
จํานวน

ที่ไดรับ

จัดสรรคืน

(อัตรา)

1 สหกรณนิคมอาวลึก 2 คลองยา อาวลึก กระบี่ สพป.กระบี่ 207 1

2 บานคลองยาง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ สพป.กระบี่ 126 1

3 บานควน คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 126 1

4 คลองทอมมิตรภาพที่ 160 คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ สพป.กระบี่ 147 2

5 บานหินลูกชาง โคกหาร เขาพนม กระบี่ สพป.กระบี่ 124 1

6 บานคลองหมาก คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 149 2

7 วัดพรุเตียว พรุเตียว เขาพนม กระบี่ สพป.กระบี่ 130 1

8 บานคลองมวง หนองทะเล เมือง กระบี่ สพป.กระบี่ 202 2

9 บานบางเหรียง พรุเตียว เขาพนม กระบี่ สพป.กระบี่ 240 1

10 ไทยรัฐวิทยา 53 (บานคลองขนาน) คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ สพป.กระบี่ 208 1

11 บานคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สพป.กระบี่ 149 1

12 บานไรพัฒนา ลําทับ ลําทับ กระบี่ สพป.กระบี่ 167 1

13 บานไหนหนัง เขาคราม เมือง กระบี่ สพป.กระบี่ 205 1

14 บานน้ํารอน หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่ สพป.กระบี่ 231 1

15 บานหวยพลูหนัง ทรายขาว คลองทอม กระบี่ สพป.กระบี่ 165 1

16 บานนาวง คลองเขมา เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 138 1

17 บานนาปง หวยยูง เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 177 1

18 บานหัวหิน ทามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 171 3

19 บานวังสารภี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 190 1

20 วัดกาญจนบุรีเกา"อุดมราษฎรวิทยา" ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 123 1

21 บานทุงนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมภ" ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 150 1

22 บานสระเศรษฐี บานใหม ทามวง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 125 1

23 บานหนองเปด พังตรุ ทามวง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 236 1

24 วัดวังขนายทายิการาม วังชนาย ทามวง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 227 1

25 บานใหม (จีนาภักดิ์วิทยา) บานใหม ทามวง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 140 1

26 อนุบาลทามวง ทามวง ทามวง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 154 1

27 บานหนองหญาปลอง จรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 147 1

28 บานหนองไผ หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 176 1

29 บานหินแดน หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 176 1

30 วัดใหมเจริญผล ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 180 1

31 บานรางกระตาย "พิริยะประชาวิทยาคาร" ตะคร้ําเอน ทามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 219 1

32 วัดเขาใหญ โคกตะบอง ทามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 132 1

33 วัดเขาสะพายแรง สนามแย ทามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 208 1

34 วัดเขาสามสิบหาบ เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 178 1

35 บานหนองหิน เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 146 2

แบบบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 250 คน ที่เห็นควรจัดสรรอัตราวาง

จากผลการเกษียณอายุของขาราชการครู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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36 วัดทากระทุม แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 128 1

37 บานดอนตาลเสี้ยน อุโลกสี่หมื่น ทามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 149 1

38 บานดอนรัก พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 137 1

39 บานทุงประทุน ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 152 1

40 วัดดอนเจดีย ดอนเจดีย พนมทวน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 202 1

41 บานหนองจอก รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 148 1

42 วัดสระลงเรือ สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 151 1

43 บานหวยยาง สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 136 1

44 วัดหนองพลับ แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 160 1

45 บานสามยอด ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 211 1

46 บานหนองปลาไหล หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 202 1

47 หนองกุงวิทยาคม ไผ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ สพป.กาฬสินธุ เขต 1 174 1

48 บึงวิชัยสงเคราะห บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ สพป.กาฬสินธุ เขต 1 205 1

49 ชุมชนสีถานดํารงวิทย ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ สพป.กาฬสินธุ เขต 1 225 1

50 ชุมชนแกงคําวิทยา นิคม สหัสขันธ กาฬสินธุ สพป.กาฬสินธุ เขต 1 213 1

51 บานลานสะเดา วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 215 1

52 บานเกศกาสร ชองลม ลานกระบือ กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 223 1

53 บานบึงทับแรต บึงทับแรต ลานกระบือ กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 175 1

54 บานธํามรงค (ประชาสงเคราะห) ธํามรงค เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 189 1

55 ออนวิมลราษฏรวิทยา หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 177 1

56 นิคมสรางตนเอง 4(บานใหมศรีอุบล) นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 158 1

57 ประชารัฐพัฒนา คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 171 1

58 บานทุงตาพุก อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 145 1

59 บานปลักไมดํา ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 150 1

60 บานวังน้ําขาว ไตรตรึงษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 149 1

