500472 สพป.ล้าปาง เขต 1 สบป้าด แม่เมาะ ล้าปาง สบป้าดวิทยา
4842 1052500399 สพป.ล้าปาง เขต 1 ปงยางคก ห้างฉัตร ล้าปาง ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
4843 1052500415 สพป.ล้าปาง เขต 1 เมืองยาว ห้างฉัตร ล้าปาง ชุมชนบ้านสันก้าแพง
4844 1052500419 สพป.ล้าปาง เขต 1 แม่สัน ห้างฉัตร ล้าปาง บ้านโป่งขวาก
4845 1052500411 สพป.ล้าปาง เขต 1 วอแก้ว ห้างฉัตร ล้าปาง บ้านทุ่งหก
4846 1052500393 สพป.ล้าปาง เขต 1 เวียงตาล ห้างฉัตร ล้าปาง บ้านสันทราย
4847 1052500390 สพป.ล้าปาง เขต 1 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล้าปาง อนุบาลห้างฉัตร
4848 1052500079 สพป.ล้าปาง เขต 1 ทุ่งฝาย เมืองล้าปาง ล้าปาง บ้านทุ่งฝาย
4849 1052500043 สพป.ล้าปาง เขต 1 บ้านเอื อม เมืองล้าปาง ล้าปาง วัดบ้านฮ่อง
4850 1052500025 สพป.ล้าปาง เขต 1 ปงแสนทอง เมืองล้าปาง ล้าปาง บ้านป่าตันกุมเมือง
4851 1052500048 สพป.ล้าปาง เขต 1 เวียงเหนือ เมือง ล้าปาง บ้านปงสนุก
4852 1052500272 สพป.ล้าปาง เขต 2 ท่าผา เกาะคา ล้าปาง บ้านศาลาสามัคคี
4853 1052500286 สพป.ล้าปาง เขต 2 นาแก้ว เกาะคา ล้าปาง สบต้๋าวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
4854 1052500282 สพป.ล้าปาง เขต 2 นาแส่ง เกาะคา ล้าปาง วัดนาแก้ว
4855 1052500292 สพป.ล้าปาง เขต 2 ล้าปางหลวง เกาะคา ล้าปาง ชุมชนวัดพระธาตุล้าปางหลวง
4856 1052500279 สพป.ล้าปาง เขต 2 วังพร้าว เกาะคา ล้าปาง วังพร้าววิทยา
4857 1052500273 สพป.ล้าปาง เขต 2 ศาลา เกาะคา ล้าปาง ศาลาวิทยา
4858 1052500307 สพป.ล้าปาง เขต 2 ใหม่พัฒนา เกาะคา ล้าปาง บ้านทุ่งขาม
4859 1052500299 สพป.ล้าปาง เขต 2 ไหล่หิน เกาะคา ล้าปาง ไหล่หินราษฎร์บ้ารุง
4860 1052500167 สพป.ล้าปาง เขต 2 เถินบุรี เถิน ล้าปาง วังหินวิทยา
4861 1052500177 สพป.ล้าปาง เขต 2 นาโป่ง เถิน ล้าปาง ห้วยแก้ววิทยา
4862 1052500171 สพป.ล้าปาง เขต 2 แม่ถอด เถิน ล้าปาง แม่ถอดวิทยา
4863 1052500158 สพป.ล้าปาง เขต 2 แม่ปะ เถิน ล้าปาง ปางกุ่มวิทยา
4864 1052500141 สพป.ล้าปาง เขต 2 แม่มอก เถิน ล้าปาง แม่มอกวิทยา
4865 1052500152 สพป.ล้าปาง เขต 2 แม่วะ เถิน ล้าปาง แม่วะวิทยา
4866 1052500164 สพป.ล้าปาง เขต 2 ล้อมแรด เถิน ล้าปาง ล้อมแรดวิทยา
4867 1052500149 สพป.ล้าปาง เขต 2 เวียงมอก เถิน ล้าปาง แม่พุหอรบวิทยา
4868 1052500129 สพป.ล้าปาง เขต 2 ดอนไฟ แม่ทะ ล้าปาง บ้านนากวาง
4869 1052500095 สพป.ล้าปาง เขต 2 นาครัว แม่ทะ ล้าปาง อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน ้าโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)

4870 1052500108 สพป.ล้าปาง เขต 2 น ้าโจ้ แม่ทะ ล้าปาง ทองทิพย์วิทยา
4871 1052500110 สพป.ล้าปาง เขต 2 บ้านก่ิว แม่ทะ ล้าปาง ก่ิวประชาวิทยา
4872 1052500114 สพป.ล้าปาง เขต 2 บ้านบอม แม่ทะ ล้าปาง บ้านบอม
4873 1052500100 สพป.ล้าปาง เขต 2 ป่าตัน แม่ทะ ล้าปาง ป่าตันวิทยา
4874 1052500094 สพป.ล้าปาง เขต 2 แม่ทะ แม่ทะ ล้าปาง บ้านแม่ทะ
4875 1052500118 สพป.ล้าปาง เขต 2 สันดอนแก้ว แม่ทะ ล้าปาง บ้านอ้อวิทยา
4876 1052500134 สพป.ล้าปาง เขต 2 หัวเสือ แม่ทะ ล้าปาง ห้วยมะเกลือวิทยา
4877 1052500510 สพป.ล้าปาง เขต 2 ผาปัง แม่พริก ล้าปาง ผาปังวิทยา
4878 1052500501 สพป.ล้าปาง เขต 2 พระบาทวังตวง แม่พริก ล้าปาง แม่เชียงรายวิทยา
4879 1052500505 สพป.ล้าปาง เขต 2 แม่ปุ แม่พริก ล้าปาง ต้นธงวิทยา
4880 1052500498 สพป.ล้าปาง เขต 2 แม่พริก แม่พริก ล้าปาง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธ์ิ)
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4881 1052500493 สพป.ล้าปาง เขต 2 นายาง สบปราบ ล้าปาง นายางวิทยา
4882 1052500484 สพป.ล้าปาง เขต 2 แม่กัวะ สบปราบ ล้าปาง บ้านแม่กัวะ
4883 1052500479 สพป.ล้าปาง เขต 2 สบปราบ สบปราบ ล้าปาง ชุมชนบ้านทุ่ง
4884 1052500487 สพป.ล้าปาง เขต 2 สมัย สบปราบ ล้าปาง ชุมชนบ้านจัววิทยา
4885 1052500445 สพป.ล้าปาง เขต 2 ทุ่งงาม เสริมงาม ล้าปาง อนุบาลเสริมงาม
4886 1052500431 สพป.ล้าปาง เขต 2 เสริมกลาง เสริมงาม ล้าปาง ศรีลังกาวิทยา
4887 1052500439 สพป.ล้าปาง เขต 2 เสริมขวา เสริมงาม ล้าปาง เสริมขวาวิทยา
4888 1052500426 สพป.ล้าปาง เขต 2 เสริมซ้าย เสริมงาม ล้าปาง เสริมซ้ายวิทยา
4889 1052500125 สพป.ล้าปาง เขต 2 วังเงิน แม่ทะ ล้าปาง บ้านนาดง
4890 1052500312 สพป.ล้าปาง เขต 3 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล้าปาง อนุบาลแจ้ห่ม
4891 1052500349 สพป.ล้าปาง เขต 3 ทุ่งผึ ง แจ้ห่ม ล้าปาง แจ้คอนวิทยา
4892 1052500343 สพป.ล้าปาง เขต 3 เมืองมาย แจ้ห่ม ล้าปาง ไผ่งามวิทยา
4893 1052500326 สพป.ล้าปาง เขต 3 บ้านสา แจ้ห่ม ล้าปาง บ้านแป้น
4894 1052500329 สพป.ล้าปาง เขต 3 แม่สุก แจ้ห่ม ล้าปาง ทุ่งคาวิทยา
4895 1052500319 สพป.ล้าปาง เขต 3 วิเชตนคร แจ้ห่ม ล้าปาง บ้านสันมะเกลือ
4896 1052500363 สพป.ล้าปาง เขต 3 แจ้ซ้อน เมืองปาน ล้าปาง แจ้ซ้อนวิทยา
4897 1052500368 สพป.ล้าปาง เขต 3 เมืองปาน เมืองปาน ล้าปาง บ้านแพะ
4898 1052500183 สพป.ล้าปาง เขต 3 ทุ่งฮั ว วังเหนือ ล้าปาง ทุ่งฮั ววิทยา
4899 1052500216 สพป.ล้าปาง เขต 3 ร่องเคาะ วังเหนือ ล้าปาง ร่องเคาะวิทยา
4900 1052500184 สพป.ล้าปาง เขต 3 วังแก้ว วังเหนือ ล้าปาง วังแก้ววิทยา
4901 1052500201 สพป.ล้าปาง เขต 3 วังซ้าย วังเหนือ ล้าปาง บ้านแม่สุขวังเหนือ
4902 1052500211 สพป.ล้าปาง เขต 3 วังใต้ วังเหนือ ล้าปาง บ้านวังโป่ง
4903 1052500210 สพป.ล้าปาง เขต 3 วังทรายค้า วังเหนือ ล้าปาง วังทรายค้าวิทยา (ปงวังอนุสรณ์)
4904 1052500205 สพป.ล้าปาง เขต 3 วังทอง วังเหนือ ล้าปาง วังทองวิทยา
4905 1052500197 สพป.ล้าปาง เขต 3 วังเหนือ วังเหนือ ล้าปาง อนุบาลวังเหนือ
4906 1052500383 สพป.ล้าปาง เขต 3 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล้าปาง อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
4907 1052500374 สพป.ล้าปาง เขต 3 บ้านขอ เมืองปาน ล้าปาง บ้านขอวิทยา
4908 1052500336 สพป.ล้าปาง เขต 3 ปงดอน แจ้ห่ม ล้าปาง บ้านแม่ตา
4909 1052500354 สพป.ล้าปาง เขต 3 หัวเมือง เมืองปาน ล้าปาง บ้านต้นงุ้น
4910 1051510269 สพป.ล้าพูน เขต 1 บ้านธิ บ้านธิ ล้าพูน วัดป่าสัก
4911 1051510274 สพป.ล้าพูน เขต 1 ห้วยยาบ บ้านธิ ล้าพูน บ้านห้วยไซ
4912 1051510098 สพป.ล้าพูน เขต 1 ท่าตุ้ม ป่าซาง ล้าพูน บ้านหนองเกิด
4913 1051510115 สพป.ล้าพูน เขต 1 นครเจดีย์ ป่าซาง ล้าพูน วัดนครเจดีย์
4914 1051510108 สพป.ล้าพูน เขต 1 น ้าดิบ ป่าซาง ล้าพูน วัดน ้าดิบ
4915 1051510092 สพป.ล้าพูน เขต 1 บ้านเรือน ป่าซาง ล้าพูน วัดบ้านเรือน
4916 1051510095 สพป.ล้าพูน เขต 1 ปากบ่อง ป่าซาง ล้าพูน วัดบ้านก้อง
4917 1051510075 สพป.ล้าพูน เขต 1 ป่าซาง ป่าซาง ล้าพูน บ้านป่าซาง
4918 1051510085 สพป.ล้าพูน เขต 1 มะกอก ป่าซาง ล้าพูน วัดช้างค ้า
4919 1051510081 สพป.ล้าพูน เขต 1 แม่แรง ป่าซาง ล้าพูน บ้านหนองเงือก
4920 1051510041 สพป.ล้าพูน เขต 1 ต้นธง เมืองล้าพูน ล้าพูน บ้านศรีย้อย
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4921 1051510042 สพป.ล้าพูน เขต 1 ในเมือง เมืองล้าพูน ล้าพูน อนุบาลล้าพูน
4922 1051510011 สพป.ล้าพูน เขต 1 บ้านกลาง เมืองล้าพูน ล้าพูน วัดขี เหล็ก
4923 1051510038 สพป.ล้าพูน เขต 1 บ้านแป้น เมืองล้าพูน ล้าพูน ต้าบลบ้านแป้น
4924 1051510051 สพป.ล้าพูน เขต 1 ประตูป่า เมืองล้าพูน ล้าพูน บ้านศรีสุพรรณ
4925 1051510022 สพป.ล้าพูน เขต 1 ป่าสัก เมืองล้าพูน ล้าพูน วัดสันป่าสัก
4926 1051510006 สพป.ล้าพูน เขต 1 มะเขือแจ้ เมืองล้าพูน ล้าพูน วัดสันคะยอม
4927 1051510053 สพป.ล้าพูน เขต 1 ริมปิง เมืองล้าพูน ล้าพูน ต้าบลริมปิง
4928 1051510045 สพป.ล้าพูน เขต 1 เวียงยอง เมืองล้าพูน ล้าพูน วัดป่าแดด
4929 1051510016 สพป.ล้าพูน เขต 1 ศรีบัวบาน เมืองล้าพูน ล้าพูน วัดบ้านม้า
4930 1051510046 สพป.ล้าพูน เขต 1 หนองช้างคืน เมืองล้าพูน ล้าพูน บ้านหนองช้างคืน
4931 1051510066 สพป.ล้าพูน เขต 1 เหมืองง่า เมืองล้าพูน ล้าพูน วัดเหมืองง่า
4932 1051510070 สพป.ล้าพูน เขต 1 เหมืองจี เมืองล้าพูน ล้าพูน ชุมชนบ้านเหมืองจี 
4933 1051510060 สพป.ล้าพูน เขต 1 อุโมงค์ เมืองล้าพูน ล้าพูน อนุบาลเมืองล้าพูน
4934 1051510225 สพป.ล้าพูน เขต 1 ทากาศ แม่ทา ล้าพูน บ้านแพะยันต์ดอยแช่
4935 1051510233 สพป.ล้าพูน เขต 1 ทาขุมเงิน แม่ทา ล้าพูน บ้านศรีป้าน
4936 1051510223 สพป.ล้าพูน เขต 1 ทาทุ่งหลวง แม่ทา ล้าพูน บ้านเหมืองลึก
4937 1051510208 สพป.ล้าพูน เขต 1 ทาปลาดุก แม่ทา ล้าพูน บ้านทาป่าสัก
4938 1051510240 สพป.ล้าพูน เขต 1 ทาแม่ลอบ แม่ทา ล้าพูน บ้านปงแม่ลอบ
4939 1051510217 สพป.ล้าพูน เขต 1 ทาสบเส้า แม่ทา ล้าพูน บ้านร้องเรือ
4940 1051510087 สพป.ล้าพูน เขต 1 ม่วงน้อย ป่าซาง ล้าพูน บ้านป่าตาล
4941 1051510245 สพป.ล้าพูน เขต 2 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน บ้านไม้ตะเคียน
4942 1051510260 สพป.ล้าพูน เขต 2 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน บ้านดง
4943 1051510261 สพป.ล้าพูน เขต 2 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน บ้านดอนมูล
4944 1051510165 สพป.ล้าพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล้าพูน บ้านห้วยกาน
4945 1051510196 สพป.ล้าพูน เขต 2 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ล้าพูน บ้านห้วยหละ
4946 1051510185 สพป.ล้าพูน เขต 2 ศรีเตี ย บ้านโฮ่ง ล้าพูน บ้านสันปูเลย
4947 1051510186 สพป.ล้าพูน เขต 2 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล้าพูน บ้านหนองปลาสะวาย
4948 1051510177 สพป.ล้าพูน เขต 2 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล้าพูน บ้านเหล่ายาว
4949 1051510118 สพป.ล้าพูน เขต 2 ก้อ ลี ล้าพูน บ้านก้อจัดสรร
4950 1051510142 สพป.ล้าพูน เขต 2 ดงด้า ลี ล้าพูน บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
4951 1051510129 สพป.ล้าพูน เขต 2 นาทราย ลี ล้าพูน บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
4952 1051510163 สพป.ล้าพูน เขต 2 ป่าไผ่ ลี ล้าพูน ชุมชนบ้านป่าไผ่
4953 1051510150 สพป.ล้าพูน เขต 2 แม่ตืน ลี ล้าพูน บ้านแม่เทย
4954 1051510120 สพป.ล้าพูน เขต 2 แม่ลาน ลี ล้าพูน บ้านแม่ลาน
4955 1051510148 สพป.ล้าพูน เขต 2 ลี ลี ล้าพูน บ้านม่วงสามปี
4956 1051510135 สพป.ล้าพูน เขต 2 ศรีวิชัย ลี ล้าพูน บ้านแม่ป้อก
4957 1051510289 สพป.ล้าพูน เขต 2 วังผาง เวียงหนองล่อง ล้าพูน วัดบ้านดง (ค้าบุญประชาถกล)
4958 1051510278 สพป.ล้าพูน เขต 2 หนองยวง เวียงหนองล่อง ล้าพูน บ้านห้วยปันจ๊อย
4959 1051510282 สพป.ล้าพูน เขต 2 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล้าพูน บ้านต้นผึ ง
4960 1042520211 สพป.เลย เขต 1 เขาแก้ว เชียงคาน เลย บ้านนาป่าหนาด
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4961 1042520229 สพป.เลย เขต 1 จอมศรี เชียงคาน เลย บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ท่ี 59
4962 1042520195 สพป.เลย เขต 1 เชียงคาน เชียงคาน เลย บ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา'
4963 1042520216 สพป.เลย เขต 1 ธาตุ เชียงคาน เลย ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
4964 1042520204 สพป.เลย เขต 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย ชุมชนบ้านนาบอน
4965 1042520200 สพป.เลย เขต 1 บุฮม เชียงคาน เลย ห้วยซวกคกเลาใต้
4966 1042520223 สพป.เลย เขต 1 ปากตม เชียงคาน เลย เพียงหลวง 18
4967 1042520227 สพป.เลย เขต 1 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
4968 1042520236 สพป.เลย เขต 1 โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย บ้านโคกใหญ่
4969 1042520235 สพป.เลย เขต 1 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย บ้านท่าล่ี
4970 1042520261 สพป.เลย เขต 1 น ้าแคม ท่าล่ี เลย บ้านน ้าแคม
4971 1042520256 สพป.เลย เขต 1 หนองผือ ท่าล่ี เลย ชุมชนบ้านปากห้วย
4972 1042520249 สพป.เลย เขต 1 อาฮี ท่าล่ี เลย ชุมชนบ้านอาฮี
4973 1042520385 สพป.เลย เขต 1 ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย บ้านท่าสวรรค์
4974 1042520384 สพป.เลย เขต 1 ท่าสะอาด นาด้วง เลย ชุมชนบ้านท่าสะอาด
4975 1042520379 สพป.เลย เขต 1 นาด้วง นาด้วง เลย ชุมชนบ้านนาด้วง
4976 1042520380 สพป.เลย เขต 1 นาดอกค้า นาด้วง เลย บ้านนาดอกค้า
4977 1042520327 สพป.เลย เขต 1 ชมเจริญ ปากชม เลย ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
4978 1042520315 สพป.เลย เขต 1 เชียงกลม ปากชม เลย ชุมชนบ้านเชียงกลม
4979 1042520305 สพป.เลย เขต 1 ปากชม ปากชม เลย ชุมชนบ้านปากชม
4980 1042520322 สพป.เลย เขต 1 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย บ้านห้วยบ่อซืน
4981 1042520328 สพป.เลย เขต 1 ห้วยพิชัย ปากชม เลย บ้านสงาว
4982 1042520314 สพป.เลย เขต 1 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
4983 1042520057 สพป.เลย เขต 1 กกดู่ เมืองเลย เลย บ้านกกดู่
4984 1042520051 สพป.เลย เขต 1 กกทอง เมืองเลย เลย บ้านกกทอง
4985 1042520009 สพป.เลย เขต 1 กุดป่อง เมืองเลย เลย อนุบาลเลย
4986 1042520002 สพป.เลย เขต 1 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย บ้านก้างปลา
4987 1042520058 สพป.เลย เขต 1 นาแขม เมืองเลย เลย บ้านนาแขม
4988 1042520030 สพป.เลย เขต 1 นาดินด้า เมืองเลย เลย บ้านนาดินด้า
4989 1042520023 สพป.เลย เขต 1 นาโป่ง เมืองเลย เลย บ้านนาโป่ง
4990 1042520015 สพป.เลย เขต 1 นาอ้อ เมืองเลย เลย ชุมชนบ้านนาอ้อ
4991 1042520014 สพป.เลย เขต 1 นาอาน เมืองเลย เลย บ้านแหล่งควาย
4992 1042520037 สพป.เลย เขต 1 น ้าสวย เมืองเลย เลย บ้านเพียซ้าพุวิทยา
4993 1042520049 สพป.เลย เขต 1 น ้าหมาน เมืองเลย เลย บ้านห้วยสีเสียด
4994 1042520005 สพป.เลย เขต 1 เมือง เมืองเลย เลย บ้านน ้าภู
4995 1042520016 สพป.เลย เขต 1 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย บ้านนาโคก
4996 1042520248 สพป.เลย เขต 1 น ้าทูน ท่าล่ี เลย บ้านหนองบง
4997 1042520046 สพป.เลย เขต 1 เสี ยว เมืองเลย เลย บ้านกอไร่ใหญ่
4998 1042520432 สพป.เลย เขต 2 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย บ้านหนองตานา
4999 1042520410 สพป.เลย เขต 2 โนนปอแดง ผาขาว เลย บ้านโนนกกข่า
5000 1042520424 สพป.เลย เขต 2 โนนป่าซาง ผาขาว เลย บ้านโนนป่าซาง
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5001 1042520420 สพป.เลย เขต 2 บ้านเพ่ิม ผาขาว เลย บ้านซ้าพร้าว
5002 1042520417 สพป.เลย เขต 2 ผาขาว ผาขาว เลย บ้านผาขาว
5003 1042520277 สพป.เลย เขต 2 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย บ้านห้วยส้มใต้
5004 1042520263 สพป.เลย เขต 2 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย อนุบาลชุมชนภูกระดึง
5005 1042520269 สพป.เลย เขต 2 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย บ้านนาแปน
5006 1042520288 สพป.เลย เขต 2 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย บ้านห้วยไผ่
5007 1042520391 สพป.เลย เขต 2 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย บ้านแก่งศรีภูมิ
5008 1042520399 สพป.เลย เขต 2 ภูหอ ภูหลวง เลย บ้านหนองบัว
5009 1042520406 สพป.เลย เขต 2 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย เลยตาดโนนพัฒนา
5010 1042520389 สพป.เลย เขต 2 หนองคัน ภูหลวง เลย ชุมชนบ้านหนองคัน
5011 1042520392 สพป.เลย เขต 2 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย บ้านนามูลตุ่น
5012 1042520093 สพป.เลย เขต 2 เขาหลวง วังสะพุง เลย บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
5013 1042520118 สพป.เลย เขต 2 โคกขมิ น วังสะพุง เลย บ้านหินเกิ ง
5014 1042520078 สพป.เลย เขต 2 ทรายขาว วังสะพุง เลย บ้านนาวัว
5015 1042520071 สพป.เลย เขต 2 ปากปวน วังสะพุง เลย บ้านปากปวน
5016 1042520097 สพป.เลย เขต 2 ผาน้อย วังสะพุง เลย บ้านโคกมน
5017 1042520077 สพป.เลย เขต 2 ผาบิ ง วังสะพุง เลย บ้านนาแก
5018 1042520074 สพป.เลย เขต 2 วังสะพุง วังสะพุง เลย ชุมชนวังสะพุง
5019 1042520112 สพป.เลย เขต 2 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย บ้านห้วยทรายค้า
5020 1042520126 สพป.เลย เขต 2 หนองงิ ว วังสะพุง เลย เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
5021 1042520096 สพป.เลย เขต 2 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพท่ี 120ฯ
5022 1042520291 สพป.เลย เขต 2 ปวนพุ หนองหิน เลย บ้านปวนพุ
5023 1042520287 สพป.เลย เขต 2 หนองหิน หนองหิน เลย บ้านตาดข่า
5024 1042520303 สพป.เลย เขต 2 หนองหิน* หนองหิน เลย บ้านไร่ศรีอุบล
5025 1042520453 สพป.เลย เขต 2 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย บ้านนาอ่างค้า
5026 1042520449 สพป.เลย เขต 2 ผาสามยอด เอราวัณ เลย บ้านโนนสวรรค์
5027 1042520443 สพป.เลย เขต 2 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย บ้านเอราวัณ
5028 1042520438 สพป.เลย เขต 2 เอราวัณ เอราวัณ เลย บ้านวังม่วง
5029 1042520173 สพป.เลย เขต 3 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย บ้านห้วยมุ่น
5030 1042520154 สพป.เลย เขต 3 โคกงาม ด่านซ้าย เลย บ้านโคกงาม
5031 1042520130 สพป.เลย เขต 3 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย อนุบาลด่านซ้าย
5032 1042520188 สพป.เลย เขต 3 โป่ง ด่านซ้าย เลย บุญลักษณ์อุปถัมภ์
5033 1042520163 สพป.เลย เขต 3 โพนสูง ด่านซ้าย เลย บ้านห้วยทอง
5034 1042520149 สพป.เลย เขต 3 วังยาว ด่านซ้าย เลย บ้านวังยาว
5035 1042520178 สพป.เลย เขต 3 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย บ้านทับก่ี
5036 1042520363 สพป.เลย เขต 3 นาพึง นาแห้ว เลย บ้านกลาง
5037 1042520374 สพป.เลย เขต 3 นามาลา นาแห้ว เลย บ้านโคก
5038 1042520368 สพป.เลย เขต 3 นาแห้ว นาแห้ว เลย บ้านเหมืองแพร่
5039 1042520369 สพป.เลย เขต 3 แสงภา นาแห้ว เลย บ้านแสงภา
5040 1042520364 สพป.เลย เขต 3 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย บ้านเหล่ากอหก
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5041 1042520333 สพป.เลย เขต 3 ท่าศาลา ภูเรือ เลย บ้านแก่งม่วง
5042 1042520348 สพป.เลย เขต 3 ปลาบ่า ภูเรือ เลย บ้านปลาบ่า
5043 1042520359 สพป.เลย เขต 3 ร่องจิก ภูเรือ เลย บ้านร่องจิก
5044 1042520353 สพป.เลย เขต 3 ลาดค่าง ภูเรือ เลย บ้านแก่งเกลี ยง
5045 1042520343 สพป.เลย เขต 3 หนองบัว ภูเรือ เลย บ้านหนองบง
5046 1042520146 สพป.เลย เขต 3 นาดี ด่านซ้าย เลย บ้านนาหมูม่น
5047 1042520145 สพป.เลย เขต 3 นาหอ ด่านซ้าย เลย บ้านหนองผือ
5048 1042520137 สพป.เลย เขต 3 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย บ้านนาทอง
5049 1042520341 สพป.เลย เขต 3 สานตม ภูเรือ เลย บ้านสานตม มิตรภาพท่ี 101
5050 1033530071 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ค้าเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านค้าเนียม (ค้าเนียมวิทยาคาร)
5051 1033530101 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านจาน
5052 1033530086 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านคล้อ มิตรภาพท่ี 226
5053 1033530065 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อนุบาลกันทรารมย์
5054 1033530130 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านผึ ง (มธุลีย์ประชาสรรค์)
5055 1033530075 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านโนนสัง (โนนสังวิทยาคาร)
5056 1033530114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านเทิน
5057 1033530108 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)
5058 1033530125 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านเมืองน้อยหนองมุข
5059 1033530095 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านหนองกก
5060 1033530121 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านละทาย
5061 1033530134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านกอกหัวนา
5062 1033530089 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านโพนทรายโนนเรือ
5063 1033530131 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม)
5064 1033530084 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน ้าค้า
5065 1033530117 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ บ้านหนองไฮ
5066 1033530716 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขิน น ้าเกลี ยง ศรีสะเกษ บ้านโนนหนองสิม
5067 1033530726 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คูบ น ้าเกลี ยง ศรีสะเกษ บ้านคูบ
5068 1033530712 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตองปิด น ้าเกลี ยง ศรีสะเกษ บ้านลุมพุกคูวงศ์
5069 1033530719 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 น ้าเกลี ยง น ้าเกลี ยง ศรีสะเกษ บ้านน ้าเกลี ยง
5070 1033530715 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รุ่งระวี น ้าเกลี ยง ศรีสะเกษ บ้านสบาย
5071 1033530707 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ละเอาะ น ้าเกลี ยง ศรีสะเกษ บ้านละเอาะ
5072 1033530665 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ อนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร)
5073 1033530673 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บก โนนคูณ ศรีสะเกษ บ้านดินด้าเหล่าเสนไต้
5074 1033530657 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
5075 1033530652 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ บ้านหนองแวง
5076 1033530664 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ บ้านเหล่าฝ้าย
5077 1033530826 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ต้าแย พยุห์ ศรีสะเกษ บ้านต้าแยหนองเม็ก
5078 1033530835 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ บ้านโพธ์ิศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
5079 1033530838 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ อนุบาลพยุห์
5080 1033530847 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ บ้านร่องสะอาด
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5081 1033530832 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ บ้านหนองออ
5082 1033530051 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านคูซอด
5083 1033530021 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
5084 1033530025 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ซ้า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านแทงวิทยา
5085 1033530032 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ตะดอบวิทยา
5086 1033530015 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านโนนแกด
5087 1033530055 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 น ้าค้า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านหนองโนวิทยา
5088 1033530049 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านโพธ์ิโนนจานอีลอก
5089 1033530026 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร)
5090 1033530041 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านหนองแวงโพนเขวา
5091 1033530023 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านโพนค้อ
5092 1033530007 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ อนุบาลศรีสะเกษ
5093 1033530047 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ อนุบาลวัดพระโต
5094 1033530058 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านหญ้าปล้อง
5095 1033530038 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านหนองแก้วส้าโรง
5096 1033530001 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านหนองครก
5097 1033530063 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านหนองไผ่
5098 1033530031 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ จินดาวิทยาคาร 3
5099 1033530009 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ บ้านก้านเหลือง
5100 1033530606 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ บ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
5101 1033530604 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ บ้านค้อเมืองแสน
5102 1033530608 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ บ้านโนนคูณ
5103 1033530595 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ บ้านบอนวิทยา
5104 1033530594 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ อนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
5105 1033530598 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ บ้านยางชุมใหญ่
5106 1033530599 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ลิ นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ บ้านลิ นฟ้า
5107 1033530757 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ บ้านโนนดู่
5108 1033530735 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ บ้านสว่าง
5109 1033530734 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)
5110 1033530732 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
5111 1033530743 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ บ้านกะเอิน
5112 1033530749 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ บ้านโพนยาง
5113 1033530759 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ บ้านสร้างบาก
5114 1033530754 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีส้าราญ วังหิน ศรีสะเกษ ชุมชนหนองสังข์
5115 1033530639 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ อนุบาลบึงบูรพ์
5116 1033530645 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ บ้านม่วง
5117 1033530853 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ อนุบาลโพธ์ิศรีสุวรรณ
5118 1033530857 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผือใหญ่ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ บ้านผือ
5119 1033530859 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ บ้านเสียว
5120 1033530866 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หนองม้า โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ บ้านโซงเลง
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5121 1033530863 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ บ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา)
5122 1033530788 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ บ้านตาโกน
5123 1033530795 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ บ้านเมืองจันทร์
5124 1033530789 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ อนุบาลเมืองจันทร์ (บ้านปลาซิว)
5125 1033530347 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ บ้านจิก
5126 1033530345 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ บ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา)
5127 1033530352 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ บ้านกอย
5128 1033530358 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ บ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี)
5129 1033530375 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ บ้านคูสระ
5130 1033530328 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ เมืองคง (คงคาวิทยา)
5131 1033530332 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ บ้านแสงเมืองแคน
5132 1033530367 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ บ้านโก
5133 1033530378 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สร้างป่ี ราษีไศล ศรีสะเกษ จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)
5134 1033530338 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ บ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
5135 1033530365 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ บ้านหนองหมีหัวดง (ประชาวิทยาคาร)
5136 1033530354 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หนองอ่ึง ราษีไศล ศรีสะเกษ บ้านโต่งโต้น
5137 1033530334 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หว้านค้า ราษีไศล ศรีสะเกษ บ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล)
5138 1033530868 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ อนุบาลศิลาลาด
5139 1033530877 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 คลีกลิ ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ บ้านโจดนาห่อมเด่ือ
5140 1033530870 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ บ้านโจดม่วง
5141 1033530880 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวดง (รัฐราษฎร์วิทยาคม)
5142 1033530625 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ บ้านกล้วยกว้าง
5143 1033530632 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ บ้านพะวร
5144 1033530615 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ บ้านอีสร้อย
5145 1033530633 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ บ้านตาทอง
5146 1033530631 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ บ้านเมืองน้อย
5147 1033530618 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ อนุบาลห้วยทับทัน
5148 1033530390 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านขนวนสีแก้ว
5149 1033530380 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ก้าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ สระก้าแพงวิทยาคม
5150 1033530401 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)
5151 1033530408 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านแข้
5152 1033530438 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านโนนสูง
5153 1033530396 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านโคก
5154 1033530429 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านโคกหล่าม (รัฐราษฎร์สามัคคี)
5155 1033530420 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านยางบอน (อ้าพานุสรณ์)
5156 1033530425 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านแต้ (ประชาบ้ารุง)
5157 1033530395 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านทุ่งไชย (พัฒนานุสรณ์)
5158 1033530407 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านปะหละ
5159 1033530422 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โพธ์ิชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านบอนใหญ่
5160 1033530432 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านผึ ง (รัฐราษฎร์บ้ารุง)
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5161 1033530383 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สระก้าแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านหนองหัวหมู
5162 1033530413 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ส้าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านยางเอือด
5163 1033530385 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านหนองห้าง
5164 1033530416 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านนาโนน
5165 1033530426 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อ่ีหล้่า อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านอีหล้่า (ราษฎร์นุสรณ์)
5166 1033530440 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ บ้านหนองส้าโรงน้อย
5167 1033530252 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สวัสดีวิทยา
5168 1033530239 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านโคกสูง
5169 1033530267 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านระกา
5170 1033530249 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ จะกงวิทยา
5171 1033530259 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านอังกุล
5172 1033530264 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดองก้าเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านกันจาน
5173 1033530270 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
5174 1033530290 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านตาอุด
5175 1033530283 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ นิคม ๒  (ตชด.สงเคราะห์)
5176 1033530241 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านปราสาท
5177 1033530278 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านปรือใหญ่
5178 1033530271 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ลมศักด์ิ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านจันลม
5179 1033530292 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านโนนใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)
5180 1033530240 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศรีสะอาดวิทยาคม
5181 1033530285 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านสะเดาใหญ่
5182 1033530303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส้าโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านส้าโรงตาเจ็น
5183 1033530297 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านขนุน (วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
5184 1033530316 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
5185 1033530313 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านแขว
5186 1033530321 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ห้วยส้าราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ บ้านแทรง
5187 1033530324 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ วัดเขียน
5188 1033530302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ชุมชนบ้านหัวเสือ
5189 1033530528 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ บ้านพอก
5190 1033530523 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ บ้านดู่
5191 1033530515 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ บ้านขี นาค
5192 1033530507 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ บ้านสนาย
5193 1033530511 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พิมายเหนือ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ บ้านไฮ
5194 1033530534 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โพธ์ิศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ บ้านกอกหวาน
5195 1033530538 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ กระต่ายด่อนวิทยา
5196 1033530516 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ บ้านสวายสนิท
5197 1033530548 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส้าโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ บ้านตาเปียง
5198 1033530541 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ บ้านหนองเชียงทูน
5199 1033530589 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ หนองอารีพิทยา
5200 1033530592 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ บ้านตาเจา
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5201 1033530575 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ วัดบ้านประอาง (ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
5202 1033530558 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ บ้านผือ
5203 1033530571 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส้าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ บ้านไทร
5204 1033530582 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ บ้านหนองอิไทย
5205 1033530764 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ บ้านโคกตาล
5206 1033530771 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ บ้านแซรสะโบว
5207 1033530763 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ บ้านตะเคียนราม
5208 1033530774 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ บ้านแซรไปร
5209 1033530775 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ บ้านละลม
5210 1033530779 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ บ้านห้วยตามอญ
5211 1033530780 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ เคียงศิริบ้านโพธ์ิทอง
5212 1033530153 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านกระแชงใหญ่
5213 1033530214 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านสามแยก-หินกอง
5214 1033530215 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านขนุน
5215 1033530223 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านจานทองกวาววิทยา
5216 1033530201 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ช้า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านช้าแจงแมง
5217 1033530156 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านตระกาศขอนแก่น
5218 1033530189 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านโคก (อสพป.32)
5219 1033530140 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 น ้าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านขะยูง
5220 1033530229 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โนนส้าราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านโนนส้าราญ
5221 1033530175 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านน ้าขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์)
5222 1033530162 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
5223 1033530187 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านด่าน
5224 1033530192 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
5225 1033530200 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านโดนอาว
5226 1033530207 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านสามเส้า
5227 1033530167 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านเดียง (พลีศึกษา)
5228 1033530235 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านสวนกล้วย
5229 1033530168 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านสังเม็ก
5230 1033530181 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านภูมิซรอล
5231 1033530139 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านกระบ่ี
5232 1033530450 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ บ้านจะเนียว
5233 1033530491 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ บ้านตาเอก
5234 1033530457 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ บ้านโคกระเวียง
5235 1033530487 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ บ้านกระเบา
5236 1033530467 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ บ้านหนองบัวเรณ
5237 1033530501 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ บ้านพราน (ประชานุเคราะห์)
5238 1033530460 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โพธ์ิกระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ บ้านโพธ์ิกระสังข์
5239 1033530476 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โพธ์ิวงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ บ้านโพธ์ิกระมัล
5240 1033530484 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ บ้านกราม
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5241 1033530479 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ บ้านหนองจิก
5242 1033530444 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ บ้านกระทิง
5243 1033530490 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
5244 1033530814 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านท่าคล้อ
5245 1033530800 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ อนุบาลเบญจลักษ์
5246 1033530801 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านหนองงูเหลือม (คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
5247 1033530810 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านเพ็ก
5248 1033530821 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ บ้านหนองฮาง
5249 1033530678 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ บ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
5250 1033530700 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ บ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา)
5251 1033530686 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ บ้านศรีแก้ว
5252 1033530690 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ โชติพันธ์ุวิทยาสามัคคี
5253 1033530695 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ บ้านปุน
5254 1033530679 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ บ้านสะพุง
5255 1033530684 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เส่ืองข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ บ้านเส่ืองข้าว
5256 1047540087 สพป.สกลนคร เขต 1 กุดบาก กุดบาก สกลนคร บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
5257 1047540085 สพป.สกลนคร เขต 1 กุดไห กุดบาก สกลนคร บ้านค้อใหญ่
5258 1047540076 สพป.สกลนคร เขต 1 นาม่อง กุดบาก สกลนคร บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
5259 1047540089 สพป.สกลนคร เขต 1 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร อนุบาลกุสุมาลย์
5260 1047540108 สพป.สกลนคร เขต 1 นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
5261 1047540093 สพป.สกลนคร เขต 1 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร บ้านม่วงวิทยา
5262 1047540097 สพป.สกลนคร เขต 1 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร ไพศาลวิทยา
5263 1047540102 สพป.สกลนคร เขต 1 อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพท่ี211
5264 1047540558 สพป.สกลนคร เขต 1 ด่านม่วงค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร บ้านหนองกอมป่าขาว
5265 1047540543 สพป.สกลนคร เขต 1 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
5266 1047540550 สพป.สกลนคร เขต 1 แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร บ้านแมดนาท่ม
5267 1047540553 สพป.สกลนคร เขต 1 เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร บ้านห้วยยาง
5268 1047540533 สพป.สกลนคร เขต 1 จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร บ้านจันทร์เพ็ญ
5269 1047540532 สพป.สกลนคร เขต 1 เต่างอย เต่างอย สกลนคร อนุบาลเต่างอย
5270 1047540538 สพป.สกลนคร เขต 1 นาตาล เต่างอย สกลนคร บ้านนาอ่างม่วงค้า
5271 1047540541 สพป.สกลนคร เขต 1 บึงทวาย เต่างอย สกลนคร บ้านดงหลวง
5272 1047540587 สพป.สกลนคร เขต 1 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร บ้านโนนกุง
5273 1047540600 สพป.สกลนคร เขต 1 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร บ้านกลางนาเด่ือ
5274 1047540591 สพป.สกลนคร เขต 1 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
5275 1047540597 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ้ารุง
5276 1047540594 สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร บ้านนาจาน
5277 1047540615 สพป.สกลนคร เขต 1 กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร บ้านกกปลาซิวนาโด่
5278 1047540607 สพป.สกลนคร เขต 1 โคกภู ภูพาน สกลนคร เข่ือนน ้าพุง
5279 1047540621 สพป.สกลนคร เขต 1 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร บ้านชมภูพาน
5280 1047540610 สพป.สกลนคร เขต 1 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร น ้าพุงจัดระเบียบวิทยา
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5281 1047540024 สพป.สกลนคร เขต 1 ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
5282 1047540043 สพป.สกลนคร เขต 1 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
5283 1047540004 สพป.สกลนคร เขต 1 งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร นายอวัฒนา
5284 1047540040 สพป.สกลนคร เขต 1 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร ทุ่งมนพิทยาคาร
5285 1047540051 สพป.สกลนคร เขต 1 ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร บ้านหนองมะเกลือ
5286 1047540065 สพป.สกลนคร เขต 1 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร บ้านหนองไผ่
5287 1047540038 สพป.สกลนคร เขต 1 ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร ท่าแร่วิทยา
5288 1047540008 สพป.สกลนคร เขต 1 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
5289 1047540052 สพป.สกลนคร เขต 1 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
5290 1047540068 สพป.สกลนคร เขต 1 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2'
5291 1047540042 สพป.สกลนคร เขต 1 ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
5292 1047540027 สพป.สกลนคร เขต 1 หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์'
5293 1047540070 สพป.สกลนคร เขต 1 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร บ้านนาค้าวิทยาคาร
5294 1047540057 สพป.สกลนคร เขต 1 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์)
5295 1047540011 สพป.สกลนคร เขต 1 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร บ้านหนองศาลาราษฎร์บ้ารุง
5296 1047540571 สพป.สกลนคร เขต 2 โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร บ้านโคกศิลา
5297 1047540560 สพป.สกลนคร เขต 2 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร อนุบาลเจริญศิลป์
5298 1047540563 สพป.สกลนคร เขต 2 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
5299 1047540574 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร บ้านเหล่าบ้านถ่อน
5300 1047540581 สพป.สกลนคร เขต 2 หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร บ้านนาสีนวล
5301 1047540503 สพป.สกลนคร เขต 2 นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร บ้านห้วยเหล็กไฟ
5302 1047540508 สพป.สกลนคร เขต 2 สุวรรณคาม นิคมน ้าอูน สกลนคร บ้านสุวรรณคาม
5303 1047540510 สพป.สกลนคร เขต 2 หนองบัว นิคมน ้าอูน สกลนคร บ้านอูนโคก
5304 1047540506 สพป.สกลนคร เขต 2 หนองปลิง นิคมน ้าอูน สกลนคร ชุมชนบ้านหนองปลิง
5305 1047540198 สพป.สกลนคร เขต 2 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร บ้านตาลเลียน
5306 1047540192 สพป.สกลนคร เขต 2 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร บ้านถ่อน
5307 1047540213 สพป.สกลนคร เขต 2 นาใน พรรณานิคม สกลนคร บ้านผักค้าภู
5308 1047540180 สพป.สกลนคร เขต 2 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
5309 1047540162 สพป.สกลนคร เขต 2 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร บ้านบะฮี
5310 1047540159 สพป.สกลนคร เขต 2 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร วัดสุทธิมงคล
5311 1047540173 สพป.สกลนคร เขต 2 พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร ชุมชนบดมาดพอกน้อย
5312 1047540200 สพป.สกลนคร เขต 2 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร บ้านไร่บ้านไฮ่
5313 1047540168 สพป.สกลนคร เขต 2 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร บ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล)
5314 1047540191 สพป.สกลนคร เขต 2 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร บ้านโนนทรายค้า
5315 1047540238 สพป.สกลนคร เขต 2 ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร บ้านต้นผึ ง
5316 1047540216 สพป.สกลนคร เขต 2 พังโคน พังโคน สกลนคร บ้านดอนตาลโนนสูง
5317 1047540222 สพป.สกลนคร เขต 2 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร ชุมชนดงม่วงไข่
5318 1047540227 สพป.สกลนคร เขต 2 แร่ พังโคน สกลนคร บ้านหนองบัว
5319 1047540232 สพป.สกลนคร เขต 2 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
5320 1047540348 สพป.สกลนคร เขต 2 ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
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5321 1047540343 สพป.สกลนคร เขต 2 ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร บ้านตาดภูวง
5322 1047540335 สพป.สกลนคร เขต 2 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร บ้านงิ วพังฮอ
5323 1047540327 สพป.สกลนคร เขต 2 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร บ้านกุดตะกาบ
5324 1047540350 สพป.สกลนคร เขต 2 หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร บ้านหนองลาดวิทยาคาร
5325 1047540426 สพป.สกลนคร เขต 2 ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร กุดจิกนาสมบูรณ์
5326 1047540414 สพป.สกลนคร เขต 2 ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร บ้านค้าสะอาด
5327 1047540368 สพป.สกลนคร เขต 2 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร บ้านบึงโน
5328 1047540381 สพป.สกลนคร เขต 2 ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร บ้านตาลโกน
5329 1047540383 สพป.สกลนคร เขต 2 ตาลเนิ ง สว่างแดนดิน สกลนคร บ้านตาลเนิ ง (โพธิราชอ้านวย)
5330 1047540397 สพป.สกลนคร เขต 2 ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
5331 1047540394 สพป.สกลนคร เขต 2 ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
5332 1047540427 สพป.สกลนคร เขต 2 บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร บงใต้โนนรังพัฒนา
5333 1047540433 สพป.สกลนคร เขต 2 บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร ชุมชนบงเหนือ
5334 1047540412 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร บ้านนาทม
5335 1047540360 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร บ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)
5336 1047540388 สพป.สกลนคร เขต 2 พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร บ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา)
5337 1047540362 สพป.สกลนคร เขต 2 โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร บ้านดอนเชียงยืน
5338 1047540377 สพป.สกลนคร เขต 2 แวง สว่างแดนดิน สกลนคร บ้านสร้างแป้น
5339 1047540358 สพป.สกลนคร เขต 2 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพท่ี126
5340 1047540408 สพป.สกลนคร เขต 2 หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร หนองหลวงวิทยานุกูล
5341 1047540457 สพป.สกลนคร เขต 2 ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร ชุมชนบ้านท่าศิลา
5342 1047540451 สพป.สกลนคร เขต 2 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อ้านวย
5343 1047540446 สพป.สกลนคร เขต 2 วัฒนา ส่องดาว สกลนคร บ้านดงแสนตอ (ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
5344 1047540445 สพป.สกลนคร เขต 2 ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร อุดมสังวรวิทยา
5345 1047540512 สพป.สกลนคร เขต 3 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร อนุบาลค้าตากล้า
5346 1047540515 สพป.สกลนคร เขต 3 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร บ้านนาแต้
5347 1047540522 สพป.สกลนคร เขต 3 แพด ค้าตากล้า สกลนคร แพดพิทยารัตน์
5348 1047540527 สพป.สกลนคร เขต 3 หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร บ้านหนองบัวสิม
5349 1047540154 สพป.สกลนคร เขต 3 ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร บ้านหนองท่มท่ากระดัน
5350 1047540129 สพป.สกลนคร เขต 3 ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร บ้านดงหม้อทอง
5351 1047540156 สพป.สกลนคร เขต 3 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร ค้าปลาฝานาทวี
5352 1047540120 สพป.สกลนคร เขต 3 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร บ้านโนนสะอาดนาเหมือด
5353 1047540117 สพป.สกลนคร เขต 3 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร บ้านหว้านสหวิทยา
5354 1047540115 สพป.สกลนคร เขต 3 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร อนุบาลบ้านม่วง
5355 1047540125 สพป.สกลนคร เขต 3 มาย บ้านม่วง สกลนคร ชุมชนบ้านมาย
5356 1047540136 สพป.สกลนคร เขต 3 หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร บ้านหนองกว่ังหนองกรุงศรี
5357 1047540128 สพป.สกลนคร เขต 3 ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร บ้านเหล่าผักใส่
5358 1047540284 สพป.สกลนคร เขต 3 กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร บ้านกุดเรือค้า
5359 1047540319 สพป.สกลนคร เขต 3 ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร บ้านขาม
5360 1047540249 สพป.สกลนคร เขต 3 คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร บ้านคอนศรีบะสะแบง
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5361 1047540289 สพป.สกลนคร เขต 3 คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร บ้านโคกแสง
5362 1047540260 สพป.สกลนคร เขต 3 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร บ้านเด่ือศรีคันไชย
5363 1047540308 สพป.สกลนคร เขต 3 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร บ้านธาตุตาลเด่ียว
5364 1047540258 สพป.สกลนคร เขต 3 นาค้า วานรนิวาส สกลนคร บ้านหนองม่วง
5365 1047540294 สพป.สกลนคร เขต 3 นาซอ วานรนิวาส สกลนคร บ้านนาซอ
5366 1047540246 สพป.สกลนคร เขต 3 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร บ้านวังบง
5367 1047540266 สพป.สกลนคร เขต 3 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร บ้านโนนอุดม
5368 1047540301 สพป.สกลนคร เขต 3 หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร บ้านห้วยหินลาด
5369 1047540300 สพป.สกลนคร เขต 3 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร บ้านหนองแวง
5370 1047540278 สพป.สกลนคร เขต 3 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร บ้านทุ่งโพธ์ิ
5371 1047540290 สพป.สกลนคร เขต 3 อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร บ้านอินทร์แปลง
5372 1047540488 สพป.สกลนคร เขต 3 ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร บ้านท่าก้อน
5373 1047540495 สพป.สกลนคร เขต 3 นาฮี อากาศอ้านวย สกลนคร บ้านนากะทาด
5374 1047540472 สพป.สกลนคร เขต 3 บะหว้า อากาศอ้านวย สกลนคร บ้านบะหว้า
5375 1047540482 สพป.สกลนคร เขต 3 โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร ชุมชนบ้านโพนงาม
5376 1047540467 สพป.สกลนคร เขต 3 โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร ชุมชนบ้านกลางนาโน
5377 1047540478 สพป.สกลนคร เขต 3 วาใหญ่ อากาศอ้านวย สกลนคร บ้านหนองบัวแดง
5378 1047540499 สพป.สกลนคร เขต 3 สามัคคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร บ้านถ ้าเต่า
5379 1047540462 สพป.สกลนคร เขต 3 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร บ้านอากาศ
5380 1090550380 สพป.สงขลา เขต 1 กระแสสินธ์ุ กระแสสินธ์ุ สงขลา วัดโตนดด้วน
5381 1090550382 สพป.สงขลา เขต 1 เกาะใหญ่ กระแสสินธ์ุ สงขลา วัดแหลมบ่อท่อ
5382 1090550385 สพป.สงขลา เขต 1 เชิงแส กระแสสินธ์ุ สงขลา ชุมชนวัดเชิงแส
5383 1090550387 สพป.สงขลา เขต 1 โรง กระแสสินธ์ุ สงขลา วัดโรง (ขาวประชาสรรค์)
5384 1090550396 สพป.สงขลา เขต 1 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา วัดแม่เปียะ
5385 1090550397 สพป.สงขลา เขต 1 ทุ่งขมิ น นาหม่อม สงขลา วัดโพธาราม
5386 1090550394 สพป.สงขลา เขต 1 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา บ้านควนจง
5387 1090550006 สพป.สงขลา เขต 1 เกาะแต้ว เมือง สงขลา บ้านบ่ออิฐ
5388 1090550007 สพป.สงขลา เขต 1 เขารูปช้าง เมือง สงขลา วัดเกาะถ ้า
5389 1090550004 สพป.สงขลา เขต 1 ทุ่งหวัง เมือง สงขลา วัดทุ่งหวังใน
5390 1090550020 สพป.สงขลา เขต 1 บ่อยาง เมือง สงขลา วิเชียรชม
5391 1090550014 สพป.สงขลา เขต 1 พะวง เมือง สงขลา บ้านน ้ากระจาย
5392 1090550111 สพป.สงขลา เขต 1 คลองแดน ระโนด สงขลา ราชประชานุเคราะห์ 11
5393 1090550107 สพป.สงขลา เขต 1 แดนสงวน ระโนด สงขลา วัดทุ่งสงวน
5394 1090550079 สพป.สงขลา เขต 1 ตะเครียะ ระโนด สงขลา วัดเกษตรชลธี (เล่ือนประชาคาร)
5395 1090550088 สพป.สงขลา เขต 1 ท่าบอน ระโนด สงขลา ท่าบอนมิตรภาพท่ี 90
5396 1090550103 สพป.สงขลา เขต 1 บ่อตรุ ระโนด สงขลา วัดเจดีย์งาม
5397 1090550080 สพป.สงขลา เขต 1 บ้านขาว ระโนด สงขลา วัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
5398 1090550077 สพป.สงขลา เขต 1 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา วัดบ้านใหม่
5399 1090550092 สพป.สงขลา เขต 1 ปากแตระ ระโนด สงขลา วัดปากแตระ
5400 1090550095 สพป.สงขลา เขต 1 พังยาง ระโนด สงขลา ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)
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5401 1090550072 สพป.สงขลา เขต 1 ระโนด ระโนด สงขลา บ้านระโนด (ธัญเจริญ)
5402 1090550096 สพป.สงขลา เขต 1 ระวะ ระโนด สงขลา วัดเถรแก้ว
5403 1090550133 สพป.สงขลา เขต 1 กระดังงา สทิงพระ สงขลา วัดกลาง
5404 1090550138 สพป.สงขลา เขต 1 คลองรี สทิงพระ สงขลา ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพท่ี220
5405 1090550130 สพป.สงขลา เขต 1 คูขุด สทิงพระ สงขลา วัดธรรมประดิษฐ์ (ลือวิทยาสิทธ์ิ)
5406 1090550126 สพป.สงขลา เขต 1 จะทิ งพระ สทิงพระ สงขลา ในเมือง
5407 1090550144 สพป.สงขลา เขต 1 ชุมพล สทิงพระ สงขลา วัดนางเหล้า
5408 1090550142 สพป.สงขลา เขต 1 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา วัดดีหลวง
5409 1090550119 สพป.สงขลา เขต 1 ท่าหิน สทิงพระ สงขลา วัดท่าหิน
5410 1090550124 สพป.สงขลา เขต 1 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา บ้านวัดใหม่
5411 1090550123 สพป.สงขลา เขต 1 บ่อแดง สทิงพระ สงขลา วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล)
5412 1090550121 สพป.สงขลา เขต 1 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา ชุมชนบ้านบ่อประดู่
5413 1090550135 สพป.สงขลา เขต 1 สนามชัย สทิงพระ สงขลา วัดประเจียก
5414 1090550465 สพป.สงขลา เขต 1 ชะแล้ สิงหนคร สงขลา วัดชะแล้
5415 1090550446 สพป.สงขลา เขต 1 ชิงโค สิงหนคร สงขลา วัดประตูไชย
5416 1090550451 สพป.สงขลา เขต 1 ท้านบ สิงหนคร สงขลา วัดท้านบตางหน
5417 1090550471 สพป.สงขลา เขต 1 บางเขียด สิงหนคร สงขลา วัดบางเขียด
5418 1090550464 สพป.สงขลา เขต 1 ปากรอ สิงหนคร สงขลา วัดบ่อทรายเจริญธรรม
5419 1090550460 สพป.สงขลา เขต 1 ป่าขาด สิงหนคร สงขลา วัดป่าขาด
5420 1090550468 สพป.สงขลา เขต 1 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา วัดปะโอ (พรพิทยาคม)
5421 1090550457 สพป.สงขลา เขต 1 ร้าแดง สิงหนคร สงขลา วัดห้วยพุด
5422 1090550454 สพป.สงขลา เขต 1 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา บ้านขนุน
5423 1090550440 สพป.สงขลา เขต 1 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา วัดโลกา
5424 1090550444 สพป.สงขลา เขต 1 หัวเขา สิงหนคร สงขลา บ้านหัวเขา
5425 1090550017 สพป.สงขลา เขต 1 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา วัดท้ายยอ
5426 1090550393 สพป.สงขลา เขต 1 พิจิตร นาหม่อม สงขลา วัดพรหมประดิษฐ์
5427 1090550106 สพป.สงขลา เขต 1 วัดสน ระโนด สงขลา วัดสน
5428 1090550476 สพป.สงขลา เขต 2 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา บ้านต้นส้าน
5429 1090550474 สพป.สงขลา เขต 2 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา บ้านคลองหอยโข่ง
5430 1090550479 สพป.สงขลา เขต 2 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา วัดโคกม่วง
5431 1090550484 สพป.สงขลา เขต 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา วัดบางศาลา
5432 1090550407 สพป.สงขลา เขต 2 ควนโส ควนเนียง สงขลา บ้านควนโส
5433 1090550415 สพป.สงขลา เขต 2 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา วัดบางทีง
5434 1090550401 สพป.สงขลา เขต 2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา บ้านควนเนียง
5435 1090550410 สพป.สงขลา เขต 2 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา บ้านหัวปาบ
5436 1090550432 สพป.สงขลา เขต 2 ท่าช้าง บางกล้่า สงขลา บ้านคลองนกกระทุง
5437 1090550424 สพป.สงขลา เขต 2 บางกล้่า บางกล้่า สงขลา บ้านบางกล่้า
5438 1090550437 สพป.สงขลา เขต 2 บ้านหาร บางกล้่า สงขลา บ้านหาร
5439 1090550427 สพป.สงขลา เขต 2 แม่ทอม บางกล้่า สงขลา วัดนารังนก
5440 1090550158 สพป.สงขลา เขต 2 ก้าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา วัดทุ่งคา
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5441 1090550166 สพป.สงขลา เขต 2 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา ชุมชนบ้านนาสีทอง
5442 1090550149 สพป.สงขลา เขต 2 ควนรู รัตภูมิ สงขลา ชุมชนบ้านโคกค่าย
5443 1090550156 สพป.สงขลา เขต 2 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา ส้านักสงฆ์ศรีวิชัย
5444 1090550053 สพป.สงขลา เขต 2 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา บ้านเกาะหมี
5445 1090550057 สพป.สงขลา เขต 2 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา วัดท่าแซ
5446 1090550028 สพป.สงขลา เขต 2 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา บ้านหน้าควนลัง
5447 1090550032 สพป.สงขลา เขต 2 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บ้ารุง)
5448 1090550049 สพป.สงขลา เขต 2 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา บ้านใต้
5449 1090550065 สพป.สงขลา เขต 2 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา บ้านฉลุง
5450 1090550035 สพป.สงขลา เขต 2 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา วัดเขากลอย
5451 1090550157 สพป.สงขลา เขต 2 ท่าชะมวง หาดใหญ่ สงขลา บ้านก้าแพงเพชร
5452 1090550070 สพป.สงขลา เขต 2 ทุ่งต้าเสา หาดใหญ่ สงขลา บ้านทุ่งต้าเสา
5453 1090550039 สพป.สงขลา เขต 2 น ้าน้อย หาดใหญ่ สงขลา ท่าจีนอุดมวิทยา
5454 1090550027 สพป.สงขลา เขต 2 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา วัดเทพชุมนุม
5455 1090550023 สพป.สงขลา เขต 2 พะตง หาดใหญ่ สงขลา วัดทุ่งลุงมิตรภาพท่ี 198
5456 1090550061 สพป.สงขลา เขต 2 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา วัดโคกสมานคุณ
5457 1090550036 สพป.สงขลา เขต 2 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา วัดพรุเตาะ
5458 1090550251 สพป.สงขลา เขต 3 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา บ้านทุ่งนาเคียน
5459 1090550254 สพป.สงขลา เขต 3 คลองเปียะ จะนะ สงขลา ชุมชนวัดควนมีด
5460 1090550249 สพป.สงขลา เขต 3 คู จะนะ สงขลา บ้านคูศักด์ิสิทธ์ิ
5461 1090550248 สพป.สงขลา เขต 3 แค จะนะ สงขลา บ้านแค
5462 1090550242 สพป.สงขลา เขต 3 จะโหนง จะนะ สงขลา ชุมชนบ้านทางควาย
5463 1090550230 สพป.สงขลา เขต 3 ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา บ้านตล่ิงชัน
5464 1090550266 สพป.สงขลา เขต 3 ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา บ้านสะพานหัก
5465 1090550238 สพป.สงขลา เขต 3 นาทับ จะนะ สงขลา ชุมชนบ้านนาทับ
5466 1090550273 สพป.สงขลา เขต 3 นาหว้า จะนะ สงขลา บ้านเกาะทาก
5467 1090550247 สพป.สงขลา เขต 3 น ้าขาว จะนะ สงขลา ชุมชนวัดน ้าขาว
5468 1090550264 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านนา จะนะ สงขลา บ้านลางา
5469 1090550231 สพป.สงขลา เขต 3 สะกอม จะนะ สงขลา บ้านปากบาง
5470 1090550261 สพป.สงขลา เขต 3 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
5471 1090550211 สพป.สงขลา เขต 3 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา วัดนิคมปราสาท (บุญชอบ สาครินทร์) มิตรภาพท่ี149

