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1 1081010058 บ้านห้วยสาร เขาพนม กระบ่ี สพป.กระบ่ี ใต้ เล็ก

2 1081010024 อนุบาลกระบ่ี เมืองกระบ่ี กระบ่ี สพป.กระบ่ี ใต้ ใหญ่พิเศษ

3 1010010002 อนุบาลวัดปรินายก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง กลาง

4 1010010003 พระต าหนักสวนกุหลาบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง กลาง

5 1010010004 ราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง ใหญ่พิเศษ

6 1010010006 วัดพลับพลาชัย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง กลาง

7 1010010007 วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง กลาง

8 1010010012 อนุบาลสามเสนฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง ใหญ่

9 1010010013 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง กลาง

10 1010010017 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง ใหญ่

11 1010010018 อนุบาลพิบูลเวศม์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง ใหญ่

12 1010020001 วัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง เล็ก

13 1010020008 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง ใหญ่

14 1010030001 วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง กลาง

15 1010030005 ประถมทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง กลาง

16 1010030007 วัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง ใหญ่

17 1010030008 โฆสิตสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง ใหญ่

18 1010030009 ราชวินิตประถมบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง ใหญ่

19 1010030011 วัดหนัง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง กลาง

20 1010030012 อนุบาลวัดนางนอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร กลาง ใหญ่

21 1071010076 บ้านหนองน  าขุ่น ท่าม่วง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

22 1071010077 บ้านใหม่ (จีนาภักด์ิวิทยา) ท่าม่วง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

23 1071010079 วัดล าส ารอง ท่าม่วง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

24 1071030012 วัดใหม่ดงสัก ไทรโยค กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กลาง กลาง

25 1071020146 ประชาพัฒนา เลาขวัญ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กลาง เล็ก

26 1046010007 อนุบาลกาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 อีสาน ใหญ่

27 1046010113 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องค า กาฬสินธ์ุ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 อีสาน เล็ก

28 1046010158 ค าแคนราษฎร์วิทยา สามชัย กาฬสินธ์ุ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 อีสาน เล็ก

29 1046020027 ค าแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 อีสาน เล็ก

30 1046030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม ค าม่วง กาฬสินธ์ุ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 อีสาน เล็ก

31 1046030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร นาคู กาฬสินธ์ุ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 อีสาน เล็ก

32 1046030072 ดงเหนือประชาสรรค์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 อีสาน เล็ก

33 1062010044 สาธิต เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 เหนือ กลาง

34 1062010062 วัดคูยาง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 เหนือ ใหญ่

35 1062010076 อนุบาลก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 เหนือ ใหญ่

36 1062010183 บ้านประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 เหนือ กลาง

37 1062020003 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองป่ินโตประชาสามัคคี คลองลาน ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 เหนือ เล็ก

38 1062020204 บ้านระหานประชาศึกษา บึงสามัคคี ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 เหนือ เล็ก

39 1062020086 บ้านช่องลม ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 เหนือ เล็ก

40 1062020163 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 เหนือ เล็ก

41 1062020164 บ้านถนนน้อย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 เหนือ เล็ก

42 1040010073 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 อีสาน เล็ก

(อ้างอิงจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทศ.)

รำยช่ือสถำนศึกษำ ท่ีมีพัฒนำกำรของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) ของทุกวิชำสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง

หรือมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) สูงกว่ำคะแนนเฉล่ียระดับประเทศทุกวิชำ ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2558-2561 ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6

จัดท าข้อมูล ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 
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43 1040010120 บ้านโคกกว้าง บ้านฝาง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 อีสาน เล็ก

44 1040010171 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ พระยืน ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 อีสาน เล็ก

45 1040010039 อนุบาลขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

46 1040020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรี ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 อีสาน เล็ก

47 1040020168 ซับแดงซ าไผ่ โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 อีสาน เล็ก

48 1040020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรี ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 อีสาน เล็ก

49 1040020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่ ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 อีสาน เล็ก

50 1040030087 บ้านบะแหบหญ้าคา แวงน้อย ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 3 อีสาน เล็ก

51 1040030118 บ้านดอนหันนาจาน แวงน้อย ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 3 อีสาน เล็ก

52 1040030177 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค หนองสองห้อง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 3 อีสาน กลาง

53 1040030131 บ้านกระหนวนดอนด่ัง หนองสองห้อง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 3 อีสาน เล็ก

54 1040040129 บ้านโสกเสี ยวแสนสุข กระนวน ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 4 อีสาน เล็ก

55 1040050024 บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือ ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 5 อีสาน เล็ก

56 1040050244 บ้านโคกสหกรณ์ ภูเวียง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 5 อีสาน เล็ก

57 1040050270 บ้านโคกนาฝาย หนองนาค า ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 5 อีสาน เล็ก

58 1040050122 หนองขามวิทยาคาร ชุมแพ ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 5 อีสาน กลาง

59 1040050233 บ้านหนองบัว เวียงเก่า ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 5 อีสาน เล็ก

60 1022010023 อนุบาลจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่

61 1022010024 สฤษดิเดช เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

62 1022010026 วัดแสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

63 1022010027 วัดหนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

64 1022010029 วัดเนินโพธ์ิ เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

65 1022010080 บ้านซอยสอง แก่งหางแมว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

66 1022020115 วัดทุ่งกบิล เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

67 1022020012 บ้านหนองเสม็ด ขลุง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

68 1022020047 วัดทับไทร โป่งน  าร้อน จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 กลาง กลาง

69 1022020103 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สอยดาว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

70 1024010128 วัดสุคันธศีลาราม บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลาง เล็ก

71 1024010026 วัดดอนทอง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

72 1024010042 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

73 1024020047 วัดธารพูด พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลาง เล็ก

74 1024020054 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลาง ใหญ่พิเศษ

75 1024020059 วัดบึงกระจับ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลาง เล็ก

76 1024020155 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลาง เล็ก

77 1024020156 วัดคลองเข่ือน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลาง เล็ก

78 1024020159 วัดบางตลาด คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลาง เล็ก

79 1024020162 วัดบางโรง คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลาง เล็ก

80 1020010031 บ้านช่องมะเฟือง เมืองชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

81 1020010010 อนุบาลชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

82 1020010034 บ้านห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 กลาง กลาง

83 1020010085 บ้านห้วยมะระ หนองใหญ่ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

84 1020010028 อนุบาลวัดอู่ตะเภา เมืองชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่

85 1020020065 วัดบ้านกลาง พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

86 1020020102 บ้านทุ่งน้อย บ่อทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

87 1020020010 วัดศรีประชาราม พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 กลาง กลาง

88 1020020025 อนุบาลพนัสศึกษาลัย พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 กลาง ใหญ่พิเศษ
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89 1020020050 บ้านสระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 กลาง กลาง

90 1020020054 วัดทรงธรรม พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

91 1020020064 วัดหน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

92 1020020071 วัดป่าแก้ว พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

93 1020030061 วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 กลาง กลาง

94 1020030073 วัดหนองจับเต่า สัตหีบ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 กลาง กลาง

95 1020030079 จุกเสม็ด สัตหีบ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 กลาง เล็ก

96 1018010162 วัดวงเดือน หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท กลาง เล็ก

97 1018010022 อนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท กลาง ใหญ่พิเศษ