61 บานโขมงหัก เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 164 1

62 บานโพธิ์สวัสดิ์ สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 125 1

63 ยั่งยืนราษฏรวิทยา หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 129 1

64 บานหนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 125 1

65 บานประดาเจ็ดรัง หนองหลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 1 126 1

66 วัดสวางอารมณ แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 2 124 1

67 บานคลองลึกพัฒนา ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 2 182 1

68 บานแปลงสี่ คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 2 225 1

69 บานบึงสําราญ ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 2 240 1

70 บานหนองชะแอน วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 2 168 1

71 บานใหมธงชัย คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร สพป.กําแพงเพชร เขต 2 188 1

72 ร.ร.บานซําจานเนินทอง บานคอ เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 139 2

73 ร.ร.บานดอนแดงดอนนอยวิทยา ดอนหัน เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 126 1

74 ร.ร.บานโคกสีวิทยาเสริม โคกสี เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 151 1
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75 ร.ร.บานเหลานกชุมวิทยาสรรค ดอนหัน เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 131 1

76 ร.ร.โคกงามวิทยาคาร โคกงาม บานฝาง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 230 1

77 ร.ร.บานแดงใหญ(ราษฎรคุรุวิทยาคาร) แดงใหญ เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 160 1

78 ร.ร.บานหนองหิน ศิลา เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 246 1

79 ร.ร.บานโนนทอนวิทยา โนนทอน เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 193 1

80 ร.ร.บานหนองแวงบวรวิทย ทาพระ เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 162 1

81 ร.ร.บานขามปอมชานบึงโพธิ์ทอง(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห 86) ขามปเอม พระยืน ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 180 1

82 ร.ร.หนองชาดพิทยาคม บานเหลา บานฝาง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 138 1

83 ร.ร.ชุมชนบานหนองบัว หนองบัว บานฝาง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 166 1

84 ร.ร.บานหนองแวงหนองจิกโนนตุน หนองแวง พระยืน ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 166 2

85 ร.ร.บานหนองไหลหนองบัวทอง โคกสี เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 161 2

86 ร.ร.บานเปด(ทาบึงประชาสงเคราะห) บานเปด เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 235 1

87 ร.ร.บานดอนบม เมืองเกา เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 207 1

88 ร.ร.บานหนองแสงโคกนอย พระลับ เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 191 2

89 ร.ร.บานคอทอนนอย บานคอ เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 154 1

90 ร.ร.หนองโพธิ์ประชานุกูล หนองแวง พระยืน ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 129 1

91 ร.ร.บานคําไฮหัวทุงประชาบํารุง บานเปด เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 163 2

92 ร.ร.บานสวนมอนใครนุนวังหิน ทาพระ เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 156 1

93 ร.ร.พระคือหนองโพธิ์วิทยา พระลับ เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 138 1

94 ร.ร.บานหนองตาไกหนองเม็ก สาวะถี เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 201 1

95 ร.ร.บานหนองคลอง ปามะนาว บานฝาง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 126 1

96 บานหินตั้ง ซับสมบูรณ โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 146 2

97 ชุมชนบานโคก บานโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 166 1

98 ชุมชนโนนแสนสุข ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 148 2

99 โคกโกโคกกลาง แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 155 1

100 วัดจันทรประสิทธิ์ ในเมือง บานไผ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 152 1

101 บานเกิ้ง บานไผ บานไผ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 150 1

102 บานสรางแปนดอนนาแพง บานลาน บานไผ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 214 1

103 บานปาปอ (รวมสาขาบานหนองขาลิ้นฯ) ปาปอ บานไผ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 200 1

104 บานดูใหญ เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 153 1

105 บานหินตั้งโคกกอง หินตั้ง บานไผ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 142 1

106 บานโคกสําราญ โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 204 2

107 บานหนองผักตบ โนนสมบูรณ บานแฮด ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 121 1

108 บานวังหวา บานแฮด บานแฮด ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 150 1

109 บานหนองไฮขามเปย บานแฮด บานแฮด ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 202 1

110 บานหนองมวงหลุบคา กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 146 1

111 บานหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 214 1

112 บานหนองหัวชางดอนพันชาด หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 155 1

113 วัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ) กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 3 159 1
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114 บานทานางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 3 158 1

115 เบญจคามสามัคคี บานหัน โนนศิลา ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 3 146 1

116 เปอยใหญชาติหนองบอ เปอยใหญ โนนศิลา ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 3 128 1

117 บานหันใหญ เมืองพล พล ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 3 231 1