5472 1090550197 สพป.สงขลา เขต 3 ท่าม่วง เทพา สงขลา บ้านกระอาน
5473 1090550187 สพป.สงขลา เขต 3 เทพา เทพา สงขลา บ้านป่าโอน
5474 1090550185 สพป.สงขลา เขต 3 ปากบาง เทพา สงขลา บ้านบ่อเตย
5475 1090550198 สพป.สงขลา เขต 3 ล้าไพล เทพา สงขลา บ้านแม่ที
5476 1090550208 สพป.สงขลา เขต 3 วังใหญ่ เทพา สงขลา วัดคลองยอ
5477 1090550218 สพป.สงขลา เขต 3 สะกอม เทพา สงขลา วัดคงคาสวัสด์
5478 1090550298 สพป.สงขลา เขต 3 คลองกวาง นาทวี สงขลา บ้านนาปรัง
5479 1090550293 สพป.สงขลา เขต 3 คลองทราย นาทวี สงขลา บ้านล้าชิง
5480 1090550291 สพป.สงขลา เขต 3 ฉาง นาทวี สงขลา บ้านวังบวบ
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5481 1090550304 สพป.สงขลา เขต 3 ทับช้าง นาทวี สงขลา วัดวังไทร
5482 1090550281 สพป.สงขลา เขต 3 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา วัดท่าประดู่
5483 1090550283 สพป.สงขลา เขต 3 นาทวี นาทวี สงขลา บ้านเคลียง
5484 1090550292 สพป.สงขลา เขต 3 นาหมอศรี นาทวี สงขลา บ้านโมย
5485 1090550310 สพป.สงขลา เขต 3 ประกอบ นาทวี สงขลา บ้านประกอบ
5486 1090550297 สพป.สงขลา เขต 3 ปลักหนู นาทวี สงขลา บ้านป่าเร็ด
5487 1090550303 สพป.สงขลา เขต 3 สะท้อน นาทวี สงขลา ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู2503)
5488 1090550358 สพป.สงขลา เขต 3 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา บ้านส้านักหว้า
5489 1090550361 สพป.สงขลา เขต 3 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา บ้านท่าโพธ์ิ
5490 1090550344 สพป.สงขลา เขต 3 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
5491 1090550376 สพป.สงขลา เขต 3 ปริก สะเดา สงขลา บ้านตะเคียนเภา
5492 1090550347 สพป.สงขลา เขต 3 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา บ้านไร่
5493 1090550356 สพป.สงขลา เขต 3 พังลา สะเดา สงขลา บ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
5494 1090550372 สพป.สงขลา เขต 3 ส้านักขาม สะเดา สงขลา บ้านทับโกบ
5495 1090550367 สพป.สงขลา เขต 3 ส้านักแต้ว สะเดา สงขลา บ้านม่วง
5496 1090550328 สพป.สงขลา เขต 3 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา บ้านทุ่งไพล
5497 1090550329 สพป.สงขลา เขต 3 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา บ้านคูหา
5498 1090550337 สพป.สงขลา เขต 3 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา บ้านคอลอมุดอ
5499 1090550339 สพป.สงขลา เขต 3 ทุ่งพ้อ สะบ้าย้อย สงขลา บ้านเมาะลาแต
5500 1090550341 สพป.สงขลา เขต 3 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา บ้านสุโสะ
5501 1090550319 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา บ้านห้วยบอน
5502 1090550343 สพป.สงขลา เขต 3 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา บ้านบาโหย
5503 1090550316 สพป.สงขลา เขต 3 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา บ้านเก่า
5504 1090550326 สพป.สงขลา เขต 3 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา บ้านปลักบ่อ
5505 1090550255 สพป.สงขลา เขต 3 ป่าชิง จะนะ สงขลา วัดทุ่งพระ
5506 1091560093 สพป.สตูล ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล อนุบาลควนกาหลง
5507 1091560086 สพป.สตูล ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพท่ี 49
5508 1091560101 สพป.สตูล อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
5509 1091560124 สพป.สตูล ควนโดน ควนโดน สตูล อนุบาลควนโดน
5510 1091560131 สพป.สตูล ควนสตอ ควนโดน สตูล บ้านควนสตอ
5511 1091560127 สพป.สตูล ย่านซ่ือ ควนโดน สตูล บ้านปันจอร์
5512 1091560136 สพป.สตูล วังประจัน ควนโดน สตูล บ้านทุ่งมะปรัง
5513 1091560138 สพป.สตูล ท่าแพ ท่าแพ สตูล อนุบาลท่าแพ
5514 1091560146 สพป.สตูล ท่าเรือ ท่าแพ สตูล บ้านวังปริง
5515 1091560143 สพป.สตูล แป-ระ ท่าแพ สตูล บ้านควนเก
5516 1091560153 สพป.สตูล สาคร ท่าแพ สตูล สมาคมเลขานุการสตรี 3
5517 1091560120 สพป.สตูล ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล บ้านราไว
5518 1091560106 สพป.สตูล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล อนุบาลทุ่งหว้า
5519 1091560114 สพป.สตูล นาทอน ทุ่งหว้า สตูล บ้านวังตง
5520 1091560108 สพป.สตูล ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล บ้านทุ่งดินลุ่ม
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5521 1091560161 สพป.สตูล นิคมพัฒนา มะนัง สตูล อนุบาลมะนัง
5522 1091560156 สพป.สตูล ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล ผังปาล์ม 2
5523 1091560010 สพป.สตูล เกตรี เมืองสตูล สตูล บ้านเกตรี
5524 1091560037 สพป.สตูล เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
5525 1091560019 สพป.สตูล คลองขุด เมืองสตูล สตูล บ้านคลองขุด
5526 1091560021 สพป.สตูล ควนขัน เมืองสตูล สตูล บ้านไทรงาม
5527 1091560006 สพป.สตูล ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล บ้านใหม่
5528 1091560007 สพป.สตูล เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล บ้านปาเต๊ะ
5529 1091560001 สพป.สตูล ฉลุง เมืองสตูล สตูล อนุบาลเมืองสตูล
5530 1091560027 สพป.สตูล ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล บ้านตันหยงโป
5531 1091560032 สพป.สตูล ต้ามะลัง เมืองสตูล สตูล บ้านต้ามะลังเหนือ
5532 1091560009 สพป.สตูล บ้านควน เมืองสตูล สตูล บ้านควน
5533 1091560034 สพป.สตูล ปูยู เมืองสตูล สตูล บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
5534 1091560018 สพป.สตูล พิมาน เมืองสตูล สตูล อนุบาลสตูล
5535 1091560042 สพป.สตูล ก้าแพง ละงู สตูล อนุบาลละงู
5536 1091560059 สพป.สตูล เขาขาว ละงู สตูล บ้านบ่อหิน
5537 1091560062 สพป.สตูล น ้าผุด ละงู สตูล บ้านนางแก้ว
5538 1091560068 สพป.สตูล ปากน ้า ละงู สตูล บ้านตะโละใส
5539 1091560054 สพป.สตูล ละงู ละงู สตูล บ้านปากบาง
5540 1091560075 สพป.สตูล แหลมสน ละงู สตูล บ้านบุโบย
5541 1091560121 สพป.สตูล ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล บ้านทุ่งบุหลัง
5542 1011570039 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ วัดป่าเกด
5543 1011570055 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ วัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
5544 1011570056 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ วัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ)
5545 1011570053 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ วัดราษฎร์รังสรรค์
5546 1011570048 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ วัดครุใน  (ปีตะนีลานนทศึกษา)
5547 1011570046 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ อนุบาลสุขสวัสด์ิ
5548 1011570057 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางน ้าผึ ง พระประแดง สมุทรปราการ วัดบางน ้าผึ งใน
5549 1011570043 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ พลอยจาตุรจินดา
5550 1011570054 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ วัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว)
5551 1011570030 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ วัดบางหญ้าแพรก
5552 1011570035 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ วัดบางหัวเสือ
5553 1011570034 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ส้าโรง พระประแดง สมุทรปราการ วัดโยธินประดิษฐ์
5554 1011570029 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ส้าโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ วัดมหาวงษ์
5555 1011570031 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ส้าโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ วัดสวนส้ม (สุขประนุกูล)
5556 1011570119 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ชุมชนวัดสาขลา
5557 1011570129 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ วัดใหญ่
5558 1011570122 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
5559 1011570133 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
5560 1011570132 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
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5561 1011570021 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คลองแสนสุข (สิทธิไชยบ้ารุง)
5562 1011570011 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คลองส้าโรง
5563 1011570004 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วัดสุขกร
5564 1011570024 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชุมชนวัดราษฎร์บ้ารุง
5565 1011570026 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วัดต้าหรุ มิตรภาพท่ี 65
5566 1011570007 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วัดบางโปรง
5567 1011570019 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คลองบางป้ิง
5568 1011570013 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วัดไตรสามัคคี
5569 1011570002 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปากน ้า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
5570 1011570016 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นาคดีอนุสรณ์
5571 1011570017 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คลองใหม่
5572 1011570009 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ส้าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
5573 1011570105 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ วัดมงคลโคธาวาส
5574 1011570084 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คลองนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ วัดนิยมยาตรา
5575 1011570114 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
5576 1011570099 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ วัดบางพลีน้อย
5577 1011570106 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ วัดบางเพรียง
5578 1011570098 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ ชุมชนวัดบ้านระกาศ
5579 1011570083 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ วัดเปร็งราษฎร์บ้ารุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร)
5580 1011570061 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
5581 1011570069 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ วัดบางโฉลงใน
5582 1011570076 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ วัดราษฎร์บูรณะ
5583 1011570060 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ วัดบางพลีใหญ่ใน
5584 1011570072 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ พรหมพิกุลทอง
5585 1011570146 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)
5586 1011570142 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ วัดหัวคู้
5587 1011570141 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ วัดศรีวารีน้อย
5588 1011570087 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ ตลาดคลองสวน(อัศวาณิชย์บ้ารุง)
5589 1075580041 สพป.สมุทรสงคราม กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม อนุบาลวัดเกาะใหญ่ (เลี ยงล้อมอนุกูล)
5590 1075580059 สพป.สมุทรสงคราม จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม วัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล)
5591 1075580057 สพป.สมุทรสงคราม ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม วัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)
5592 1075580047 สพป.สมุทรสงคราม บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม วัดตรีจินดาวัฒนาราม (เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
5593 1075580050 สพป.สมุทรสงคราม บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม วัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรตน์)
5594 1075580040 สพป.สมุทรสงคราม บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม วัดแก่นจันทน์ (จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บ้ารุง)

5595 1075580053 สพป.สมุทรสงคราม บ้านปราโมทย์ บางคนที สมุทรสงคราม วัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อ้ารุง)
5596 1075580039 สพป.สมุทรสงคราม โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม วัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
5597 1075580034 สพป.สมุทรสงคราม คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม วัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)
5598 1075580011 สพป.สมุทรสงคราม คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม วัดธรรมประสิทธ์ิ
5599 1075580035 สพป.สมุทรสงคราม ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม วัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง)
5600 1075580021 สพป.สมุทรสงคราม นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม วัดลาดเป้ง
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5601 1075580001 สพป.สมุทรสงคราม บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว)
5602 1075580012 สพป.สมุทรสงคราม บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม วัดธรรมสถิต์ิวราราม (ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)

5603 1075580006 สพป.สมุทรสงคราม บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม วัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล)
5604 1075580033 สพป.สมุทรสงคราม บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม วัดช่องลม (ธรรมโชติ)
5605 1075580017 สพป.สมุทรสงคราม แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
5606 1075580028 สพป.สมุทรสงคราม ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บ้านลาดใหญ่สามัคคี
5607 1075580007 สพป.สมุทรสงคราม แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม วัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
5608 1075580087 สพป.สมุทรสงคราม ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม วัดเทพประสิทธ์ิคณาวาส (ฉ้่าบุญรอดชนูทิศ)
5609 1075580083 สพป.สมุทรสงคราม บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม วัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล)
5610 1075580093 สพป.สมุทรสงคราม บางนางล่ี อัมพวา สมุทรสงคราม บ้านบางนางล่ี (กมลราษฎร์สามัคคี)
5611 1075580070 สพป.สมุทรสงคราม ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม วัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร)
5612 1075580078 สพป.สมุทรสงคราม แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม บ้านคลองสมบูรณ์
5613 1075580064 สพป.สมุทรสงคราม ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม วัดเขาย่ีสาร (ประมุขเวชกิจ)
5614 1075580075 สพป.สมุทรสงคราม วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