98 1018010083 บางไก่เถ่ือน (ตันติวิสิษฐประชานุกูล สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท กลาง เล็ก

99 1036010018 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อีสาน เล็ก

100 1036010046 อนุบาลชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

101 1036010067 บ้านซับพระไวย์ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อีสาน เล็ก

102 1036020020 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อีสาน เล็ก

103 1036020116 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียว ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อีสาน เล็ก

104 1036030150 บ้านวังมน เทพสถิต ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อีสาน เล็ก

105 1036030001 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อีสาน เล็ก

106 1036030003 บ้านตลาด (ค านายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อีสาน เล็ก

107 1036030027 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) จัตุรัส ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อีสาน เล็ก

108 1036030085 เขาดินพิทยารักษ์ บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อีสาน เล็ก

109 1036030126 บ้านหัวสะพาน เทพสถิต ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อีสาน เล็ก

110 1086010139 บ้านปากคลอง ปะทิว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ใต้ เล็ก

111 1086010008 อนุบาลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ใต้ ใหญ่พิเศษ

112 1086010019 วัดดอนมะม่วง เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ใต้ เล็ก

113 1086010021 อนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิตร เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ใต้ ใหญ่

114 1086010059 วัดเชิงกระ เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ใต้ เล็ก

115 1086010061 บ้านเขาชันโต๊ะ เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ใต้ เล็ก

116 1086010073 บ้านหาดหงส์ ท่าแซะ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ใต้ เล็ก

117 1086010076 บ้านหนองเรือ ท่าแซะ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ใต้ เล็ก

118 1086010112 บ้านจันทึง ท่าแซะ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ใต้ เล็ก

119 1086010126 บ้านบ่ออิฐ ปะทิว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ใต้ เล็ก

120 1086010128 ชุมชนมาบอ ามฤต ปะทิว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ใต้ ใหญ่

121 1086020017 บ้านน  าลอด หลังสวน ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 ใต้ เล็ก

122 1086020055 บ้านคลองสง ละแม ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 ใต้ เล็ก

123 1086020061 บ้านสวนสมบูรณ์ ละแม ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 ใต้ เล็ก

124 1086020090 วัดถ  าเขาล้าน สวี ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 ใต้ เล็ก

125 1086020098 บ้านคลองน้อย สวี ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 ใต้ เล็ก

126 1057010089 บ้านร่องเผียว เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหนือ เล็ก

127 1057010042 บ้านปางลาว เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหนือ เล็ก

128 1057010068 อนุบาลเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหนือ ใหญ่พิเศษ

129 1057010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหนือ ใหญ่พิเศษ

130 1057010092 บ้านชัยพฤกษ์ เวียงชัย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหนือ เล็ก

131 1057010094 บ้านจอเจริญ เวียงชัย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหนือ เล็ก

132 1057010102 บ้านหนองบัวผาบ่ม เวียงชัย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหนือ เล็ก

133 1057010110 บ้านเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหนือ เล็ก

134 1057010111 อนุบาลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหนือ เล็ก
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135 1057020054 บ้านแม่แก้วใต้ พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 เหนือ เล็ก

136 1057020146 บ้านแสนเจริญ แม่สรวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 เหนือ เล็ก

137 1057020065 บ้านป่าต้าก พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 เหนือ เล็ก

138 1057020177 บ้านขุนลาว เวียงป่าเป้า เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 เหนือ เล็ก

139 1057020180 อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 เหนือ กลาง

140 1057020043 พานพสกสวัสด์ิ พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 เหนือ กลาง

141 1057030038 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย แม่จัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 เหนือ เล็ก

142 1057040023 บ้านลุงท่าเจริญ เชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 เหนือ เล็ก

143 1057040040 บ้านงิ วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 เหนือ เล็ก

144 1057040070 วัดพระเกิดคงคาราม เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 เหนือ เล็ก

145 1057040002 บ้านหลวง เชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 เหนือ เล็ก

146 1057040014 อนุบาลเชียงของ เชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 เหนือ ใหญ่

147 1057040028 บ้านทุ่งอ่าง เชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 เหนือ เล็ก

148 1057040071 เวียงเทิง( เทิงท านุประชา ) เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 เหนือ กลาง

149 1057040086 บ้านดอนแยง เทิง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 เหนือ เล็ก

150 1050010060 บ้านม่วงโตน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหนือ เล็ก

151 1050010013 พุทธิโศภน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหนือ ใหญ่

152 1050010014 อนุบาลเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหนือ ใหญ่พิเศษ

153 1050010020 วัดป่าข่อยใต้ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหนือ เล็ก

154 1050010025 บ้านเชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหนือ เล็ก

155 1050010029 วัดหนองป่าคร่ัง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหนือ เล็ก

156 1050010103 บ้านสันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหนือ ใหญ่

157 1050020220 บ้านป่าก้าง สันทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหนือ เล็ก

158 1050020228 บ้านท่าเกวียน สันทราย เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหนือ เล็ก

159 1050020039 วัดทุ่งหลวง แม่แตง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหนือ เล็ก

160 1050020094 บ้านแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหนือ กลาง

161 1050020177 บ้านแจ่งกู่เรือง พร้าว เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหนือ กลาง

162 1050040107 วัดเทพาราม สารภี เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหนือ เล็ก

163 1050040045 สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สันป่าตอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหนือ ใหญ่

164 1050040048 วัดอุเม็ง สันป่าตอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหนือ เล็ก

165 1050050166 บ้านไร่ ดอยเต่า เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เหนือ เล็ก

166 1050050171 ศูนย์อพยพแปลง 8 ดอยเต่า เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เหนือ เล็ก

167 1050050026 ศรีจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เหนือ ใหญ่

168 1092010008 อนุบาลตรัง เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ใต้ ใหญ่

169 1092010023 บ้านบางยาง เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ใต้ เล็ก

170 1092010068 บ้านควนยวน ย่านตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ใต้ เล็ก

171 1092010077 บ้านล าพิกุล ย่านตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ใต้ เล็ก

172 1092010088 บ้านนายายหม่อม ย่านตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ใต้ เล็ก

173 1092020067 บ้านพรุจูด สิเกา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 ใต้ เล็ก

174 1092020088 บ้านทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 ใต้ เล็ก

175 1092020159 วัดถ  าพระพุทธ รัษฎา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 ใต้ เล็ก

176 1023010068 วัดประณีต เขาสมิง ตราด สพป.ตราด กลาง เล็ก

177 1023010084 บ้านสระใหญ่ บ่อไร่ ตราด สพป.ตราด กลาง เล็ก

178 1023010012 บ้านไร่ป่า เมืองตราด ตราด สพป.ตราด กลาง เล็ก

179 1023010013 อนุบาลตราด เมืองตราด ตราด สพป.ตราด กลาง ใหญ่พิเศษ

180 1023010023 วัดหนองเสม็ด อรรถพรสงเคราะห์ เมืองตราด ตราด สพป.ตราด กลาง เล็ก
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181 1063010043 อนุบาลตาก เมืองตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 เหนือ ใหญ่

182 1026010023 อนุบาลนครนายก เมืองนครนายก นครนายก สพป.นครนายก กลาง ใหญ่

183 1026010118 บ้านคลอง 1 องครักษ์ นครนายก สพป.นครนายก กลาง เล็ก

184 1073010023 วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

185 1073010024 อนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

186 1073010066 บ้านอ้อกระทิง ก าแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 กลาง กลาง