118 กุดเขหวยบงวิทยานุกูล หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 213 1

119 บานกุดดุกวิทยา ดินดํา ภูเวียง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 198 1

120 ชีพอนุสรณ หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 152 1

121 ชุมชนบานโพนสวางดอนโมง จระเข หนองเรือ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 137 1

122 ดินดําวังชัยวิทยา ดินดํา ภูเวียง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 127 1

123 นาจานนาเจริญโนนทัน นาจาน สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 202 1

124 นาหมอโนนลานประชาสรรค กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 210 1

125 โนนงามศึกษา นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 130 1

126 โนนฟนเรือบะยาววิทยา กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 151 1

127 บานกง(ประชานุกูล) บานกง หนองเรือ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 241 2

128 บานกุดเลา โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 181 1

129 บานโคกสูง โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 181 1

130 บานซําจําปา ดงลาน สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 222 1

131 บานซํายาง ซํายาง สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 131 1

132 บานธาตุ หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 173 1

133 บานนาอุดม ดงลาน สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 135 1

134 บานบุงเมนหนองดู วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 143 1

135 บานฟาเหลื่อม หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 189 1

136 บานเม็ง บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 211 1

137 บานเมืองเกา เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 122 2

138 บานวังขอนแดงหนองหญาปลอง ดงลาน สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 137 1

139 บานศรีสุข ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 191 1

140 บานสะอาด กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 147 1

141 บานโสกหาดสวรรค วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 150 1

142 บานหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 181 1

143 บานหนองตาไกตลาดหนองแก กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 123 1

144 บานหนองนาคํา บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 249 1

145 บานหนองไผดุสิตประชาสรรค กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 231 1

146 บานหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 228 1

147 ภูเวียงวิทยายน ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 234 1

148 หนองแวงวิทยา กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 139 2

149 หนองหอยเทพเทวัญ จระเข หนองเรือ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 185 1

150 หนองแหววังมนศึกษา วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 175 1

151 อนุบาลสีชมพู สีชมพู สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 150 1

152 วัดหนองคัน ตะกาดเงา ทาใหม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 210 1
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153 วัดบูรพาพิทยาราม เขาวัว ทาใหม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 201 1

154 บานตาเลียว เขาแกว ทาใหม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 167 1

155 วัดสามผาน สองพี่นอง ทาใหม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 151 1

156 วัดดอนนตาล พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 175 1

157 บานบอไฟไหม พวา แกงหางแมว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 154 1

158 วัดเนินสูง คลองนารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 145 1

159 บานซอยสอง สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 155 1

160 วัดวังจะอาย มะขาม มะขาม จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 151 1

161 วัดราษฎรศรัทธาทํา บางขวัญ เมือง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 173 1

162 วัดทด บางไผ เมือง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 193 2

163 บานวังตะเคียน วังตะเคียน เมือง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 169 1

164 วัดโพธาราม บางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 153 1

165 ปากคลองบางขนาก บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 203 1

166 สกุลดีประชาสรรค บึงน้ํารักษ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 197 1

167 วัดประชาบํารุง บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 198 1

168 สุเหราปากคลอง 20 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 178 2

169 สุเหราคลอง 14 บึงน้ํารักษ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 157 1

170 สกัด 40 หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 122 1

171 วัดสนามจันทร บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 220 1

172 วัดเทพราช เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 192 2

173 วัดเสม็ดเหนือ เสม็ดเหนือ บางคลา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 244 1

174 วัดหินดาษ ดงนอย ราชสาสน ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 209 1

175 บานสุงเจริญ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 243 1

176 วัดหนองแหน หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 229 2

177 บานแหลมตะครอ เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 241 1

178 บานทาเลียบ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 210 1

179 วัดวังเย็น วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 208 1

180 บาน ก.ม.7 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 197 1

181 วัดหัวกระสังข บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 197 1

182 วัดธารพูด บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 207 1

183 บานหนองหวา บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 193 1

184 วัดลํามหาชัย เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 196 1

185 บานทาซุง ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 214 1

186 วัดดอนทอง ทาถาน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 167 1

187 วัดพงษาราม เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 157 1

188 บานปลายคลอง เสม็ดเหนือ บางคลา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 134 1

189 ไพบูลยประชานุกูล เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 166 1

190 วัดดงยาง หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 134 1

191 บานปรือวาย เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 142 1
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192 โสภณประชาเทวารุทธารักษ คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 125 1

193 วัดบางกระเจ็ด บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 140 1

194 วัดศรีสุตาราม เสม็ดเหนือ บางคลา ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 145 2