5615 1075580074 สพป.สมุทรสงคราม แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม วัดปากน ้า(อมรวิมลจันทร์)
5616 1075580051 สพป.สมุทรสงคราม บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)
5617 1075580049 สพป.สมุทรสงคราม บางย่ีรงค์ บางคนที สมุทรสงคราม คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
5618 1075580052 สพป.สมุทรสงคราม บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
5619 1075580095 สพป.สมุทรสงคราม สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
5620 1075580073 สพป.สมุทรสงคราม เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)
5621 1074590072 สพป.สมุทรสาคร คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บ้านคลองกระทุ่มแบน
5622 1074590071 สพป.สมุทรสาคร แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วัดสุวรรณรัตนาราม
5623 1074590073 สพป.สมุทรสาคร ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บ้านดอนไก่ดี
5624 1074590062 สพป.สมุทรสาคร ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วัดนางสาว
5625 1074590064 สพป.สมุทรสาคร ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วัดท่าเสา
5626 1074590074 สพป.สมุทรสาคร บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร)
5627 1074590067 สพป.สมุทรสาคร สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บ้านสวนหลวง
5628 1074590077 สพป.สมุทรสาคร หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วัดหนองนกไข่
5629 1074590060 สพป.สมุทรสาคร อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
5630 1074590099 สพป.สมุทรสาคร เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บ้านคลองตัน
5631 1074590098 สพป.สมุทรสาคร คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บ้านรางสายบัว
5632 1074590102 สพป.สมุทรสาคร เจ็ดริ ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วัดเจ็ดริ ว
5633 1074590103 สพป.สมุทรสาคร บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
5634 1074590095 สพป.สมุทรสาคร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วัดยกกระบัตร
5635 1074590086 สพป.สมุทรสาคร โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วัดธรรมโชติ
5636 1074590104 สพป.สมุทรสาคร สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วัดสวนส้ม (ช่ืนสินอนุสรณ์)
5637 1074590093 สพป.สมุทรสาคร หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วัดดอนโฆสิตาราม
5638 1074590082 สพป.สมุทรสาคร หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์)
5639 1074590101 สพป.สมุทรสาคร หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วัดกระโจมทอง
5640 1074590088 สพป.สมุทรสาคร หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร อนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู2500)
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5641 1074590107 สพป.สมุทรสาคร อ้าแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

5642 1074590044 สพป.สมุทรสาคร กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดกาหลง  (พ่ึงสุนทรอุทิศ )
5643 1074590033 สพป.สมุทรสาคร คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดราษฎร์รังสรรค์
5644 1074590037 สพป.สมุทรสาคร โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดโสภณาราม (ปล่ังร่วมราษฎร์บ้ารุง)
5645 1074590054 สพป.สมุทรสาคร ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดน่วมกานนท์
5646 1074590006 สพป.สมุทรสาคร ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดใหญ่จอมปราสาท
5647 1074590005 สพป.สมุทรสาคร ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดศรีเมือง
5648 1074590001 สพป.สมุทรสาคร นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดบางป้ิง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
5649 1074590055 สพป.สมุทรสาคร บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดบางกระเจ้า
5650 1074590043 สพป.สมุทรสาคร บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดเกตุมดีศรีวราราม
5651 1074590035 สพป.สมุทรสาคร บางน ้าจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดโพธ์ิแจ้
5652 1074590026 สพป.สมุทรสาคร บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดศรีสุทธาราม
5653 1074590017 สพป.สมุทรสาคร บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดบางปลา
5654 1074590050 สพป.สมุทรสาคร บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบ้ารุง)
5655 1074590029 สพป.สมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านโคก
5656 1074590047 สพป.สมุทรสาคร นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
5657 1027740236 สพป.สระแก้ว เขต 1 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว อนุบาลเขาฉกรรจ์
5658 1027740243 สพป.สระแก้ว เขต 1 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว วัดพวงนิมิต
5659 1027740254 สพป.สระแก้ว เขต 1 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว บ้านพระเพลิง
5660 1027740248 สพป.สระแก้ว เขต 1 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว บ้านธารนพเก้า
5661 1027740078 สพป.สระแก้ว เขต 1 คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว บ้านคลองไก่เถ่ือน
5662 1027740077 สพป.สระแก้ว เขต 1 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว อนุบาลคลองหาด
5663 1027740076 สพป.สระแก้ว เขต 1 ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว บ้านนาดี
5664 1027740083 สพป.สระแก้ว เขต 1 ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว บ้านซับถาวร
5665 1027740071 สพป.สระแก้ว เขต 1 ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว สามัคคีราษฎร์บ้ารุง
5666 1027740063 สพป.สระแก้ว เขต 1 ไทรทอง คลองหาด สระแก้ว บ้านหินกอง
5667 1027740070 สพป.สระแก้ว เขต 1 เบญจขร คลองหาด สระแก้ว มหาธิคุณวิทยา
5668 1027740008 สพป.สระแก้ว เขต 1 โคกป่ีฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว บ้านด่าน (ราษฎรบ้ารุง)
5669 1027740027 สพป.สระแก้ว เขต 1 ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว บ้านท่าเกษม
5670 1027740059 สพป.สระแก้ว เขต 1 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว บ้านคลองผักขม
5671 1027740052 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว บ้านแสงจันทร์
5672 1027740056 สพป.สระแก้ว เขต 1 ศาลาล้าดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว บ้านท่าระพา
5673 1027740001 สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว อนุบาลวัดสระแก้ว
5674 1027740042 สพป.สระแก้ว เขต 1 สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว บ้านน ้าซับเจริญ
5675 1027740034 สพป.สระแก้ว เขต 1 หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว บ้านหน้าสถานี
5676 1027740122 สพป.สระแก้ว เขต 1 คลองหินปูน วังน ้าเย็น สระแก้ว บ้านคลองหินปูน
5677 1027740128 สพป.สระแก้ว เขต 1 ตาหลังใน วังน ้าเย็น สระแก้ว ชุมชนบ้านตาหลังใน
5678 1027740135 สพป.สระแก้ว เขต 1 ทุ่งมหาเจริญ วังน ้าเย็น สระแก้ว บ้านมหาเจริญ
5679 1027740115 สพป.สระแก้ว เขต 1 วังน ้าเย็น วังน ้าเย็น สระแก้ว อนุบาลวังน ้าเย็นมิตรภาพท่ี179
5680 1027740289 สพป.สระแก้ว เขต 1 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว บ้านคลองยายอินทร์
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5681 1027740276 สพป.สระแก้ว เขต 1 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว อนุบาลวังสมบูรณ์
5682 1027740284 สพป.สระแก้ว เขต 1 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว บ้านไพรจิตรวิทยา
5683 1027740262 สพป.สระแก้ว เขต 2 โคกสูง โคกสูง สระแก้ว บ้านโคกสูง
5684 1027740265 สพป.สระแก้ว เขต 2 โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว สมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา)
5685 1027740272 สพป.สระแก้ว เขต 2 หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว บ้านโคกสามัคคี
5686 1027740273 สพป.สระแก้ว เขต 2 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว ชุมชนบ้านหนองแวง
5687 1027740091 สพป.สระแก้ว เขต 2 โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว บ้านโคคลาน
5688 1027740097 สพป.สระแก้ว เขต 2 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว บ้านกุดเวียน
5689 1027740106 สพป.สระแก้ว เขต 2 ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว บ้านกะสัง
5690 1027740103 สพป.สระแก้ว เขต 2 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว บ้านหนองผักแว่น
5691 1027740102 สพป.สระแก้ว เขต 2 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว บ้านโคกเพร็ก
5692 1027740143 สพป.สระแก้ว เขต 2 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว ช่องกุ่มวิทยา
5693 1027740141 สพป.สระแก้ว เขต 2 แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว ชุมชนบ้านแซร์ออ
5694 1027740187 สพป.สระแก้ว เขต 2 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว บ้านท่าเกวียน
5695 1027740163 สพป.สระแก้ว เขต 2 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว บ้านทับใหม่
5696 1027740172 สพป.สระแก้ว เขต 2 ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว บ้านโป่งคอม
5697 1027740179 สพป.สระแก้ว เขต 2 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
5698 1027740169 สพป.สระแก้ว เขต 2 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว ร่มเกล้า
5699 1027740153 สพป.สระแก้ว เขต 2 หนองน ้าใส วัฒนานคร สระแก้ว บ้านซับนกแก้ว
5700 1027740156 สพป.สระแก้ว เขต 2 หนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว บ้านบุกะสัง
5701 1027740146 สพป.สระแก้ว เขต 2 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว บ้านท่าช้าง
5702 1027740182 สพป.สระแก้ว เขต 2 ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
5703 1027740219 สพป.สระแก้ว เขต 2 คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว บีกริม
5704 1027740202 สพป.สระแก้ว เขต 2 คลองน ้าใส อรัญประเทศ สระแก้ว อพป.คลองน ้าใส
5705 1027740213 สพป.สระแก้ว เขต 2 ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว สระปทุม
5706 1027740194 สพป.สระแก้ว เขต 2 ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว บ้านท่าข้าม
5707 1027740227 สพป.สระแก้ว เขต 2 บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว บ้านตุ่น
5708 1027740222 สพป.สระแก้ว เขต 2 บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร
5709 1027740201 สพป.สระแก้ว เขต 2 ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
5710 1027740208 สพป.สระแก้ว เขต 2 ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว นิคมสงเคราะห์ 2
5711 1027740216 สพป.สระแก้ว เขต 2 เมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแก้ว เมืองไผ่
5712 1027740231 สพป.สระแก้ว เขต 2 หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว บ้านหนองสังข์
5713 1027740232 สพป.สระแก้ว เขต 2 หันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว บ้านหันทราย
5714 1027740230 สพป.สระแก้ว เขต 2 อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว อนุบาลศรีอรัญโญทัย
5715 1027740197 สพป.สระแก้ว เขต 2 ฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว บ้านหนองผักบุ้ง
5716 1019600291 สพป.สระบุรี เขต 1 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี วัดมงคล
5717 1019600292 สพป.สระบุรี เขต 1 บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี วัดลาดเขาปูน
5718 1019600298 สพป.สระบุรี เขต 1 ผึ งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี วัดแพะโคก
5719 1019600284 สพป.สระบุรี เขต 1 พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี วัดพุแค
5720 1019600287 สพป.สระบุรี เขต 1 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
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5721 1019600294 สพป.สระบุรี เขต 1 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจ้ากัดสงเคราะห์ 3)
5722 1019600260 สพป.สระบุรี เขต 1 ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี วัดดอนทอง (ราษฎร์ร่วมจิต)
5723 1019600261 สพป.สระบุรี เขต 1 ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี อนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บ้ารุง)
5724 1019600125 สพป.สระบุรี เขต 1 ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี โคกมะขามจ่ันเสือสามัคคี
5725 1019600138 สพป.สระบุรี เขต 1 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพท่ี 188
5726 1019600140 สพป.สระบุรี เขต 1 บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี บ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
5727 1019600133 สพป.สระบุรี เขต 1 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี อนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
5728 1019600128 สพป.สระบุรี เขต 1 ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี วัดมะขามเรียง
5729 1019600145 สพป.สระบุรี เขต 1 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี วัดราษฎร์บ้ารุง
5730 1019600141 สพป.สระบุรี เขต 1 หนองบัว บ้านหมอ สระบุรี บ้านหนองบัว (ประชาสงเคราะห์)
5731 1019600180 สพป.สระบุรี เขต 1 ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี อนุบาลวัดพระพุทธบาท
5732 1019600168 สพป.สระบุรี เขต 1 เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์
5733 1019600187 สพป.สระบุรี เขต 1 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)

5734 1019600182 สพป.สระบุรี เขต 1 นายาว พระพุทธบาท สระบุรี บ้านซับครก
5735 1019600189 สพป.สระบุรี เขต 1 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี ท้ายพิกุล (ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

5736 1019600169 สพป.สระบุรี เขต 1 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี วัดหนองคณฑี (พลานุกูล)
5737 1019600177 สพป.สระบุรี เขต 1 พุค้าจาน พระพุทธบาท สระบุรี บ้านธารทองแดง
5738 1019600191 สพป.สระบุรี เขต 1 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี วัดส้มป่อย
5739 1019600171 สพป.สระบุรี เขต 1 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี วัดศรีจอมทอง
5740 1019600012 สพป.สระบุรี เขต 1 กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี สระบุรี วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
5741 1019600016 สพป.สระบุรี เขต 1 ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี สระบุรี วัดห้วยล่ี
5742 1019600013 สพป.สระบุรี เขต 1 ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี วัดบ้านกล้วย
5743 1019600001 สพป.สระบุรี เขต 1 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี บ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจ้ากัดสงเคราะห์2)

5744 1019600007 สพป.สระบุรี เขต 1 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี อนุบาลศาลาแดง
5745 1019600017 สพป.สระบุรี เขต 1 หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี ชุมชนวัดหนองโนใต้
5746 1019600004 สพป.สระบุรี เขต 1 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี วัดพระพุทธฉาย
5747 1019600006 สพป.สระบุรี เขต 1 หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี วัดหนองยาวสูง
5748 1019600149 สพป.สระบุรี เขต 1 ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี วัดท่าช้าง (ท่าช้างประกฤตศึกษา)
5749 1019600164 สพป.สระบุรี เขต 1 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี วัดโพธ์ิ (นาควิทยานุสรณ์)
5750 1019600155 สพป.สระบุรี เขต 1 ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี วัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)
5751 1019600153 สพป.สระบุรี เขต 1 เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี วัดจันทบุรี (พิมพ์ประชานุเคราะห์)
5752 1019600157 สพป.สระบุรี เขต 1 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี วัดสมุหประดิษฐ์ (วันครู 2501)
5753 1019600158 สพป.สระบุรี เขต 1 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี อนุบาลเสาไห้
5754 1019600160 สพป.สระบุรี เขต 1 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี บ้านม่วงฝ้าย
5755 1019600117 สพป.สระบุรี เขต 1 ไก่เส่า หนองแซง สระบุรี วัดไก่เส่า (พันธ์ุพิทยาคาร)
5756 1019600111 สพป.สระบุรี เขต 1 โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี วัดหนองกะธาตุ
5757 1019600109 สพป.สระบุรี เขต 1 หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
5758 1019600121 สพป.สระบุรี เขต 1 หนองสีดา หนองแซง สระบุรี วัดหนองสีดา
5759 1019600248 สพป.สระบุรี เขต 1 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี ชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์)
5760 1019600257 สพป.สระบุรี เขต 1 หนองโดน หนองโดน สระบุรี อนุบาลหนองโดน  (สนิทประชากร)
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5761 1019600127 สพป.สระบุรี เขต 1 โคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี วัดโคกใหญ่
5762 1019600022 สพป.สระบุรี เขต 1 ดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี วัดป่าสัก
5763 1019600148 สพป.สระบุรี เขต 1 ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎ์ิ)
5764 1019600252 สพป.สระบุรี เขต 1 บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุรี วัดหัวถนน
5765 1019600161 สพป.สระบุรี เขต 1 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี บ้านสันประดู่(ค้าประชานุสรณ์)
5766 1019600259 สพป.สระบุรี เขต 1 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี วัดช้าง
5767 1019600150 สพป.สระบุรี เขต 1 เริงราง เสาไห้ สระบุรี วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)
5768 1019600120 สพป.สระบุรี เขต 1 หนองแซง หนองแซง สระบุรี วัดหนองกีบม้า
5769 1019600024 สพป.สระบุรี เขต 2 ชะอม แก่งคอย สระบุรี ชุมชนวัดบ้ารุงธรรม
5770 1019600061 สพป.สระบุรี เขต 2 ช้าผักแพว แก่งคอย สระบุรี วัดช้าผักแพว
5771 1019600067 สพป.สระบุรี เขต 2 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี บ้านโคกสะอาด
5772 1019600052 สพป.สระบุรี เขต 2 เตาปูน แก่งคอย สระบุรี วัดเตาปูน
5773 1019600037 สพป.สระบุรี เขต 2 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี วัดป่าไผ่
5774 1019600057 สพป.สระบุรี เขต 2 ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี วัดถ ้าเต่า
5775 1019600043 สพป.สระบุรี เขต 2 ท่าตูม แก่งคอย สระบุรี วัดท่าสีโพธ์ิเหนือ
5776 1019600026 สพป.สระบุรี เขต 2 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี วัดท่ามะปราง
5777 1019600045 สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี บ้านป่าวังกวาง
5778 1019600056 สพป.สระบุรี เขต 2 สองคอน แก่งคอย สระบุรี วัดสองคอนกลาง
5779 1019600064 สพป.สระบุรี เขต 2 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี วัดบุรีการาม
5780 1019600048 สพป.สระบุรี เขต 2 หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี บ้านหินซ้อน
5781 1019600236 สพป.สระบุรี เขต 2 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี บ้านซับสนุ่น
5782 1019600225 สพป.สระบุรี เขต 2 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
5783 1019600244 สพป.สระบุรี เขต 2 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี บ้านซับพริก
5784 1019600228 สพป.สระบุรี เขต 2 ล้าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี บ้านซับน้อยเหนือ
5785 1019600233 สพป.สระบุรี เขต 2 ล้าสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี บ้านล้าสมพุง
5786 1019600221 สพป.สระบุรี เขต 2 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี บ้านหนองผักหนอก
5787 1019600266 สพป.สระบุรี เขต 2 วังม่วง วังม่วง สระบุรี อนุบาลวังม่วง
5788 1019600277 สพป.สระบุรี เขต 2 แสลงพัน วังม่วง สระบุรี บ้านมณีโชติสามัคคี
5789 1019600194 สพป.สระบุรี เขต 2 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บ้ารุง)
5790 1019600198 สพป.สระบุรี เขต 2 เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี วัดเจริญธรรม
5791 1019600208 สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านล้า วิหารแดง สระบุรี วัดหนองตาบุญ
5792 1019600210 สพป.สระบุรี เขต 2 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี บ้านบางกง
5793 1019600209 สพป.สระบุรี เขต 2 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี อนุบาลวิหารแดง
5794 1019600217 สพป.สระบุรี เขต 2 หนองหมู วิหารแดง สระบุรี วัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร)
5795 1019600097 สพป.สระบุรี เขต 2 กุ่มหัก หนองแค สระบุรี วัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธ์ิ)
5796 1019600068 สพป.สระบุรี เขต 2 คชสิทธ์ิ หนองแค สระบุรี วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
5797 1019600072 สพป.สระบุรี เขต 2 โคกตูม หนองแค สระบุรี วัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์)
5798 1019600075 สพป.สระบุรี เขต 2 โคกแย้ หนองแค สระบุรี ชุมชนวัดไทยงาม
5799 1019600091 สพป.สระบุรี เขต 2 หนองแขม หนองแค สระบุรี วัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
5800 1019600087 สพป.สระบุรี เขต 2 หนองไข่น ้า หนองแค สระบุรี อนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสด์ิอุปถัมภ์)
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5801 1019600084 สพป.สระบุรี เขต 2 หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี วัดหนองตะเฆ่
5802 1019600103 สพป.สระบุรี เขต 2 หนองนาก หนองแค สระบุรี วัดหนองครก
5803 1019600088 สพป.สระบุรี เขต 2 หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)
5804 1019600094 สพป.สระบุรี เขต 2 หนองปลิง หนองแค สระบุรี วัดหนองสะเดา (สุนทรพิทยา)
5805 1019600099 สพป.สระบุรี เขต 2 หนองโรง หนองแค สระบุรี วัดราษฎร์บ้ารุง
5806 1019600106 สพป.สระบุรี เขต 2 ห้วยขมิ น หนองแค สระบุรี หินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
5807 1019600081 สพป.สระบุรี เขต 2 ห้วยทราย หนองแค สระบุรี วัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
5808 1019600280 สพป.สระบุรี เขต 2 ค้าพราน วังม่วง สระบุรี วัดปากน ้า
5809 1019600071 สพป.สระบุรี เขต 2 โพนทอง หนองแค สระบุรี วัดโพนทอง
5810 1017610032 สพป.สิงห์บุรี คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี วัดตะโกรวม
5811 1017610038 สพป.สิงห์บุรี ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
5812 1017610031 สพป.สิงห์บุรี บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี อนุบาลค่ายบางระจัน
5813 1017610037 สพป.สิงห์บุรี โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี บ้านหนองลีวิทยาคม
5814 1017610042 สพป.สิงห์บุรี โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ชุมชนวัดม่วง
5815 1017610036 สพป.สิงห์บุรี หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
5816 1017610044 สพป.สิงห์บุรี ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี วัดถอนสมอ
5817 1017610047 สพป.สิงห์บุรี โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี วัดโสภา
5818 1017610051 สพป.สิงห์บุรี วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี วัดวิหารขาว
5819 1017610054 สพป.สิงห์บุรี เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
5820 1017610069 สพป.สิงห์บุรี บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี วัดบ้านจ่า (เอ่ียมโหมดอนุสรณ์)
5821 1017610057 สพป.สิงห์บุรี พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี วัดห้วยเจริญสุข
5822 1017610052 สพป.สิงห์บุรี โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี วัดชันสูตร
5823 1017610063 สพป.สิงห์บุรี แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี วัดแหลมคาง
5824 1017610066 สพป.สิงห์บุรี ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี อนุบาลบางระจัน
5825 1017610074 สพป.สิงห์บุรี สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี วัดคีม
5826 1017610060 สพป.สิงห์บุรี สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี ชุมชนบ้านไม้ดัด
5827 1017610078 สพป.สิงห์บุรี บางน ้าเช่ียว พรหมบุรี สิงห์บุรี อนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง)
5828 1017610082 สพป.สิงห์บุรี บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี วัดเก้าช่ัง
5829 1017610092 สพป.สิงห์บุรี พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี วัดอัมพวัน
5830 1017610094 สพป.สิงห์บุรี พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี วัดเตย
5831 1017610010 สพป.สิงห์บุรี จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี วัดจักรสีห์
5832 1017610016 สพป.สิงห์บุรี บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี วัดประโชติการาม
5833 1017610019 สพป.สิงห์บุรี บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี อนุบาลสิงห์บุรี
5834 1017610006 สพป.สิงห์บุรี บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี วัดสังฆราชาวาส
5835 1017610002 สพป.สิงห์บุรี โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี วัดราษฎร์ประสิทธ์ิ
5836 1017610005 สพป.สิงห์บุรี ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี วัดศรัทธาภิรม
5837 1017610024 สพป.สิงห์บุรี หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
5838 1017610100 สพป.สิงห์บุรี งิ วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี วัดเพ่ิมประสิทธิผล
5839 1017610110 สพป.สิงห์บุรี ชีน ้าร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี วัดระนาม
5840 1017610112 สพป.สิงห์บุรี ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี วัดกลาง

หน้า 146 จาก 206



ท่ี รหัสกระทรวง สพท ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด สพท.โรงเรียน

รำยช่ือโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล

5841 1017610107 สพป.สิงห์บุรี ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี วัดตุ้มหู
5842 1017610126 สพป.สิงห์บุรี น ้าตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี วัดโฆสิทธาราม
5843 1017610120 สพป.สิงห์บุรี ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี วัดปลาไหล
5844 1017610103 สพป.สิงห์บุรี โพธ์ิชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี วัดบ้านล้า
5845 1017610124 สพป.สิงห์บุรี ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี บ้านคูเมือง
5846 1017610134 สพป.สิงห์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี วัดโบสถ์
5847 1017610014 สพป.สิงห์บุรี ต้นโพธ์ิ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี วัดศรีสาคร
5848 1017610138 สพป.สิงห์บุรี ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี วัดยาง
5849 1017610086 สพป.สิงห์บุรี บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี วัดกลางธนรินทร์
5850 1017610050 สพป.สิงห์บุรี พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี วัดพิกุลทอง
5851 1017610097 สพป.สิงห์บุรี โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี ชุมชนวัดเทพมงคล
5852 1017610090 สพป.สิงห์บุรี หัวป่า พรหมบุรี สิงห์บุรี วัดพรหมเทพาวาส
5853 1064620055 สพป.สุโขทัย เขต 1 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย วัดกกแรต
5854 1064620046 สพป.สุโขทัย เขต 1 กง กงไกรลาศ สุโขทัย บ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)
5855 1064620074 สพป.สุโขทัย เขต 1 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย วัดดอนสักมิตรภาพท่ี 231
5856 1064620059 สพป.สุโขทัย เขต 1 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย วัดโบสถ์
5857 1064620063 สพป.สุโขทัย เขต 1 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย บ้านหนองมะเกลือ
5858 1064620069 สพป.สุโขทัย เขต 1 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย บ้านดงเดือย
5859 1064620085 สพป.สุโขทัย เขต 1 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย วัดหางตลาด
5860 1064620053 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย อนุบาลกงไกรลาศ (บ้านกร่าง2465)
5861 1064620060 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย บ้านใหม่สุขเกษม
5862 1064620080 สพป.สุโขทัย เขต 1 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย วัดเต่าทอง
5863 1064620082 สพป.สุโขทัย เขต 1 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย บ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์)
5864 1064620091 สพป.สุโขทัย เขต 1 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย บ้านเนินประดู่
5865 1064620113 สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย บ้านยางเมือง
5866 1064620095 สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)
5867 1064620103 สพป.สุโขทัย เขต 1 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย บ้านขุนนาวัง
5868 1064620126 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านน ้าพุ คีรีมาศ สุโขทัย บ้านน ้าพุ
5869 1064620100 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย บ้านป้อมประชานุกูล
5870 1064620092 สพป.สุโขทัย เขต 1 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย ศรีคีรีมาศวิทยา
5871 1064620115 สพป.สุโขทัย เขต 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย บ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา)
5872 1064620107 สพป.สุโขทัย เขต 1 หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทัย บ้านหนองกระด่ิง
5873 1064620119 สพป.สุโขทัย เขต 1 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย บ้านบึงหญ้า
5874 1064620180 สพป.สุโขทัย เขต 1 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย บ้านตล่ิงชัน
5875 1064620165 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย บ้านด่าน
5876 1064620158 สพป.สุโขทัย เขต 1 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย อนุบาลบ้านด่านลานหอย
5877 1064620175 สพป.สุโขทัย เขต 1 วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย บ้านปากคลองร่วม
5878 1064620163 สพป.สุโขทัย เขต 1 วังน ้าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย บ้านวังน ้าขาว
5879 1064620179 สพป.สุโขทัย เขต 1 วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย บ้านวังลึก
5880 1064620178 สพป.สุโขทัย เขต 1 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย หนองหญ้าปล้อง (กม.78)
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5881 1064620018 สพป.สุโขทัย เขต 1 ตาลเตี ย เมือง สุโขทัย วัดตาลเตี ย
5882 1064620032 สพป.สุโขทัย เขต 1 ธานี เมือง สุโขทัย วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)
5883 1064620028 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านกล้วย เมือง สุโขทัย บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
5884 1064620006 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านสวน เมือง สุโขทัย วัดคุ้งยางใหญ่
5885 1064620008 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านหลุม เมือง สุโขทัย ศรีมหาโพธ์ิ (ประชาสรรค์)
5886 1064620001 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปากแคว เมือง สุโขทัย บ้านปากแคว
5887 1064620023 สพป.สุโขทัย เขต 1 ปากพระ เมือง สุโขทัย วัดปากพระ
5888 1064620033 สพป.สุโขทัย เขต 1 เมืองเก่า เมือง สุโขทัย บ้านเมืองเก่า”ศรีอินทราทิตย์”
5889 1064620022 สพป.สุโขทัย เขต 1 ยางซ้าย เมือง สุโขทัย บ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์)
5890 1064620040 สพป.สุโขทัย เขต 1 วังทองแดง เมือง สุโขทัย บ้านวังทองแดง
5891 1064620129 สพป.สุโขทัย เขต 2 กลางดง ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย บ้านกลางดง
5892 1064620139 สพป.สุโขทัย เขต 2 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย บ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)
5893 1064620151 สพป.สุโขทัย เขต 2 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย บ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)
5894 1064620153 สพป.สุโขทัย เขต 2 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย บ้านแม่ทุเลา
5895 1064620140 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย บ้านหนองรังสิต
5896 1064620347 สพป.สุโขทัย เขต 2 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย ศึกษาเกษตรศิลป์
5897 1064620351 สพป.สุโขทัย เขต 2 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย บ้านหนองแหน
5898 1064620352 สพป.สุโขทัย เขต 2 น ้าขุม ศรีนคร สุโขทัย บ้านน ้าขุม
5899 1064620344 สพป.สุโขทัย เขต 2 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
5900 1064620348 สพป.สุโขทัย เขต 2 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย บ้านหนองบัว
5901 1064620241 สพป.สุโขทัย เขต 2 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย บ้านดงคู่
5902 1064620211 สพป.สุโขทัย เขต 2 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย บ้านป่ากล้วย
5903 1064620236 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย บ้านปากคะยาง
5904 1064620196 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย บ้านตึก
5905 1064620221 สพป.สุโขทัย เขต 2 ป่างิ ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย บ้านทุ่งพล้อ
5906 1064620230 สพป.สุโขทัย เขต 2 แม่ส้า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย บ้านสันหีบ
5907 1064620190 สพป.สุโขทัย เขต 2 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย บ้านผาเวียง
5908 1064620250 สพป.สุโขทัย เขต 2 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย วัดตล่ิงชัน
5909 1064620246 สพป.สุโขทัย เขต 2 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย บ้านสารจิตร
5910 1064620206 สพป.สุโขทัย เขต 2 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย วัดเกาะน้อย
5911 1064620217 สพป.สุโขทัย เขต 2 หาดเสี ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
5912 1064620266 สพป.สุโขทัย เขต 2 เกาะตาเลี ยง ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านเกาะตาเลี ยง (ทองดีประชานุกูล)
5913 1064620259 สพป.สุโขทัย เขต 2 คลองตาล ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
5914 1064620272 สพป.สุโขทัย เขต 2 ทับผึ ง ศรีส้าโรง สุโขทัย มิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)
5915 1064620298 สพป.สุโขทัย เขต 2 นาขุนไกร ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านวังพิกุล
5916 1064620287 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านซ่าน ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านซ่าน
5917 1064620284 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านไร่ ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านไร่ (ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)

5918 1064620292 สพป.สุโขทัย เขต 2 ราวต้นจันทร์ ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านท่ามักกะสัง
5919 1064620276 สพป.สุโขทัย เขต 2 วังทอง ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านวังทอง
5920 1064620260 สพป.สุโขทัย เขต 2 วังลึก ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)
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5921 1064620254 สพป.สุโขทัย เขต 2 สามเรือน ศรีส้าโรง สุโขทัย อนุบาลศรีส้าโรง
5922 1064620327 สพป.สุโขทัย เขต 2 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย วัดคลองกระจง
5923 1064620306 สพป.สุโขทัย เขต 2 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย บ้านวังแร่
5924 1064620340 สพป.สุโขทัย เขต 2 ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย บ้านหนองป่าตอ
5925 1064620317 สพป.สุโขทัย เขต 2 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย บ้านดงไทยวิทยา
5926 1064620304 สพป.สุโขทัย เขต 2 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย มิตรภาพท่ี 38 (บ้านหนองเรียง)
5927 1064620341 สพป.สุโขทัย เขต 2 ปากน ้า สวรรคโลก สุโขทัย วัดปากน ้า
5928 1064620310 สพป.สุโขทัย เขต 2 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย บ้านป่ากุมเกาะ
5929 1064620321 สพป.สุโขทัย เขต 2 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย บ้านขอนซุง
5930 1064620330 สพป.สุโขทัย เขต 2 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)
5931 1064620319 สพป.สุโขทัย เขต 2 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย บ้านหนองกลับ
5932 1064620279 สพป.สุโขทัย เขต 2 บ้านนา ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านนา
5933 1064620338 สพป.สุโขทัย เขต 2 เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
5934 1064620275 สพป.สุโขทัย เขต 2 วังใหญ่ ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านโคกกะทือ
5935 1064620283 สพป.สุโขทัย เขต 2 วัดเกาะ ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านสันติพิทยาคาร
5936 1072630199 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี กฤษณา
5937 1072630183 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี บรรหารแจ่มใสวิทยา 2
5938 1072630184 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี วัดจระเข้ใหญ่
5939 1072630205 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี บางปลาม้า
5940 1072630193 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี วัดโพธ์ิศรี
5941 1072630214 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี บางแม่หม้าย
5942 1072630221 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี วัดป่าพฤกษ์
5943 1072630207 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี วัดช่องลม
5944 1072630223 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี วัดสุขเกษม
5945 1072630227 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วังน ้าเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี วัดวังน ้าเย็น
5946 1072630219 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี วัดดาว
5947 1072630209 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี วัดสาลี
5948 1072630189 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี วัดกระทุ่มทอง
5949 1072630011 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดโคกโคเฒ่า
5950 1072630039 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดอนก้ายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดอู่ยา
5951 1072630010 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม
5952 1072630017 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดอนโพธ์ิทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดดอนโพธ์ิทอง
5953 1072630032 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดลาดตาล
5954 1072630059 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
5955 1072630023 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดแก้ว
5956 1072630026 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ท่าพ่ีเลี ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณภูมิ
5957 1072630022 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดมเหยงคณ์
5958 1072630016 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บ้านบางกุ้ง
5959 1072630034 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บ้านโพธ์ิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดประชุมชน
5960 1072630008 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บ้านรางกะทุ่ม
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5961 1072630031 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดพิหารแดง
5962 1072630027 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดวรจันทร์
5963 1072630019 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รั วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
5964 1072630045 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
5965 1072630064 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดส้านักตะฆ่า
5966 1072630002 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บ้านดอนโพ
5967 1072630049 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี บ้านท่าเสด็จ
5968 1072630041 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วัดสวนแตง
5969 1072630254 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วัดโพธ์ินฤมิตร
5970 1072630264 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วัดหนองเพียร
5971 1072630240 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วัดบ้านกล้วย
5972 1072630274 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วัดป่าพระเจ้า
5973 1072630262 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วัดเสาธงทอง
5974 1072630248 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วังน ้าซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี บ้านห้วยเจริญ
5975 1072630272 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วัดสัปรสเทศ
5976 1072630245 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี วัดดงขี เหล็ก
5977 1072630268 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี อนุบาลศรีประจันต์
5978 1072630229 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี วัดดอนขาด
5979 1072630065 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
5980 1072630079 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บ้านทะเลบก
5981 1072630069 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บ้านหนองจิกรากข่า
5982 1072630089 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
5983 1072630073 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี วัดบ้านกรวด
5984 1072630292 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดอนมะนาว สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดดอนมะนาว
5985 1072630280 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ต้นตาล สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดสองพ่ีน้อง
5986 1072630293 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดเทพพิทักษ์
5987 1072630288 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เนินพระปรางค์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดเนินพระปรางค์
5988 1072630297 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดหัวกลับ
5989 1072630320 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บางตะเคียน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดบางสาม
5990 1072630314 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดท่าข้าม
5991 1072630276 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บางพลับ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
5992 1072630321 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บางเลน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดทองประดิษฐ์
5993 1072630327 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บ้านกุ่ม สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
5994 1072630332 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บ้านช้าง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
5995 1072630285 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ศรีส้าราญ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดไผ่ขาด
5996 1072630310 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 หนองบ่อ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี บ้านหนองกระทู้
5997 1072630283 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 หัวโพธ์ิ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี วัดท่าไชย (ประชานุกูล)
5998 1072630373 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี วัดจันทราวาส
5999 1072630392 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี บ้านเขาชานหมาก
6000 1072630376 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี พานิชชีวะอุปถัมภ์
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6001 1072630417 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี บ้านเขาก้าแพง
6002 1072630405 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
6003 1072630386 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี วัดจ้าปา
6004 1072630407 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี วัดยางสว่างอารมณ์
6005 1072630384 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี พลับพลาไชย
6006 1072630397 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี วัดใหม่สิทธาวาส
6007 1072630403 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี วัดนันทวัน
6008 1072630395 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี วัดคลองตัน
6009 1072630378 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี วัดหนองหลุม
6010 1072630371 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี วัดหนองตาสาม
6011 1072630101 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี อนุบาลด่านช้าง
6012 1072630103 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
6013 1072630113 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี วัดทับผึ งน้อย
6014 1072630125 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี บ้านวังยาว
6015 1072630096 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)
6016 1072630118 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ห้วยขมิ น ด่านช้าง สุพรรณบุรี วัดกกเต็น
6017 1072630120 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี บ้านดงเสลา
6018 1072630156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี วัดปากดงท่าศาล
6019 1072630133 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี วัดก้ามะเชียร
6020 1072630179 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บ้านหนองตาแก้ว
6021 1072630141 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี วัดเดิมบาง
6022 1072630173 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี วัดกุ่มโคก
6023 1072630151 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี วัดนางบวช
6024 1072630165 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี วัดบ่อกรุ คุรุประชาสรรค์
6025 1072630146 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปากน ้า เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี วัดท่าทอง
6026 1072630162 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี วัดป่าสะแก
6027 1072630180 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี วัดท่ามะนาว
6028 1072630169 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บ้านหนองอิงพิง
6029 1072630137 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี วัดน ้าพุ
6030 1072630160 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี วัดอู่ตะเภา
6031 1072630360 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี วัดบ้านสระ
6032 1072630350 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี วัดบางขวาก
6033 1072630353 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี วัดทุ่งแฝก
6034 1072630356 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี วัดสามชุก
6035 1072630341 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี วัดหนองผักนาก
6036 1072630334 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี วัดหนองสะเดา
6037 1072630439 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี บ้านสระเตย
6038 1072630423 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี บ้านหนองกระถิน
6039 1072630443 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี บ้านหนองขาม
6040 1072630433 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี วัดสามัคคีธรรม
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6041 1072630426 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี วัดหนองทราย
6042 1072630431 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี วัดดอนส้าโรง
6043 1072630339 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี วัดโคกหม้อ
6044 1084640036 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บ้านแม่โมกข์
6045 1084640038 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี วัดกาญจนาราม
6046 1084640041 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บ้านคลองสระ
6047 1084640055 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บ้านไสตอ
6048 1084640084 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บ้านห้วยด่าน
6049 1084640051 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี วัดวชิรประดิษฐ์
6050 1084640078 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี วัดประสพ
6051 1084640064 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
6052 1084640071 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201
6053 1084640049 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี วัดเขาแก้ว
6054 1084640080 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บ้านควนนิมิต
6055 1084640046 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี วัดวังไทร
6056 1084640067 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บ้านปากกะแดะ
6057 1084640091 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี บ้านเกาะเต่า
6058 1084640095 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี วัดสมัยคงคา
6059 1084640089 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี บ้านหาดริ น
6060 1084640115 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี วัดคีรีวงการาม
6061 1084640110 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี วัดสว่างอารมณ์
6062 1084640112 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บ้านหน้าค่าย
6063 1084640109 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 แม่น ้า เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี วัดภูเขาทอง
6064 1084640097 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บ้านดอนธูป
6065 1084640113 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี วัดกลาง
6066 1084640098 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี บ้านอ่างทอง
6067 1084640229 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี วัดชลคราม
6068 1084640228 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี บ้านศรีชัยคราม
6069 1084640217 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
6070 1084640225 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี วัดคีรีวง
6071 1084640001 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นิคมสร้างตนเอง
6072 1084640013 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วัดนทีคมเขต
6073 1084640016 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บ้านทอนหญ้าปล้อง
6074 1084640010 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บ้านโพหวาย
6075 1084640022 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 บางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บ้านคลองสุข
6076 1084640026 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วัดบางใบไม้
6077 1084640009 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มะขามเตี ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บ้านท่าเพชร
6078 1084640020 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วัดสมหวัง
6079 1084640024 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วัดชลธาร
6080 1084640127 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี วัดอินทราวาส