187 1073020020 วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 กลาง เล็ก

188 1073020094 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 กลาง เล็ก

189 1073020104 วัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) สามพราน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 กลาง เล็ก

190 1073020127 พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 กลาง ใหญ่

191 1073022013 ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามพราน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 กลาง ใหญ่

192 1048010013 บ้านหนองยาว เมืองนครพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 อีสาน เล็ก

193 1048010227 บ้านดงอิน า นาแก นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 อีสาน กลาง

194 1048010034 อนุบาลนครพนม เมืองนครพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

195 1030010098 บ้านด่านเกวียน โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน เล็ก

196 1030010018 เมืองนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

197 1030010019 วัดสระแก้ว เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

198 1030010020 สวนหม่อน เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน กลาง

199 1030010022 สุขานารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

200 1030010023 อนุบาลนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

201 1030010027 เคหะประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน กลาง

202 1030010051 เสนานุเคราะห์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน กลาง

203 1030010065 วัดบ้านหนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน เล็ก

204 1030010079 ไตรคามสามัคคี โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน เล็ก

205 1030010109 บ้านส าโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์ โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน เล็ก

206 1030010123 บ้านคล้าโนนคราม โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน เล็ก

207 1030010021 สามัคคีรถไฟ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 อีสาน เล็ก

208 1030020012 บ้านหนองนกกวัก จักราช นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 อีสาน เล็ก

209 1030020078 บ้านหนองปรึก โชคชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 อีสาน เล็ก

210 1030020126 บ้านสวนหอม ห้วยแถลง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 อีสาน เล็ก

211 1030020147 บ้านหนองตะไก้ หนองบุญนาก นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 อีสาน กลาง

212 1030020029 บ้านหนองไผ่ จักราช นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 อีสาน เล็ก

213 1030020051 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 อีสาน ใหญ่

214 1030020111 บ้านกระทุ่มแท่น ห้วยแถลง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 อีสาน เล็ก

215 1030020133 บ้านสระมะค่า ห้วยแถลง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 อีสาน เล็ก

216 1030020168 บ้านกันผม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 อีสาน เล็ก

217 1030030142 บ้านล านางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 อีสาน กลาง

218 1030030045 บ้านหนองหินโคน ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 อีสาน กลาง

219 1030030112 ไผ่สีสุก ปักธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 อีสาน เล็ก

220 1030040085 ถนนมิตรภาพ สีคิ ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 อีสาน เล็ก

221 1030040111 บ้านห้วยตะแคง สีคิ ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 อีสาน เล็ก

222 1030040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา ปากช่อง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 อีสาน เล็ก

223 1030040168 บ้านป่ากล้วย ปากช่อง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 อีสาน เล็ก

224 1030040172 นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 2 ปากช่อง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 อีสาน เล็ก

225 1030040108 บ้านหนองกก สีคิ ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 อีสาน เล็ก

226 1030050216 บ้านโพนไพล พระทองค า นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 อีสาน เล็ก



ท่ี รหัสโรงเรียน ช่ือโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ระดับภำค ขนำดโรงเรียน

227 1030060072 บ้านโนนทองหลาง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 อีสาน เล็ก

228 1030060158 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) บัวลาย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 อีสาน เล็ก

229 1030060168 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ บัวลาย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 อีสาน เล็ก

230 1030070199 บ้านโนนต าหนัก เมืองยาง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 7 อีสาน เล็ก

231 1030070077 บ้านขามใต้ พิมาย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 7 อีสาน เล็ก

232 1030070112 บ้านพุทรา พิมาย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 7 อีสาน กลาง

233 1030070123 บ้านหนองบัวค า พิมาย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 7 อีสาน เล็ก

234 1030070180 วัดบ้านตะเภาหนุน โนนแดง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 7 อีสาน เล็ก

235 1030070212 บ้านหนองโป่ง (ราษฎร์บ ารุง) ล าทะเมนชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 7 อีสาน เล็ก

236 1080010005 อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ใต้ ใหญ่พิเศษ

237 1080010038 วัดพระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ใต้ ใหญ่พิเศษ

238 1080010044 วัดสระแก้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ใต้ เล็ก

239 1080010085 บ้านตลาด ลานสกา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ใต้ กลาง

240 1080010098 วัดไสมะนาว พระพรหม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ใต้ เล็ก

241 1080020071 บ้านหนองท่อม ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ใต้ เล็ก

242 1080020044 บ้านห้วยกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ใต้ เล็ก

243 1080020078 บ้านนาตาแย้ม ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ใต้ เล็ก

244 1080020087 วัดธรรมเผด็จ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ใต้ เล็ก

245 1080020198 วัดควนกอ ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ใต้ เล็ก

246 1080030097 บ้านบางตะลุมพอ ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ใต้ เล็ก

247 1080030243 หัวไทร (เรือนประชาบาล) หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ใต้ ใหญ่

248 1080040043 ปทุมานุกูล ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ใต้ กลาง

249 1080040049 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ใต้ ใหญ่

250 1080040068 บ้านอินทนิน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ใต้ เล็ก

251 1080040099 บ้านไสพลู สิชล นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ใต้ เล็ก

252 1080040101 วัดประทุมทายการาม สิชล นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ใต้ ใหญ่

253 1080040110 วัดสโมสรสันนิบาต สิชล นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ใต้ กลาง

254 1060010106 อนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) ชุมแสง นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหนือ กลาง

255 1060010012 อนุบาลนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหนือ ใหญ่พิเศษ

256 1060010154 ศึกษาศาสตร์ เก้าเลี ยว นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหนือ เล็ก

257 1060010128 วัดแสงรังสรรค์ ชุมแสง นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหนือ เล็ก

258 1060020123 บ้านเนินใหม่ แม่วงก์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เหนือ เล็ก

259 1060020167 บ้านปางชัย ชุมตาบง นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เหนือ เล็ก

260 1060030115 บ้านเขาล้อ (เขาล้อประชาชนูทิศ) ท่าตะโก นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหนือ กลาง

261 1060030133 บ้านคลองบอน ท่าตะโก นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหนือ เล็ก

262 1060030142 บ้านตะเฆ่ค่าย ท่าตะโก นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหนือ เล็ก

263 1012010005 ทานสัมฤทธ์ิวิทยา เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 กลาง กลาง

264 1012010006 ประชาอุปถัมภ์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่

265 1012010012 อนุราชประสิทธ์ิ เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

266 1012010027 อนุบาลนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่

267 1012020017 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ บางใหญ่ นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 กลาง ใหญ่

268 1096010171 บ้านยือลาแป รือเสาะ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 ใต้ กลาง

269 1096010023 อนุบาลนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 ใต้ ใหญ่

270 1096020088 บ้านสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 ใต้ ใหญ่

271 1055010131 บ้านนาเหลืองไชยราม เวียงสา น่าน สพป.น่าน เขต 1 เหนือ เล็ก

272 1055010201 บ้านศรีนาม่าน สันติสุข น่าน สพป.น่าน เขต 1 เหนือ เล็ก
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273 1055010017 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) เมืองน่าน น่าน สพป.น่าน เขต 1 เหนือ ใหญ่