195 สุวรรณคีรี หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 124 1

196 บานเนินไร แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 137 1

197 บานหวยพลู เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 126 1

198 อนุบาลวัดชองลม(ศึกษาราษฎรนุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 172 1

199 วัดใหมเกตุงาม(วิบูลยราษฎรวิทยา) บานปก เมืองชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 225 1

200 วัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 181 1

201 บานชองมะเฟอง หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 136 1

202 วัดตาลลอม เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 150 1

203 วัดแกวศิลาราม สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 227 1

204 บานหวยหวาย ทาบุญมี เกาะจันทร ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 205 1

205 วัดบานกลาง หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 216 1

206 บานหวยตากดาย หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 211 1

207 วัดหนองแชแวน มาบโปง พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 192 1

208 วัดสําเภาทอง บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 188 1

209 บานหนองยาง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 178 1

210 บานอางกระพงศ เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 161 1

211 วัดบานงิ้ว หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 213 1

212 วัดหนองกะขะ หนองหงษ พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 192 1

213 ไทยรัฐวิทยา42 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 171 1

214 บานหนองขา หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 183 1

215 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุม หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 201 1

216 บานหนองพรหม หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 174 1

217 บานคลองตาเพชร พลวงทอง บอทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 124 1

218 บานโปรงเกตุ ธาตุทอง บอทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 179 1

219 บานธรรมรัตน เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 160 1

220 ชุมชนวัดโบสถ วัดโบสถ พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 144 1

221 วัดหนาพระธาตุ หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 157 1

222 วัดโคกขี้หนอน โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 157 1

223 วัดชุมแสงศรีวนาราม หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 138 1

224 วัดหัวถนน หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 156 1

225 บานหนองยายหมาด เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 124 1

226 วัดโคกพระศิลาราม นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 138 1

227 บานสระนา นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 129 1

228 บานเนินตอง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 122 1

229 บานทางตรง บางพระ ศรีราชา ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 133 1

230 วัดเวฬุวนาราม ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 159 1
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231 บานมาบประชัน โปง บางละมุง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 214 1

232 จุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 222 1

233 บานบึง หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 225 1

234 บานนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 241 1

235 อนุบาลเมืองชัยนาท บานกลวย เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท 189 2

236 ชุมชนวัดวังเคียน นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท 196 3

237 วัดนางลือ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท 194 3

238 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท 161 1

239 บานทาไม ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท 137 1

240 วัดแหลมหวา เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท 139 1

241 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสํานักงานสลากกินแบงสมทบสราง 337) วัดโคก มโนรมย ชัยนาท สพป.ชัยนาท 128 2

242 ไทยรัฐวิทยา 57(บานทาฉนวน) ทาฉนวน มโนรมย ชัยนาท สพป.ชัยนาท 211 4

243 วัดวังหมัน วังหมัน วัดสิงห ชัยนาท สพป.ชัยนาท 226 4

244 บานหนองขุนมิตรภาพที ่136 หนองขุน วัดสิงห ชัยนาท สพป.ชัยนาท 154 2

245 วัดโบสถราษฎรบํารุง โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท สพป.ชัยนาท 168 1

246 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค) บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท สพป.ชัยนาท 135 1

247 วัดหัวเดน บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท สพป.ชัยนาท 161 2

248 วัดโฆสิตาราม บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท สพป.ชัยนาท 134 2

249 วัดโพธิ์งาม ดอนกํา สรรคบุรี ชัยนาท สพป.ชัยนาท 222 2

250 บานทุงกระถิน ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท สพป.ชัยนาท 122 3

251 เขื่อนเจาพระยา บางหลวง สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 215 2

252 อนุบาลสรรพยา สรรพยา สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 217 2

253 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎรอุปถัมภ) หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 183 2

254 วัดบานหนอง ตลุก สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 128 3

255 บางไกเถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) ตลุก สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 215 2

256 วัดนมโฑ(สํานักงานสลากกินแบงสมทบสราง338) เขาแกว สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 167 2

257 วัดคงคาราม(คุมมั่นพุมมะระประชาสรรค) โพนางดําตก สรรพยา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 133 1

258 วัดพรหมวิหาร ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 156 1

259 บานไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค) ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 178 2

260 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎรประดิษฐวิทยา) บานเชี่ยน หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 154 1

261 บานหนองตอ เดนใหญ หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 146 3

262 บานหนองแจง เดนใหญ หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 126 3

263 วัดทาโบสถ(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห343) สามงามทาโบสถ หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 150 1