หน้า 152 จาก 206



ท่ี รหัสกระทรวง สพท ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด สพท.โรงเรียน

รำยช่ือโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล

6081 1084640151 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ถ ้าสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี วัดถ ้าสิงขร
6082 1084640137 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี บ้านดอนสุวรรณ
6083 1084640129 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี บ้านท่าขนอน
6084 1084640143 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 น ้าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี วัดน ้าหัก
6085 1084640131 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บ้านท้าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี บ้านท้าเนียบ
6086 1084640144 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี วัดนิลาราม
6087 1084640132 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี บ้านบางพระ
6088 1084640198 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี วัดชยาราม
6089 1084640202 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี บ้านตะกรบ
6090 1084640204 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี บ้านหนองมน
6091 1084640185 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี บ้านพรุยายชี
6092 1084640193 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี วัดเดิมเจ้า
6093 1084640211 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี วัดพุมเรียง
6094 1084640187 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี วัดสุทธาวาส
6095 1084640200 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล)
6096 1084640194 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี วัดพระบรมธาตุไชยา
6097 1084640248 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บ้านท่าแซะ
6098 1084640251 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี วัดพระพรหม (ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)
6099 1084640240 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ชุมชนวัดจันทาราม
6100 1084640256 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี วัดบางคราม
6101 1084640257 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี วัดประตูใหญ่
6102 1084640283 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บ้านกลาง
6103 1084640268 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บ้านคันธุลี
6104 1084640258 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี ตลาดหนองหวาย
6105 1084640276 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บ้านอู่ตะเภา
6106 1084640262 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี วัดขจรบ้ารุง
6107 1084640287 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งเสียน
6108 1084640500 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี บ้านพัฒนา
6109 1084640487 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี ตาขุน
6110 1084640497 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี วัดพรุศรี
6111 1084640489 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน
6112 1084640350 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี บ้านต้นยวน
6113 1084640342 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี วัดสองพ่ีน้อง
6114 1084640348 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี ชุมชนวัดปากตรัง
6115 1084640340 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พนม พนม สุราษฎร์ธานี บ้านใหญ่
6116 1084640334 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พลูเถ่ือน พนม สุราษฎร์ธานี วัดธัญญาราม
6117 1084640338 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี บ้านพังกาญจน์
6118 1084640400 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี วัดประชาวงศาราม
6119 1084640416 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี วัดสันติคีรีรมย์
6120 1084640396 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี บ้านห้วยทรายขาว
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6121 1084640415 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี วัดตรณาราม
6122 1084640441 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี บ้านนาใหญ่
6123 1084640413 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี บ้านบ่อกรัง
6124 1084640407 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 น ้ารอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี วัดน ้ารอบ
6125 1084640409 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี วัดรัษฎาราม
6126 1084640432 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี วัดจันทร์ประดิษฐาราม
6127 1084640428 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎร์ธานี บ้านท่าม่วง
6128 1084640439 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี วัดแหลมไผ่
6129 1084640420 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี วัดบางพลา
6130 1084640418 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี วัดเขาศรีวิชัย
6131 1084640425 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี บ้านยางงาม
6132 1084640438 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี วัดหัวเตย
6133 1084640534 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี วัดโพธ์ิน้อย
6134 1084640531 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี บ้านท่านหญิงวิภา
6135 1084640242 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี วัดบางน ้าจืด
6136 1084640435 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี วัดห้วยกรวด
6137 1084640171 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี บ้านคลองจัน
6138 1084640158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี สุธรรมเจริญมิตรภาพท่ี 130
6139 1084640179 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี บ้านทับใหม่
6140 1084640161 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี บ้านควนสามัคคี
6141 1084640167 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี วัดอรัญคามวารี
6142 1084640520 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี บ้านปลายศอก
6143 1084640523 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี บ้านคลองพังกลาง
6144 1084640525 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี บ้านบางปาน
6145 1084640522 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี วัดสมัยสุวรรณ
6146 1084640514 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี ทรัพย์ทวี
6147 1084640517 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี วัดอินทการาม
6148 1084640508 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี บ้านหนองเรียน
6149 1084640505 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี บ้านธารอารี
6150 1084640310 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี บ้านคลองปราบ
6151 1084640291 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี บ้านควนพรุพี
6152 1084640315 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ควนสุบรรณ
6153 1084640302 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี บ้านนาควน
6154 1084640329 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี วัดวิเวการาม
6155 1084640308 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี นาสาร
6156 1084640307 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 น ้าพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี วัดน ้าพุ
6157 1084640297 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ราชประชานุเคราะห์ 12
6158 1084640311 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เพ่ิมพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี บ้านวังหิน
6159 1084640319 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ล้าพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี บ้านปลายน ้า
6160 1084640369 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี บ้านไสท้อน
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6161 1084640375 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี บ้านประตูพลิก
6162 1084640379 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี วัดบางสวรรค์
6163 1084640368 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี บ้านสาคูมิตรภาพท่ี 195
6164 1084640393 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี บ้านบางรูป
6165 1084640384 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี บ้านควนนิยม
6166 1084640358 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี บ้านย่านดินแดง
6167 1084640448 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี บ้านเขาปูน
6168 1084640460 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี วัดคลองฉนวน
6169 1084640464 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี วัดทุ่งหลวง
6170 1084640470 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี วัดบ้านส้อง
6171 1084640477 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
6172 1084640328 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี บ้านห้วยตอ
6173 1032650712 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ อนุบาลเขวาสินรินทร์
6174 1032650721 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ บ้านตากูก
6175 1032650716 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ บ้านกันเตรียง
6176 1032650731 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ บ้านสนวนนางแก้ว
6177 1032650720 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ บ้านแสรออ
6178 1032650139 สพป.สุรินทร์ เขต 1 กระหาด จอมพระ สุรินทร์ บ้านกันโจรง
6179 1032650114 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ อนุบาลจอมพระ
6180 1032650140 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ บ้านชุมแสง
6181 1032650146 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านผือ จอมพระ สุรินทร์ บ้านผือ
6182 1032650120 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ บ้านขามศึกษาคาร
6183 1032650108 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์ บ้านขมิ น (เรืองราษฎร์รังสรรค์)
6184 1032650126 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ บ้านดงเค็ง
6185 1032650138 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
6186 1032650135 สพป.สุรินทร์ เขต 1 หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ บ้านหนองกับ
6187 1032650083 สพป.สุรินทร์ เขต 1 กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านโคกอารักษ์
6188 1032650071 สพป.สุรินทร์ เขต 1 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านแกใหญ่
6189 1032650010 สพป.สุรินทร์ เขต 1 คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านคอโค
6190 1032650028 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
6191 1032650013 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านตระแสง
6192 1032650104 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ตั งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านระกาสังแก
6193 1032650041 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านจันรม
6194 1032650098 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านท่าสว่าง
6195 1032650033 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านคาบ
6196 1032650009 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านตะตึงไถง
6197 1032650088 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านส้าโรงนาดี
6198 1032650021 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านนาบัว
6199 1032650002 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
6200 1032650065 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านรัตนะ
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6201 1032650080 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เพี ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านเพี ยราม
6202 1032650062 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ เมืองที
6203 1032650053 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านราม
6204 1032650057 สพป.สุรินทร์ เขต 1 สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านตระแบก
6205 1032650018 สพป.สุรินทร์ เขต 1 สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านสวาย
6206 1032650049 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ส้าโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านทัพกระบือ
6207 1032650074 สพป.สุรินทร์ เขต 1 แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บ้านโสน (พิทยศึกษา)
6208 1032650632 สพป.สุรินทร์ เขต 1 โชคเหนือ ล้าดวน สุรินทร์ บ้านโชกเหนือ
6209 1032650634 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ตระเปียงเตีย ล้าดวน สุรินทร์ บ้านหนองคู
6210 1032650637 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ตร้าดม ล้าดวน สุรินทร์ บ้านตร้าดม
6211 1032650630 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ล้าดวน ล้าดวน สุรินทร์ ศิริราษฎร์วิทยา
6212 1032650644 สพป.สุรินทร์ เขต 1 อู่โลก ล้าดวน สุรินทร์ บ้านอู่โลก
6213 1032650408 สพป.สุรินทร์ เขต 1 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านดงถาวร
6214 1032650443 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านขวาวใหญ่
6215 1032650419 สพป.สุรินทร์ เขต 1 คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านคาละแมะ
6216 1032650452 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านจารพัต
6217 1032650444 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ช่างป่ี ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านช่างป่ี
6218 1032650466 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านตะกุย (ค ้าคูณบ้ารุง)
6219 1032650411 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์)
6220 1032650430 สพป.สุรินทร์ เขต 1 แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านประทุนอายอง
6221 1032650412 สพป.สุรินทร์ เขต 1 นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
6222 1032650400 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านก้านเหลือง
6223 1032650401 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
6224 1032650397 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านยางเตี ย
6225 1032650437 สพป.สุรินทร์ เขต 1 หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านหนองขวาว (ศรีสุรินทร์บ้ารุง)
6226 1032650427 สพป.สุรินทร์ เขต 1 หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านโพธ์ิ (โพธ์ิศรีวิทยา)
6227 1032650458 สพป.สุรินทร์ เขต 1 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์ บ้านหนองเหล็ก
6228 1032650567 สพป.สุรินทร์ เขต 1 กระออม ส้าโรงทาบ สุรินทร์ บ้านหนองอีเลิง
6229 1032650570 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เกาะแก้ว ส้าโรงทาบ สุรินทร์ บ้านโนนสวรรค์
6230 1032650587 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประดู่ ส้าโรงทาบ สุรินทร์ บ้านดู่
6231 1032650588 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ศรีสุข ส้าโรงทาบ สุรินทร์ บ้านหนองดุม
6232 1032650568 สพป.สุรินทร์ เขต 1 สะโน ส้าโรงทาบ สุรินทร์ สะโนวิทยา
6233 1032650592 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ส้าโรงทาบ ส้าโรงทาบ สุรินทร์ บ้านตะเคียนกูยวิทยา
6234 1032650584 สพป.สุรินทร์ เขต 1 เสม็จ ส้าโรงทาบ สุรินทร์ การุญวิทยา
6235 1032650578 สพป.สุรินทร์ เขต 1 หนองไผ่ล้อม ส้าโรงทาบ สุรินทร์ บ้านหนองหว้าโพธ์ิไทร
6236 1032650583 สพป.สุรินทร์ เขต 1 หนองฮะ ส้าโรงทาบ สุรินทร์ บ้านหนองฮะ
6237 1032650596 สพป.สุรินทร์ เขต 1 หม่ืนศรี ส้าโรงทาบ สุรินทร์ หม่ืนศรีประชาสรรค์
6238 1032650196 สพป.สุรินทร์ เขต 2 กระเบื อง ชุมพลบุรี สุรินทร์ บ้านหัวนาค้า
6239 1032650150 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ อนุบาลชุมพลบุรี
6240 1032650162 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ บ้านยางบ่อภิรมย์
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6241 1032650168 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ บ้านโพนม่วง
6242 1032650186 สพป.สุรินทร์ เขต 2 เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ บ้านโพธ์ิห้วย
6243 1032650173 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์ บ้านยะวึก (ผจงราษฏร์วิทยาคาร)
6244 1032650193 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ บ้านส้าโรง
6245 1032650187 สพป.สุรินทร์ เขต 2 สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์ สระขุดดงส้าราญวิทยา
6246 1032650169 สพป.สุรินทร์ เขต 2 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ บ้านหนองเรือ
6247 1032650247 สพป.สุรินทร์ เขต 2 กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ บ้านกระโพ (กระโพราษฏร์วิทยาคาร)
6248 1032650200 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ ท่าตูม (สนิทราษฏร์วิทยาคม)
6249 1032650220 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์ บ้านปอหมัน
6250 1032650243 สพป.สุรินทร์ เขต 2 บะ ท่าตูม สุรินทร์ บ้านบะ
6251 1032650230 สพป.สุรินทร์ เขต 2 บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์ บ้านบัวโคก
6252 1032650215 สพป.สุรินทร์ เขต 2 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ บ้านยางกระจับ
6253 1032650221 สพป.สุรินทร์ เขต 2 โพนครก ท่าตูม สุรินทร์ บ้านโพนครก
6254 1032650237 สพป.สุรินทร์ เขต 2 เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ บ้านท่าศิลา
6255 1032650207 สพป.สุรินทร์ เขต 2 หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์ บ้านหนองบัวมิตรภาพท่ี 85
6256 1032650260 สพป.สุรินทร์ เขต 2 หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์ บ้านหนองไม้ถ่ี
6257 1032650736 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ค้าผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ บ้านค้าผง
6258 1032650747 สพป.สุรินทร์ เขต 2 โนน โนนนารายณ์ สุรินทร์ บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา"
6259 1032650741 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ บ้านระเวียง"รัตนกิจวิทยา"
6260 1032650752 สพป.สุรินทร์ เขต 2 หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ บ้านหนองเทพ
6261 1032650735 สพป.สุรินทร์ เขต 2 หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ โนนนารายณ์วิทยา
6262 1032650354 สพป.สุรินทร์ เขต 2 กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์ บ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา)
6263 1032650349 สพป.สุรินทร์ เขต 2 แก รัตนบุรี สุรินทร์ บ้านแก (แกศึกษาวิทยา)
6264 1032650381 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ บ้านบึง-ยางประชาสรรค์
6265 1032650360 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์ บ้านทับโพธ์ิวิทยา
6266 1032650377 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ บ้านน ้าค้า
6267 1032650345 สพป.สุรินทร์ เขต 2 น ้าเขียว รัตนบุรี สุรินทร์ บ้านน ้าเขียว (น ้าเขียววิทยาคม)
6268 1032650386 สพป.สุรินทร์ เขต 2 เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ ไตรคามวิทยา
6269 1032650365 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์ บ้านคอนสวรรค์
6270 1032650371 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์ บ้านยาง
6271 1032650341 สพป.สุรินทร์ เขต 2 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ อนุบาลรัตนบุรี
6272 1032650357 สพป.สุรินทร์ เขต 2 หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์ ปทุมมาศวิทยา
6273 1032650390 สพป.สุรินทร์ เขต 2 หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์ บ้านหนองบัวบาน
6274 1032650483 สพป.สุรินทร์ เขต 2 แคน สนม สุรินทร์ บ้านนายม (นิยมศึกษาวิทยา)
6275 1032650488 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นานวน สนม สุรินทร์ บ้านนานวน
6276 1032650481 สพป.สุรินทร์ เขต 2 โพนโก สนม สุรินทร์ บ้านโนนเปือย
6277 1032650475 สพป.สุรินทร์ เขต 2 สนม สนม สุรินทร์ บ้านส้าโรง
6278 1032650496 สพป.สุรินทร์ เขต 2 หนองระฆัง สนม สุรินทร์ บ้านนาดี
6279 1032650497 สพป.สุรินทร์ เขต 2 หนองอียอ สนม สุรินทร์ บ้านหนองอียอ
6280 1032650489 สพป.สุรินทร์ เขต 2 หัวงัว สนม สุรินทร์ บ้านหัวงัว (แท่นศิลาวิทยา)
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6281 1032650599 สพป.สุรินทร์ เขต 3 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ บ้านปราสาทเบง
6282 1032650613 สพป.สุรินทร์ เขต 3 คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ บ้านคูตัน
6283 1032650600 สพป.สุรินทร์ เขต 3 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ บ้านโคกตะเคียน
6284 1032650620 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ บ้านด่าน
6285 1032650614 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ บ้านตะเคียน
6286 1032650608 สพป.สุรินทร์ เขต 3 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ บ้านแนงมุด
6287 1032650663 สพป.สุรินทร์ เขต 3 จรัส บัวเชด สุรินทร์ บ้านจรัส
6288 1032650656 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ บ้านหนองโจงโลง
6289 1032650646 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ อนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
6290 1032650652 สพป.สุรินทร์ เขต 3 สะเดา บัวเชด สุรินทร์ บ้านสะเดา
6291 1032650653 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ส้าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ บ้านส้าเภาลูน
6292 1032650660 สพป.สุรินทร์ เขต 3 อาโพน บัวเชด สุรินทร์ บ้านอาโพน
6293 1032650265 สพป.สุรินทร์ เขต 3 กังแอน ปราสาท สุรินทร์ อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
6294 1032650281 สพป.สุรินทร์ เขต 3 กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ กันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)
6295 1032650290 สพป.สุรินทร์ เขต 3 โคกยาง ปราสาท สุรินทร์ อมรินทราวารี
6296 1032650334 สพป.สุรินทร์ เขต 3 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ บ้านกูน
6297 1032650303 สพป.สุรินทร์ เขต 3 เชื อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ บ้านเชื อเพลิง
6298 1032650320 สพป.สุรินทร์ เขต 3 โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์ บ้านโชคนาสาม
6299 1032650317 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตานี ปราสาท สุรินทร์ บ้านโคกจ้าเริญ
6300 1032650280 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ บ้านตะคร้อ
6301 1032650287 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทมอ ปราสาท สุรินทร์ บ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบารุง)
6302 1032650305 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ บ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์)
6303 1032650283 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์ วันเจริญสามัคคี
6304 1032650269 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ บ้านพลวง (พรหมบ้ารุงราษฎร์)
6305 1032650300 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์ เจริญราษฎร์วิทยา
6306 1032650266 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์ บ้านปราสาท
6307 1032650315 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปรือ ปราสาท สุรินทร์ บ้านบักดอก
6308 1032650299 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ไพล ปราสาท สุรินทร์ บ้านสองสะโกม
6309 1032650306 สพป.สุรินทร์ เขต 3 สมุด ปราสาท สุรินทร์ สุวรรณาคารสงเคราห์
6310 1032650330 สพป.สุรินทร์ เขต 3 หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ บ้านก็วล
6311 1032650705 สพป.สุรินทร์ เขต 3 โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ บ้านโคกกลาง
6312 1032650710 สพป.สุรินทร์ เขต 3 จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ บ้านตาลวก
6313 1032650698 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ บ้านหนองคันนา
6314 1032650695 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บักได พนมดงรัก สุรินทร์ บ้านรุน
6315 1032650685 สพป.สุรินทร์ เขต 3 แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์ บ้านแดง
6316 1032650668 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ อนุบาลศรีณรงค์
6317 1032650677 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ บ้านฉลีกหนองมะแซว
6318 1032650674 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ พระจันทร์ศรีสุข
6319 1032650689 สพป.สุรินทร์ เขต 3 หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์ บ้านหนองแวง
6320 1032650523 สพป.สุรินทร์ เขต 3 กระเทียม สังขะ สุรินทร์ บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)
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6321 1032650552 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอนแตก สังขะ สุรินทร์ บ้านขอนแตก
6322 1032650515 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ดม สังขะ สุรินทร์ ดมวิทยาคาร
6323 1032650558 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตาคง สังขะ สุรินทร์ บ้านเถกิง
6324 1032650530 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ตาตุม สังขะ สุรินทร์ บ้านขนาดมอญ
6325 1032650546 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทับทัน สังขะ สุรินทร์ บ้านเลิศอรุณ
6326 1032650517 สพป.สุรินทร์ เขต 3 เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ บ้านตาพราม
6327 1032650543 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ บ้านจารย์
6328 1032650504 สพป.สุรินทร์ เขต 3 บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ บ้านโพนชาย
6329 1032650511 สพป.สุรินทร์ เขต 3 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ บ้านกระสัง
6330 1032650538 สพป.สุรินทร์ เขต 3 สะกาด สังขะ สุรินทร์ บ้านสะกาด
6331 1032650501 สพป.สุรินทร์ เขต 3 สังขะ สังขะ สุรินทร์ สังขะวิทยาคม
6332 1043660165 สพป.หนองคาย เขต 1 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย ป่าสักวิทยา
6333 1043660172 สพป.หนองคาย เขต 1 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย บ้านโคกคอน
6334 1043660154 สพป.หนองคาย เขต 1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย โกมลวิทยาคาร
6335 1043660170 สพป.หนองคาย เขต 1 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย ร่วมมิตรวิทยา
6336 1043660174 สพป.หนองคาย เขต 1 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย บ้านหนองแวง
6337 1043660152 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย บ้านเด่ือ
6338 1043660145 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย ชุมชนบ้านถ่อน
6339 1043660177 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย คุรุศิษย์วิทยา
6340 1043660156 สพป.หนองคาย เขต 1 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย ชุมชนบ้านโพนสา
6341 1043660147 สพป.หนองคาย เขต 1 หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย บ้านหนองนาง
6342 1043660491 สพป.หนองคาย เขต 1 ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย อาโอยาม่า 2
6343 1043660484 สพป.หนองคาย เขต 1 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย บ้านโพธ์ิตาก
6344 1043660487 สพป.หนองคาย เขต 1 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย อนุบาลดอนไผ่
6345 1043660012 สพป.หนองคาย เขต 1 กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย บ้านพร้าวเหนือ
6346 1043660040 สพป.หนองคาย เขต 1 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย นาฮีนุเคราะห์
6347 1043660031 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย บ้านเด่ือใต้
6348 1043660015 สพป.หนองคาย เขต 1 ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย ชุมชนบ้านปะโค
6349 1043660053 สพป.หนองคาย เขต 1 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
6350 1043660027 สพป.หนองคาย เขต 1 โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
6351 1043660045 สพป.หนองคาย เขต 1 โพนสว่าง เมืองหนองคาย หนองคาย ดงเว้นดงเจริญวิทยา
6352 1043660008 สพป.หนองคาย เขต 1 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย บ้านโคกแมงเงา
6353 1043660020 สพป.หนองคาย เขต 1 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย บ้านเมืองบาง
6354 1043660016 สพป.หนองคาย เขต 1 เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย ครุราษฎร์รังสรรค์
6355 1043660007 สพป.หนองคาย เขต 1 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย บ้านหนองเด่ิน
6356 1043660025 สพป.หนองคาย เขต 1 หาดค้า เมืองหนองคาย หนองคาย เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
6357 1043660033 สพป.หนองคาย เขต 1 หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย หินโงมวิทยา
6358 1043660307 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ชุมชนบ้านหม้อ
6359 1043660311 สพป.หนองคาย เขต 1 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
6360 1043660294 สพป.หนองคาย เขต 1 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย อนุบาลศรีเชียงใหม่
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6361 1043660300 สพป.หนองคาย เขต 1 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ดอนก่อโนนสวรรค์
6362 1043660424 สพป.หนองคาย เขต 1 คอกช้าง สระใคร หนองคาย อนุบาลบ้านคอกช้าง
6363 1043660430 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย บ้านหมากหุ่งขี เหล็ก
6364 1043660423 สพป.หนองคาย เขต 1 สระใคร สระใคร หนองคาย บ้านหนองบัวเงิน
6365 1043660315 สพป.หนองคาย เขต 1 แก้งไก่ สังคม หนองคาย บ้านสังกะลีนาขาม
6366 1043660331 สพป.หนองคาย เขต 1 นางิ ว สังคม หนองคาย บ้านเทา-นาบอน
6367 1043660326 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านม่วง สังคม หนองคาย บ้านม่วง
6368 1043660322 สพป.หนองคาย เขต 1 ผาตั ง สังคม หนองคาย บ้านห้วยไซงัว
6369 1043660317 สพป.หนองคาย เขต 1 สังคม สังคม หนองคาย อนุบาลสังคม
6370 1043660480 สพป.หนองคาย เขต 2 นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย บ้านนาดี
6371 1043660463 สพป.หนองคาย เขต 2 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย เฝ้าไร่วิทยา
6372 1043660473 สพป.หนองคาย เขต 2 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย อนุบาลหนองควาย
6373 1043660468 สพป.หนองคาย เขต 2 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย บ้านแบง
6374 1043660482 สพป.หนองคาย เขต 2 อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย บ้านโนนสะอาด
6375 1043660282 สพป.หนองคาย เขต 2 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
6376 1043660233 สพป.หนองคาย เขต 2 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย หมู่บ้านตัวอย่าง
6377 1043660245 สพป.หนองคาย เขต 2 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย ชุมชนบ้านชุมช้าง
6378 1043660267 สพป.หนองคาย เขต 2 เซิม โพนพิสัย หนองคาย บ้านเซิม
6379 1043660272 สพป.หนองคาย เขต 2 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย บ้านหนองอั ว
6380 1043660260 สพป.หนองคาย เขต 2 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย บ้านแป้น
6381 1043660249 สพป.หนองคาย เขต 2 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย บ้านผือ
6382 1043660265 สพป.หนองคาย เขต 2 บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย บ้านค้าปะกั ง
6383 1043660240 สพป.หนองคาย เขต 2 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย บ้านดงก้าพี 
6384 1043660276 สพป.หนองคาย เขต 2 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย บ้านเหล่าโพธ์ิศรี
6385 1043660289 สพป.หนองคาย เขต 2 เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย บ้านเชียงอาด
6386 1043660457 สพป.หนองคาย เขต 2 นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย รุจีจินตกานนท์
6387 1043660450 สพป.หนองคาย เขต 2 บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย บ้านดอนเหมือด
6388 1043660443 สพป.หนองคาย เขต 2 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย บ้านนายาง
6389 1043660449 สพป.หนองคาย เขต 2 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย อนุบาลนิคมเปงจาน
6390 1043660437 สพป.หนองคาย เขต 2 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย บ้านโนนสวรรค์
6391 1039760257 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล้าภู ชุมชนบ้านกุดดู่
6392 1039760284 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล้าภู โคกม่วงประชาสรรค์
6393 1039760264 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวล้าภู บ้านโคกใหญ่
6394 1039760290 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวล้าภู นิคมสงเคราะห์วิทยา
6395 1039760255 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล้าภู บ้านโนนสว่าง
6396 1039760247 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 โนนสัง โนนสัง หนองบัวล้าภู บ้านหนองแวงงิ วตาก
6397 1039760297 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวล้าภู บ้านค้อ
6398 1039760271 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 บ้านถ่ิน โนนสัง หนองบัวล้าภู บ้านถ่ิน
6399 1039760280 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวล้าภู โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
6400 1039760270 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล้าภู บ้านโคกป่ากุง
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6401 1039760047 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 กุดจิก เมือง หนองบัวล้าภู ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
6402 1039760014 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 นาค้าไฮ เมือง หนองบัวล้าภู บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
6403 1039760023 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 นามะเฟือง เมือง หนองบัวล้าภู บ้านนามะเฟือง
6404 1039760063 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 โนนขมิ น เมือง หนองบัวล้าภู บ้านนาเลิง
6405 1039760073 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 โนนทัน เมือง หนองบัวล้าภู ร่มเกล้า
6406 1039760016 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 บ้านขาม เมือง หนองบัวล้าภู บ้านโคกกุง
6407 1039760037 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 บ้านพร้าว เมือง หนองบัวล้าภู บ้านบกโนนเรียง
6408 1039760052 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 ป่าไม้งาม เมือง หนองบัวล้าภู บ้านลาด
6409 1039760009 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 โพธ์ิชัย เมือง หนองบัวล้าภู บ้านต้าแย
6410 1039760006 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 ล้าภู เมือง หนองบัวล้าภู อนุบาลหนองบัวล้าภู
6411 1039760021 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 หนองบัว เมือง หนองบัวล้าภู บ้านวังน ้าขาวชนูปถัมภ์
6412 1039760013 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 หนองภัยศูนย์ เมือง หนองบัวล้าภู ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
6413 1039760068 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 หนองสวรรค์ เมือง หนองบัวล้าภู บ้านหนองบัวโซม
6414 1039760061 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 หนองหว้า เมือง หนองบัวล้าภู หนองหว้าวิทยาสรรค์
6415 1039760029 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 หัวนา เมือง หนองบัวล้าภู หัวนาศึกษาวิทย์
6416 1039760145 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
6417 1039760189 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู บ้านทรายมูล
6418 1039760178 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู บ้านโนนงาม
6419 1039760159 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู ฝายหินประชารักษ์
6420 1039760162 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู โนนคูณวิทยา
6421 1039760124 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู เมืองใหม่วิทยา
6422 1039760170 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู บ้านดอนเกล็ด
6423 1039760133 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู บ้านศรีบุญเรือง
6424 1039760198 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
6425 1039760151 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู หนองแกสระแก้ววิทยา
6426 1039760140 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู ดอนปอวิทยา
6427 1039760139 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 1 หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บ้ารุง'
6428 1039760085 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล้าภู บ้านกุดดินจ่ี
6429 1039760108 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 กุดแห่ นากลาง หนองบัวล้าภู กุดแห่วิทยา
6430 1039760079 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
6431 1039760093 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู ดงสวรรค์วิทยา
6432 1039760121 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล้าภู บ้านหนองด่าน
6433 1039760105 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 นากลาง นากลาง หนองบัวล้าภู บ้านกกค้อกกโพธ์ิ
6434 1039760120 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 โนนเมือง นากลาง หนองบัวล้าภู บ้านโนนเมือง
6435 1039760094 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 ฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล้าภู บ้านฝ่ังแดง
6436 1039760116 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู บ้านหนองกุงศรีโพธ์ิศรีสมพร
6437 1039760314 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 เทพคีรี นาวัง หนองบัวล้าภู ชุมชนโปร่งวังม่วง
6438 1039760309 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 นาแก นาวัง หนองบัวล้าภู บ้านหนองค้อ
6439 1039760313 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 นาเหล่าา นาวัง หนองบัวล้าภู บ้านนากลาง
6440 1039760320 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 วังทอง นาวัง หนองบัวล้าภู บ้านผาวัง
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6441 1039760310 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวล้าภู บ้านโคกหนองบัว
6442 1039760222 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
6443 1039760232 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู บ้านวังหินซา
6444 1039760220 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู บ้านนาด่าน
6445 1039760215 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
6446 1039760233 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู บ้านหินฮาวน ้ากงวิทยา
6447 1039760237 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู โนนปอแดงวิทยา
6448 1039760241 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู บ้านคลองเจริญ
6449 1039760205 สพป.หนองบัวล้าภู เขต 2 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู อนุบาลสุวรรณคูหา
6450 1015670031 สพป.อ่างทอง จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)
6451 1015670032 สพป.อ่างทอง ชะไว ไชโย อ่างทอง บ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร)
6452 1015670038 สพป.อ่างทอง ชัยฤทธ์ิ ไชโย อ่างทอง วัดชัยสิทธาราม
6453 1015670027 สพป.อ่างทอง ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง วัดมหานาม
6454 1015670029 สพป.อ่างทอง ไชโย ไชโย อ่างทอง วัดไชโย (เพ่ิม เกษมสุวรรณ 4 )
6455 1015670033 สพป.อ่างทอง ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง วัดบ้านป่า
6456 1015670035 สพป.อ่างทอง ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง วัดวงษ์ภาศน์
6457 1015670054 สพป.อ่างทอง นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)
6458 1015670049 สพป.อ่างทอง บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง ไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
6459 1015670051 สพป.อ่างทอง โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง วัดถนน
6460 1015670046 สพป.อ่างทอง สายทอง ป่าโมก อ่างทอง อนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)
6461 1015670053 สพป.อ่างทอง เอกราช ป่าโมก อ่างทอง วัดเอกราช (ประชารัฐนุกูล)
6462 1015670083 สพป.อ่างทอง ค้าหยาด โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดค้าหยาด
6463 1015670084 สพป.อ่างทอง โคกพุทรา โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดโคกพุทรา
6464 1015670088 สพป.อ่างทอง ทางพระ โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดทางพระ
6465 1015670090 สพป.อ่างทอง บ่อแร่ โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดท่าโขลง มิตรภาพท่ี 135
6466 1015670057 สพป.อ่างทอง บางเจ้าฉ่า โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดโพธ์ิราษฎร์
6467 1015670063 สพป.อ่างทอง บางพลับ โพธ์ิทอง อ่างทอง อนุบาลโพธ์ิทอง
6468 1015670059 สพป.อ่างทอง บางระก้า โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดสามประชุม (วันครู 2504)
6469 1015670081 สพป.อ่างทอง ยางช้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดยางช้าย
6470 1015670078 สพป.อ่างทอง ร้ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดโพธ์ิเอน
6471 1015670065 สพป.อ่างทอง สามง่าม โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดโพธ์ิเกรียบ
6472 1015670086 สพป.อ่างทอง หนองแม่ไก่ โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดสนธิธรรม
6473 1015670072 สพป.อ่างทอง องครักษ์ โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดสุวรรณราชหงษ์
6474 1015670056 สพป.อ่างทอง อ่างแก้ว โพธ์ิทอง อ่างทอง ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)
6475 1015670069 สพป.อ่างทอง อินทประมูล โพธ์ิทอง อ่างทอง วัดน ้าอาบ
6476 1015670023 สพป.อ่างทอง คลองวัว เมืองอ่างทอง อ่างทอง วัดโคศุภราช
6477 1015670019 สพป.อ่างทอง จ้าปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง วัดจ้าปาหล่อธรรมะวิทยาทาน
6478 1015670014 สพป.อ่างทอง ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี-เพ่ิม เกษมสุวรรณ)
6479 1015670006 สพป.อ่างทอง บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง อนุบาลวัดอ่างทอง
6480 1015670015 สพป.อ่างทอง บ้านรี เมืองอ่างทอง อ่างทอง กระทุ่มราย (วิบูลย์วิทยาคม)
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6481 1015670022 สพป.อ่างทอง บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง วัดโพธิวงษ์
6482 1015670017 สพป.อ่างทอง บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง บ้านน ้าผึ ง
6483 1015670002 สพป.อ่างทอง โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง วัดราชปักษี
6484 1015670012 สพป.อ่างทอง มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทอง วัดลิ นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บ้ารุง)
6485 1015670007 สพป.อ่างทอง ย่านซ่ือ เมืองอ่างทอง อ่างทอง วัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร)
6486 1015670008 สพป.อ่างทอง ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง วัดจันทร์นิรมิตร
6487 1015670005 สพป.อ่างทอง หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง วัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)
6488 1015670106 สพป.อ่างทอง คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วัดนางช้า (ประชารัฐรังสฤษฏ์)
6489 1015670114 สพป.อ่างทอง ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)
6490 1015670093 สพป.อ่างทอง ไผ่จ้าศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎ์)
6491 1015670097 สพป.อ่างทอง ไผ่ด้าพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ้่าราษฎร์บ้ารุง)
6492 1015670104 สพป.อ่างทอง ม่วงเตี ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
6493 1015670117 สพป.อ่างทอง ย่ีล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วัดอบทม
6494 1015670098 สพป.อ่างทอง ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
6495 1015670126 สพป.อ่างทอง สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วัดสิทธาราม
6496 1015670110 สพป.อ่างทอง ส่ีร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วัดส่ีร้อย (ราษฎร์สามัคคีบ้ารุง)
6497 1015670120 สพป.อ่างทอง หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วัดหลักแก้ว
6498 1015670115 สพป.อ่างทอง ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วัดห้วยโรง (ส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160)