274 1055010018 ราชานุบาล เมืองน่าน น่าน สพป.น่าน เขต 1 เหนือ ใหญ่

275 1055010087 บ้านนาราบ นาน้อย น่าน สพป.น่าน เขต 1 เหนือ กลาง

276 1055010106 บ้านน  าลัด นาน้อย น่าน สพป.น่าน เขต 1 เหนือ เล็ก

277 1055010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน สพป.น่าน เขต 1 เหนือ เล็ก

278 1055020124 บ้านต๊ึด เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

279 1055020001 บ้านทุ่งกวาง ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

280 1055020005 บ้านปงสนุก ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

281 1055020011 บ้านห้วยท่าง ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

282 1055020013 บ้านปรางค์ ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ กลาง

283 1055020014 บ้านร้อง ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

284 1055020027 ชุมชนศิลาเพชร ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

285 1055020028 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

286 1055020048 บ้านสบหนอง ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

287 1055020055 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

288 1055020056 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ กลาง

289 1055020057 ชุมชนไตรคามราษฎร์บ ารุง ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

290 1055020079 บ้านคัวะ ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

291 1055020100 ชุมชนบ้านเฟือยลุง ทุ่งช้าง น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

292 1055020101 บ้านสบกอน เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ กลาง

293 1055020111 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพท่ี 115 เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

294 1055020117 บ้านน  าคา เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

295 1055020118 ไตรมิตรวิทยา เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

296 1055020121 บ้านดอนแก้ว เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

297 1055020125 พระพุทธบาทวิทยา เชียงกลาง น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

298 1055020083 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ท่าวังผา น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

299 1055020033 ไตรประชาวิทยา ปัว น่าน สพป.น่าน เขต 2 เหนือ เล็ก

300 1043030029 บ้านท่าไคร้ บึงกาฬ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ อีสาน เล็ก

301 1031010022 อนุบาลบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อีสาน ใหญ่

302 1031010144 อนุบาลล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อีสาน ใหญ่

303 1031010155 วัดบ้านหนองปลาไหล ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อีสาน เล็ก

304 1031010158 บ้านแท่นพระ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อีสาน เล็ก

305 1031020005 บ้านขามตาเบ้า กระสัง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อีสาน เล็ก

306 1031020035 บ้านโนนสว่าง กระสัง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อีสาน เล็ก

307 1031020148 บ้านศรีสุข บ้านกรวด บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อีสาน เล็ก

308 1031020208 บ้านบุญช่วย พลับพลาชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อีสาน กลาง

309 1031020023 บ้านระกา กระสัง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อีสาน เล็ก

310 1031020108 ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อีสาน ใหญ่

311 1031020117 บ้านเขว้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อีสาน เล็ก

312 1031020158 ชุมชนบ้านโนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อีสาน กลาง

313 1031030079 บ้านสระขุด หนองก่ี บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อีสาน เล็ก

314 1031030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด นางรอง บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อีสาน เล็ก

315 1031030097 บ้านหนองถนน ละหานทราย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อีสาน เล็ก

316 1031030158 บ้านหนองโคลน หนองหงส์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อีสาน เล็ก

317 1031030180 บ้านม่วงงาม โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อีสาน เล็ก

318 1031040115 บ้านโคกสุพรรณ สตึก บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อีสาน เล็ก
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319 1031040099 บ้านหนองม่วง สตึก บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อีสาน เล็ก

320 1013010079 คลองลาดช้าง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กลาง กลาง

321 1013010009 อนุบาลปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กลาง ใหญ่

322 1013010039 วัดสว่างภพ คลองหลวง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กลาง เล็ก

323 1013010049 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 กลาง ใหญ่

324 1013020009 ธัญญสิทธิศิลป์ ธัญบุรี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 กลาง ใหญ่

325 1013020037 วัดโปรยฝน หนองเสือ ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 กลาง เล็ก

326 1077010026 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลาง ใหญ่

327 1077010099 บางสะพาน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลาง กลาง

328 1077010116 บ้านฝ่ังแดง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลาง เล็ก

329 1077010127 บ้านทุ่งกะโตน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลาง กลาง

330 1077010128 บ้านหนองห้วยฝาด บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลาง กลาง

331 1077010041 บ้านพุตะแบก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลาง เล็ก

332 1077020020 บ้านส าโหรง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลาง เล็ก

333 1077020027 บ้านหาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลาง เล็ก

334 1025010040 อนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่

335 1025010160 วัดบางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

336 1025010193 วัดดงบัง (ดงบังบ ารุงวิทย์) ประจันตคาม ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

337 1025010258 วัดไผ่งาม ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

338 1025010045 บ้านนางเลง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

339 1025010151 ชุมชนบ้านส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

340 1094010026 อนุบาลปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 ใต้ ใหญ่

341 1014010017 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลาง เล็ก

342 1014010007 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

343 1014010008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลาง ใหญ่

344 1014010057 วัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลาง เล็ก

345 1014010104 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลาง เล็ก

346 1014020018 วัดไทรโสภณ บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลาง เล็ก

347 1056010109 บ้านแม่จว้าใต้ แม่ใจ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 เหนือ เล็ก

348 1056010011 ต าบลสันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 เหนือ เล็ก

349 1056010051 อนุบาลพะเยา เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 เหนือ ใหญ่

350 1056010101 บ้านห้วยเจริญราษฏร์ แม่ใจ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 เหนือ เล็ก

351 1056010116 บ้านป่าแฝกใต้ แม่ใจ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 เหนือ เล็ก

352 1056010048 ชุมชนบ้านแม่ใส เมืองพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 เหนือ เล็ก

353 1056010108 บ้านแม่จว้า แม่ใจ พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 เหนือ เล็ก

354 1056020008 ชุมชนบ้านห้วยงิ ว จุน พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 เหนือ เล็ก

355 1056020015 บ้านน  าจุน จุน พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 เหนือ เล็ก

356 1056020034 บ้านฝายกวาง เชียงค า พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 เหนือ เล็ก

357 1056020058 บ้านป้ี เชียงค า พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 เหนือ เล็ก

358 1056020061 อนุบาลเชียงค า (วัดพระธาตุสบแวน) เชียงค า พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 เหนือ กลาง

359 1056020069 บ้านไชยสถาน เชียงม่วน พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 เหนือ เล็ก

360 1056020136 บ้านสะแล่ง ภูซาง พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 เหนือ เล็ก

361 1056020137 บ้านร้องเชียงแรง ภูซาง พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 เหนือ เล็ก

362 1082010007 บ้านบางกัน เมืองพังงา พังงา สพป.พังงา ใต้ เล็ก

363 1082010011 บ้านปริง (วันครู 2500) เมืองพังงา พังงา สพป.พังงา ใต้ เล็ก

364 1082010121 บ้านคุระ คุระบุรี พังงา สพป.พังงา ใต้ เล็ก
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365 1082010005 อนุบาลพังงา เมืองพังงา พังงา สพป.พังงา ใต้ ใหญ่

366 1082010025 บ้านท่าเขา เกาะยาว พังงา สพป.พังงา ใต้ เล็ก

367 1082010038 บ้านปากถัก กะปง พังงา สพป.พังงา ใต้ เล็ก

368 1082010123 บ้านโคกเจริญ ทับปุด พังงา สพป.พังงา ใต้ เล็ก

369 1093010017 วัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

370 1093010030 บ้านนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

371 1093010009 อนุบาลพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ ใหญ่

372 1093010024 วัดอภยาราม เมืองพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