264 ชุมชนคลองจันทน หวยงู หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 198 3

265 วัดสระดู หนองแซง หันคา ชัยนาท สพป.ชัยนาท 161 2

266 วัดวังน้ําขาว วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท สพป.ชัยนาท 213 2

267 บานบอยายสม(แกวประชาสรรค) หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท สพป.ชัยนาท 132 1

268 อนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท สพป.ชัยนาท 199 3

269 บานทุงโพธิ์ กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท สพป.ชัยนาท 149 2
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270 ไตรมิตรพิทยา สระพัง บานแทน ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 207 1

271 บานดอน-นกเอี้ยงเกา บานหัน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 228 1

272 บานแกง-โนนสมกบ บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 191 1

273 บานหนองแซง บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 186 1

274   บานงาชาง สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 218 1

275   บานทามะปริง  บานนา เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 199 1

276   วัดดอนเมือง   วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 226 1

277   ชุมชนวัดหาดพันไกร  หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 175 1

278   บานวังชาง ชุมโค ปะทิว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 197 1

279   บานบางจาก ชุมโค ปะทิว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 185 2

280   บานหัวถนน   ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 178 1

281   บานเขาบอ   ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 167 3

282   บานทุงมะขาม   หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 145 1

283   วัดหัวกรูด  ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 161 1

284   บานเขาชันโตะ   วิสัยเหนีอ เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 147 2

285   บานนาแซะ  วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 149 1

286 บานคลองสง ละแม ละแม ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 137 1

287 วัดธัญญาราม นาโพธิ์ สวี ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 175 1

288 วัดราษฎรบํารุง บางมะพราว หลังสวน ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 234 1

289 บานดวด สวนแตง ละแม ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 157 1

290 บานบางหยี บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 199 1

291 บานหวยหมากเอียก ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 172 1

292 บานปาสักไก บานดู เมือง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 134 1

293 บานโปงพระบาท บานดู เมือง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 164 1

294 บานปางลาว แมขาวตม เมือง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 122 1

295  บานปาบง เจริญเมือง พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 166 1

296 รองธารวิทยา ทรายขาว พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 216 1

297 บานโปงแดง ทรายขาว พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 183 1

298 สันกลางวิทยา สันกลาง พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 144 1

299 บานใหมทาตนเกี๋ยง เมืองพาน พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 143 1

300 บานรองบง เจดียหลวง แมสรวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 129 1

301 บานสันกลาง(ราษฎรพัฒนา) แมสรวย แมสรวย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 187 1

302 ไทยรัฐวิทยา 32(บานสาขันหอม) แมเจดีย เวียงปาเปา เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 206 1

303 บานโฮง แมเจดียใหม เวียงปาเปา เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 133 1

304 ชุมชนบานกู(ปาเปาประชานุเคราะห) เวียง เวียงปาเปา เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 164 1

305 เวียงกาหลงวิทยา เวียงกาหลง เวียงปาเปา เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 130 1

306 ทุงหาราษฏรสามัคคีวิทยา สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 122 1

307 บานดอยจัน โยนก เชียงแสน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 152 1

308 บานสันมะนะ แมสาย แมสาย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 178 1
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309 บานถ้ํา โปงงาม แมสาย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 186 1

310 บานปาซาง(ซางดรุณานุสาสน) ปาซาง แมจัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 193 1

311 บานปาแฝ-หนองออ-สันทรายมูล โปงผา แมสาย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 187 1

312 ปาตึงพิทยานุกูล แซว เชียงแสน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 204 1

313 สันทราย(พรหมณีวิทยา) สันทราย แมจัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 184 1

314 อนุบาลดอยหลวง ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 157 2

315 ชุมชนบานปาสักนอย ปาสัก เชียงแสน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 133 1

316 บานหวยเกี๋ยง เวียง เชียงแสน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 213 1

317 โรงเรียนบานนาบุญโหลงขอด/อ.พราว โหลงขอด พราว เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 242 1

318 โรงเรียนวัดทาขาม/อ.แมแตง สบเปง แมแตง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 139 1

319 โรงเรียนบานเปาวิทยาคาร/อ.แมแตง บานเปา แมแตง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 148 2

320 โรงเรียนบานบวกหมื้อ/อ.แมแตง ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 168 1

321 โรงเรียนชุมชนวัดชอแล/อ.แมแตง ชอแล แมแตง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 215 2

322 โรงเรียนวัดแมกะ/อ.แมแตง แมแตง แมแตง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 126 1

323 โรงเรียนบานพระนอน/อ.แมริม ดอนแกว แมริม เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 231 1

324 โรงเรียนบานปาติ้ว/อ.แมริม สันโปง แมริม เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 232 2