6499 1015670095 สพป.อ่างทอง หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วัดหัวตะพาน
6500 1015670134 สพป.อ่างทอง โพธ์ิม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง วัดท่าชุมนุม
6501 1015670132 สพป.อ่างทอง มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง บ้านหนองถ ้า
6502 1015670129 สพป.อ่างทอง สามโก้ สามโก้ อ่างทอง อนุบาลบ้านล้าสนุ่น
6503 1015670138 สพป.อ่างทอง อบทม สามโก้ อ่างทอง วัดสามขาว
6504 1015670139 สพป.อ่างทอง จ้าลอง แสวงหา อ่างทอง วัดหัวสะแกตก
6505 1015670143 สพป.อ่างทอง บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง ชุมชนวัดริ วหว้า
6506 1015670155 สพป.อ่างทอง วังน ้าเย็น แสวงหา อ่างทอง วัดหนองยาง
6507 1015670142 สพป.อ่างทอง ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง วัดบ้านแก
6508 1015670158 สพป.อ่างทอง สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง วัดแก้วกระจ่าง
6509 1015670146 สพป.อ่างทอง แสวงหา แสวงหา อ่างทอง อนุบาลแสวงหา
6510 1015670151 สพป.อ่างทอง ห้วยไผ่ แสวงหา อ่างทอง ประสิทธิวิทยาฯ
6511 1015670043 สพป.อ่างทอง เทวราช ไชโย อ่างทอง วัดเยื องคงคาราม
6512 1015670135 สพป.อ่างทอง ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง วัดหนองกร่าง
6513 1015670048 สพป.อ่างทอง โรงช้าง ป่าโมก อ่างทอง วัดศรีมหาโพธิ
6514 1015670034 สพป.อ่างทอง หลักฟ้า ไชโย อ่างทอง วัดก้าแพง
6515 1037750094 สพป.อ้านาจเจริญ ค้าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ บ้านค้าเดือย
6516 1037750104 สพป.อ้านาจเจริญ โคกก่ง ชานุมาน อ้านาจเจริญ บ้านบุ่งเขียว
6517 1037750091 สพป.อ้านาจเจริญ โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ ชุมชนโคกสารวิทยา
6518 1037750099 สพป.อ้านาจเจริญ ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ บ้านโนนกุง
6519 1037750285 สพป.อ้านาจเจริญ ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ ต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
6520 1037750119 สพป.อ้านาจเจริญ ค้าโพน ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ สามแยกผดุงวิทย์
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6521 1037750132 สพป.อ้านาจเจริญ นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ บ้านโคกพระวินัยดี
6522 1037750111 สพป.อ้านาจเจริญ นาหว้า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ อนุบาลปทุมราชวงศา
6523 1037750146 สพป.อ้านาจเจริญ โนนงาม ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ ม่วงโป้หนองน ้าขุ่น
6524 1037750133 สพป.อ้านาจเจริญ ลือ ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ บ้านลือนาค้า
6525 1037750140 สพป.อ้านาจเจริญ หนองข่า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ บ้านหนองไฮ
6526 1037750126 สพป.อ้านาจเจริญ ห้วย ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ บ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)
6527 1037750155 สพป.อ้านาจเจริญ จานลาน พนา อ้านาจเจริญ บ้านสร้อย (ประชารัฐรังสรรค์)
6528 1037750147 สพป.อ้านาจเจริญ พนา พนา อ้านาจเจริญ อนุบาลพนา (อุดมวิทยากร)
6529 1037750150 สพป.อ้านาจเจริญ พระเหลา พนา อ้านาจเจริญ ชุมชนบ้านเสารีก
6530 1037750167 สพป.อ้านาจเจริญ ไม้กลอน พนา อ้านาจเจริญ บ้านหัวดอนขามสามัคคี
6531 1037750038 สพป.อ้านาจเจริญ กุดปลาดุก เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ ป่าติ วป่าเตยวิทยาสรรค์
6532 1037750014 สพป.อ้านาจเจริญ ไก่ค้า เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ บ่อบุโปโล
6533 1037750050 สพป.อ้านาจเจริญ คึมใหญ่ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ บ้านคึมใหญ่
6534 1037750077 สพป.อ้านาจเจริญ ดอนเมย เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ บ้านหนองปลิง
6535 1037750079 สพป.อ้านาจเจริญ นาจิก เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
6536 1037750052 สพป.อ้านาจเจริญ นาแต้ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ บ้านกุดน ้ากิน
6537 1037750027 สพป.อ้านาจเจริญ นาผือ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ นาผือโคกกอก
6538 1037750046 สพป.อ้านาจเจริญ นายม เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ บ้านนายม
6539 1037750034 สพป.อ้านาจเจริญ นาวัง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ บ้านโคกช้างฮ้าย
6540 1037750042 สพป.อ้านาจเจริญ นาหมอม้า เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ บ้านนาหมอม้า
6541 1037750008 สพป.อ้านาจเจริญ น ้าปลีก เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ ชุมชนบ้านน ้าปลีก
6542 1037750005 สพป.อ้านาจเจริญ โนนโพธ์ิ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ โพธ์ิศิลานาหว้า
6543 1037750022 สพป.อ้านาจเจริญ โนนหนามแท่ง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ โสกโดนค้าไหลค้าเตย
6544 1037750063 สพป.อ้านาจเจริญ บุ่ง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
6545 1037750082 สพป.อ้านาจเจริญ ปลาค้าว เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ ปลาค้าวหนองน ้าเท่ียง
6546 1037750074 สพป.อ้านาจเจริญ สร้างนกทา เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ บ้านโนนดู่
6547 1037750059 สพป.อ้านาจเจริญ หนองมะแซว เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ พัฒนาสามัคคี
6548 1037750066 สพป.อ้านาจเจริญ ห้วยไร่ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
6549 1037750071 สพป.อ้านาจเจริญ เหล่าพรวน เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
6550 1037750238 สพป.อ้านาจเจริญ โคกกลาง ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ บ้านโคกกลาง
6551 1037750244 สพป.อ้านาจเจริญ ดงบัง ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ บ้านกุงชัย
6552 1037750239 สพป.อ้านาจเจริญ ดงมะยาง ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ บ้านดงมะยางหนองนกหอ
6553 1037750252 สพป.อ้านาจเจริญ เปือย ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ บ้านน ้าท่วม
6554 1037750241 สพป.อ้านาจเจริญ แมด ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ ประชาสามัคคี
6555 1037750260 สพป.อ้านาจเจริญ ไร่ขี ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ บ้านไร่ขี
6556 1037750253 สพป.อ้านาจเจริญ อ้านาจ ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ บ้านยางช้า
6557 1037750190 สพป.อ้านาจเจริญ นาเวียง เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ บ้านโคกกลางเหนือ
6558 1037750177 สพป.อ้านาจเจริญ โพนทอง เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ บ้านโพนทอง
6559 1037750184 สพป.อ้านาจเจริญ ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ ชุมชนไร่สีสุก
6560 1037750171 สพป.อ้านาจเจริญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ อนุบาลเสนางคนิคม (หนองทับม้า)
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6561 1037750185 สพป.อ้านาจเจริญ หนองสามสี เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ บ้านหนองสามสีหนองดินด้า
6562 1037750181 สพป.อ้านาจเจริญ หนองไฮ เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ บ้านหนองมะเส่ียงโนนม่วง
6563 1037750204 สพป.อ้านาจเจริญ ค้าพระ หัวตะพาน อ้านาจเจริญ ชุมชนบ้านค้าพระ
6564 1037750194 สพป.อ้านาจเจริญ เค็งใหญ่ หัวตะพาน อ้านาจเจริญ เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
6565 1037750232 สพป.อ้านาจเจริญ จิกดู่ หัวตะพาน อ้านาจเจริญ ชุมชนบ้านจิกดู่
6566 1037750215 สพป.อ้านาจเจริญ โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อ้านาจเจริญ บ้านโพนเมืองน้อย
6567 1037750231 สพป.อ้านาจเจริญ รัตนวารี หัวตะพาน อ้านาจเจริญ อนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี)
6568 1037750223 สพป.อ้านาจเจริญ สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อ้านาจเจริญ บ้านสร้างถ่อ
6569 1037750195 สพป.อ้านาจเจริญ หนองแก้ว หัวตะพาน อ้านาจเจริญ บ้านโคกเลาะ
6570 1037750230 สพป.อ้านาจเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน อ้านาจเจริญ บ้านหัวตะพาน
6571 1041680371 สพป.อุดรธานี เขต 1 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี บ้านโคกกลาง
6572 1041680435 สพป.อุดรธานี เขต 1 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี บ้านดงยางนารายณ์
6573 1041680403 สพป.อุดรธานี เขต 1 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี บ้านสร้างหลวงสร้างค้า
6574 1041680423 สพป.อุดรธานี เขต 1 เตาไห เพ็ญ อุดรธานี บ้านเตาไห
6575 1041680391 สพป.อุดรธานี เขต 1 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี บ้านยางซอง
6576 1041680408 สพป.อุดรธานี เขต 1 นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี บ้านนาพู่
6577 1041680375 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี ชุมชนบ้านธาตุ
6578 1041680415 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี บ้านเหล่าดอนเงิน
6579 1041680368 สพป.อุดรธานี เขต 1 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี บ้านโพนงามหนองตุ
6580 1041680396 สพป.อุดรธานี เขต 1 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี บ้านสร้างแป้น
6581 1041680383 สพป.อุดรธานี เขต 1 สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี สุมเส้าวิทยา
6582 1041680066 สพป.อุดรธานี เขต 1 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี มิตรภาพ 6
6583 1041680046 สพป.อุดรธานี เขต 1 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
6584 1041680056 สพป.อุดรธานี เขต 1 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านเชียงพิณ
6585 1041680109 สพป.อุดรธานี เขต 1 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านเชียงยืน
6586 1041680089 สพป.อุดรธานี เขต 1 นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
6587 1041680071 สพป.อุดรธานี เขต 1 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
6588 1041680040 สพป.อุดรธานี เขต 1 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
6589 1041680091 สพป.อุดรธานี เขต 1 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ชุมชนโนนสูง
6590 1041680082 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านพรานเหมือน
6591 1041680024 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านค้ากลิ ง
6592 1041680025 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านตาด
6593 1041680013 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านเล่ือม
6594 1041680029 สพป.อุดรธานี เขต 1 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ชุมชนสามพร้าว
6595 1041680100 สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านอ่ีเล่ียน
6596 1041680106 สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองนาค้า เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านโก่ย
6597 1041680017 สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
6598 1041680094 สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านหนองไผ่หนองหิน
6599 1041680062 สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านโนนสะอาดผาสุข
6600 1041680016 สพป.อุดรธานี เขต 1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านหนองตุ
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6601 1041680086 สพป.อุดรธานี เขต 1 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี หนองส้าโรงวิทยา
6602 1041680657 สพป.อุดรธานี เขต 1 เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี บ้านเชียงดา
6603 1041680659 สพป.อุดรธานี เขต 1 นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี บ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พิทยาคม)
6604 1041680662 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี โคกโพธ์ิวิทยา
6605 1041680664 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี บ้านยวด
6606 1041680670 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี บ้านหินโงม
6607 1041680649 สพป.อุดรธานี เขต 1 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อนุบาลสร้างคอม
6608 1041680473 สพป.อุดรธานี เขต 1 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี ชุมชนกุดหมากไฟ
6609 1041680502 สพป.อุดรธานี เขต 1 น ้าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี บ้านน ้าพ่น
6610 1041680484 สพป.อุดรธานี เขต 1 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี บ้านโนนหวาย
6611 1041680496 สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี บ้านหนองบัวบาน
6612 1041680489 สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี อนุบาลหนองวัวซอ
6613 1041680483 สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี บ้านหนองอ้อ
6614 1041680490 สพป.อุดรธานี เขต 1 หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี บ้านหมากหญ้า
6615 1041680479 สพป.อุดรธานี เขต 1 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี บ้านโคกผักหอม
6616 1041680038 สพป.อุดรธานี เขต 1 นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี บ้านศรีเชียงใหม่
6617 1041680186 สพป.อุดรธานี เขต 2 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี ดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)
6618 1041680149 สพป.อุดรธานี เขต 2 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี บ้านเชียงแหว
6619 1041680158 สพป.อุดรธานี เขต 2 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
6620 1041680188 สพป.อุดรธานี เขต 2 ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี บ้านตูม
6621 1041680119 สพป.อุดรธานี เขต 2 ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี บ้านท่าล่ีศรีสุขวิทยา
6622 1041680133 สพป.อุดรธานี เขต 2 ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี บ้านปะโค
6623 1041680146 สพป.อุดรธานี เขต 2 ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี บ้านนาดีสร้างบง
6624 1041680177 สพป.อุดรธานี เขต 2 พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี อนุบาลกุมภวาปี
6625 1041680168 สพป.อุดรธานี เขต 2 เวียงค้า กุมภวาปี อุดรธานี บ้านนาแบก
6626 1041680125 สพป.อุดรธานี เขต 2 สีออ กุมภวาปี อุดรธานี บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
6627 1041680140 สพป.อุดรธานี เขต 2 เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
6628 1041680173 สพป.อุดรธานี เขต 2 หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี บ้านกุดจิก
6629 1041680170 สพป.อุดรธานี เขต 2 ห้วยเกิ ง กุมภวาปี อุดรธานี บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
6630 1041680617 สพป.อุดรธานี เขต 2 โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
6631 1041680644 สพป.อุดรธานี เขต 2 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี บ้านทมนางาม
6632 1041680616 สพป.อุดรธานี เขต 2 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อนุบาลโนนสะอาด
6633 1041680626 สพป.อุดรธานี เขต 2 บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
6634 1041680637 สพป.อุดรธานี เขต 2 โพธ์ิศรีส้าราญ โนนสะอาด อุดรธานี บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสด์ิ
6635 1041680640 สพป.อุดรธานี เขต 2 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี บ้านโนนทองค้าเจริญ
6636 1041680810 สพป.อุดรธานี เขต 2 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
6637 1041680816 สพป.อุดรธานี เขต 2 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี บ้านโนนสมบูรณ์
6638 1041680806 สพป.อุดรธานี เขต 2 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี บ้านอุ่มจาน
6639 1041680676 สพป.อุดรธานี เขต 2 ค้าโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี ดงง่ามนางาม
6640 1041680687 สพป.อุดรธานี เขต 2 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี บ้านนาตาดนาโปร่ง
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6641 1041680693 สพป.อุดรธานี เขต 2 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี บ้านดงกลาง
6642 1041680682 สพป.อุดรธานี เขต 2 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
6643 1041680683 สพป.อุดรธานี เขต 2 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี บ้านหนองกุงทับม้า
6644 1041680673 สพป.อุดรธานี เขต 2 หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี บ้านโคกสะอาด
6645 1041680441 สพป.อุดรธานี เขต 2 จ้าปี ศรีธาตุ อุดรธานี ชุมชนจ้าปี
6646 1041680455 สพป.อุดรธานี เขต 2 ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
6647 1041680445 สพป.อุดรธานี เขต 2 นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี บ้านนายูง
6648 1041680456 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี บ้านโปร่ง
6649 1041680439 สพป.อุดรธานี เขต 2 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี บ้านกอก
6650 1041680451 สพป.อุดรธานี เขต 2 หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี บ้านโคกก่อง
6651 1041680467 สพป.อุดรธานี เขต 2 หัวนาค้า ศรีธาตุ อุดรธานี ค้าค้อพิทยศึกษา
6652 1041680745 สพป.อุดรธานี เขต 2 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี ทับกุงประชานุกูล
6653 1041680751 สพป.อุดรธานี เขต 2 นาดี หนองแสง อุดรธานี บ้านนาฝาย
6654 1041680748 สพป.อุดรธานี เขต 2 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี บ้านแสงสว่าง
6655 1041680746 สพป.อุดรธานี เขต 2 หนองแสง หนองแสง อุดรธานี บ้านหนองแสง
6656 1041680790 สพป.อุดรธานี เขต 3 คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี บ้านม่วงคอนสาย
6657 1041680804 สพป.อุดรธานี เขต 3 ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี บ้านค้อดอนแคน
6658 1041680801 สพป.อุดรธานี เขต 3 โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี บ้านหัวหนอง
6659 1041680797 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี อนุบาลกู่แก้ว
6660 1041680732 สพป.อุดรธานี เขต 3 ค้าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี บ้านค้าเลาะ
6661 1041680719 สพป.อุดรธานี เขต 3 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี หนองแวงวิทยา
6662 1041680729 สพป.อุดรธานี เขต 3 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี บ้านห้วยยางชัยพร
6663 1041680723 สพป.อุดรธานี เขต 3 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี ชุมชนสะงวย
6664 1041680700 สพป.อุดรธานี เขต 3 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี อนุบาลทุ่งฝน
6665 1041680706 สพป.อุดรธานี เขต 3 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี บ้านทุ่งใหญ่
6666 1041680709 สพป.อุดรธานี เขต 3 นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี บ้านนาชุมแสง
6667 1041680711 สพป.อุดรธานี เขต 3 นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี บ้านนาทม
6668 1041680291 สพป.อุดรธานี เขต 3 ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี บ้านดงแสนสุข
6669 1041680282 สพป.อุดรธานี เขต 3 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี บ้านทุ่งใหญ่โพธ์ิชัย
6670 1041680256 สพป.อุดรธานี เขต 3 นาค้า บ้านดุง อุดรธานี บ้านดอนขี เหล็ก
6671 1041680276 สพป.อุดรธานี เขต 3 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี บ้านวังคางฮูง
6672 1041680264 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี บ้านตูม
6673 1041680251 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี บ้านโนนสะอาด
6674 1041680270 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
6675 1041680244 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี บ้านงิ วมีชัย
6676 1041680286 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี บ้านม่วง
6677 1041680228 สพป.อุดรธานี เขต 3 โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี บ้านนาจาน
6678 1041680268 สพป.อุดรธานี เขต 3 วังทอง บ้านดุง อุดรธานี ชุมชนวังทอง
6679 1041680227 สพป.อุดรธานี เขต 3 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อนุบาลศรีสุทโธ
6680 1041680233 สพป.อุดรธานี เขต 3 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
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6681 1041680777 สพป.อุดรธานี เขต 3 ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี บ้านดอนกลอย
6682 1041680783 สพป.อุดรธานี เขต 3 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี นานกหงส์เสรีมีชัย
6683 1041680788 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี บ้านไชยวานโนนลือชัย
6684 1041680542 สพป.อุดรธานี เขต 3 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี บ้านกั งโนนสะอาด
6685 1041680527 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี บ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)
6686 1041680531 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี ธาตุดอนตูม
6687 1041680558 สพป.อุดรธานี เขต 3 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี บ้านผักตบประชานุกูล
6688 1041680569 สพป.อุดรธานี เขต 3 พังงู หนองหาน อุดรธานี บ้านพังงู
6689 1041680560 สพป.อุดรธานี เขต 3 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี บ้านนิคมหนองตาล
6690 1041680546 สพป.อุดรธานี เขต 3 สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี บ้านวังฮาง
6691 1041680537 สพป.อุดรธานี เขต 3 สะแบง หนองหาน อุดรธานี บ้านสะแบง
6692 1041680511 สพป.อุดรธานี เขต 3 หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี บ้านหนองไผ่พิทยาคม
6693 1041680518 สพป.อุดรธานี เขต 3 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี ชุมชนบ้านหนองเม็ก
6694 1041680534 สพป.อุดรธานี เขต 3 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี บ้านต้องหนองสระปลา
6695 1041680505 สพป.อุดรธานี เขต 3 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี บ้านหนองหาน (วันครู 2502)
6696 1041680598 สพป.อุดรธานี เขต 4 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี บ้านหนองโนไชยวาน
6697 1041680578 สพป.อุดรธานี เขต 4 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี บ้านขอนยูง
6698 1041680585 สพป.อุดรธานี เขต 4 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี บ้านถ่ิน
6699 1041680580 สพป.อุดรธานี เขต 4 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
6700 1041680602 สพป.อุดรธานี เขต 4 ปะโค กุดจับ อุดรธานี บ้านโคกสว่าง
6701 1041680609 สพป.อุดรธานี เขต 4 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138
6702 1041680612 สพป.อุดรธานี เขต 4 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี บ้านสร้างก่อ
6703 1041680764 สพป.อุดรธานี เขต 4 นาแค นายูง อุดรธานี บ้านนาแค
6704 1041680763 สพป.อุดรธานี เขต 4 นายูง นายูง อุดรธานี ชุมพลนาคลัง
6705 1041680761 สพป.อุดรธานี เขต 4 โนนทอง นายูง อุดรธานี บ้านปากเจียงโนนทอง
6706 1041680772 สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านก้อง นายูง อุดรธานี อนุบาลบ้านก้องวิทยา
6707 1041680193 สพป.อุดรธานี เขต 4 นางัว น ้าโสม อุดรธานี บ้านนางัว
6708 1041680199 สพป.อุดรธานี เขต 4 น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี น ้าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
6709 1041680211 สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านหยวก น ้าโสม อุดรธานี บ้านหยวก
6710 1041680194 สพป.อุดรธานี เขต 4 ศรีส้าราญ น ้าโสม อุดรธานี บ้านท่าโสม
6711 1041680221 สพป.อุดรธานี เขต 4 สามัคคี น ้าโสม อุดรธานี บ้านโชคเจริญ
6712 1041680196 สพป.อุดรธานี เขต 4 โสมเย่ียม น ้าโสม อุดรธานี บ้านหัวช้าง
6713 1041680206 สพป.อุดรธานี เขต 4 หนองแวง น ้าโสม อุดรธานี บ้านน ้าซึม
6714 1041680359 สพป.อุดรธานี เขต 4 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
6715 1041680334 สพป.อุดรธานี เขต 4 ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี บ้านเม็ก
6716 1041680320 สพป.อุดรธานี เขต 4 เขือน ้า บ้านผือ อุดรธานี บ้านเท่ือม
6717 1041680361 สพป.อุดรธานี เขต 4 ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี บ้านค้าด้วง
6718 1041680310 สพป.อุดรธานี เขต 4 ค้าบง บ้านผือ อุดรธานี ค้าบงเจริญสุข
6719 1041680345 สพป.อุดรธานี เขต 4 จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี บ้านโนนสว่าง
6720 1041680332 สพป.อุดรธานี เขต 4 โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี ดอนตาลดงบังวิทยา
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6721 1041680294 สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
6722 1041680356 สพป.อุดรธานี เขต 4 เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี บ้านกาลึม
6723 1041680339 สพป.อุดรธานี เขต 4 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี บ้านหนองแวง
6724 1041680325 สพป.อุดรธานี เขต 4 หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี บ้านหนองหัวคู
6725 1041680302 สพป.อุดรธานี เขต 4 หายโศก บ้านผือ อุดรธานี บ้านดงหวายดงขวาง
6726 1041680301 สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี บ้านนาคูณ
6727 1053690061 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บ้านเหล่าป่าสา
6728 1053690015 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ป่าขนุนเจริญวิทยา
6729 1053690039 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 งิ วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ชุมชนเมืองปากฝาง
6730 1053690002 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ถ ้าฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บ้านวังถ ้า
6731 1053690033 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วัดอรัญญิการาม
6732 1053690032 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์
6733 1053690052 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 น ้าริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ น ้าริดราษฎร์บ้ารุง
6734 1053690030 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์)
6735 1053690008 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วัดคุ้งยาง
6736 1053690045 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ชุมชนด่านวิทยา
6737 1053690024 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์
6738 1053690003 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วัดพระฝาง
6739 1053690027 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วังกะพี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วัดวังกะพี  (วิเชียรประชานุกูล)
6740 1053690067 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บ้านวังดิน
6741 1053690071 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วัดสิงห์ศรีสว่าง
6742 1053690019 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ วัดวังหมู (นิมมานโกวิท)
6743 1053690069 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หาดงิ ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ บ้านหาดงิ ว
6744 1053690077 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
6745 1053690087 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 น ้าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ บ้านน ้าอ่าง (ส้านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ท่ี 163)

6746 1053690083 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ หมู่ห้าสามัคคี
6747 1053690080 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)
6748 1053690096 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์ บ้านหาดสองแคว
6749 1053690308 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 น ้าพี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ บ้านน ้าพี มิตรภาพท่ี 214
6750 1053690188 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ บ้านกองโค
6751 1053690203 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ บ้านป่ากะพี 
6752 1053690216 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ บ้านท่าสัก
6753 1053690225 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ บ้านนายาง
6754 1053690209 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ นาอินวิทยาคม
6755 1053690177 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ บ้านในเมือง
6756 1053690210 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ ชุมชนบ้านโคน
6757 1053690194 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ วัดบ้านเกาะ
6758 1053690178 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ บ้านดอนโพ
6759 1053690201 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ ชุมชนบ้านดง
6760 1053690217 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ วัดไร่อ้อย

หน้า 169 จาก 206



ท่ี รหัสกระทรวง สพท ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด สพท.โรงเรียน