373 1093010041 วัดโอ่ (ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

374 1093010108 บ้านควนพลี ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

375 1093010112 บ้านควนดินแดง ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

376 1093010114 วัดหรังแคบ ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

377 1093010116 อนุบาลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ กลาง

378 1093010119 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

379 1093010124 วัดลานแซะ ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

380 1093010126 วัดพังดาน ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

381 1093010139 บ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

382 1093010186 บ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ กลาง

383 1093010187 วัดใสประดู่ ศรีบรรพต พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

384 1093010237 บ้านบ่อทราย ป่าพะยอม พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

385 1093010238 บ้านตล่ิงชัน ป่าพะยอม พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

386 1093010249 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์ พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ใต้ เล็ก

387 1093010079 บ้านควนหมอทอง เขาชัยสน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ เล็ก

388 1093010096 บ้านพรุนายขาว ตะโหมด พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ เล็ก

389 1093010204 บ้านยางขาคีม ป่าบอน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ เล็ก

390 1093010047 บ้านพน กงหรา พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ เล็ก

391 1093010050 บ้านนาทุ่งโพธ์ิ กงหรา พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ กลาง

392 1093010057 อนุบาลกงหรา กงหรา พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ เล็ก

393 1093010058 บ้านทอนตรน กงหรา พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ เล็ก

394 1093010059 บ้านวังปริง กงหรา พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ เล็ก

395 1093010072 บ้านท่าลาด เขาชัยสน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ เล็ก

396 1093010075 วัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ เล็ก

397 1093010080 บ้านเกาะทองสม เขาชัยสน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ เล็ก

398 1093010094 บ้านคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ กลาง

399 1093010170 อนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ กลาง

400 1093010177 บ้านบางมวง ปากพะยูน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ใต้ เล็ก

401 1066010145 บ้านหนองโสน สามง่าม พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 เหนือ กลาง

402 1066020099 วัดคงคาราม โพทะเล พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 เหนือ เล็ก

403 1066020051 อนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 เหนือ ใหญ่

404 1065010018 วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหนือ เล็ก

405 1065010022 จ่าการบุญ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหนือ ใหญ่

406 1065010063 อนุบาลพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหนือ ใหญ่พิเศษ

407 1065010069 สะพานท่ี 3 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหนือ กลาง

408 1065010060 วัดกรมธรรม์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหนือ เล็ก

409 1065020024 วัดสิริสุทธาวาส บางกระทุ่ม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหนือ เล็ก

410 1065020027 ประชาสรรค์วิทยา บางกระทุ่ม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหนือ เล็ก
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411 1065020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหนือ เล็ก

412 1065030135 วัดคลองมะเกลือ พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 เหนือ กลาง

413 1065030121 ชุมชนดิฎฐอ ารุง พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 เหนือ เล็ก

414 1076010026 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

415 1076010076 บ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

416 1076010087 วัดราษฎร์ศรัทธา บ้านแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

417 1076010001 อนุบาลเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่

418 1076010020 วัดดอนไก่เตี ย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

419 1076010084 วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) บ้านแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

420 1076020040 บ้านสระพระ ท่ายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

421 1067010041 บ้านบุฉนวน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหนือ เล็ก

422 1067010138 บ้านผาทอง ชนแดน เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหนือ เล็ก

423 1067010048 อนุบาลเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหนือ ใหญ่พิเศษ

424 1067020139 บ้านหินกลิ ง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหนือ เล็ก

425 1067030133 บ้านนาทุ่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหนือ กลาง

426 1067030152 บ้านโคกคงสมโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหนือ เล็ก

427 1054010013 บ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหนือ เล็ก

428 1054010055 บ้านศรีสิทธ์ิ (ใจมาอนุเคราะห์) เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหนือ เล็ก

429 1054010118 บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) สอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหนือ เล็ก

430 1054010140 บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บ ารุง) สอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหนือ เล็ก

431 1054010015 อนุบาลแพร่ เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหนือ ใหญ่

432 1054010020 วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหนือ ใหญ่

433 1054010053 บ้านปง (ป้อมประชานุกูล) เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหนือ เล็ก

434 1054010056 บ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) เมืองแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหนือ เล็ก

435 1054020054 วัดมงคลถาวร (มงคลวิทยาสรรค์) สูงเม่น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 เหนือ เล็ก

436 1054020069 บ้านเข่ือนสุนทร (รัฐประชาวิทยา) สูงเม่น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 เหนือ เล็ก

437 1054020078 บ้านดอนชัย (กันทราษฎร์วิทยาคาร) สูงเม่น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 เหนือ เล็ก

438 1054020061 วัดสิทธิวิมล (สุวรรณราษฎร์ปัญญา) สูงเม่น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 เหนือ เล็ก

439 1054020062 วัดพระหลวง (อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) สูงเม่น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 เหนือ เล็ก

440 1054020076 วัดสร่างโศก สูงเม่น แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 เหนือ เล็ก

441 1054020093 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 เหนือ เล็ก

442 1054020036 ชุมชนจรูญลองรัตนาคาร ลอง แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 เหนือ กลาง

443 1083010035 บ้านป่าครองชีพ ถลาง ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ใต้ เล็ก

444 1083010009 อนุบาลภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ใต้ ใหญ่พิเศษ

445 1044010036 บ้านดงเค็งดอนหัน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 อีสาน เล็ก

446 1044010056 บ้านกุดแคน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 อีสาน เล็ก

447 1044010210 ชุมชนบ้านลาด กันทรวิชัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 อีสาน เล็ก

448 1044020037 บ้านบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 อีสาน เล็ก

449 1044010028 อนุบาลมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

450 1044010148 บ้านโชคชัย โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 อีสาน เล็ก

451 1049010106 บ้านค านางโอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร อีสาน เล็ก

452 1049010113 บ้านหนองแวงใหญ่ นิคมค าสร้อย มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร อีสาน กลาง

453 1058010056 บ้านใหม่ห้วยหวาย (แม่ฮ่องสอน) เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหนือ เล็ก

454 1058010052 บ้านนาปลาจาด เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหนือ เล็ก

455 1035010034 บ้านหนองแฝก เมืองยโสธร ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 อีสาน เล็ก

456 1035010116 วุฒิศักด์ิคุรุราษฏร์อุปถัมภ์ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 อีสาน เล็ก
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457 1035010037 อนุบาลยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 อีสาน ใหญ่

458 1035010145 บ้านยางน้อย มหาชนะชัย ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 อีสาน เล็ก

459 1035020037 บ้านหนองเรือ กุดชุม ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 อีสาน เล็ก

460 1035020044 บ้านภูถ  าพระพรเจริญ กุดชุม ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 อีสาน เล็ก

461 1095010041 อนุบาลยะลา เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 ใต้ ใหญ่

462 1095010042 นิบงชนูปถัมภ์ เมืองยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 ใต้ ใหญ่พิเศษ

463 1045010030 ไตรคามสามัคคี (บ้านขี เหล็ก) เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 อีสาน เล็ก

464 1045010236 บ้านขว้างใหญ่ ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 อีสาน เล็ก

465 1045010020 อนุบาลร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

466 1045020011 เมืองเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อีสาน กลาง