325 โรงเรียนบานกาดฮาว/อ.แมริม สะลวง แมริม เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 164 2

326 โรงเรียนบานสะลวงนอก/อ.แมริม สะลวง แมริม เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 182 1

327 โรงเรียนบานสันพระเนตร/อ.สันทราย สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 137 1

328 โรงเรียนบานบวกเปา/อ.สันทราย หนองแหยง สันทราย เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 157 2

329 โรงเรียนบานหนองหาร/อ.สันทราย หนองหาร สันทราย เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 150 1

330 โรงเรียนบานรมหลวง/อ.สันทราย แมแฝก สันทราย เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 165 1

331 โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)/อ.สันทราย สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 140 1

332 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแมกวงจิราธิวัฒนอุปถัมภ/อ.สันทราย หนองแหยง สันทราย เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 205 1

333 โรงเรียนบานแมยอย(เจียร-สมศรี วังทองคํา)/อ.สันทราย สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 142 2

334 วัดนันทาราม ไชยสถาน สารภี เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 226 2

335 วัดบวกครกเหนือ ทาวังตาล สารภี เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 213 2

336 บานใหมหนองหอย สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 203 1

337 บานเหลาเปา ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 202 1

338 วัดทาตนกวาว ชมพู สารภี เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 183 1

339 บานหวยสม สันกลาง สันปาตอง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 188 1

340 บานตองกาย หนองควาย หางดง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 181 1

341 วัดกองทราย หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 160 1

342 บานสันทราย สารภี สารภี เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 134 1

343 บานใหมสวรรค ดอนเปา แมวาง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 167 1

344 กิ่วแลนอยประสิทธิ์วิทยา บานแม สันปาตอง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 144 1

345 วัดชางคํา บานแหวน หางดง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 138 2

346 วัดขุนสิทธิ์ น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 230 1

347 มิตรภาพที่ 31 "วัดทุงหวัง" โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 137 1
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348 วัดนิคมประทีป โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 158 1

349 บานโคกชะแง นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 124 1

350 วัดน้ําผุด น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 151 1

351 บานทุงนา น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 166 1

352 บานหนองยายแม็ม บานนา ปะเหลียน ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 156 1

353 บานบางดวน บางดวน ปะเหลียน ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 144 1

354 บานควนโพธิ์ ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 207 1

355 บานควนยาง ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 165 1

356 บานควนอินทนินงาม ทุงกระบือ ยานตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 123 2

357 บานลําพิกุล นาชุมเห็ด ยานตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 241 1

358 บานทุงหนองแหง ในควน ยานตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 214 2

359 บานไรหลวง โคกสะบา นาโยง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 128 1

360 วัดมงคลสถาน ละมอ นาโยง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 177 1

361 บานเกาะปุด นาขาวเสีย นาโยง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 161 1

362 บานหนองยวน ละมอ นาโยง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 121 1

363 บานคลองลําปริง ละมอ นาโยง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 121 2

364 บานปากปรน หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 136 1

365 วัดศรีรัตนาราม หนองชางแลน หวยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 145 1

366 บานชองหาร วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 121 1

367 บานสายควน เขาไมแกว สิเกา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 177 1

368 บานตนไทร หนองบัว รัษฎา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 168 1

369 บานควนเลียบ หนองชางแลน หวยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 150 1

370 บานวังหลาม หวยนาง หวยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 223 1

371 บานแหลมไทร เขาไมแกว สิเกา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 208 1

372 วัดเขา ทางิ้ว หวยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 195 1

373 ไทยรัฐวิทยา102 (บานเกาะเตา) ในเตา หวยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 218 1

374 บานซา บางดี หวยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 143 1

375 บานกลิ้งกลอง นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 128 1

376 วัดวารีวง วังวน กันตัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 127 1

377 บานปากอ นาวง หวยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 121 1

378 บานแหลมมะขาม เขาไมแกว สิเกา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 194 1

379 บานหนองสองพี่นอง หนองชางแลน หวยยอด ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 182 1

380 บานบางพระ วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 234 1

381 บานเนินตะบก แสนตุง เขาสมิง ตราด สพป.ตราด 231 1

382 บานอางกะปอง ทาโสม เขาสมิง ตราด สพป.ตราด 178 1

383 วัดประณีต ประณีต เขาสมิง ตราด สพป.ตราด 145 1

384 บานคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎรอุปถัมภ) ทาโสม เขาสมิง ตราด สพป.ตราด 136 1