รำยช่ือโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล

6761 1053690258 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ชัยชุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ วัดน ้าใส
6762 1053690269 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ด่านแม่ค้าม่ัน ลับแล อุตรดิตถ์ ด่านแม่ค้ามัน
6763 1053690270 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุ่งยั ง ลับแล อุตรดิตถ์ ชุมชนวัดบรมธาตุ
6764 1053690252 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ นานกกก
6765 1053690273 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
6766 1053690249 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ อนุบาลชุมชนหัวดง
6767 1053690293 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ บ้านแสนขัน
6768 1053690310 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ บ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล)
6769 1053690301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ วังโป่งด้ารงวิทย์
6770 1053690251 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ บ้านห้วยใต้
6771 1053690135 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ บ้านสีเสียดบ้ารุง
6772 1053690127 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ ท่าปลาอนุสรณ์ 1
6773 1053690117 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ น ้าพร้าสามัคคี
6774 1053690120 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 น ้าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ บ้านน ้าหมัน
6775 1053690097 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
6776 1053690105 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต)
6777 1053690133 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ นิคมสร้างตนเองล้าน ้าน่านสงเคราะห์ 1
6778 1053690161 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เด่นเหล็ก น ้าปาด อุตรดิตถ์ บ้านเด่นเหล็ก
6779 1053690115 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ท่าแฝก น ้าปาด อุตรดิตถ์ ป่ากั งวิทยา
6780 1053690172 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 น ้าไคร้ น ้าปาด อุตรดิตถ์ ชุมชนบ้านนากล้่า
6781 1053690151 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 น ้าไผ่ น ้าปาด อุตรดิตถ์ บ้านห้วยคอม
6782 1053690157 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านฝาย น ้าปาด อุตรดิตถ์ บ้านม่วง
6783 1053690143 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 แสนตอ น ้าปาด อุตรดิตถ์ ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
6784 1053690165 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ห้วยมุ่น น ้าปาด อุตรดิตถ์ บ้านห้วยมุ่น
6785 1053690280 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)
6786 1053690290 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ่อเบี ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ บ้านบ่อเบี ย
6787 1053690281 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ อนุบาลบ้านโคก
6788 1053690284 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ วัดจอมแจ้ง
6789 1053690238 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านเสี ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ บ้านห้วยลึก
6790 1053690244 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ วัดโพธ์ิชัย
6791 1053690242 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ บ้านห้วยสูน
6792 1053690232 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ บ้านนาแซง
6793 1061700089 สพป.อุทัยธานี เขต 1 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี ชุมชนบ้านโคกหม้อ
6794 1061700111 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี บ้านสวนขวัญ
6795 1061700119 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา)
6796 1061700115 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี บ้านหนองขุย (นาคสวัสด์ิประชานุเคราะห์)
6797 1061700093 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี บ้านหนองเมน
6798 1061700101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี วัดหนองสระ
6799 1061700029 สพป.อุทัยธานี เขต 1 เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี บ้านเกาะเทโพ
6800 1061700022 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี วัดหนองตางู
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6801 1061700004 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี บ้านดงยางใต้
6802 1061700002 สพป.อุทัยธานี เขต 1 น ้าซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สินอุปถัมภ์)
6803 1061700016 สพป.อุทัยธานี เขต 1 โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี วัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
6804 1061700014 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี อนุบาลวัดหนองเต่า
6805 1061700017 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี บ้านหนองโพธ์ิ
6806 1061700006 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี อนุบาลเมืองอุทัยธานี
6807 1061700204 สพป.อุทัยธานี เขต 1 บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี บ้านหนองตะเคียน
6808 1061700206 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี บ้านวังเกษตร
6809 1061700191 สพป.อุทัยธานี เขต 1 พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี วัดเขาหินเทิน
6810 1061700192 สพป.อุทัยธานี เขต 1 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อนุบาลสว่างอารมณ์
6811 1061700209 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี บ้านหนองแว่น
6812 1061700044 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี วัดท่าโพ
6813 1061700032 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี อนุบาลหนองขาหย่าง
6814 1061700048 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี บ้านหลุมเข้า มิตรภาพท่ี 117
6815 1061700123 สพป.อุทัยธานี เขต 1 เขาขี ฝอย ทัพทัน อุทัยธานี วัดทุ่งนาไทย
6816 1061700037 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี วัดทุ่งพ่ึง
6817 1061700038 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดอนกลอย หนองขาหย่าง อุทัยธานี วัดดอนกลอย
6818 1061700042 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ทุ่งพ่ึง หนองขาหย่าง อุทัยธานี วัดหนองระแหงเหนือ
6819 1061700020 สพป.อุทัยธานี เขต 1 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)
6820 1061700023 สพป.อุทัยธานี เขต 1 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี วัดจักษา
6821 1061700116 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี บ้านหนองแห้ว
6822 1061700010 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี วัดหนองแก
6823 1061700012 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี วัดเนื อร้อน
6824 1061700091 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี ชุมชนวัดดงขวาง
6825 1061700027 สพป.อุทัยธานี เขต 1 หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี วัดหาดทนง
6826 1061700142 สพป.อุทัยธานี เขต 2 แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี บ้านอีมาดอีทราย
6827 1061700172 สพป.อุทัยธานี เขต 2 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี วัดทองหลาง
6828 1061700169 สพป.อุทัยธานี เขต 2 เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี บ้านเจ้าวัด
6829 1061700125 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี วัดทัพหมัน
6830 1061700129 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
6831 1061700135 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อนุบาลบ้านไร่
6832 1061700158 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ อุทัยธานี บ้านใหม่คลองเคียน
6833 1061700144 สพป.อุทัยธานี เขต 2 เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพท่ี 52
6834 1061700156 สพป.อุทัยธานี เขต 2 วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี บ้านวังหิน
6835 1061700165 สพป.อุทัยธานี เขต 2 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี บ้านหนองจอก
6836 1061700166 สพป.อุทัยธานี เขต 2 หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี บ้านหนองบ่มกล้วย
6837 1061700178 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี วัดห้วยแห้ง
6838 1061700147 สพป.อุทัยธานี เขต 2 หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี บ้านหูช้าง
6839 1061700224 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
6840 1061700231 สพป.อุทัยธานี เขต 2 น ้ารอบ ลานสัก อุทัยธานี บ้านโกรกลึก
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6841 1061700214 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี บ้านทุ่งสามแท่ง
6842 1061700229 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี บ้านเขาวง
6843 1061700242 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ระบ้า ลานสัก อุทัยธานี บ้านห้วยเปล้า
6844 1061700244 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อนุบาลลานสัก
6845 1061700061 สพป.อุทัยธานี เขต 2 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี บ้านท่าชะอม
6846 1061700073 สพป.อุทัยธานี เขต 2 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี ชุมชนบ้านทุ่งนา
6847 1061700059 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี วัดทุ่งหลวง
6848 1061700065 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี ชุมชนบ้านหนองงาแซง
6849 1061700056 สพป.อุทัยธานี เขต 2 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี วัดห้วยพระจันทร์
6850 1061700082 สพป.อุทัยธานี เขต 2 หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี วัดหนองมะกอก
6851 1061700075 สพป.อุทัยธานี เขต 2 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี วัดหนองบัว
6852 1061700051 สพป.อุทัยธานี เขต 2 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
6853 1061700060 สพป.อุทัยธานี เขต 2 อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี บ้านหนองจิกยาว
6854 1061700258 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี บ้านตล่ิงสูง
6855 1061700248 สพป.อุทัยธานี เขต 2 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี บ้านหนองมะสัง
6856 1061700246 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา)
6857 1061700174 สพป.อุทัยธานี เขต 2 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี บ้านน ้าพุ
6858 1034710175 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กลางใหญ่ เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านกลางใหญ่
6859 1034710165 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านยางน้อย (พรหมพิทยา)
6860 1034710183 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี เข่ืองใน (เจริญราษฎร์)
6861 1034710194 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ค้อทอง เข่ืองใน อุบลราชธานี ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
6862 1034710196 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชีทวน เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านชีทวน
6863 1034710201 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แดงหม้อ เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านแดงหม้อ
6864 1034710188 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ท่าไห เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านท่าไห (ไหทอง)
6865 1034710206 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ธาตุน้อย เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร)
6866 1034710208 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นาค้าใหญ่ เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านแสงน้อย
6867 1034710212 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โนนรัง เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านแก้งซาว
6868 1034710173 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บ้านกอก เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านกอก
6869 1034710181 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บ้านไทย เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคคี)
6870 1034710215 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ยางขี นก เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านผักแว่น (ผักแว่นวิทยาคาร)
6871 1034710228 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สร้างถ่อ เข่ืองใน อุบลราชธานี ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
6872 1034710195 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สหธาตุ เข่ืองใน อุบลราชธานี สหธาตุสามัคคี (บ้าเพ็ญพิทยาคาร)
6873 1034710223 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
6874 1034710240 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านเสียม (เสียมทองวิทยาคาร)
6875 1034710954 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ค้าไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี บ้านค้าไฮใหญ่
6876 1034710961 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี ดอนมดแดง (บ้านดงบัง)
6877 1034710966 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี บ้านท่าเมือง
6878 1034710958 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี บ้านเหล่าแดง
6879 1034710708 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บ้านดุมใหญ่ดงยาง
6880 1034710697 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ชุมชนบ้านน ้าค้าแดง (มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)
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6881 1034710728 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บ้านทุ่งมณี (คุรุราษฎร์นุกูล)
6882 1034710746 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บ้านไผ่ใหญ่
6883 1034710734 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บ้านโพนแพง
6884 1034710684 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ (อ้านวยปัญญา)
6885 1034710712 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองขุ่น
6886 1034710696 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บ้านนาดีทุ่งเจริญ
6887 1034710733 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บ้านหนองไข่นก
6888 1034710723 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์)
6889 1034710689 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บ้านสร้างม่ิง
6890 1034710740 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บ้านหนองหล่มหนองเหล่า
6891 1034710726 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บ้านหนองฮาง
6892 1034710705 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี บ้านหนองหลัก
6893 1034710033 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธ์ิวิทยา)
6894 1034710037 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บ้านผาแก้ว
6895 1034710018 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บ้านขามใหญ่
6896 1034710047 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขี เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บ้านสว่างหนองเสือ
6897 1034710009 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บ้านท่าบ่อ
6898 1034710004 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ปทุมวิทยากร
6899 1034710005 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บ้านปากห้วยวังนอง
6900 1034710042 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บ้านปะอาว
6901 1034710062 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บ้านนามึน
6902 1034710038 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บ้านหนองไหล (พุธเพ่ิมวัฒนราษฎร์)
6903 1034710023 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
6904 1034710053 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหัวเรือ
6905 1034711012 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี บ้านจิก
6906 1034711015 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ชุมชนโพนเมืองวิทยา
6907 1034711030 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี บ้านแต้ใหม่
6908 1034711006 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี บ้านเหล่าเสือโก้ก
6909 1034710222 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศรีสุข เข่ืองใน อุบลราชธานี บ้านเค็งนาดี
6910 1034710072 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี บ้านกาบิน
6911 1034710089 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี บ้านแก่งเค็ง
6912 1034710066 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์)
6913 1034710067 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี บ้านโคกเลาะ (มิตรภาพท่ี 159)
6914 1034710075 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ชุมชนบ้านโนนสวาง
6915 1034710083 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 หนองทันน ้า กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี บ้านบกหนองทันน ้า
6916 1034710127 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี บ้านแก้งเหนือ
6917 1034710123 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี ชุมชนบ้านขามป้อม
6918 1034710099 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
6919 1034710096 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
6920 1034710117 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี ชุมชนบ้านเจียด
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6921 1034710133 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี บ้านลาดหญ้าคา
6922 1034710101 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี บ้านหนองนกทา
6923 1034710116 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี บ้านบึงหอม
6924 1034710109 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี บ้านนาหว้าเหนือ
6925 1034710120 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี บ้านห้วยยาง
6926 1034710336 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านกระเดียน
6927 1034710354 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านกุดยาลวน
6928 1034710343 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านกุศกร
6929 1034710352 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านเกษม
6930 1034710368 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ขามเป้ีย ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านขามเป้ีย
6931 1034710365 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี ตระการพืชผล
6932 1034710375 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านคอนสาย
6933 1034710361 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ค้าเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านฮี
6934 1034710350 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านโคกใหญ่
6935 1034710419 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านโพนเมือง
6936 1034710391 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านตากแดด
6937 1034710378 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ถ ้าแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านห้วยที
6938 1034710414 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านแก้งอะฮวน
6939 1034710346 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านนาพิน
6940 1034710427 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านน ้าค้า
6941 1034710410 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านร่องข่า
6942 1034710341 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ)
6943 1034710422 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านเป้า (รัฐราษฎร์บ้ารุง)
6944 1034710415 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี ชุมชนบ้านสะพือ
6945 1034710425 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านหนองเต่า
6946 1034710395 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านห้วยฝ้าย
6947 1034710372 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านบ่อหิน
6948 1034711036 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 กองโพน นาตาล อุบลราชธานี บ้านค้อ
6949 1034711047 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี บ้านนาตาลใต้
6950 1034711032 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 พะลาน นาตาล อุบลราชธานี บ้านบก
6951 1034711041 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 พังเคน นาตาล อุบลราชธานี บ้านโนนตูม
6952 1034710671 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี บ้านโพธ์ิไทร
6953 1034710651 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี บ้านดอนเย็นใต้
6954 1034710658 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ม่วงใหญ่ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี บ้านนานางวาน
6955 1034710677 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี บ้านสองคอน
6956 1034710653 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี บ้านค้ากลาง
6957 1034710665 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ส้าโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี บ้านนาหว้าใต้
6958 1034710667 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี บ้านปากห้วยม่วง
6959 1034710386 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี บ้านนาเด่ือ
6960 1034710135 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี บ้านด่าน
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6961 1034710157 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี บ้านนาโพธ์ิกลาง
6962 1034710144 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี ชุมชนบ้านวังสะแบง
6963 1034710139 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี ชุมชนห้วยไผ่
6964 1034710151 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี บ้านนาบัว
6965 1034710435 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ค้าหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี บ้านค้าหว้า (วิบูลราษฎร์สามัคคี)
6966 1034710445 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
6967 1034710433 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี บ้านนาห้วยแคน
6968 1034710450 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี บ้านค้าหนามแท่ง
6969 1034710442 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ส้าโรง ตาลสุม อุบลราชธานี บ้านส้าโรง
6970 1034710438 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี บ้านหนองกุง
6971 1034710580 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บ้านหินลาดแสนตอ
6972 1034710581 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ชุมชนบ้านดอนจิก (จรรยาราษฎร์)
6973 1034710632 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์)
6974 1034710640 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นาโพธ์ิ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บ้านนาโพธ์ิ
6975 1034710648 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บ้านนกเต็น
6976 1034710625 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บ้านแก่งดูกใส
6977 1034710623 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บ้านนาชุม
6978 1034710590 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
6979 1034710596 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โพธ์ิไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บ้านสร้างแก้ว
6980 1034710599 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โพธ์ิศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บ้านโพธ์ิศรี
6981 1034710628 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ชุมชนบ้านระเว
6982 1034710635 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บ้านไร่ใต้
6983 1034710606 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บ้านหนองบัวฮี
6984 1034710642 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร)
6985 1034710856 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี บ้านแก้งกอก
6986 1034710828 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ค้าไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี บ้านห้วยหมาก
6987 1034710825 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
6988 1034710859 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี บ้านไร่
6989 1034710814 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นาค้า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อนุบาลศรีเมืองใหม่
6990 1034710849 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี บ้านนาเลิน
6991 1034710845 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี บ้านป่ากุงน้อย
6992 1034710822 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี บ้านโนนม่วงโนนจิก
6993 1034710835 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี บ้านภูหล่น
6994 1034710860 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี บ้านหนามแท่ง
6995 1034710853 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี บ้านเอือดใหญ่
6996 1034710922 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี บ้านคันไร่ (อาภากโรครุราษฎร์)
6997 1034710931 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ค้าเข่ือนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี หมู่บ้านตัวอย่าง (ป่าดงหินกอง)
6998 1034710935 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี บ้านหนองเม็ก
6999 1034710951 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นิคมสร้างตนเองล้าโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
7000 1034710946 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี บ้านพลาญชัย
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7001 1034710950 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ฝางค้า สิรินธร อุบลราชธานี บ้านค้าก้อม
7002 1034710975 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นาดี นาเยีย อุบลราชธานี บ้านนาดู่
7003 1034710978 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี บ้านนาจาน
7004 1034710982 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี บ้านโนนงาม
7005 1034710766 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ค้าขวาง วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านค้าขวาง
7006 1034710756 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ค้าน ้าแซบ วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านโพธ์ิมูลเพียเภ้า
7007 1034710780 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คูเมือง วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
7008 1034710798 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ท่าลาด วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านโนนทรายน้อย
7009 1034710762 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ธาตุ วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านบัววัด
7010 1034710760 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โนนผึ ง วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านจ่ัน
7011 1034710781 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โนนโหนน วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)
7012 1034710802 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 บุ่งหวาย วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านโนนบอน (ค้าหล้าประชานุเคราะห์)
7013 1034710768 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 บุ่งไหม วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านยางวังกางฮุง
7014 1034710777 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โพธ์ิใหญ่ วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านโนนแดง
7015 1034710753 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 วารินช้าราบ วารินช้าราบ อุบลราชธานี ชุมชนบ้านกุดเป่ง
7016 1034710770 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เมืองศรีไค วารินช้าราบ อุบลราชธานี ชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยา)
7017 1034710787 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 สระสมิง วารินช้าราบ อุบลราชธานี ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13)
7018 1034710779 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 แสนสุข วารินช้าราบ อุบลราชธานี อนุบาลวารินช้าราบ (ก่อวิทยาคาร)
7019 1034710813 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 หนองกินเพล วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านหนองกินเพล
7020 1034710796 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ห้วยขะยูง วารินช้าราบ อุบลราชธานี บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)
7021 1034711067 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี อนุบาลสว่างวีระวงศ์
7022 1034711056 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

7023 1034711059 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี บ้านบุ่งมะแลง
7024 1034711064 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี บ้านค้าข่า
7025 1034710891 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ขามป้อม ส้าโรง อุบลราชธานี บ้านโนนแคน
7026 1034710915 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ค้อน้อย ส้าโรง อุบลราชธานี บ้านค้อน้อย
7027 1034710875 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โคกก่อง ส้าโรง อุบลราชธานี บ้านโคกก่อง
7028 1034710904 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โคกสว่าง ส้าโรง อุบลราชธานี บ้านสระดอกเกษ
7029 1034710905 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โนนกลาง ส้าโรง อุบลราชธานี บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา)
7030 1034710873 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โนนกาเล็น ส้าโรง อุบลราชธานี โพนเมืองโนนกาเล็น
7031 1034710882 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 บอน ส้าโรง อุบลราชธานี บ้านบอน
7032 1034710889 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ส้าโรง ส้าโรง อุบลราชธานี บ้านส้าโรง (คุรุประชาสามัคคี)
7033 1034710914 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 หนองไฮ ส้าโรง อุบลราชธานี บ้านสร้างโหง่น
7034 1034710282 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านกลาง
7035 1034710299 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านโนนขาม
7036 1034710316 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านแก้ง
7037 1034710295 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ค้าคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านนานวล
7038 1034710331 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านโพนดวน
7039 1034710266 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ท่าโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านท่าโพธ์ิศรี
7040 1034710332 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านทุ่งเทิง
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7041 1034710252 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านนากระแซง
7042 1034710251 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านนาเจริญ
7043 1034710242 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านนาส่วง
7044 1034710322 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านโนนสมบูรณ์
7045 1034710276 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านหนองสนม
7046 1034710250 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านป่าโมง
7047 1034710312 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองยาว
7048 1034710309 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านแขมเจริญ
7049 1034710272 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี บ้านท่าหลวงนาค้า
7050 1034710994 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี บ้านกุดเรือ
7051 1034710986 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โคกช้าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี บ้านโคกช้าแระ
7052 1034710996 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี นาเกษมเจริญวิทยา
7053 1034710989 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี บ้านนาห่อม
7054 1034711000 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี บ้านหนองอ้ม
7055 1034710451 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
7056 1034710474 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี บ้านโคกเทียม
7057 1034710475 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี บ้านตบหู
7058 1034710458 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี ชุมชนบ้านโนนแดง
7059 1034710465 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี บ้านบุ่งค้า
7060 1034710463 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี บ้านทุ่งเพียง
7061 1034711086 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ขี เหล็ก น ้าขุ่น อุบลราชธานี บ้านขี เหล็ก
7062 1034711080 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โคกสะอาด น ้าขุ่น อุบลราชธานี ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา (บ้านโคกสะอาด)
7063 1034711076 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ตาเกา น ้าขุ่น อุบลราชธานี บ้านซ้าสะกวยน้อย
7064 1034710490 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เก่าขาม น ้ายืน อุบลราชธานี บ้านเก่าขาม
7065 1034710519 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โซง น ้ายืน อุบลราชธานี บ้านค้อ
7066 1034710499 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดมประดิษฐ์ น ้ายืน อุบลราชธานี บ้านจันลา
7067 1034710510 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บุเปือย น ้ายืน อุบลราชธานี ชุมชนบ้านบุเปือย
7068 1034710486 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ยาง น ้ายืน อุบลราชธานี ชุมชนบ้านปลาขาว
7069 1034710512 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ยางใหญ่ น ้ายืน อุบลราชธานี บ้านยางใหญ่
7070 1034710501 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สีวิเชียร น ้ายืน อุบลราชธานี น ้ายืน
7071 1034710545 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี บ้านป่าแขมหนองเรือ
7072 1034710529 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นาโพธ์ิ บุณฑริก อุบลราชธานี ชุมชนบ้านนาโพธ์ิ
7073 1034710555 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี บ้านโนนค้อ
7074 1034710535 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี บ้านโนนบากมิตรภาพท่ี 83
7075 1034710530 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี บ้านหาดทรายคูณ
7076 1034710567 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
7077 1034710562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
7078 1034710523 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี บ้านหนองเม็ก
7079 1034711088 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ไพบูลย์ น ้าขุ่น อุบลราชธานี บ้านโนนสว่างวังเสือ
7080 1010720130 สพม. 1 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
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7081 1010720046 สพม. 1 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร วัดราชาธิวาส
7082 1010720085 สพม. 1 บางพรม ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร สุวรรณพลับพลาวิทยาคม
7083 1010720088 สพม. 1 บางพรม ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

7084 1010720153 สพม. 1 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

7085 1010720155 สพม. 1 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร วัดพุทธบูชา
7086 1010720079 สพม. 1 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
7087 1010720141 สพม. 1 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร ปัญญาวรคุณ
7088 1010720082 สพม. 1 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ฤทธิณรงค์รอน
7089 1010720093 สพม. 1 อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มัธยมวัดดุสิตาราม
7090 1010720098 สพม. 1 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
7091 1010720121 สพม. 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
7092 1010720157 สพม. 1 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร ศึกษานารีวิทยา
7093 1010720108 สพม. 1 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร วิมุตยารามพิทยากร
7094 1010720064 สพม. 1 ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7095 1010720044 สพม. 1 บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
7096 1010720045 สพม. 1 วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร วัดสังเวช
7097 1010720099 สพม. 1 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วัดนวลนรดิศ
7098 1010720135 สพม. 1 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร สันติราษฎร์วิทยาลัย
7099 1010720136 สพม. 1 มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร มักกะสันพิทยา
7100 1010720106 สพม. 1 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร แจงร้อนวิทยา
7101 1010720074 สพม. 1 ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ไตรมิตรวิทยาลัย
7102 1010720126 สพม. 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร สายน ้าผึ ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
7103 1010720150 สพม. 2 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
7104 1010720123 สพม. 2 เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร สารวิทยา
7105 1010720133 สพม. 2 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดอนเมืองจาตุรจินดา
7106 1010720110 สพม. 2 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
7107 1010720057 สพม. 2 ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
7108 1010720058 สพม. 2 คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร บางกะปิ
7109 1010720152 สพม. 2 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร สิริรัตนาธร
7110 1010720055 สพม. 2 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7111 1010720113 สพม. 2 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
7112 1010720124 สพม. 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร ราชด้าริ
7113 1010720066 สพม. 2 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร วชิรธรรมสาธิต
7114 1010720067 สพม. 2 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร สตรีเศรษฐบุตรบ้าเพ็ญ
7115 1010720072 สพม. 2 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร นนทรีวิทยา
7116 1010720071 สพม. 2 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
7117 1010720127 สพม. 2 สวนหลวง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
7118 1010720138 สพม. 2 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร สตรีวิทยา ๒
7119 1010720149 สพม. 2 สะพานสอง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
7120 1010720140 สพม. 2 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร มัธยมวัดธาตุทอง
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7121 1010720146 สพม. 2 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
7122 1010720117 สพม. 2 ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร ยานนาเวศวิทยาคม
7123 1010720160 สพม. 2 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร ฤทธิยะวรรณาลัย ๒
7124 1010720054 สพม. 2 ล้าต้อยต่ิง หนองจอก กรุงเทพมหานคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
7125 1010720143 สพม. 2 ทุ่งสองห้อง หลักส่ี กรุงเทพมหานคร ราชวินิตบางเขน
7126 1010720083 สพม. 2 สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จันทร์หุ่นบ้าเพ็ญ
7127 1012230152 สพม. 3 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี นนทบุรีพิทยาคม
7128 1012230160 สพม. 3 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี ไทรน้อย
7129 1012230157 สพม. 3 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี ราชวินิต นนทบุรี
7130 1012230154 สพม. 3 วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
7131 1012230158 สพม. 3 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี บางบัวทอง
7132 1012230165 สพม. 3 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี โพธินิมิตวิทยาคม
7133 1014310420 สพม. 3 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา เสนา "เสนาประสิทธ์ิ"
7134 1014310403 สพม. 3 ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ "นิตยานุกูล"
7135 1014310405 สพม. 3 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
7136 1014310407 สพม. 3 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางไทรวิทยา
7137 1014310423 สพม. 3 แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา บางซ้ายวิทยา
7138 1014310408 สพม. 3 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางบาล
7139 1014310412 สพม. 3 บ้านล่ี บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน
7140 1014310410 สพม. 3 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
7141 1014310427 สพม. 3 ส้าพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรกประชาสรรค์
7142 1014310413 สพม. 3 อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ "สุทธาประมุข"
7143 1014310401 สพม. 3 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยานุสรณ์
7144 1014310416 สพม. 3 ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
7145 1014310426 สพม. 3 มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา มหาราช "ประชานิมิต"
7146 1014310417 สพม. 3 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
7147 1014310419 สพม. 3 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
7148 1014310424 สพม. 3 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อุทัย
7149 1013270179 สพม. 4 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี “นันทมุนีบ้ารุง”
7150 1013270178 สพม. 4 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี คณะราษฎร์บ้ารุงปทุมธานี
7151 1013270180 สพม. 4 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี หอวังปทุมธานี
7152 1013270182 สพม. 4 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

7153 1013270184 สพม. 4 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี ธัญบุรี
7154 1013270188 สพม. 4 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บัวแก้วเกษร
7155 1013270193 สพม. 4 บึงคอไห ล้าลูกกา ปทุมธานี เทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี
7156 1013270194 สพม. 4 พืชอุดม ล้าลูกกา ปทุมธานี นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ วิทยาลัยปทุมธานี

7157 1013270199 สพม. 4 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี
7158 1013270187 สพม. 4 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี หนองเสือวิทยาคม
7159 1019600321 สพม. 4 พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี เทพศิรินทร์ พุแค
7160 1019600301 สพม. 4 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
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7161 1019600316 สพม. 4 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
7162 1019600317 สพม. 4 งิ วงาม เสาไห้ สระบุรี โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
7163 1019600303 สพม. 4 แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี แก่งคอย
7164 1019600305 สพม. 4 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี บ้านท่ามะปรางวิทยา
7165 1019600312 สพม. 4 ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี ดอนพุดวิทยา
7166 1019600311 สพม. 4 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี บ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
7167 1019600314 สพม. 4 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี สุธีวิทยา
7168 1019600318 สพม. 4 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี มวกเหล็กวิทยา
7169 1019600320 สพม. 4 วังม่วง วังม่วง สระบุรี วังม่วงวิทยาคม
7170 1019600309 สพม. 4 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี ประเทียบวิทยาทาน
7171 1019600306 สพม. 4 หนองแค หนองแค สระบุรี หนองแค “สรกิจพิทยา”
7172 1019600310 สพม. 4 หนองควายโช หนองแซง สระบุรี หนองแซงวิทยา
7173 1019600313 สพม. 4 หนองโดน หนองโดน สระบุรี หนองโดนวิทยา
7174 1018090222 สพม. 5 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
7175 1018090211 สพม. 5 คุ้งส้าเภา มโนรมย์ ชัยนาท อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
7176 1018090212 สพม. 5 หางน ้าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท สาครพิทยาคม
7177 1018090217 สพม. 5 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท คุรุประชาสรรค์
7178 1018090218 สพม. 5 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ห้วยกรดวิทยา
7179 1018090214 สพม. 5 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท สรรพยาวิทยา
7180 1018090221 สพม. 5 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท ศรีสโมสรวิทยา
7181 1018090219 สพม. 5 สามงามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท หันคาราษฎร์รังสฤษด์ิ
7182 1018090220 สพม. 5 หันคา หันคา ชัยนาท หันคาพิทยาคม
7183 1016490394 สพม. 5 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี โคกกะเทียมวิทยาลัย
7184 1016490396 สพม. 5 งิ วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี ดงตาลวิทยา
7185 1016490416 สพม. 5 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี โคกเจริญวิทยา
7186 1016490403 สพม. 5 คลองเกตุ โคกส้าโรง ลพบุรี โคกส้าโรงวิทยา
7187 1016490406 สพม. 5 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี ชัยบาดาลพิทยาคม
7188 1016490407 สพม. 5 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
7189 1016490409 สพม. 5 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี บ้านเบิกวิทยาคม
7190 1016490414 สพม. 5 ซับจ้าปา ท่าหลวง ลพบุรี ท่าหลวงวิทยาคม
7191 1016490411 สพม. 5 โพนทอง บ้านหม่ี ลพบุรี ปิยะบุตร์
7192 1016490412 สพม. 5 บ้านชี บ้านหม่ี ลพบุรี บ้านชีวิทยา
7193 1016490410 สพม. 5 สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี บ้านหม่ีวิทยา
7194 1016490401 สพม. 5 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี โคกสลุงวิทยา
7195 1016490400 สพม. 5 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี พัฒนานิคม
7196 1016490418 สพม. 5 หนองรี ล้าสนธิ ลพบุรี ล้าสนธิวิทยา
7197 1016490415 สพม. 5 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี สระโบสถ์วิทยาคาร
7198 1016490419 สพม. 5 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี หนองม่วงวิทยา
7199 1017610142 สพม. 5 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
7200 1017610141 สพม. 5 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สิงห์บุรี
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7201 1017610140 สพม. 5 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี หัวไผ่วิทยาคม
7202 1017610145 สพม. 5 บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ค่ายบางระจันวิทยาคม
7203 1017610148 สพม. 5 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี ท่าช้างวิทยาคาร
7204 1017610144 สพม. 5 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี ศรีศักด์ิสุวรรณวิทยา
7205 1017610143 สพม. 5 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี บางระจันวิทยา
7206 1017610146 สพม. 5 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี พรหมบุรีรัชดาภิเษก
7207 1017610151 สพม. 5 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี ศรีวินิตวิทยาคม
7208 1015670162 สพม. 5 จ้าปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง โยธินบูรณะ  อ่างทอง
7209 1015670168 สพม. 5 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง แสวงหาวิทยาคม
7210 1015670166 สพม. 5 อ่างแก้ว โพธ์ิทอง อ่างทอง โพธ์ิทอง(จินดามณี)
7211 1015670163 สพม. 5 ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง ราชสถิตย์วิทยา
7212 1015670165 สพม. 5 บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง บางเสด็จวิทยาคม
7213 1015670164 สพม. 5 ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง ปาโมกข์วิทยาภูมิ
7214 1015670170 สพม. 5 ไผ่จ้าศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
7215 1015670173 สพม. 5 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง สามโก้วิทยาคม
7216 1024070324 สพม. 6 บางตีนเป็ด เมือง ฉช. ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2
7217 1024070320 สพม. 6 หน้าเมือง เมือง ฉช. ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
7218 1024070348 สพม. 6 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ไผ่แก้ววิทยา
7219 1024070350 สพม. 6 วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา แปลงยาวพิทยาคม
7220 1024070352 สพม. 6 ก้อนแก้ว คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา ก้อนแก้วพิทยาคม
7221 1024070351 สพม. 6 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
7222 1024070330 สพม. 6 บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา บางคล้าพิทยาคม
7223 1024070329 สพม. 6 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา วัดเป่ียมนิโครธาราม
7224 1024070332 สพม. 6 ดอนฉิมพลี บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา ดอนฉิมพลีพิทยาคม
7225 1024070331 สพม. 6 บางน ้าเปรี ยว บางน ้าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา บางน ้าเปรี ยววิทยา
7226 1024070337 สพม. 6 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา บางปะกง(บวรวิทยายน)
7227 1024070338 สพม. 6 ลาดขวาง บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา พุทธิรังสีพิบูล
7228 1024070342 สพม. 6 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
7229 1024070343 สพม. 6 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา หนองแหนวิทยา
7230 1024070345 สพม. 6 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ราชสาส์นวิทยา
7231 1024070346 สพม. 6 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต
7232 1011570150 สพม. 6 ปากน ้า เมือง สป. สมุทรปราการ สตรีสมุทรปราการ
7233 1011570149 สพม. 6 ปากน ้า เมือง สป. สมุทรปราการ สมุทรปราการ
7234 1011570170 สพม. 6 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
7235 1011570158 สพม. 6 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
7236 1011570155 สพม. 6 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ บางบ่อวิทยาคม
7237 1011570161 สพม. 6 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ ราชวินิตบางแก้ว
7238 1011570159 สพม. 6 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ บางพลีราษฎร์บ้ารุง
7239 1011570163 สพม. 6 ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ วัดทรงธรรม
7240 1011570164 สพม. 6 ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ วิสุทธิกษัตรี
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7241 1011570166 สพม. 6 บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
7242 1011570165 สพม. 6 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

7243 1011570169 สพม. 6 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
7244 1011570167 สพม. 6 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
7245 1011570168 สพม. 6 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
7246 1026170154 สพม. 7 พรหมมณี เมืองนครนายก นครนายก ปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
7247 1026170159 สพม. 7 บางอ้อ บ้านนา นครนายก เลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม
7248 1026170156 สพม. 7 ปากพลี ปากพลี นครนายก ปากพลีวิทยาคาร
7249 1026170161 สพม. 7 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก ภัทรพิทยาจารย์
7250 1025290269 สพม. 7 ดงขี เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ไทยรัฐวิทยา 7
7251 1025290272 สพม. 7 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี กบินทร์วิทยา
7252 1025290279 สพม. 7 ส้าพันตา นาดี ปราจีนบุรี มณีเสวตรอุปถัมภ์
7253 1025290282 สพม. 7 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ชิตใจช่ืน
7254 1025290285 สพม. 7 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี ประจันตราษฎร์บ้ารุง
7255 1025290290 สพม. 7 โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ
7256 1025290289 สพม. 7 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
7257 1027740296 สพม. 7 ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว ท่าเกษมพิทยา
7258 1027740312 สพม. 7 โคกสูง โคกสูง สระแก้ว ทัพพระยาพิทยา
7259 1027740298 สพม. 7 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว คลองหาดพิทยาคม
7260 1027740300 สพม. 7 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว ตาพระยา
7261 1027740303 สพม. 7 วังน ้าเย็น วังน ้าเย็น สระแก้ว วังน ้าเย็นวิทยาคม
7262 1027740313 สพม. 7 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว วังสมบูรณ์วิทยาคม
7263 1027740307 สพม. 7 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว ร่มเกล้า วัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
7264 1027740308 สพม. 7 อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว อรัญประเทศ
7265 1071020449 สพม. 8 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เทพมงคลรังษี
7266 1071020475 สพม. 8 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี เลาขวัญราษฎร์บ้ารุง
7267 1071020452 สพม. 8 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
7268 1071020476 สพม. 8 ด่านมะขามเตี ย ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุรี ด่านมะเขามเตี ยวิทยาคม
7269 1071020469 สพม. 8 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ทองผาภูมิวิทยา
7270 1071020466 สพม. 8 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี พังตรุราษฎร์รังสรรค์
7271 1071020459 สพม. 8 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี พระแท่นดงรังวิทยาคาร
7272 1071020455 สพม. 8 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี บ่อพลอยรัชดาภิเษก
7273 1071020456 สพม. 8 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี หนองรีประชานิมิต
7274 1071020472 สพม. 8 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี พนมทวนชนูปถัมภ์
7275 1071020457 สพม. 8 ท่ากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิพิทยาคม
7276 1071020471 สพม. 8 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี อุดมสิทธิศึกษา
7277 1071020477 สพม. 8 สมเด็จเจริญ. หนองปรือ กาญจนบุรี ประชามงคล
7278 1071020479 สพม. 8 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ห้วยกระเจาพิทยาคม
7279 1070480361 สพม. 8 อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
7280 1070480377 สพม. 8 เตาปูน โพธาราม ราชบุรี ช่องพรานวิทยา
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7281 1070480378 สพม. 8 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี ท่ามะขาม
7282 1070480362 สพม. 8 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
7283 1070480365 สพม. 8 ท่านัด ด้าเนินสะดวก ราชบุรี สายธรรมจันทร์
7284 1070480373 สพม. 8 บางแพ บางแพ ราชบุรี บางแพปฐมพิทยา
7285 1070480371 สพม. 8 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี กรับใหญ่ว่องกุศลกิจ
7286 1070480369 สพม. 8 บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี รัตนราษฎร์บ้ารุง
7287 1070480383 สพม. 8 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี บ้านคาวิทยา
7288 1070480380 สพม. 8 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี วัดสันติการามวิทยา
7289 1070480382 สพม. 8 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี โสภณศิริราษฎร์
7290 1070480364 สพม. 8 สวนผึ ง สวนผึ ง ราชบุรี สวนผึ งวิทยา
7291 1073180263 สพม. 9 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
7292 1073180267 สพม. 9 กระตีบ ก้าแพงแสน นครปฐม มัธยมฐานบินก้าแพงแสน
7293 1073180276 สพม. 9 สามง่าม ดอนตูม นครปฐม คงทองวิทยา
7294 1073180270 สพม. 9 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม ภัทรญาณวิทยา
7295 1073180278 สพม. 9 บางเลน บางเลน นครปฐม บางเลนวิทยา
7296 1073180286 สพม. 9 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
7297 1073180284 สพม. 9 สามพราน สามพราน นครปฐม วัดไร่ขิง
7298 1072630451 สพม. 9 ไผ่ขวาง เมือง สพรรณบุรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
7299 1072630453 สพม. 9 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ธรรมโชติศึกษาลัย
7300 1072630448 สพม. 9 ท่าพ่ีเลี ยง เมือง สุพรรณบุรี สงวนหญิง
7301 1072630447 สพม. 9 รั วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี กรรณสูตศึกษาลัย
7302 1072630465 สพม. 9 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
7303 1072630457 สพม. 9 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
7304 1072630459 สพม. 9 โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
7305 1072630463 สพม. 9 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สรวงสุทธาวิทยา
7306 1072630462 สพม. 9 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
7307 1072630468 สพม. 9 สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี บางล่ี
7308 1072630474 สพม. 9 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
7309 1072630479 สพม. 9 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซวิทยา
7310 1072630475 สพม. 9 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี อู่ทอง
7311 1076370254 สพม. 10 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี โยธินบูรณะ เพชรบุรี
7312 1076370252 สพม. 10 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ดอนยางวิทยา
7313 1076370249 สพม. 10 บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี บางจานวิทยา
7314 1076370270 สพม. 10 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี ป่าเด็งวิทยา
7315 1076370257 สพม. 10 บางเก่า ชะอ้า เพชรบุรี โตนดหลวงวิทยา
7316 1076370258 สพม. 10 ห้วยทรายเหนือ ชะอ้า เพชรบุรี ห้วยทรายประชาสรรค์
7317 1076370264 สพม. 10 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี หนองชุมแสงวิทยา
7318 1076370263 สพม. 10 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี หนองจอกวิทยา
7319 1076370267 สพม. 10 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี วชิรธรรมโศภิต
7320 1076370268 สพม. 10 บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี บางตะบูนวิทยา
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7321 1077280241 สพม. 10 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ หว้ากอวิทยาลัย
7322 1077280240 สพม. 10 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อยวิทยานิคม
7323 1077280243 สพม. 10 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ยางชุมวิทยา
7324 1077280245 สพม. 10 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ห้วยยางวิทยา
7325 1077280248 สพม. 10 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ชัยเกษมวิทยา
7326 1077280247 สพม. 10 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ธงชัยวิทยา
7327 1077280252 สพม. 10 ปากน ้าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปากน ้าปราณวิทยา
7328 1077280257 สพม. 10 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ หนองพลับวิทยา
7329 1077280256 สพม. 10 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ หัวหินวิทยาคม
7330 1075580098 สพม. 10 ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ท้ายหาด
7331 1075580099 สพม. 10 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม สกลวิสุทธิ
7332 1075580100 สพม. 10 บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
7333 1075580103 สพม. 10 ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม เทพสุวรรณชาญวิทยา
7334 1075580102 สพม. 10 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม วัดบางกะพ้อม (คงลาภย่ิงประชานุสรณ์)
7335 1074590114 สพม. 10 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์วิทยา
7336 1074590117 สพม. 10 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร กุศลวิทยา
7337 1074590121 สพม. 10 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วัดหลักส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
7338 1074590120 สพม. 10 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หลักสองส่งเสริมวิทยา
7339 1074590119 สพม. 10 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วัดธรรมจริยาภิรมย์
7340 1077280253 สพม. 10 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
7341 1075580104 สพม. 10 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม วัดแก้วเจริญอ้านวยวิทย์
7342 1086110287 สพม. 11 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร ทุ่งคาพิทยาคาร
7343 1086110288 สพม. 11 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร ศรียาภัย๒
7344 1086110286 สพม. 11 หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร ปากน ้าชุมพรวิทยา
7345 1086110290 สพม. 11 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ท่าข้ามวิทยา
7346 1086110291 สพม. 11 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร หงษ์เจริญวิทยาคม
7347 1086110308 สพม. 11 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ทุ่งตะโกวิทยา
7348 1086110294 สพม. 11 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร มาบอ้ามฤตวิทยา
7349 1086110293 สพม. 11 บางสน ปะทิว ชุมพร ปะทิววิทยา
7350 1086110302 สพม. 11 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร พะโต๊ะวิทยา
7351 1086110301 สพม. 11 ละแม ละแม ชุมพร ละแมวิทยา
7352 1086110306 สพม. 11 เขาทะลุ สวี ชุมพร เขาทะลุพิทยาคม
7353 1086110307 สพม. 11 ครน สวี ชุมพร ครนพิทยาคม
7354 1086110298 สพม. 11 หลังสวน หลังสวน ชุมพร ปากน ้าหลังสวนวิทยา
7355 1084640554 สพม. 11 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี เกาะพะงันศึกษา
7356 1084640552 สพม. 11 ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
7357 1084640574 สพม. 11 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี บ้านเสด็จพิทยาคม
7358 1084640573 สพม. 11 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี พ่วงพรมครวิทยา
7359 1084640541 สพม. 11 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์พิทยา 2
7360 1084640575 สพม. 11 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี เวียงสระ
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7361 1084640576 สพม. 11 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี คลองฉนวนวิทยา
7362 1084640555 สพม. 11 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี ไชยาวิทยา
7363 1084640556 สพม. 11 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี เขาพนมแบกศึกษา
7364 1084640549 สพม. 11 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ท่าเฟืองวิทยา
7365 1084640546 สพม. 11 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
7366 1084640547 สพม. 11 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
7367 1084640548 สพม. 11 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ท่าอุแทพิทยา
7368 1084640561 สพม. 11 บ้านท้าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี มัธยมบ้านท้าเนียบ
7369 1084640560 สพม. 11 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐวิทยาคม
7370 1084640583 สพม. 11 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี ชัยบุรีพิทยา
7371 1084640551 สพม. 11 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ปากแพรกวิทยาคม
7372 1084640565 สพม. 11 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ท่าฉางวิทยาคาร
7373 1084640558 สพม. 11 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ
7374 1084640563 สพม. 11 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี รัชชประภาวิทยาคม
7375 1084640562 สพม. 11 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุนวิทยา
7376 1084640571 สพม. 11 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี บ้านนาวิทยาคม
7377 1084640569 สพม. 11 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ควนสุบรรณวิทยา
7378 1084640567 สพม. 11 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร
7379 1084640570 สพม. 11 น ้าพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ท่าชีวิทยาคม
7380 1084640568 สพม. 11 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี พรุพีพิทยาคม
7381 1084640564 สพม. 11 พนม พนม สุราษฎร์ธานี พนมศึกษา
7382 1084640578 สพม. 11 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี บางสวรรค์วิทยาคม
7383 1084640577 สพม. 11 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี พระแสงวิทยา
7384 1084640581 สพม. 11 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี ท่าสะท้อนวิทยา
7385 1084640584 สพม. 11 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี ตะกุกใต้ศึกษา
7386 1080210849 สพม. 12 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