467 1045020198 บ้านดอนยาง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อีสาน เล็ก

468 1045020128 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ พนมไพร ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อีสาน เล็ก

469 1045020173 หว่านท่าสมอวิทยา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อีสาน เล็ก

470 1045020218 บ้านหัวโทนมิตรภาพท่ี 165 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อีสาน เล็ก

471 1045020226 บ้านเล้าข้าว สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อีสาน เล็ก

472 1045020269 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) อาจสามารถ ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อีสาน เล็ก

473 1045020339 ชุมชนบ้านหนองฮี (ถาวรวิทยาคม) หนองฮี ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อีสาน เล็ก

474 1045030073 บ้านภูเขาทอง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อีสาน เล็ก

475 1045030076 บ้านนางาม โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อีสาน เล็ก

476 1045030210 บ้านหนองโน เมยวดี ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อีสาน เล็ก

477 1085010067 บ้านบางสองรา กระบุรี ระนอง สพป.ระนอง ใต้ เล็ก

478 1085010003 อนุบาลระนอง เมืองระนอง ระนอง สพป.ระนอง ใต้ ใหญ่

479 1021010021 วัดนาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 กลาง เล็ก

480 1021010003 บ้านสมานมิตร เมืองระยอง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 กลาง เล็ก

481 1021010020 อนุบาลระยอง เมืองระยอง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

482 1021010025 วัดเนินพระ เมืองระยอง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 กลาง กลาง

483 1021010046 วัดบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

484 1021010069 บ้านคลองยายเมือง บ้านค่าย ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 กลาง เล็ก

485 1021020015 วัดคลองปูน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กลาง กลาง

486 1021020027 วัดหนองกันเกรา แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กลาง กลาง

487 1021020029 บ้านดอนส าราญ แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กลาง เล็ก

488 1021020030 วัดพลงช้างเผือก แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กลาง ใหญ่พิเศษ

489 1021020040 วัดจ ารุง แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กลาง เล็ก

490 1021020052 บ้านวังหิน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กลาง กลาง

491 1021020055 บ้านเนินดินแดง แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กลาง เล็ก

492 1021020058 บ้านหนองน  าขุ่น แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กลาง เล็ก

493 1021020064 บ้านชุมแสง วังจันทร์ ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กลาง กลาง

494 1021020066 บ้านบึงตะกาด วังจันทร์ ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กลาง กลาง

495 1021020083 บ้านเขาช่องลม เขาชะเมา ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 กลาง เล็ก

496 1070010013 จันทคามวิทยา เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

497 1070010044 อนุบาลราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

498 1070010193 วัดยอดสุวรรณคีรี บ้านคา ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

499 1070020099 วัดท านบ บางแพ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

500 1070020159 บ้านหนองครึม โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

501 1070020145 วัดพระศรีอารย์ โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

502 1016010042 อนุบาลลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ
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503 1016010043 เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

504 1016010142 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

505 1052010099 บ้านแม่จาง แม่เมาะ ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 เหนือ เล็ก

506 1052010088 บ้านปงสนุก เมืองล าปาง ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 เหนือ ใหญ่พิเศษ

507 1052010089 อนุบาลล าปาง(ขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เมืองล าปาง ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 เหนือ ใหญ่พิเศษ

508 1052010128 บ้านข่อยมิตรภาพท่ี 110 งาว ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 เหนือ เล็ก

509 1052010195 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 เหนือ กลาง

510 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 เหนือ เล็ก

511 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 เหนือ เล็ก

512 1052020077 บ้านนาเบี ย เถิน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 เหนือ เล็ก

513 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 เหนือ เล็ก

514 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 เหนือ เล็ก

515 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 เหนือ เล็ก

516 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 เหนือ กลาง

517 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธ์ิ) แม่พริก ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 2 เหนือ เล็ก

518 1052030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ วังเหนือ ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 3 เหนือ เล็ก

519 1052030087 บ้านสบลี เมืองปาน ล าปาง สพป.ล าปาง เขต 3 เหนือ เล็ก

520 1051010114 บ้านดงสารภี แม่ทา ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ เล็ก

521 1051010119 บ้านหนองบัว ป่าซาง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ เล็ก

522 1051010007 อนุบาลล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ ใหญ่

523 1051010064 วัดกู่เส้า เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ เล็ก

524 1051010067 วัดป่าตึงเชตวัน เมืองล าพูน ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ เล็ก

525 1051010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทา ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ เล็ก

526 1051010079 บ้านดอยค า แม่ทา ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ เล็ก

527 1051010120 บ้านหนองเกิด ป่าซาง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ เล็ก

528 1051010128 วัดนครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ เล็ก

529 1051010146 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซาง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ เล็ก

530 1051010158 บ้านหนองเงือก ป่าซาง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ เล็ก

531 1051010161 วัดบ้านธิ บ้านธิ ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 1 เหนือ เล็ก

532 1051020091 บ้านห้วยห้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 2 เหนือ เล็ก

533 1051020001 บ้านโฮ่ง (ศีลาภรณ์ประชาสฤษฎ์ิ) บ้านโฮ่ง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 2 เหนือ เล็ก

534 1051020021 บ้านห้วยหละ บ้านโฮ่ง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 2 เหนือ เล็ก

535 1051020115 บ้านล้องเครือกวาว เวียงหนองล่อง ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 2 เหนือ เล็ก

536 1051020074 บ้านม่วงสามปี ลี ล าพูน สพป.ล าพูน เขต 2 เหนือ กลาง

537 1042010013 เมืองเลย เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

538 1042020099 บ้านผาฆ้อง ภูกระดึง เลย สพป.เลย เขต 2 อีสาน เล็ก

539 1042010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้ว เลย สพป.เลย เขต 3 อีสาน เล็ก

540 1033010053 อนุบาลศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

541 1033020010 บ้านกอย ราษีไศล ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อีสาน เล็ก

542 1033020076 บ้านหนองลุง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อีสาน เล็ก

543 1033020148 บ้านสร้างเรือ ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อีสาน เล็ก

544 1033020012 ส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) ราษีไศล ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อีสาน กลาง

545 1033030080 อนุบาลศรีประชานุกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อีสาน ใหญ่

546 1033030155 บ้านเหล็ก ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อีสาน กลาง

547 1033030162 บ้านดอนหล่ี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อีสาน เล็ก

548 1033030166 บ้านท่าคอยนาง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อีสาน เล็ก
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549 1033030175 บ้านหนองระนาม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อีสาน เล็ก

550 1033040008 บ้านช าเบ็ง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อีสาน เล็ก

551 1033040084 บ้านทุ่งขนวน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อีสาน เล็ก

552 1033040074 บ้านโคกเจริญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อีสาน เล็ก

553 1033040101 บ้านจะเนียว ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อีสาน เล็ก

554 1033040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ) ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อีสาน ใหญ่

555 1047010032 อนุบาลสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

556 1047020138 บ้านค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 อีสาน เล็ก

557 1047020053 บ้านสูงเนินสามัคคี พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 อีสาน กลาง

558 1047020058 บ้านโนนอุดม พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 อีสาน เล็ก

559 1047030022 บ้านนาอวนน้อย วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 อีสาน เล็ก

560 1047030025 บ้านท่าศรีไคล วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 อีสาน เล็ก

561 1047030030 บ้านโนนแต้ วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 อีสาน เล็ก