385 บานจัดสรร บอพลอย บอไร ตราด สพป.ตราด 139 1

386 บานตามาง(อมฤทธิ์อุปถัมภ) ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด สพป.ตราด 130 2
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387 บานคลองแอง บอพลอย บอไร ตราด สพป.ตราด 126 1

388 วัดบางปดลาง(ราษฎรสงเคราะห) บางปด แหลมงอบ ตราด สพป.ตราด 128 1

389 บานหวยพลู ทองฟา บานตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 216 1

390 วัดตําหนัก(ละเอียดชํานาญอนุศาสน) สาริกา เมือง นครนายก สพป.นครนายก 124 1

391 วัดทวีพูลรังสรรค ทรายมูล องครักษ นครนายก สพป.นครนายก 124 1

392 วัดเข็มทอง บางสมบูรณ องครักษ นครนายก สพป.นครนายก 166 1

393 บานหนองขาม ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 123 1

394 บานหนองปากโลง หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 188 1

395 บานสระน้ําสม หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 210 1

396 วัดลาดหญาไทร หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 160 1

397 วัดทุงพิชัย หวยพระ ดอนตูม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 129 1

398 วัดทาเสา หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 162 1

399 วัดเลาเตา หวยพระ ดอนตูม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 190 1

400 วัดกําแพงแสน หวนหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 153 1

401 บานรางมะเดื่อ สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 197 1

402 บานไรตนสําโรง วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 128 1

403 บานลําพยา ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 136 1

404 วัดทุงรี ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 131 1

405 วัดราษฎรวราราม สระสี่มุม กําแพงแสน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 136 1

406 วัดสาลวัน ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 227 1

407 วัดทาขาม ทาขาม สามพราน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 200 1

408 ตลาดรางกระทุม บางภาษี บางเลน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 201 1

409 วัดโคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 166 1

410 คลองทางหลวง ทากระชับ นครชัยศรี นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 157 2

411 วัดนิลเพชร นิลเพชร บางเลน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 154 1

412 วัดบัวหวั่น บัวปากทา บางเลน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 142 2

413 วัดบางไผนารถ บางไทรปา บางเลน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 139 1

414 ไทยรัฐวิทยา 4 บางระกํา บางเลน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 152 1

415 บานลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 143 1

416 บานเหลาพัฒนา บานเหลาพัฒนา นาหวา นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 148 2

417 บานดอนสมอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 128 1

418 บานนาคูณนอยหนองหัวงัว นาคูณใหญ นาหวา นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 170 1

419 บานทาบอ(บอศรีรัตนอํานวย) ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 163 1

420 ชุมชนไผลอม ไผลอม บานแพง นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 182 1

421 บึงสาลี พุดซา เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 131 2

422 บานมะขามเฒา(เปรมประชารัฐวิทยา) บานใหม เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 185 2

423 บานดอนกระทิง-ศีรษะชาง(พุทธประชานุสรณ) พุดซา เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 150 1

424 บานบึงตะโก พลกรัง เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 147 2

425 บานตางตา หนองจะบก เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 177 1
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426 บานดานทองหลาง โตนด โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 239 3

427 บานหมื่นไวย หมื่นไวย เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 125 2

428 บานสะพาน  ลําคอหงษ โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 182 2

429 อางหนองแหนประชาสามัคคี หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 148 1

430 บึงพญาปราบ บานเกาะ เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 166 1

431 บานมะคา(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ) มะคา โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 139 1

432 บานหนองสมอประชาพัฒนา หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 170 1

433 บานลองตอง บานโพธิ์ เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 203 1

434 วัดบานหนองบัวศาลา หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 205 1

435 บานทาตะแบก สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 241 1

436 ชุมชนบานทับสวาย ทับสวาย หวยแถลง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 215 2

437 ชลประทานนาตลิ่งชัน ทาเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 215 1

438 บานนาตะคุ งิ้ว หวยแถลง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 148 1

439 โคกวังวนวิทยา หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 126 1

440 บานโคกพระ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 126 1

441 บานสุขังฯ ตะคุ ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 201 5

442 บานเขาพญาปราบ ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 127 3

443 บานนอย ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 124 2

444 บานหัน ตะคุ ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 124 3

445 บานบะใหญ อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 139 3

446 บานวังหมี วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 123 3

447 บานครบุรีนครธรรมฯ ครบุรีใต ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 151 2

448 ธงชัยเหนือวิทยา ธงชัยเหนือ ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 236 2

449 บานนางเหริญ เกษมทรัพย ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 122 2

450 บานไชยวาล ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 131 2

451 หนองไผวิทยา เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 127 2

452 บานหนองสองหอง มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 125 1

453 บานหนองขนาก สุขไพบูลย เสิงสาง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 137 1