7387 1080210792 สพม. 12 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่
7388 1080210780 สพม. 12 ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
7389 1080210776 สพม. 12 ปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช ปากพูน
7390 1080210831 สพม. 12 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช ขนอมพิทยา
7391 1080210841 สพม. 12 นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
7392 1080210786 สพม. 12 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช ฉวางรัชดาภิเษก
7393 1080210796 สพม. 12 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ชะอวด
7394 1080210797 สพม. 12 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ชะอวดวิทยาคาร
7395 1080210847 สพม. 12 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ช้างกลางประชานุกูล
7396 1080210840 สพม. 12 คลองเส ถ ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช ประสาธน์ราษฎร์บ้ารุง
7397 1080210801 สพม. 12 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา
7398 1080210803 สพม. 12 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สระแก้วรัตนวิทย์
7399 1080210813 สพม. 12 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่วิทยาคม
7400 1080210808 สพม. 12 ท่ีวัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ก้างปลาวิทยาคม
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7401 1080210846 สพม. 12 นบพิต้า นบพิต้า นครศรีธรรมราช นบพิต้าวิทยา
7402 1080210812 สพม. 12 แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช นาบอน
7403 1080210838 สพม. 12 บ้านล้านาว บางขัน นครศรีธรรมราช บางขันวิทยา
7404 1080210818 สพม. 12 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช ปากพนัง
7405 1080210819 สพม. 12 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช สตรีปากพนัง
7406 1080210783 สพม. 12 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช บ้านเกาะวิทยา
7407 1080210844 สพม. 12 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช พระพรหมพิทยานุสรณ์
7408 1080210790 สพม. 12 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
7409 1080210825 สพม. 12 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช เสาธงวิทยา
7410 1080210822 สพม. 12 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนรทราภิวัฒน์
7411 1080210784 สพม. 12 ก้าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช สวนกุหลาบวิทยาลัย
7412 1080210828 สพม. 12 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
7413 1080210829 สพม. 12 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สิชลประชาสรรค์
7414 1080210827 สพม. 12 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช สิชลคุณาธารวิทยา
7415 1080210833 สพม. 12 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช หัวไทรบ้ารุงราษฎร์
7416 1093340269 สพม. 12 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง เขาชัยสน
7417 1093340270 สพม. 12 หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง หานโพธ์ิพิทยาคม
7418 1093340262 สพม. 12 ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง พัทลุงพิทยาคม
7419 1093340263 สพม. 12 ชัยบุรี เมือง พัทลุง พรหมพินิตชัยบุรี
7420 1093340265 สพม. 12 ต้านาน เมือง พัทลุง วชิรธรรมสถิต
7421 1093340264 สพม. 12 นาท่อม เมือง พัทลุง ประภัสสรรังสิต
7422 1093340267 สพม. 12 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง กงหราพิชากร
7423 1093340273 สพม. 12 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง ควนขนุน
7424 1093340271 สพม. 12 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง ตะโหมด
7425 1093340286 สพม. 12 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง บางแก้วพิทยาคม
7426 1093340280 สพม. 12 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง ปากพะยูนพิทยาคาร
7427 1093340279 สพม. 12 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง หารเทารังสีประชาสรรค์
7428 1093340285 สพม. 12 วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง ป่าบอนพิทยาคม
7429 1093340287 สพม. 12 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง ป่าพะยอมพิทยาคม
7430 1093340283 สพม. 12 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง ศรีบรรพตพิทยาคม
7431 1081010241 สพม. 13 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบ่ี ลันตาราชประชาอุทิศ
7432 1081010242 สพม. 13 คลองยาง เกาะลันตา กระบ่ี คลองยางประชานุสรณ์
7433 1081010239 สพม. 13 เขาดิน เขาพนม กระบ่ี เขาดินประชานุกูล
7434 1081010238 สพม. 13 สินปุน เขาพนม กระบ่ี สินปุนคุณวิชญ์
7435 1081010236 สพม. 13 หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี หนองทะเลวิทยา
7436 1081010250 สพม. 13 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี เหนือคลองประชาบ้ารุง
7437 1081010244 สพม. 13 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี คลองพนสฤษด์ิพิทยา
7438 1081010248 สพม. 13 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี ปลายพระยาวิทยาคม
7439 1081010249 สพม. 13 ล้าทับ ล้าทับ กระบ่ี ล้าทับประชานุเคราะห์
7440 1081010247 สพม. 13 คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี คลองหินพิทยาคม
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7441 1092140335 สพม. 13 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง วิเชียรมาตุ 3
7442 1092140332 สพม. 13 น ้าผุด เมืองตรัง ตรัง น ้าผุด
7443 1092140336 สพม. 13 กันตัง กันตัง ตรัง กันตังพิทยากร
7444 1092140337 สพม. 13 บ่อน ้าร้อน กันตัง ตรัง กันตังรัษฎาศึกษา
7445 1092140354 สพม. 13 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง สวัสด์ิรัตนาภิมุข
7446 1092140344 สพม. 13 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง ทุ่งยาวผดุงศิษย์
7447 1092140342 สพม. 13 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง ปะเหลียนผดุงศิษย์
7448 1092140340 สพม. 13 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง วิเชียรมาตุ 2
7449 1092140338 สพม. 13 ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
7450 1092140356 สพม. 13 คลองปาง รัษฎา ตรัง รัษฎา
7451 1092140352 สพม. 13 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง วังวิเศษ
7452 1092140353 สพม. 13 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
7453 1092140345 สพม. 13 บ่อหิน สิเกา ตรัง สิเกาประชาผดุงวิทย์
7454 1092140351 สพม. 13 บางดี ห้วยยอด ตรัง บางดีวิทยาคม
7455 1092140348 สพม. 13 ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง ห้วยนางราษฎร์บ้ารุง
7456 1092140357 สพม. 13 หาดส้าราญ หาดส้าราญ ตรัง หาดส้าราญวิทยาคม
7457 1082330176 สพม. 14 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา เกาะยาววิทยา
7458 1082330175 สพม. 14 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา สตรีพังงา
7459 1082330177 สพม. 14 เหมาะ กะปง พังงา กะปงพิทยาคม
7460 1082330183 สพม. 14 คุระ คุระบุรี พังงา คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
7461 1082330178 สพม. 14 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา ทุ่งโพธ์ิวิทยา
7462 1082330181 สพม. 14 บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา ตะก่ัวป่า "เสนานุกูล"
7463 1082330184 สพม. 14 บ่อแสน ทับปุด พังงา ทับปุดวิทยา
7464 1082330185 สพม. 14 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา ท้ายเหมืองวิทยา
7465 1083400061 สพม. 14 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต กะทู้วิทยา
7466 1083400062 สพม. 14 เทพกษัตรี ถลาง ภูเก็ต เมืองถลาง
7467 1085460094 สพม. 14 เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง สตรีระนอง
7468 1085460098 สพม. 14 น ้าจืด กระบุรี ระนอง กระบุรีวิทยา
7469 1085460097 สพม. 14 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง กะเปอร์วิทยา
7470 1085460096 สพม. 14 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง ละอุ่นวิทยาคาร
7471 1085460100 สพม. 14 ก้าพวน สุขส้าราญ ระนอง สุขส้าราญราษฎร์รังสรรค์
7472 1096240366 สพม. 15 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส บูกิตประชาอุปถัมภ์
7473 1096240350 สพม. 15 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์

7474 1096240359 สพม. 15 แว้ง แว้ง นราธิวาส เวียงสุวรรณวิทยาคม
7475 1096240365 สพม. 15 ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส สวนพระยาวิทยา
7476 1096240352 สพม. 15 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส ตากใบ
7477 1096240353 สพม. 15 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส บาเจาะ
7478 1096240354 สพม. 15 ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส ร่มเกล้า
7479 1096240355 สพม. 15 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส ตันหยงมัส
7480 1096240356 สพม. 15 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส รือเสาะชนูปถัมภ์
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7481 1096240358 สพม. 15 ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส ศรีวารินทร์
7482 1096240362 สพม. 15 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส สุไหงโกลก
7483 1096240364 สพม. 15 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส ธัญธารวิทยา
7484 1096240361 สพม. 15 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส สุคิรินวิทยา
7485 1094300330 สพม. 15 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี เดชะปัตตนยานุกูล
7486 1094300345 สพม. 15 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี แม่ลานวิทยา
7487 1094300331 สพม. 15 โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี โพธ์ิคีรีราชศึกษา
7488 1094300340 สพม. 15 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี ไม้แก่นกิตติวิทย์
7489 1094300344 สพม. 15 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี วังกะพ้อพิทยาคม
7490 1094300338 สพม. 15 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี ทุ่งยางแดงพิทยาคม
7491 1094300336 สพม. 15 ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี ท่าข้ามวิทยาคาร
7492 1094300337 สพม. 15 ถนน มายอ ปัตตานี ศิริราษฏร์สามัคคี
7493 1094300342 สพม. 15 ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี ประตูโพธ์ิวิทยา
7494 1094300341 สพม. 15 ยามู ยะหร่ิง ปัตตานี สุวรรณไพบูลย์
7495 1094300339 สพม. 15 ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี สายบุรี "แจ้งประชาคาร"
7496 1094300333 สพม. 15 ตุยง หนองจิก ปัตตานี ปทุมคงคาอนุสรณ์
7497 1095440219 สพม. 15 เบตง เบตง ยะลา เบตง(วีระราษฎร์ประสาน)
7498 1095440217 สพม. 15 ยุโป เมืองยะลา ยะลา คณะราษฎรบ้ารุง 2
7499 1095440226 สพม. 15 กาบัง กาบัง ยะลา กาบังพิทยาคม
7500 1095440223 สพม. 15 ธารโต ธารโต ยะลา ธารโตวัฑฒนวิทย์
7501 1095440221 สพม. 15 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา บันนังสตาวิทยา
7502 1095440224 สพม. 15 ยะหา ยะหา ยะลา ยะหาศิรยานุกูล
7503 1095440225 สพม. 15 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา รามันห์ศิริวิทย์
7504 1090550493 สพม. 16 คู จะนะ ลงขลา จะนะชนูปถัมภ์
7505 1090550498 สพม. 16 เทพา เทพา สงขลา เทพา
7506 1090550488 สพม. 16 พะวง เมืองสงขลา สงขลา นวมินทราชูทิศ  ทักษิณ
7507 1090550507 สพม. 16 เชิงแส กระแสสินธ์ุ สงขลา กระแสสินธ์ุวิทยา
7508 1090550528 สพม. 16 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา รัตนพลวิทยา
7509 1090550523 สพม. 16 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา ควนเนียงวิทยา
7510 1090550496 สพม. 16 คลองทราย นาทวี สงขลา นาทวีวิทยาคม
7511 1090550522 สพม. 16 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา ธรรมโฆสิต
7512 1090550525 สพม. 16 บางกล้่า บางกล้่า สงขลา บางกล้่าวิทยา  รัชมังคลาภิเษก
7513 1090550502 สพม. 16 ระโนด ระโนด สงขลา ระโนดวิทยา
7514 1090550509 สพม. 16 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
7515 1090550490 สพม. 16 จะทิ งพระ สทิงพระ สงขลา สทิงพระวิทยา
7516 1090550511 สพม. 16 พังลา สะเดา สงขลา กอบกุลวิทยาคม
7517 1090550500 สพม. 16 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา สะบ้าย้อยวิทยา
7518 1090550526 สพม. 16 ชิงโค สิงหนคร สงขลา สงขลาวิทยาคม
7519 1090550516 สพม. 16 พะตง หาดใหญ่ สงขลา พะตงประธานคีรีวัฒน์
7520 1091560167 สพม. 16 คลองขุด เมืองสตูล สตูล สตูลวิทยา
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7521 1091560170 สพม. 16 ควนโดน ควนโดน สตูล ควนโดนวิทยา
7522 1091560171 สพม. 16 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
7523 1091560172 สพม. 16 แป-ระ ท่าแพ สตูล ท่าแพผดุงวิทย์
7524 1091560176 สพม. 16 ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล ทุ่งหว้าวรวิทย์
7525 1091560178 สพม. 16 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล ปาล์มพัฒนวิทย์
7526 1091560174 สพม. 16 ก้าแพง ละงู สตูล ก้าแพงวิทยา
7527 1022060252 สพม. 17 คลองพูล เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี คลองพูลวิทยา
7528 1022060251 สพม. 17 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี คิชฌกูฏวิทยา
7529 1022060232 สพม. 17 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี เบญจมานุสรณ์
7530 1022060248 สพม. 17 แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี แก่งหางแมวพิทยาคาร
7531 1022060245 สพม. 17 พลิ ว แหลมสิงห์ จันทบุรี แหลมสิงห์วิทยาคม“อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์”

7532 1022060242 สพม. 17 โป่งน ้าร้อน โป่งน ้าร้อน จันทบุรี เครือหวายวิทยาคม
7533 1022060240 สพม. 17 ทับไทร โป่งน ้าร้อน จันทบุรี โป่งน ้าร้อนวิทยาคม
7534 1022060241 สพม. 17 หนองตาคง โป่งน ้าร้อน จันทบุรี หนองตาคงพิทยาคาร
7535 1022060235 สพม. 17 ตกพรม ขลุง จันทบุรี ตกพรมวิทยาคาร
7536 1022060233 สพม. 17 วันยาว ขลุง จันทบุรี ขลุงรัชดาภิเษก
7537 1022060236 สพม. 17 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี ท่าใหม่ “พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล”
7538 1022060249 สพม. 17 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี นายายอามพิทยาคม
7539 1022060250 สพม. 17 สนามไชย นายายอาม จันทบุรี มัธยมท่าแคลง
7540 1022060243 สพม. 17 มะขาม มะขาม จันทบุรี มะขามสรรเสริญ
7541 1022060246 สพม. 17 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สอยดาววิทยา
7542 1022060247 สพม. 17 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี ทุ่งขนานวิทยา
7543 1023150137 สพม. 17 เกาะกูด เกาะกูด ตราด เกาะกูดวิทยาคม
7544 1023150119 สพม. 17 เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด เกาะช้างวิทยาคม
7545 1023150130 สพม. 17 เขาสมิง เขาสมิง ตราด เขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิวงศ์อุปถัมภ์”
7546 1023150132 สพม. 17 ประณีต เขาสมิง ตราด ประณีตวิทยาคม
7547 1023150131 สพม. 17 สะตอ เขาสมิง ตราด สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
7548 1023150126 สพม. 17 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด เขาน้อยวิทยาคม
7549 1023150136 สพม. 17 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด แหลมงอบวิทยาคม
7550 1023150129 สพม. 17 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด คลองใหญ่วิทยาคม
7551 1023150133 สพม. 17 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด บ่อไร่วิทยาคม
7552 1023150134 สพม. 17 หนองบอน บ่อไร่ ตราด หนองบอนวิทยาคม
7553 1020080340 สพม. 18 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี เกาะจันทร์พิทยาคาร
7554 1020080339 สพม. 18 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี เกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา
7555 1020080334 สพม. 18 ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี เกาะสีชัง
7556 1020080311 สพม. 18 แสนสุข เมือง ชลบุรี แสนสุข
7557 1020080312 สพม. 18 บ้านสวน เมือง ชลบุรี บ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์)
7558 1020080314 สพม. 18 หนองรี เมือง ชลบุรี หนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ
7559 1020080313 สพม. 18 อ่างศิลา เมือง ชลบุรี อ่างศิลาพิทยาคม
7560 1020080338 สพม. 18 วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี บ่อทองวงษ์จันทร์
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7561 1020080323 สพม. 18 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี ผินแจ่มวิชาสอน
7562 1021470227 สพม. 18 บ้านฉาง บ้านฉาง ชลบุรี บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
7563 1020080318 สพม. 18 คลองก่ิว บ้านบึง ชลบุรี คลองก่ิวย่ิงวิทยา
7564 1020080316 สพม. 18 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
7565 1020080317 สพม. 18 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี บ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
7566 1020080327 สพม. 18 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี ทุ่งเหียงพิทยาคม
7567 1020080324 สพม. 18 พานทอง พานทอง ชลบุรี พานทองสภาชนูปถัมภ์
7568 1020080325 สพม. 18 หนองต้าลึง พานทอง ชลบุรี พานทอง
7569 1020080332 สพม. 18 บึง ศรีราชา ชลบุรี บึงศรีราชาพิทยาคม
7570 1020080330 สพม. 18 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี ศรีราชา
7571 1020080333 สพม. 18 สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี สุรศักด์ิวิทยาคม
7572 1020080335 สพม. 18 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี สัตหีบวิทยาคม
7573 1020080320 สพม. 18 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
7574 1021470236 สพม. 18 ช้าฆ้อ เขาชะเมา ระยอง ช้าฆ้อพิทยาคม
7575 1021470237 สพม. 18 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง เขาชะเมาวิทยา
7576 1021470220 สพม. 18 เพ เมือง ระยอง เพรักษมาตาวิทยา
7577 1021470224 สพม. 18 ปากน ้า เมือง ระยอง ระยองวิทยาคมปากน ้า
7578 1021470223 สพม. 18 ห้วยโป่ง เมือง ระยอง ระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม
7579 1021470230 สพม. 18 กร้่า แกลง ระยอง สุนทรภู่พิทยา
7580 1021470231 สพม. 18 ห้วยยาง แกลง ระยอง ห้วยยางศึกษา
7581 1021470238 สพม. 18 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง นิคมวิทยา
7582 1021470234 สพม. 18 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง บ้านค่าย
7583 1021470235 สพม. 18 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ปลวกแดงพิทยาคม
7584 1021470233 สพม. 18 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง วังจันทร์วิทยา
7585 1042520461 สพม. 19 เชียงคาน เชียงคาน เลย เชียงคาน
7586 1042520460 สพม. 19 นาด้วง เมือง เลย นาด้วงวิทยาคม
7587 1042520457 สพม. 19 นาอาน เมือง เลย เลยอนกูลวิทยา
7588 1042520486 สพม. 19 เอราวัณ เอราวัณ เลย เอราวัณวิทยาคม
7589 1042520469 สพม. 19 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ศรีสองรักษ์วิทยา
7590 1042520474 สพม. 19 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ท่าล่ีวิทยา
7591 1042520472 สพม. 19 นาแห้ว นาแห้ว เลย นาแห้ววิทยา
7592 1042520467 สพม. 19 เชียงกลม ปากชม เลย เชียงกลมวิทยา
7593 1042520485 สพม. 19 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย สันติวิทยาสรรพ์
7594 1042520473 สพม. 19 หนองบัว ภูเรือ เลย ภูเรือวิทยา
7595 1042520483 สพม. 19 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย ภูกระดึงวิทยาคม
7596 1042520484 สพม. 19 ภูหอ ภูหลวง เลย ภูหลวงวิทยา
7597 1042520481 สพม. 19 โคกขมิ น วังสะพุง เลย เลยสว่างวิทยาคม
7598 1042520489 สพม. 19 หนองหิน หนองหิน เลย หนองหินวิทยาคม
7599 1039760328 สพม. 19 บ้านขาม เมือง หนองบัวล้าภู บ้านขามพิทยาคม
7600 1039760334 สพม. 19 โนนสัง โนนสัง หนองบัวล้าภู โนนสังวิทยาคาร
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7601 1039760333 สพม. 19 ฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล้าภู ฝ่ังแดงวิทยาสรรค์
7602 1039760346 สพม. 19 นาเหล่า นาวัง หนองบัวล้าภู นาวังศึกษาวิช
7603 1039760338 สพม. 19 เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
7604 1039760343 สพม. 19 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
7605 1041680881 สพม. 20 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี เพ็ญพิทยาคม
7606 1041680883 สพม. 20 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี จอมศรีพิทยาคาร
7607 1041680827 สพม. 20 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี โนนสูงพิทยาคาร
7608 1041680826 สพม. 20 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อุดรธรรมานุสรณ์
7609 1041680853 สพม. 20 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี โนนสะอาดพิทยาสรรค์
7610 1041680860 สพม. 20 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี ไชยวานวิทยา
7611 1041680839 สพม. 20 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี กุดจับประชาสรรค์
7612 1041680845 สพม. 20 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี กุมภวาปี
7613 1041680847 สพม. 20 ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี สีออศิลปศาสตร์
7614 1041680891 สพม. 20 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี กู่แก้ววิทยา
7615 1041680859 สพม. 20 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
7616 1041680858 สพม. 20 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี ทุ่งฝนวิทยาคาร
7617 1041680888 สพม. 20 นายูง นายูง อุดรธานี ยูงทองพิทยาคม
7618 1041680878 สพม. 20 นางัว น ้าโสม อุดรธานี น ้าโสมพิทยาคม
7619 1041680880 สพม. 20 สามัคคี น ้าโสม อุดรธานี สามัคคีพิทยาคาร
7620 1041680869 สพม. 20 ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี ดงเย็นพิทยาคาร
7621 1041680871 สพม. 20 บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี โนนสะอาดชุมแสงวิทยา
7622 1041680868 สพม. 20 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี บ้านดุงวิทยา
7623 1041680875 สพม. 20 จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี จ้าปาโมงวิทยาคาร
7624 1041680874 สพม. 20 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
7625 1041680876 สพม. 20 หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
7626 1041680892 สพม. 20 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม
7627 1041680889 สพม. 20 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี พิบูลย์รักษ์พิทยา
7628 1041680867 สพม. 20 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี ค้ายางพิทยา
7629 1041680865 สพม. 20 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี วังสามหมอวิทยาคาร
7630 1041680863 สพม. 20 ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี ตาดทองพิทยาคม
7631 1041680862 สพม. 20 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี ศรีธาตุพิทยาคม
7632 1041680885 สพม. 20 สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี สร้างคอมวิทยา
7633 1041680887 สพม. 20 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี หนองแสงวิทยศึกษา
7634 1041680842 สพม. 20 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี หนองวัวซอพิทยาคม
7635 1041680856 สพม. 20 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี บ้านเชียงวิทยา
7636 1041680855 สพม. 20 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี หนองหานวิทยา
7637 1038660535 สพม. 21 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ เจ็ดสีวิทยาคาร
7638 1038660530 สพม. 21 เซกา เซกา บึงกาฬ เซกา
7639 1038660521 สพม. 21 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ โซ่พิสัยพิทยาคม
7640 1038660508 สพม. 21 นาสวรรค์ บึงกาฬ บึงกาฬ นาสวรรค์พิทยาคม
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7641 1038660539 สพม. 21 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ บึงโขงหลงวิทยาคม
7642 1038660543 สพม. 21 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ บุ่งคล้านคร
7643 1038660536 สพม. 21 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ ปากคาดพิทยาคม
7644 1038660511 สพม. 21 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ พรเจริญวิทยา
7645 1038660524 สพม. 21 หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ โพนทองประชาสรรค์
7646 1038660522 สพม. 21 ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ ศรีชมภูวิทยา
7647 1038660541 สพม. 21 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ ศรีวิไลวิทยา
7648 1043660519 สพม. 21 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย กุดบงพิทยาคาร
7649 1043660502 สพม. 21 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย โคกคอนวิทยาคม
7650 1043660514 สพม. 21 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย ชุมพลโพนพิสัย
7651 1043660506 สพม. 21 บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย เด่ือวิทยาคาร
7652 1043660503 สพม. 21 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย ถ่อนวิทยา
7653 1043660501 สพม. 21 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย ท่าบ่อ
7654 1043660544 สพม. 21 สระใคร สระใคร หนองคาย น ้าสวยวิทยา
7655 1043660548 สพม. 21 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย ประชาบดีพิทยาคม
7656 1043660516 สพม. 21 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย ปากสวยพิทยาคม
7657 1043660545 สพม. 21 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย ฝางพิทยาคม
7658 1043660499 สพม. 21 พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย พระธาตุบังพวนวิทยา
7659 1043660526 สพม. 21 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย พระพุทธบาทวิทยาคม
7660 1043660525 สพม. 21 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย พานพร้าว
7661 1043660550 สพม. 21 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย โพธ์ิตากพิทยาคม
7662 1043660546 สพม. 21 วัดหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย วังหลวงพิทยาสรรพ์
7663 1043660528 สพม. 21 แก้งไก่ สังคม หนองคาย สังคมวิทยา
7664 1043660498 สพม. 21 หนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย หนองคายวิทยาคาร
7665 1048190458 สพม. 22 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม นครพนมวิทยาคม
7666 1048190483 สพม. 22 เรณูนคร เรณูนคร นครพนม เรณูนครวิทยานุกูล
7667 1048190500 สพม. 22 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
7668 1048190469 สพม. 22 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม อุเทนพัฒนา
7669 1048190478 สพม. 22 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ธาตุพนม
7670 1048190486 สพม. 22 นาแก นาแก นครพนม นาแกสามัคคีวิทยา
7671 1048190502 สพม. 22 นาทม นาทม นครพนม นาทมวิทยา
7672 1048190496 สพม. 22 นาหว้า นาหว้า นครพนม นาหว้าพิทยาคม ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์

7673 1048190475 สพม. 22 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม บ้านแพงพิทยาคม
7674 1048190463 สพม. 22 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม ปลาปากวิทยา
7675 1048190504 สพม. 22 วังยาง วังยาง นครพนม วังยางวิทยาคม
7676 1048190490 สพม. 22 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม สหราษฎร์รังสฤษด์ิ
7677 1049730269 สพม. 22 น ้าเท่ียง ค้าชะอี มุกดาหาร ค้าชะอีวิทยาคาร
7678 1049730267 สพม. 22 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร ดงหลวงวิทยา
7679 1049730264 สพม. 22 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร ดอนตาลวิทยา
7680 1049730259 สพม. 22 นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร ค้าสร้อยพิทยาสรรค์
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7681 1049730257 สพม. 22 ค้าอาฮวน มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกวิทยาคม
7682 1049730249 สพม. 22 ผ่ึงแดด มุกดาหาร มุกดาหาร ผ่ึงแดดวิทยาคาร
7683 1049730275 สพม. 22 หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร หนองสูงสามัคคีวิทยา
7684 1049730274 สพม. 22 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร หว้านใหญ่วิทยา
7685 1047540674 สพม. 23 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร เจริญศิลป์ศึกษา “โพธ์ิค้าอนุสรณ์”
7686 1047540671 สพม. 23 เต่างอย เต่างอย สกลนคร เต่างอยพัฒนศึกษา
7687 1047540628 สพม. 23 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร สกลนครพัฒนศึกษา
7688 1047540672 สพม. 23 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ร่มเกล้า
7689 1047540675 สพม. 23 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร โพนพิทยาคม
7690 1047540635 สพม. 23 กุดบาก กุดบาก สกลนคร กุดบากพัฒนาศึกษา
7691 1047540633 สพม. 23 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร กุสุมาลย์วิทยาคม
7692 1047540656 สพม. 23 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร ค้าตากล้าราชประชาสงเคราะห์
7693 1047540649 สพม. 23 นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร นิคมน ้าอูนเจริญวิทยา
7694 1047540658 สพม. 23 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร บ้านม่วงพิทยาคม
7695 1047540637 สพม. 23 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร พรรณาวุฒาจารย์
7696 1047540644 สพม. 23 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร พังโคนวิทยาคม
7697 1047540676 สพม. 23 โคกภู ภูพาน สกลนคร ค้าเพ่ิมพิทยา
7698 1047540650 สพม. 23 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร มัธยมวานรนิวาส
7699 1047540646 สพม. 23 ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร มัธยมวาริชภูมิ
7700 1047540669 สพม. 23 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สว่างแดนดิน
7701 1047540670 สพม. 23 ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร ส่องดาววิทยาคม
7702 1047540661 สพม. 23 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร อากาศอ้านวยศึกษา
7703 1046030605 สพม. 24 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธ์ุ พุทโธภาวนาประชาสรรค์
7704 1046030593 สพม. 24 โพนงาน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ดอนไทรงามพิทยาคม
7705 1046030600 สพม. 24 สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ สามขาสว่างวิทย์
7706 1046030648 สพม. 24 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ ไตรรัตนวิทยาคม
7707 1046030646 สพม. 24 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัยวิทยาคม
7708 1046030644 สพม. 24 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธ์ุ ดอนจานวิทยาคม
7709 1046030645 สพม. 24 นาจ้าปา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ จ้าปาหลวง
7710 1046030626 สพม. 24 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ ดงกลางพัฒนศึกษา
7711 1046030643 สพม. 24 บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธ์ุ บอ่แก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
7712 1046030590 สพม. 24 สงเปลือย นามน กาฬสินธ์ุ มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
7713 1046030610 สพม. 24 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ เขาพระนอนวิทยาคม
7714 1046030608 สพม. 24 โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธ์ุ โนนสูงพิทยาคม
7715 1046030634 สพม. 24 หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธ์ุ แก้วเสด็จพิทยาคม
7716 1046030622 สพม. 24 โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ โนนศิลาพิทยาคม
7717 1046030621 สพม. 24 นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ นามะเขือพัฒนศึกษา
7718 1046030630 สพม. 24 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
7719 1046030617 สพม. 24 หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ หัวหินวัฒนาลัย
7720 1046030640 สพม. 24 นิคมห้วยผึ ง ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
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7721 1040051180 สพม. 25 ค้าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น เขาสวนกวางวิทยานุกูล
7722 1040051151 สพม. 25 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น เปือยน้อยศึกษา
7723 1040051152 สพม. 25 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น กู่ทองพิทยาลัย
7724 1040051098 สพม. 25 บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยาลัย
7725 1040051101 สพม. 25 พระลับ เมือง ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
7726 1040051169 สพม. 25 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น เวียงวงกตวิทยาคม
7727 1040051158 สพม. 25 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น แวงใหญ่วิทยาคม
7728 1040051159 สพม. 25 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น โนนสะอาดวิทยาคาร
7729 1040051160 สพม. 25 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น แวงน้อยศึกษา
7730 1040051162 สพม. 25 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น ก้านเหลืองวิทยาคม
7731 1040051186 สพม. 25 บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น โคกโพธ์ิไขยศึกษา
7732 1040051191 สพม. 25 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น โนนศิลาวิทยาคม
7733 1040051145 สพม. 25 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
7734 1040051142 สพม. 25 หนองโก กระนวน ขอนแก่น ศรีกระนวนวิทยาคม
7735 1040051177 สพม. 25 ชนบท ชนบท ขอนแก่น ชนบทศึกษา
7736 1040051120 สพม. 25 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น ชุมแพพิทยาคม
7737 1040051121 สพม. 25 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น หนองเสาเล้าวิทยาคาร
7738 1040051130 สพม. 25 บัวใหญ่ น ้าพอง ขอนแก่น บัวใหญ่พิทยาคม
7739 1040051189 สพม. 25 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น บ้านแฮดศึกษา
7740 1040051149 สพม. 25 หนองน ้าใส บ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านไผ่พิทยาคม
7741 1040051147 สพม. 25 หินตั ง บ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านลานวิทยาคม
7742 1040051107 สพม. 25 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น ฝางวิทยายน
7743 1040051110 สพม. 25 บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น ประชารัฐวิทยาเสริม
7744 1040051153 สพม. 25 ลอมคอม พล ขอนแก่น พล
7745 1040051167 สพม. 25 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น ภูเวียงวิทยาคม
7746 1040051183 สพม. 25 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น ภูผาม่าน
7747 1040051171 สพม. 25 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น มัญจาศึกษา
7748 1040051175 สพม. 25 นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
7749 1040051173 สพม. 25 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น โคกนางามพิทยาสรรพ์
7750 1040051126 สพม. 25 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น หนองตาไก้ศึกษา
7751 1040051112 สพม. 25 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น หนองเรือวิทยา
7752 1040051188 สพม. 25 บ้านโคก หนองนาค้า ขอนแก่น หนองนาค้าวิทยาคม
7753 1040051166 สพม. 25 ส้าโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น ศรีหนองกาววิทยา
7754 1040051163 สพม. 25 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น หนองสองห้องวิทยา
7755 1040051138 สพม. 25 เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น อุบลรัตน์พิทยาคม
7756 1040051140 สพม. 25 ศรีสุขส้าราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น บัวแก้วพิทยาคม
7757 1044410601 สพม. 26 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม เชียงยืนพิทยาคม
7758 1044410584 สพม. 26 ตลาด เมือง มหาสารคาม มหาชัยพิทยาคาร
7759 1044410586 สพม. 26 แกด้า แกด้า มหาสารคาม แกด้าวิทยาคาร
7760 1044410587 สพม. 26 มิตรภาพ แกด้า มหาสารคาม มิตรภาพ
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7761 1044410588 สพม. 26 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม โกสุมวิทยาสรรค์
7762 1044410595 สพม. 26 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม กันทรวิชัย
7763 1044410632 สพม. 26 นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม นาโพธ์ิพิทยาสรรพ์
7764 1044410634 สพม. 26 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม ช่ืนชมพิทยาคาร
7765 1044410612 สพม. 26 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม นาเชือกพิทยาสรรค์
7766 1044410613 สพม. 26 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
7767 1044410626 สพม. 26 นาดูน นาดูน มหาสารคาม นาดูนประชาสรรพ์
7768 1044410607 สพม. 26 โนนแดง บรบือ มหาสารคาม โนนแดงวิทยาคม
7769 1044410609 สพม. 26 ยาง บรบือ มหาสารคาม ยางวิทยาคม
7770 1044410615 สพม. 26 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม พยัคฆภูมิวิทยาคาร
7771 1044410630 สพม. 26 บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม มัธยมยางสีสุราช
7772 1044410623 สพม. 26 ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม ประชาพัฒนา
7773 1044410618 สพม. 26 วาปีปุม วาปีปทุม มหาสารคาม วาปีปทุม
7774 1045450809 สพม. 27 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด จันทรุเบกษาอนุสรณ์
7775 1045450864 สพม. 27 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด เชียงขวัญพิทยาคม
7776 1045450859 สพม. 27 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด เมยวดีพิทยาคม
7777 1045450851 สพม. 27 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด เมืองสรวงวิทยา
7778 1045450839 สพม. 27 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด เสลภูมิพิทยาคม
7779 1045450835 สพม. 27 เชียงใหม่ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ประชานุสรณ์
7780 1045450853 สพม. 27 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด ทรายทองวิทยา
7781 1045450829 สพม. 27 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด โพนทองวิทยายน
7782 1045450816 สพม. 27 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
7783 1045450863 สพม. 27 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
7784 1045450868 สพม. 27 เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด เทอดไทยวิทยาคม
7785 1045450820 สพม. 27 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ธงธานี
7786 1045450814 สพม. 27 บัวแดง ปทุรัตต์ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์พิทยาคม
7787 1045450825 สพม. 27 พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด พนมไพรวิทยาคาร
7788 1045450860 สพม. 27 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
7789 1045450847 สพม. 27 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิวิทยาลัย
7790 1045450836 สพม. 27 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด หนองพอกวิทยาลัย
7791 1045450866 สพม. 27 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด หนองฮีเจริญวิทย์
7792 1045450855 สพม. 27 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด อาจสามารถวิทยา
7793 1045450806 สพม. 27 หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
7794 1045450807 สพม. 27 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ขัติยะวงษา
7795 1035430394 สพม. 28 ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ยโสธรพิทยาคม
7796 1035430398 สพม. 28 หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร ศิลาทองพิทยาสรรค์
7797 1035430416 สพม. 28 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร เลิงนกทา
7798 1035430421 สพม. 28 ค้าเตย ไทยเจริญ ยโสธร ค้าเตยวิทยา
7799 1035430401 สพม. 28 กุดชุม กุดชุม ยโสธร กุดชุมวิทยาคม
7800 1035430415 สพม. 28 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร ค้อวังวิทยาคม
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7801 1035430408 สพม. 28 กู่จาน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร กู่จานวิทยาคม
7802 1035430406 สพม. 28 ลุมพุก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร ค้าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์
7803 1035430399 สพม. 28 ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร ทรายมูลวิทยา
7804 1035430411 สพม. 28 โพธ์ิไทร ป่าติ ว ยโสธร ป่าติ ววิทยา
7805 1035430413 สพม. 28 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร มหาชนะชัยวิทยาคม
7806 1033530969 สพม. 28 เสี ยว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ เบญจลักษ์วิทยา
7807 1033530967 สพม. 28 หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ วรคุณอุปถัมภ์
7808 1033530886 สพม. 28 เมืองใต้ เมืองศรีษะเกษ ศรีสะเกษ สตรีสิริเกศ
7809 1033530885 สพม. 28 หนองครก เมืองศรีษะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษวิทยาลัย
7810 1033530954 สพม. 28 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ โนนค้อวิทยาคม
7811 1033530911 สพม. 28 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์วิทยาคม
7812 1033530897 สพม. 28 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ กันทรารมณ์
7813 1033530914 สพม. 28 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ขุขันธ์
7814 1033530934 สพม. 28 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ มัธยมบักดองวิทยา
7815 1033530960 สพม. 28 น ้าเกลี ยง น ้าเกลี ยง ศรีสะเกษ น ้าเกลี ยงวิทยา
7816 1033530951 สพม. 28 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ บึงบูรพ์
7817 1033530923 สพม. 28 พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่
7818 1033530972 สพม. 28 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ พยุห์วิทยา
7819 1033530966 สพม. 28 ห้วยต๊ิกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
7820 1033530895 สพม. 28 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ยางชุมน้อยพิทยาคม
7821 1033530938 สพม. 28 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ ส้มป่อยพิทยาคม
7822 1033530962 สพม. 28 วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ นครศรีล้าดวนวิทยา
7823 1033530957 สพม. 28 สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศรีรัตนวิทยา
7824 1033530975 สพม. 28 คลีกลิ ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ คลีกลิ งพัฒนาทร
7825 1033530952 สพม. 28 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ห้วยทับทันวิทยาคม
7826 1033530945 สพม. 28 ส้าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ก้าแพง
7827 1037750265 สพม. 29 น ้าปลีก เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ น ้าปลีกศึกษา
7828 1037750278 สพม. 29 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ เสนางคนิคม
7829 1037750272 สพม. 29 ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ ชานุมานวิทยาคม
7830 1037750274 สพม. 29 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ ปทุมราชวงศา
7831 1037750276 สพม. 29 พระเหลา พนา อ้านาจเจริญ พนาศึกษา
7832 1037750283 สพม. 29 อ้านาจ ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ ลืออ้านาจวิทยาคม
7833 1037750282 สพม. 29 จิกดู่ หัวตะพาน อ้านาจเจริญ จิกดู่วิทยา
7834 1034711117 สพม. 29 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี เขมราฐพิทยาคม
7835 1034711123 สพม. 29 ท่าโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี ท่าโพธ์ิศรีพิทยา
7836 1034711097 สพม. 29 ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ปทุมพิทยาคม
7837 1034711160 สพม. 29 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี หกสิบพรรษาวิทยาคมฯ
7838 1034711109 สพม. 29 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี โขงเจียมวิทยาคม
7839 1034711155 สพม. 29 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี โพธ์ิไทร
7840 1034711138 สพม. 29 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี โนนสวางประชาสรรค์
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7841 1034711159 สพม. 29 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี ดอนมดแดงวิทยาคม
7842 1034711134 สพม. 29 โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี โนนกุงวิทยาคม
7843 1034711153 สพม. 29 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี ตาลสุมพัฒนา
7844 1034711163 สพม. 29 โคกช้าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม
7845 1034711164 สพม. 29 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
7846 1034711125 สพม. 29 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี นาจะหลวย
7847 1034711165 สพม. 29 พังเคนพิทยา นาตาล อุบลราชธานี พังเคนพิทยา
7848 1034711128 สพม. 29 โดมประดิษฐ์ น ้ายืน อุบลราชธานี โดมประดิษฐ์วิทยา
7849 1034711130 สพม. 29 นาโพธ์ิ บุณฑริก อุบลราชธานี นาโพธ์ิวิทยา
7850 1034711150 สพม. 29 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อ่างศิลา
7851 1034711141 สพม. 29 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ศรีน ้าค้าศึกษา
7852 1034711145 สพม. 29 ห้วยขะยุง วารินช้าราบ อุบลราชธานี ห้วยขะยุงวิทยา
7853 1034711107 สพม. 29 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี เอือดใหญ่พิทยา
7854 1034711167 สพม. 29 สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์
7855 1034711157 สพม. 29 โนนกลาง ส้าโรง อุบลราชธานี ส้าโรงวิทยาคาร
7856 1034711161 สพม. 29 นิคมล้าโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี สิรินธรวิทยานุสรณ์
7857 1034711110 สพม. 29 เข่ืองใน อ้าเภอเข่ืองใน อุบลราชธานี เข่ืองในพิทยาคาร
7858 1036100795 สพม. 30 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ เทพสถิตวิทยา
7859 1036100760 สพม. 30 กุดตุ้ม เมือง ชัยภูมิ กุดตุ้มวิทยา
7860 1036100765 สพม. 30 นาเสียว เมือง ชัยภูมิ ภูพระวิทยาคม
7861 1036100761 สพม. 30 บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ บ้านค่ายวิทยา
7862 1036100809 สพม. 30 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ นาหนองทุ่มวิทยา
7863 1036100774 สพม. 30 โนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ โนนสะอาดวิทยา
7864 1036100772 สพม. 30 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ คอนสวรรค์
7865 1036100775 สพม. 30 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ปู่ด้วงศึกษาลัย
7866 1036100773 สพม. 30 ศรีส้าราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สามหมอวิทยา
7867 1036100814 สพม. 30 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ คอนสารวิทยา
7868 1036100784 สพม. 30 กุดน ้าใส จัตุรัส ชัยภูมิ จัตุรัสวิทยาคาร
7869 1036100769 สพม. 30 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ บ้านเขว้าวิทยายน
7870 1036100805 สพม. 30 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ บ้านแท่นวิทยา
7871 1036100790 สพม. 30 บ้านตาล บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ บางอ้าพันธ์วิทยาคม
7872 1036100817 สพม. 30 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ภักดีชุมพลวิทยา
7873 1036100818 สพม. 30 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ เจียงทองพิทยาคม
7874 1036100803 สพม. 30 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ พระธาตุหนองสามหม่ืน
7875 1036100802 สพม. 30 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ หนองคอนไทยวิทยาคม
7876 1036100781 สพม. 30 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ หนองบัวแดงวิทยา
7877 1036100793 สพม. 30 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ หนองบัวระเหววิทยาคาร
7878 1030201462 สพม. 31 ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ท่าช้างราษฎร์บ้ารุง
7879 1030201359 สพม. 31 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชพิทยาคม
7880 1030201358 สพม. 31 บ้านโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา มหิศราธิบดี
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7881 1030201363 สพม. 31 พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พุดซาพิทยาคม
7882 1030201366 สพม. 31 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บุญวัฒนา ๒
7883 1030201451 สพม. 31 กระเบื องนอก เมืองยาง นครราชสีมา กระเบื องนอกพิทยาคม
7884 1030201375 สพม. 31 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา โนนสมบูรณ์วิทยา
7885 1030201443 สพม. 31 บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา บึงพะไล
7886 1030201445 สพม. 31 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา ภู่วิทยา
7887 1030201399 สพม. 31 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา ศรีสุขวิทยา
7888 1030201400 สพม. 31 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา ธารปราสาทเพชรวิทยา
7889 1030201427 สพม. 31 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา ขามทะเลสอวิทยา
7890 1030201403 สพม. 31 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา ขามสะแกแสง
7891 1030201380 สพม. 31 เทพาลัย คง นครราชสีมา เทพาลัย
7892 1030201369 สพม. 31 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา จระเข้หินสังฆกิจวิทยา
7893 1030201390 สพม. 31 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา หนองกราดวัฒนา
7894 1030201393 สพม. 31 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา หนองบัวละครวิทยา
7895 1030201406 สพม. 31 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา เกล็ดลิ นวิทยา
7896 1030201382 สพม. 31 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา บ้านเหล่ือมพิทยาสรรพ์
7897 1030201409 สพม. 31 หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา หันห้วยทรายพิทยาคม
7898 1030201411 สพม. 31 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา สมเด็จพระธีรญาณมุณี
7899 1030201436 สพม. 31 หนองน ้าแดง ปากช่อง นครราชสีมา มัธยมวชิราลงการวราราม
7900 1030201455 สพม. 31 หนองหอย พระทองค้า นครราชสีมา บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒
7901 1030201416 สพม. 31 นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา นิคมพิมายศึกษา
7902 1030201415 สพม. 31 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา พิมายด้ารงวิทยาคม
7903 1030201457 สพม. 31 ขุย ล้าทะเมนไชย นครราชสีมา ล้าทะเมนไชยพิทยาคม
7904 1030201432 สพม. 31 หนองน ้าใส สีคิ ว นครราชสีมา หนองน ้าใสพิทยาคม
7905 1030201460 สพม. 31 โพนทอง สีดา นครราชสีมา สีดาวิทยา
7906 1030201442 สพม. 31 หนองหัวแรด หนองบุญมาก นครราชสีมา หนองบุญมากประสงค์วิทยา
7907 1030201418 สพม. 31 เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา เมืองพลับพลาพิทยาคม
7908 1031260913 สพม. 32 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ พนมรุ้ง
7909 1031260848 สพม. 32 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บัวหลวงวิทยาคม
7910 1031260911 สพม. 32 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ แคนดงพิทยาคม
7911 1031260909 สพม. 32 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ ร่มเกล้า บุรีรัมย์
7912 1031260905 สพม. 32 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ โนนสุวรรณพิทยาคม
7913 1031260859 สพม. 32 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ กระสังพิทยาคม
7914 1031260855 สพม. 32 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ คูเมืองวิทยาคม
7915 1031260907 สพม. 32 เมืองยาง ช้านิ บุรีรัมย์ ช้านิพิทยาคม
7916 1031260899 สพม. 32 ศรีสว่าง นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ นาโพธ์ิพิทยาคม
7917 1031260863 สพม. 32 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ นางรอง
7918 1031260908 สพม. 32 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ กู่สวนแตงพิทยาคม
7919 1031260882 สพม. 32 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ บ้านกรวดวิทยาคาร
7920 1031260910 สพม. 32 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