562 1047030083 บ้านผาศักด์ิทรัพย์เจริญ ค าตากล้า สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 อีสาน เล็ก

563 1047030101 นาข่าวิทยา บ้านม่วง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 อีสาน เล็ก

564 1047030161 ชุมชนบ้านโพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 อีสาน กลาง

565 1090010030 วัดแหลมวัง สทิงพระ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 ใต้ เล็ก

566 1090010058 บ้านมาบบัว ระโนด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 ใต้ เล็ก

567 1090010121 วัดประตูไชย สิงหนคร สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 ใต้ เล็ก

568 1090010014 วิเชียรชม เมืองสงขลา สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 ใต้ ใหญ่พิเศษ

569 1090010015 อนุบาลสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 ใต้ ใหญ่

570 1090010085 บ้านระโนต (ธัญเจริญ) ระโนด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 ใต้ ใหญ่

571 1090010090 วัดแจ้ง ระโนด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 ใต้ เล็ก

572 1090020045 บ้านบึงพิชัย หาดใหญ่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ เล็ก

573 1090020110 บ้านโคกเมา บางกล่ า สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ กลาง

574 1090020027 บ้านก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ กลาง

575 1090020033 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ รัตภูมิ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ กลาง

576 1090020036 บ้านทุ่งน  า หาดใหญ่ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ เล็ก

577 1090020090 บ้านกรอบ ควนเนียง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ เล็ก

578 1090020092 วัดบางทีง ควนเนียง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ กลาง

579 1090020096 บ้านเกาะใหญ่ ควนเนียง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ เล็ก

580 1090020097 บ้านคลองช้าง ควนเนียง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ เล็ก

581 1090020101 บ้านควนเนียง ควนเนียง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ กลาง

582 1090020109 บ้านห้วยลึก ควนเนียง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ เล็ก

583 1090020134 บ้านโคกพยอม คลองหอยโข่ง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 ใต้ เล็ก

584 1090030164 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สะเดา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 ใต้ กลาง

585 1090030189 บ้านส านักขาม สะเดา สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 ใต้ กลาง

586 1091010057 บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง สตูล สพป.สตูล ใต้ เล็ก

587 1091010066 บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพท่ี 49 ควนกาหลง สตูล สพป.สตูล ใต้ กลาง

588 1091010041 อนุบาลสตูล เมืองสตูล สตูล สพป.สตูล ใต้ ใหญ่

589 1091010102 บ้านตูแตหร า ละงู สตูล สพป.สตูล ใต้ เล็ก

590 1011010013 เอ่ียมสุรีย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลาง ใหญ่

591 1011010021 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลาง ใหญ่

592 1011020018 ปากคลองชวดใหญ่ บางบ่อ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กลาง เล็ก

593 1011020020 อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) บางบ่อ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กลาง ใหญ่

594 1011020027 วัดลาดหวาย บางบ่อ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กลาง เล็ก
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595 1011020036 วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง บางบ่อ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กลาง กลาง

596 1011020043 คลองบางน  าจืด บางพลี สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กลาง ใหญ่

597 1011020067 อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) บางเสาธง สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กลาง ใหญ่

598 1075010019 วัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม กลาง เล็ก

599 1075010045 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสด์ิสาทร) บางคนที สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม กลาง เล็ก

600 1075010093 วัดแก้วเจริญ (เฟ้ือบ ารุง) อัมพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม กลาง เล็ก

601 1075010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม กลาง ใหญ่

602 1074010056 เอกชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร กลาง ใหญ่

603 1074010058 อนุบาลสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร กลาง ใหญ่พิเศษ

604 1074010083 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร กลาง เล็ก

605 1074010095 วัดดอนโฆสิตาราม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร กลาง เล็ก

606 1027010027 บ้านเหล่ากกโก เมืองสระแก้ว สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 กลาง เล็ก

607 1027010045 บ้านเนินสะอาด เมืองสระแก้ว สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 กลาง เล็ก

608 1027010049 บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 กลาง เล็ก

609 1027010068 อนุบาลคลองหาด คลองหาด สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 กลาง กลาง

610 1019010012 อนุบาลสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

611 1019010086 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) พระพุทธบาท สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

612 1019020030 บ้านป่าวังกวาง แก่งคอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

613 1017010011 อนุบาลสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี กลาง ใหญ่พิเศษ

614 1017010069 อนุบาลพรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี กลาง เล็ก

615 1017010136 วัดโบสถ์(อ.อินทร์บุรี) อินทร์บุรี สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี กลาง กลาง

616 1064010023 บ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) เมืองสุโขทัย สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เหนือ เล็ก

617 1064010055 เชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เหนือ เล็ก

618 1064010021 อนุบาลสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เหนือ ใหญ่

619 1064010054 อนุบาลบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เหนือ กลาง

620 1064010069 บ้านวังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เหนือ เล็ก

621 1064010128 บ้านหนองมะเกลือ กงไกรลาศ สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เหนือ เล็ก

622 1064020128 บ้านเขาทอง สวรรคโลก สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหนือ เล็ก

623 1064020074 บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ศรีส าโรง สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหนือ กลาง

624 1064020078 วัดศรีสังวร ศรีส าโรง สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหนือ เล็ก

625 1064020112 อนุบาลศรีส าโรง ศรีส าโรง สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหนือ ใหญ่

626 1064020113 วัดบ้านกรุ ศรีส าโรง สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหนือ เล็ก

627 1064020140 บ้านใหม่โพธ์ิงาม สวรรคโลก สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหนือ เล็ก

628 1064020141 บ้านนาพง สวรรคโลก สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหนือ เล็ก

629 1064020160 ศีกษาเกษตรศิลป์ ศรีนคร สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหนือ เล็ก

630 1064020171 บ้านตาลพร้า ศรีนคร สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหนือ เล็ก

631 1064020189 บ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหนือ กลาง

632 1064020200 บ้านท่าวิเศษ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหนือ เล็ก

633 1072010061 วัดไผ่ลูกนก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

634 1072010023 สุพรรณภูมิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

635 1072010024 อนุบาลสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลาง ใหญ่พิเศษ

636 1072010096 วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

637 1072010097 วัดสุขเกษม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

638 1072010104 วัดโพธ์ิตะควน บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

639 1072010119 วัดเสาธงทอง บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

640 1072010008 วัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลาง เล็ก
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641 1072010130 วัดปู่เจ้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลาง เล็ก

642 1072020081 วัดพรสวรรค์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

643 1072020125 วัดดอนสุโข อู่ทอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

644 1072020038 วัดเทพพิทักษ์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

645 1072020057 วัดไชยนาราษฎร์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 กลาง เล็ก

646 1072030028 วัดท่าทอง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กลาง เล็ก

647 1072030056 อนุบาลด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กลาง ใหญ่

648 1072030105 วัดคลองขอม สามชุก สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กลาง เล็ก

649 1084010075 บ้านวังหวาย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ใต้ เล็ก

650 1084010029 อนุบาลสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ใต้ ใหญ่

651 1084010046 บ้านหัวหมากล่าง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ใต้ เล็ก

652 1084010049 บ้านหัวหมากบน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ใต้ เล็ก

653 1084010097 วัดสิงขร ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ใต้ เล็ก

654 1084010107 บ้านดินแดงสามัคคี ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ใต้ เล็ก