หน้า 198 จาก 206



ท่ี รหัสกระทรวง สพท ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด สพท.โรงเรียน

รำยช่ือโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล

7921 1031260877 สพม. 32 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม
7922 1031260897 สพม. 32 ไทยเจริญ ปะค้า บุรีรัมย์ ไทยเจริญวิทยา
7923 1031260903 สพม. 32 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ พลับพลาชัยพิทยาคม
7924 1031260884 สพม. 32 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ พุทไธสง
7925 1031260873 สพม. 32 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ ละหานทรายรัชดาภิเษก
7926 1031260885 สพม. 32 ล้าปลายมาศ ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์ ธารทองพิทยาคม
7927 1031260891 สพม. 32 นิคม สตึก บุรีรัมย์ สตึก
7928 1031260871 สพม. 32 ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองก่ี บุรีรัมย์ หนองก่ีพิทยาคม
7929 1031260901 สพม. 32 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ หนองหงส์พิทยาคม
7930 1031260904 สพม. 32 ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ ห้วยราชพิทยาคม
7931 1032650837 สพม. 33 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ สินรินทร์วิทยา
7932 1032650763 สพม. 33 ราม เมือง สุรินทร์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
7933 1032650840 สพม. 33 ค้าผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ นารายณ์ค้าผงวิทยา
7934 1032650799 สพม. 33 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ กาบเชิงวิทยา
7935 1032650787 สพม. 33 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ จอมพระประชาสรรค์
7936 1032650776 สพม. 33 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์
7937 1032650779 สพม. 33 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
7938 1032650833 สพม. 33 บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ บัวเชดวิทยา
7939 1032650791 สพม. 33 กังแอน ประสาท สุรินทร์ ประสาทวิทยาคาร
7940 1032650835 สพม. 33 จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ พนมดงรักวิทยา
7941 1032650803 สพม. 33 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ รัตนบุรี
7942 1032650829 สพม. 33 ล้าดวน ล้าดวน สุรินทร์ สุรพินท์พิทยา
7943 1032650836 สพม. 33 ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ ศรีณรงค์พิทยาลัย
7944 1032650812 สพม. 33 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ ศีขรภูมิพิสัย
7945 1032650809 สพม. 33 สนม สนม สุรินทร์ สนมวิทยาคาร
7946 1032650822 สพม. 33 สังขะ สังขะ สุรินทร์ สังขะ
7947 1032650831 สพม. 33 ส้าโรงทาบ ส้าโรงทาบ สุรินทร์ ส้าโรงทาบวิทยาคม
7948 1032650813 สพม. 33 แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์ แตลศิริวิทยา
7949 1050130994 สพม. 34 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ เชียงดาววิทยาคม
7950 1050130987 สพม. 34 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ กาวิละวิทยาลัย
7951 1050130984 สพม. 34 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยุพราชวิทยาลัย
7952 1050130986 สพม. 34 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ หอพระ
7953 1050130985 สพม. 34 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ
7954 1050131019 สพม. 34 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ เวียงแหงวิทยาคม
7955 1050130992 สพม. 34 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ แม่แจ่ม
7956 1050130998 สพม. 34 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ แม่แตง
7957 1050131002 สพม. 34 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ นวมินทราชูทิศ
7958 1050131001 สพม. 34 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ แม่ริมวิทยาคม
7959 1050131021 สพม. 34 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ บ้านกาดวิทยาคม
7960 1050131022 สพม. 34 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ แม่ออนวิทยาลัย
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7961 1050131020 สพม. 34 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ ไชยปราการ
7962 1050131065 สพม. 34 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
7963 1050130991 สพม. 34 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ จอมทอง
7964 1050131015 สพม. 34 ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ดอยเต่าวิทยาคม
7965 1050130997 สพม. 34 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดอยสะเก็ดวิทยาคม
7966 1050131023 สพม. 34 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ สองแคววิทยาคม
7967 1050131024 สพม. 34 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ สันติสุข
7968 1050131005 สพม. 34 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ฝางชนูปถัมภ์
7969 1050131008 สพม. 34 เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ พร้าววิทยาคม
7970 1050131004 สพม. 34 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สะเมิงพิทยาคม
7971 1050131011 สพม. 34 ทรายมูล สันก้าแพง เชียงใหม่ สันก้าแพง
7972 1050131012 สพม. 34 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ สันทรายวิทยาคม
7973 1050131010 สพม. 34 น ้าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
7974 1050131009 สพม. 34 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ สันป่าตองวิทยาคม
7975 1050131018 สพม. 34 ยางเนิ ง สารภี เชียงใหม่ สารภีพิทยาคม
7976 1050131013 สพม. 34 หางดง หางดง เชียงใหม่ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
7977 1050131017 สพม. 34 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่ แม่ต่ืนวิทยาคม
7978 1050131016 สพม. 34 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ อมก๋อยวิทยาคม
7979 1050131014 สพม. 34 หางดง ฮอด เชียงใหม่ ฮอดพิทยาคม
7980 1058420347 สพม. 34 จองค้า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
7981 1058420358 สพม. 34 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
7982 1058420353 สพม. 34 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
7983 1058420349 สพม. 34 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ขุนยวมวิทยา
7984 1058420357 สพม. 34 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
7985 1058420350 สพม. 34 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน ปายวิทยาคาร
7986 1058420355 สพม. 34 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน สบเมยวิทยาคม
7987 1052500525 สพม. 35 ไหล่หิน เกาะคา ล้าปาง ไหล่หินวิทยา
7988 1052500531 สพม. 35 เถินบุรี เถิน ล้าปาง เถินวิทยา
7989 1052500542 สพม. 35 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล้าปาง ทุ่งกว๋าววิทยาคม
7990 1052500516 สพม. 35 บ่อแฮ้ว เมืองล้าปาง ล้าปาง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
7991 1052500526 สพม. 35 ทุ่งงาม เสริมงาม ล้าปาง เสริมงามวิทยาคม
7992 1052500529 สพม. 35 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล้าปาง แจ้ห่มวิทยา
7993 1052500522 สพม. 35 แม่เมาะ แม่เมาะ ล้าปาง แม่เมาะวิทยา
7994 1052500534 สพม. 35 แม่ทะ แม่ทะ ล้าปาง แม่ทะวิทยา
7995 1052500533 สพม. 35 แม่พริก แม่พริก ล้าปาง แม่พริกวิทยา
7996 1052500527 สพม. 35 หลวงเหนือ งาว ล้าปาง ประชารัฐธรรมคุณ
7997 1052500530 สพม. 35 วังเหนือ วังเหนือ ล้าปาง วังเหนือวิทยา
7998 1052500537 สพม. 35 สบปราบ สบปราบ ล้าปาง สบปราบพิทยาคม
7999 1052500538 สพม. 35 ห้างฉ้ตร ห้างฉัตร ล้าปาง ห้างฉัตรวิทยา
8000 1051510296 สพม. 35 บ้านแป้น เมืองล้าพูน ล้าพูน บ้านแป้นพิทยาคม
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8001 1051510297 สพม. 35 ทาสบเส้า แม่ทา ล้าพูน แม่ทาวิทยาคม
8002 1051510304 สพม. 35 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
8003 1051510299 สพม. 35 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล้าพูน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
8004 1051510309 สพม. 35 บ้านธิ บ้านธิ ล้าพูน ป่าตาลบ้านธิพิทยา
8005 1051510305 สพม. 35 ป่าซาง ป่าซาง ล้าพูน ป่าซาง
8006 1051510307 สพม. 35 น ้าดิบ ป่าซาง(เวียงหนองร่อง) ล้าพูน น ้าดิบวิทยาคม
8007 1051510301 สพม. 35 ลี ลี ล้าพูน เวียงเจดีย์วิทยา
8008 1057120719 สพม. 36 เวียง เชียงแสน เชียงราย เชียงแสนวิทยาคม
8009 1057120705 สพม. 36 เวียง เชียงของ เชียงราย เชียงของวิทยาคม
8010 1057120708 สพม. 36 เวียง เทิง เชียงราย เทิงวิทยาคม
8011 1057120696 สพม. 36 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม
8012 1057120735 สพม. 36 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
8013 1057120730 สพม. 36 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย เวียงแก่นวิทยาคม
8014 1057120703 สพม. 36 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย เวียงชัยวิทยาคม
8015 1057120726 สพม. 36 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย เวียงป่าเป้าวิทยาคม
8016 1057120716 สพม. 36 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย แม่จันวิทยาคม
8017 1057120733 สพม. 36 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สันติคิรีวิทยาคม
8018 1057120734 สพม. 36 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย แม่ลาววิทยาคม
8019 1057120723 สพม. 36 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย แม่สรวยวิทยาคม
8020 1057120721 สพม. 36 เวียงพางค้า แม่สาย เชียงราย แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์
8021 1057120731 สพม. 36 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย ขุนตาลวิทยาคม
8022 1057120736 สพม. 36 ดอยหลวง ดอยหลวง เชียงราย ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
8023 1057120715 สพม. 36 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ป่าแดดวิทยาคม
8024 1057120727 สพม. 36 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย พญาเม็งราย
8025 1057120710 สพม. 36 เมืองพาน พาน เชียงราย พานพิทยาคม
8026 1056320298 สพม. 36 ฝายกวาง เชียงค้า พะเยา ฝายกวางวิทยาคม
8027 1056320299 สพม. 36 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา เชียงม่วนวิทยาคม
8028 1056320292 สพม. 36 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา ฟากกว๊านวิทยาคม
8029 1056320306 สพม. 36 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา แม่ใจวิทยาคม
8030 1056320294 สพม. 36 ห้วยข้าวก้่า จุน พะเยา จุนวิทยาคม
8031 1056320300 สพม. 36 ดอนศรีชุม ดอกค้าใต้ พะเยา ดอกค้าใต้วิทยาคม
8032 1056320304 สพม. 36 งิม ปง พะเยา ปงพัฒนาวิทยาคม
8033 1056320308 สพม. 36 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา ดงเจนวิทยาคม
8034 1056320307 สพม. 36 สบบง ภูซาง พะเยา ภูซางวิทยาคม
8035 1054390313 สพม. 37 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ วิไลเกียรติอุปถัมภ์
8036 1054390305 สพม. 37 ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ ท่าข้ามวิทยาคม
8037 1054390304 สพม. 37 บ้านถ่ิน เมืองแพร่ แพร่ ถ่ินโอภาสวิทยา
8038 1054390303 สพม. 37 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ เมืองแพร่
8039 1054390306 สพม. 37 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ ห้วยม้าวิทยาคม
8040 1054390308 สพม. 37 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ ร้องกวางอนุสรณ์
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8041 1054390310 สพม. 37 ห้วยอ้อ ลอง แพร่ ลองวิทยาคม
8042 1054390316 สพม. 37 วังชิ น วังชิ น แพร่ วังชิ นวิทยา
8043 1054390317 สพม. 37 สรอย วังชิ น แพร่ สรอยเสรีวิทยา
8044 1054390314 สพม. 37 บ้านหนุน สอง แพร่ สองพิทยาคม
8045 1054390315 สพม. 37 ห้วยหม้าย สอง แพร่ เวียงเทพวิทยา
8046 1054390311 สพม. 37 ดอนมูล สูงเม่น แพร่ สูงเม่นชนูปถัมภ์
8047 1054390312 สพม. 37 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ บ้านกาศประชานุเคราะห์
8048 1054390318 สพม. 37 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ ม่วงไข่พิทยาคม
8049 1055250457 สพม. 37 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
8050 1055250447 สพม. 37 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน เชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
8051 1055250448 สพม. 37 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน พระธาตุพิทยาคม
8052 1055250427 สพม. 37 ในเวียง เมืองน่าน น่าน สตรีศรีน่าน
8053 1055250462 สพม. 37 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
8054 1055250429 สพม. 37 กองควาย เมืองน่าน น่าน น่านประชาอุทิศ
8055 1055250426 สพม. 37 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน ศรีสวัสด์ิวิทยาคารน่าน
8056 1055250428 สพม. 37 สวก เมืองน่าน น่าน บ่อสวกวิทยาคาร
8057 1055250441 สพม. 37 กลางเวียง เวียงสา น่าน สา
8058 1055250443 สพม. 37 น ้ามวบ เวียงสา น่าน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
8059 1055250444 สพม. 37 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน ยาบหัวนาวิทยา
8060 1055250430 สพม. 37 หนองแดง แม่จริม น่าน แม่จริม
8061 1055250438 สพม. 37 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน สารธรรมวิทยาคาร
8062 1055250437 สพม. 37 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน ท่าวังผาพิทยาคม
8063 1055250439 สพม. 37 ป่าคา ท่าวังผา น่าน หนองบัวพิทยาคม
8064 1055250440 สพม. 37 ยม ท่าวังผา น่าน เมืองยมวิทยาคาร
8065 1055250446 สพม. 37 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน ทุ่งช้าง
8066 1055250432 สพม. 37 นาน้อย นาน้อย น่าน นาน้อย
8067 1055250449 สพม. 37 บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน นาหม่ืนพิทยาคม
8068 1055250450 สพม. 37 ปิงหลวง นาหม่ืน น่าน เมืองลีประชาสามัคคี
8069 1055250452 สพม. 37 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน บ่อเกลือ
8070 1055250431 สพม. 37 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน บ้านหลวง
8071 1055250435 สพม. 37 แงง ปัว น่าน เมืองแงง
8072 1055250433 สพม. 37 ปัว ปัว น่าน ปัว
8073 1055250436 สพม. 37 ป่ากลาง ปัว น่าน มัธยมป่ากลาง
8074 1055250434 สพม. 37 ศิลาเพชร ปัว น่าน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
8075 1055250455 สพม. 37 เมืองจัง ภูเพียง น่าน ศรีนครน่าน
8076 1055250454 สพม. 37 นาปัง ภูเพียง น่าน น่านนคร
8077 1055250453 สพม. 37 นาไร่หลวง สองแคว น่าน ไตรเขตประชาสามัคคี
8078 1055250451 สพม. 37 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน สันติสุขพิทยาคม
8079 1063160238 สพม. 38 ไม้งาม เมืองตาก ตาก ผดุงปัญญา
8080 1063160241 สพม. 38 วังประจบ เมืองตาก ตาก วังประจบวิทยาคม
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8081 1063160239 สพม. 38 วังหิน เมืองตาก ตาก วังหินกิตติวิทยาคม
8082 1063160249 สพม. 38 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก แม่จะเราวิทยาคม
8083 1063160248 สพม. 38 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก แม่ระมาดวิทยาคม
8084 1063160254 สพม. 38 แม่กุ แม่สอด ตาก แม่กุวิทยาคม
8085 1063160252 สพม. 38 แม่ปะ แม่สอด ตาก แม่ปะวิทยาคม
8086 1063160251 สพม. 38 แม่สอด แม่สอด ตาก สรรพวิทยาคม
8087 1063160253 สพม. 38 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
8088 1063160250 สพม. 38 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก ท่าสองยางวิทยาคม
8089 1063160244 สพม. 38 ตากออก บ้านตาก ตาก บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
8090 1063160245 สพม. 38 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก ทุ่งฟ้าวิทยาคม
8091 1063160255 สพม. 38 พบพระ พบพระ ตาก พบพระวิทยาคม
8092 1063160258 สพม. 38 เชียงทอง วังเจ้า ตาก วังเจ้าวิทยาคม
8093 1063160247 สพม. 38 ยกกระบัตร สามเงา ตาก ยกกระบัตรวิทยาคม
8094 1063160246 สพม. 38 สามเงา สามเงา ตาก สามเงาวิทยาคม
8095 1063160256 สพม. 38 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก อุ้มผางวิทยาคม
8096 1064620363 สพม. 38 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย ลิไทพิทยาคม
8097 1064620362 สพม. 38 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย ยางซ้ายพิทยาคม
8098 1064620370 สพม. 38 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
8099 1064620368 สพม. 38 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย กงไกรลาศวิทยา
8100 1064620369 สพม. 38 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย หนองตูมวิทยา
8101 1064620366 สพม. 38 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย คีรีมาศพิทยาคม
8102 1064620367 สพม. 38 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
8103 1064620385 สพม. 38 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย ชัยมงคลพิทยา
8104 1064620384 สพม. 38 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย ทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์
8105 1064620364 สพม. 38 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย บ้านด่านลานหอยวิทยา
8106 1064620383 สพม. 38 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย ศรีนคร
8107 1064620372 สพม. 38 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ท่าชัยวิทยา
8108 1064620371 สพม. 38 หาดเสี ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย เมืองเชลียง
8109 1064620375 สพม. 38 คลองตาล ศรีส้าโรง สุโขทัย ศรีส้าโรงชนูปถัมภ์
8110 1064620376 สพม. 38 บ้านไร่ ศรีส้าโรง สุโขทัย บ้านไร่พิทยาคม
8111 1064620380 สพม. 38 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย หนองปลาหมอวิทยาคม
8112 1064620382 สพม. 38 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย สวรรค์อนันต์วิทยา 2
8113 1064620381 สพม. 38 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย หนองกลับวิทยาคม
8114 1065360501 สพม. 39 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก ไทรย้อยพิทยาคม
8115 1065360465 สพม. 39 ดอนทอง เมือง พิษณุโลก ดอนทองวิทยา
8116 1065360466 สพม. 39 บ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก บ้านกร่างวิทยาคม
8117 1065360479 สพม. 39 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก ชาติตระการวิทยา
8118 1065360480 สพม. 39 สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก สวนเม่ียงวิทยา
8119 1065360471 สพม. 39 นาบัว นครไทย พิษณุโลก นาบัววิทยา
8120 1065360473 สพม. 39 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก นครบางยางพิทยาคม
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8121 1065360484 สพม. 39 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก เนินกุ่มวิทยา
8122 1065360485 สพม. 39 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก บางกระทุ่มพิทยาคม
8123 1065360482 สพม. 39 ชุมแสงสงคราม บางระก้า พิษณุโลก ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
8124 1065360488 สพม. 39 ดงประค้า พรหมพิราม พิษณุโลก ดงประค้าพิทยาคม
8125 1065360486 สพม. 39 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พรหมพิรามวิทยา
8126 1065360487 สพม. 39 วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก วังมะด่านพิทยาคม
8127 1065360495 สพม. 39 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก บ้านกลางพิทยาคม
8128 1065360490 สพม. 39 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก คันโช้งพิทยาคม
8129 1065360489 สพม. 39 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก วัดโบสถ์ศึกษา
8130 1053690318 สพม. 39 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่วิทยา
8131 1053690317 สพม. 39 ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
8132 1053690322 สพม. 39 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ ตรอนตรีสินธ์ุ
8133 1053690333 สพม. 39 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ทองแสนขันวิทยา
8134 1053690323 สพม. 39 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ ท่าปลาประชาอุทิศ
8135 1053690324 สพม. 39 แสนตอ น ้าปาด อุตรดิตถ์ น ้าปาดชนูปถัมภ์
8136 1053690326 สพม. 39 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ บ้านโคกวิทยาคม
8137 1053690328 สพม. 39 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ บ้านโคนพิทยา
8138 1053690329 สพม. 39 บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ ดาราพิทยาคม
8139 1053690325 สพม. 39 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ ฟากท่าวิทยา
8140 1053690330 สพม. 39 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ ลับแลศรีวิทยา
8141 1053690331 สพม. 39 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ ลับแลพิทยาคม
8142 1067380620 สพม. 40 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
8143 1067380619 สพม. 40 แคมป์สน เข้าค้อ เพชรบูรณ์ แคมป์สนวิทยาคม
8144 1067380580 สพม. 40 ในเมิอง เมือง เพชรบูรณ์ วิทยานุกูลนารี
8145 1067380579 สพม. 40 ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ เพชรพิทยาคม
8146 1067380582 สพม. 40 ท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
8147 1067380585 สพม. 40 นาป่า เมือง เพชรบูรณ์ พัชรพิทยาคม
8148 1067380584 สพม. 40 น ้าร้อน เมือง เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์วิทยา
8149 1067380583 สพม. 40 บ้านโคก เมือง เพชรบูรณ์ เนินพิทยาคม
8150 1067380588 สพม. 40 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ ชนแดนวิทยาคม
8151 1067380589 สพม. 40 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ ดงขุยวิทยาคม
8152 1067380616 สพม. 40 น ้าหนาว น ้าหนาว เพชรบูรณ์ น ้าหนาววิทยาคม
8153 1067380614 สพม. 40 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ซับบอนวิทยาคม
8154 1067380612 สพม. 40 ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บึงสามพันวิทยาคม
8155 1067380613 สพม. 40 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ วังพิกุลพิทยาคม
8156 1067380615 สพม. 40 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ศรีมงคลวิทยาคม
8157 1067380617 สพม. 40 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ วังโป่งพิทยาคม
8158 1067380618 สพม. 40 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ วังโป่งศึกษา
8159 1067380603 สพม. 40 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ โคกปรงวิทยาคม
8160 1067380601 สพม. 40 น ้าร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ น ้าร้อนวิทยาคม
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8161 1067380600 สพม. 40 พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พุขามครุฑมณีอุทิศ
8162 1067380604 สพม. 40 วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ วังใหญ่วิทยาคม
8163 1067380607 สพม. 40 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ นาสนุ่นวิทยาคม
8164 1067380606 สพม. 40 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ เมืองศรีเทพ
8165 1067380605 สพม. 40 สระกวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ศรีเทพประชาสรรค์
8166 1067380611 สพม. 40 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ท่าด้วงพิทยาคม
8167 1067380610 สพม. 40 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ นาเฉลียงพิทยาคม
8168 1067380608 สพม. 40 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ หนองไผ่
8169 1067380598 สพม. 40 นาซ้า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ เมืองราดวิทยาคม
8170 1067380597 สพม. 40 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ หล่มเก่าพิทยาคม
8171 1067380595 สพม. 40 น ้าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
8172 1067380590 สพม. 40 หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ หล่มสักวิทยาคม
8173 1062040434 สพม. 41 คณฑี เมือง ก้าแพงเพชร คณฑีพิทยาคม
8174 1062040431 สพม. 41 นครชุม เมือง ก้าแพงเพชร วชิรปราการวิทยาคม
8175 1062040461 สพม. 41 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก้าแพงเพชร โกสัมพีวิทยา
8176 1062040441 สพม. 41 พานทอง ไทรงาม ก้าแพงเพชร บ่อแก้ววิทยา
8177 1062040446 สพม. 41 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร โค้งไผ่วิทยา
8178 1062040449 สพม. 41 คลองขลุง คลองขลุง ก้าแพงเพชร คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
8179 1062040451 สพม. 41 วังไทร คลองขลุง ก้าแพงเพชร วังไทรวิทยาคม
8180 1062040443 สพม. 41 สักงาม คลองลาน ก้าแพงเพชร สักงามวิทยา
8181 1062040458 สพม. 41 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก้าแพงเพชร ทุ่งทรายวิทยา
8182 1062040460 สพม. 41 ระหาน บึงสามัคคี ก้าแพงเพชร ระหานวิทยา
8183 1062040459 สพม. 41 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก้าแพงเพชร ปางศิลาทองศึกษา
8184 1062040454 สพม. 41 ท่าไม้ พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร เรืองวิทย์พิทยาคม
8185 1062040457 สพม. 41 จันทิมา ลานกระบือ ก้าแพงเพชร ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
8186 1066350375 สพม. 41 บ้านบุ่ง เมือง พิจิตร วังกรดพิทยา
8187 1066350387 สพม. 41 โพทะเล โพทะเล พิจิตร โพธิธรรมสุวัฒน์
8188 1066350380 สพม. 41 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม
8189 1066350402 สพม. 41 วังงิ วใต้ ดงเจริญ พิจิตร วังงิ ววิทยาคม
8190 1066350383 สพม. 41 วังส้าโรง ตะพานหิน พิจิตร วังส้าโรงวังหว้า
8191 1066350395 สพม. 41 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร เขาทรายทับคล้อพิทยา
8192 1066350386 สพม. 41 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร วังตะกูราษฎร์อุทิศ
8193 1066350399 สพม. 41 โพธ์ิทอง บึงนาราง พิจิตร โพธ์ิไทรงามพิทยาคม
8194 1066350403 สพม. 41 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร วชิรบารมีพิทยาคม
8195 1066350379 สพม. 41 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร วังทรายพูนวิทยา
8196 1066350397 สพม. 41 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร สากเหล็กวิทยา
8197 1066350393 สพม. 41 เนินปอ สามง่าม พิจิตร เนินปอรังนกชนูทิศ
8198 1066350394 สพม. 41 หนองโสน สามง่าม พิจิตร หนองโสนพิทยาคม
8199 1060220636 สพม. 42 เก้าเลี ยว เก้าเลี ยว นครสวรรค์ เก้าเลี ยววิทยา
8200 1060220624 สพม. 42 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ พระบางวิทยา
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8201 1060220657 สพม. 42 แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ แม่วงก์พิทยาคม
8202 1060220628 สพม. 42 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ โกรกพระ
8203 1060220646 สพม. 42 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ ไพศาลีพิทยา
8204 1060220629 สพม. 42 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ ชุมแสงชนูทิศ
8205 1060220658 สพม. 42 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ห้วยน ้าหอมวิทยาคาร
8206 1060220655 สพม. 42 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ ตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ
8207 1060220638 สพม. 42 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ ตาคลีประชาสรรค์
8208 1060220644 สพม. 42 ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ ท่าตะโกพิทยาคม
8209 1060220633 สพม. 42 ท่างิ ว บรรพต นครสวรรค์ บรรพตพิสัยพิทยาคม
8210 1060220650 สพม. 42 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ เขาทองพิทยาคม
8211 1060220649 สพม. 42 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ พยุหะพิทยาคม
8212 1060220654 สพม. 42 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ เทพศาลาประชาสรรค์
8213 1060220652 สพม. 42 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ ลาดยาววิทยาคม
8214 1060220631 สพม. 42 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ หนองบัว
8215 1061700262 สพม. 42 อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี พุทธมงคลวิทยา
8216 1061700264 สพม. 42 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี ตลุกดู่วิทยาคม
8217 1061700263 สพม. 42 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี ทัพทันอนุสรณ์
8218 1061700272 สพม. 42 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี บ้านไร่วิทยา
8219 1061700277 สพม. 42 ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี ลานสักวิทยา
8220 1061700265 สพม. 42 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี สว่างอารมณ์วิทยาคม
8221 1061700270 สพม. 42 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี หนองขาหย่างวิทยา
8222 1061700268 สพม. 42 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี บ้านทุ่งนาวิทยา
8223 1061700267 สพม. 42 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี หนองฉางวิทยา
8224 1061700279 สพม. 42 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี ห้วยคตพิทยาคม
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