655 1084010136 บ้านศรีธนู เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ใต้ เล็ก

656 1084020029 วัดรัตนาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ใต้ กลาง

657 1084020065 วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ใต้ กลาง

658 1084020088 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ใต้ เล็ก

659 1084030152 วัดบางก ายาน พระแสง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ใต้ เล็ก

660 1084030091 บ้านควนสูง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ใต้ กลาง

661 1084030114 วัดบ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ใต้ ใหญ่

662 1032010140 บ้านหนองเหล็ก จอมพระ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

663 1032010009 บ้านจักจรูก เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

664 1032010022 บ้านตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

665 1032010037 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

666 1032010073 เมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

667 1032010074 อนุบาลสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

668 1032010076 บ้านบุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน กลาง

669 1032010129 บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ จอมพระ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

670 1032010159 บ้านหนองจอก ศีขรภูมิ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

671 1032010163 บ้านเปรียง ศีขรภูมิ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

672 1032010207 อนุบาลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน ใหญ่

673 1032010215 บ้านหนองจิก ศีขรภูมิ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

674 1032010237 บ้านจรวย ล าดวน สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

675 1032010251 บ้านตางมาง ส าโรงทาบ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

676 1032010262 บ้านสังแก ส าโรงทาบ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

677 1032010290 บ้านตลาดตาโหมก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 อีสาน เล็ก

678 1032020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรี สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 อีสาน เล็ก

679 1032020080 บ้านบะ ท่าตูม สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 อีสาน เล็ก

680 1032020173 บ้านแคนน้อย สนม สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 อีสาน เล็ก

681 1032020181 บ้านโนนเปือย สนม สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 อีสาน เล็ก

682 1032020190 บ้านส าโรง สนม สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 อีสาน เล็ก

683 1032020194 บ้านหนองอียอ สนม สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 อีสาน กลาง

684 1032020195 บ้านอาเลา สนม สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 อีสาน เล็ก

685 1032020198 บ้านกาพระ สนม สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 อีสาน เล็ก

686 1032020206 บ้านขี เหล็ก โนนนารายณ์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 อีสาน เล็ก
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687 1032030041 บ้านทมอ (เด่ือราษฎร์บ ารุง) ปราสาท สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 อีสาน เล็ก

688 1032030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 อีสาน ใหญ่

689 1043010130 บ้านนาโคก สังคม หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 อีสาน เล็ก

690 1043010051 อนุบาลหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 อีสาน ใหญ่

691 1039010125 บ้านกุดกวางสร้อย โนนสัง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 อีสาน เล็ก

692 1039010160 บ้านโนนส าราญสมสนุก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 อีสาน เล็ก

693 1039010192 บ้านโคกสูง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 อีสาน เล็ก

694 1039010208 บ้านส าราญสุข ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 อีสาน เล็ก

695 1039010054 หนองบัววิทยายน เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 อีสาน ใหญ่

696 1039010066 บ้านหนองบัวโซม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 อีสาน เล็ก

697 1039010179 บ้านหนองม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 อีสาน เล็ก

698 1039010172 บ้านโต่งโต้น ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 อีสาน เล็ก

699 1039020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล นากลาง หนองบัวล าภู สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 อีสาน เล็ก

700 1015010057 วัดโพธ์ิทอง โพธ์ิทอง อ่างทอง สพป.อ่างทอง กลาง เล็ก

701 1015010127 วัดอบทม วิเศษชัยชาญ อ่างทอง สพป.อ่างทอง กลาง เล็ก

702 1015010139 วัดท านบ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง สพป.อ่างทอง กลาง เล็ก

703 1015010007 อนุบาลวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง สพป.อ่างทอง กลาง ใหญ่พิเศษ

704 1015010133 อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง สพป.อ่างทอง กลาง ใหญ่

705 1037010132 บ้านแสนสุข ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อีสาน เล็ก

706 1037010064 อนุบาลอ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สพป.อ านาจเจริญ อีสาน ใหญ่

707 1041010037 ประชาสามัคคี เมืองอุดรธานี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 อีสาน เล็ก

708 1041010112 อนุบาลอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

709 1041020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

710 1041020046 บ้านผือ กุมภวาปี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

711 1041020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ ง กุมภวาปี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

712 1041020156 บ้านค าจวง วังสามหมอ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

713 1041020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน กลาง

714 1041020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

715 1041020134 ค าเมยวิทยาคม ศรีธาตุ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

716 1041020135 ค ากุงประชานุกูล ศรีธาตุ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

717 1041020137 บ้านค าบอน ศรีธาตุ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

718 1041020142 บ้านโนนอ านวย ศรีธาตุ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

719 1041020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน กลาง

720 1041020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

721 1041020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

722 1041020152 บ้านค ายาง วังสามหมอ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

723 1041020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

724 1041020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน กลาง

725 1041020169 บ้านค าโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน กลาง

726 1041020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน กลาง

727 1041020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

728 1041020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

729 1041030121 บ้านทุ่งใหญ่โพธ์ิชัย บ้านดุง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 อีสาน เล็ก

730 1041030141 บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ บ้านดุง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 อีสาน เล็ก

731 1041030162 บ้านตาดโนนทองหลาง บ้านดุง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 อีสาน เล็ก

732 1041030013 บ้านยา หนองหาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 อีสาน เล็ก
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733 1041030014 บ้านหนองผือ หนองหาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 อีสาน เล็ก

734 1041030067 บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) หนองหาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 อีสาน เล็ก

735 1041030070 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) หนองหาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 อีสาน เล็ก

736 1041030072 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) หนองหาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 อีสาน กลาง

737 1041030191 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 อีสาน เล็ก

738 1053010054 วัดวังกะพี  (วิเชียรประชานุกูล) เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหนือ เล็ก

739 1053010118 บ้านนาคะนึง พิชัย อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหนือ เล็ก

740 1053010167 วัดสว่าง ลับแล อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหนือ เล็ก

741 1053010196 บ้านปางวุ้น ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหนือ เล็ก

742 1053010020 อนุบาลอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหนือ ใหญ่พิเศษ

743 1053010086 วัดบ้านใหม่ ตรอน อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหนือ เล็ก

744 1053010126 บ้านในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหนือ ใหญ่

745 1053020063 บ้านม่วง น  าปาด อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เหนือ เล็ก

746 1061010030 อนุบาลเมืองอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหนือ ใหญ่

747 1061010115 วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) หนองฉาง อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหนือ เล็ก

748 1034010032 อุบลวิทยาคม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อีสาน ใหญ่

749 1034010033 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

750 1034010034 อนุบาลอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อีสาน ใหญ่พิเศษ

751 1034020135 บ้านตุ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

752 1034020216 บ้านโนนตูม นาตาล อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 2 อีสาน เล็ก

753 1034030119 บ้านแขมเหนือ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อีสาน เล็ก

754 1034040099 บ้านหนองผือโปร่งค า ส าโรง อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อีสาน เล็ก

755 1034040015 บ้านโนนเกษม วารินช าราบ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 4 อีสาน เล็ก

756 1034050082 บ้านหนองแสง เดชอุดม อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อีสาน ใหญ่พิเศษ

757 1034050167 บ้านคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อีสาน กลาง

758 1034050182 บ้านหัวแข้ บุณฑริก อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อีสาน เล็ก