454 บานโคกสันติสุข วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 168 1

455 บานใหญ ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 167 1

456 วัดหลุมขาว เกษมทรัพย ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 124 1

457 บานปางไม บานราษฎร เสิงสาง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 122 1

458 บานโนนสาวเอ วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 143 1

459 บานโคกเกษมฯ โคกไทย ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 127 1

460 บานดูฯ เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 151 1

461 บานลําเพียก ลําเพียก ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 142 1

462 จอมทองวิทยา จระเขหิน ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 228 1

463 อาจวิทยาคาร ตะคุ ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 216 1

464 บานบุตะโก วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 192 1
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465 บานหนองสนวน กุดโบสถ เสิงสาง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 206 1

466 มวงแกววิทยาคาร งิ้ว ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 214 2

467 บานสมบัติเจริญ กุดโบสถ เสิงสาง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 181 1

468 บานหนองใหญ ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 140 1

469 บานโนนเหลื่อม อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 245 2

470 บานโคกกระชาย-โนนกุม โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 242 3

471 วัดพรหมราช ตูม ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 249 1

472 ชุมชนบานนารากอรพิมพ อรพิมพ ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 202 2

473 บานซับกานเหลือง ครบุรีใต ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 240 1

474 หนองไผผดุงวิทยา งิ้ว ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 154 1

475 บานหนองเสือบอง อรพิมพ ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 140 1

476 ไผสีสุก เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 128 1

477 บานหนองแคทราย ลําเพียก ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 128 1

478 บานไทรงาม ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 171 1

479 บานหนองแดง กุดโบสถ เสิงสาง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 221 1

480 ดานอุดมวิทยา วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 124 1

481 บานหนองโบสถ โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 196 1

482 ชุมชนบานตะขบ ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 194 1

483 บานหินเพิง วังไทร ปากชอง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 229 2

484 เบทาโกรวิทยา กลางดง ปากชอง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 230 2

485 บานหนองไขน้ํา(ลําพญากลาง) จันทึก ปากชอง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 197 1

486 บานหนองหมาก คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 239 1

487 บานใหมสําโรง ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 209 1

488 เจียรวนนทอุทิศ 1 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 212 1

489 บานทาเลื่อนสามัคคี หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 225 3

490 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ หนองน้ําใส สีคิ้ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 211 2

491 บานหนองกระทุม วังโรงใหญ สีคิ้ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 208 1

492 พรพิทยาคม กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 184 2

493 บานหนองหญาขาว หนองหญาขาว สีคิ้ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 193 2

494 บานเขาวง หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 201 1

495 บานสลักใด กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 186 1

496 บานหมูสี หมูสี ปากชอง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 181 1

497 ประชาราษฎรสามัคคี ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 188 3

498 บานหนองมวง มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 176 1

499 หนองน้ําขุน ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 181 1

500 โนนกราดสามัคคี หนองหญาขาว สีคิ้ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 173 1

501 บานพระมะขามสามัคคี ดานใน ดานขุนทด นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 226 1

502 บานหอกลองกระสัง ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 204 2

503 บานนารายณ สําโรง โนนไทย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 210 1
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504 บานโปงแดงน้ําฉาสามัคคี โปงแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 157 1

505 บานเจริญผล มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 152 1

506 บานพันชนะ พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 139 2

507 บานซินหนองเขวา คางพลู โนนไทย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 227 1

508 สระพระขมาดไพร สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 210 1

509 ดอนน้ําใสวิทยา บานวัง โนนไทย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 169 1

510 บานศิลารวมสามัคคี หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 170 1

511 บานโนนเมือง โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 170 1

512 บานวังยายทอง วังยายทอง เทพารักษ นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 163 1

513  บานดอนกลาง หนองมะนาว คง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 213 1

514  บานทองหลางนอย ดอนตะหนิน บัวใหญ นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 122 1

515  ขามเตี้ยพิทยาคม หวยยาง บัวใหญ นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 158 1

516  บานหนองบัวทุง ตาจั่น คง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 134 1

517  บานโคกสี ขุนทอง บัวใหญ นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 141 1

518  บานหนองแขม ดอนใหญ คง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 126 1

519  บานหนองพรานปาน เทพาลัย คง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 189 1

520  บานตะโกโคก ตาจั่น คง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 176 1

521  บานตากิ่ม หนองบัว คง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 168 1

522  ปริยัติไพศาล ขามสมบูรณ คง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 196 1

523 บานกระเบื้องวิทยาคาร กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 7 151 1

524 บานทาหลวง ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 7 142 1

525 บานสํานักใหม ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 193 2

526 วัดคีรีกันทร เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 148 2

527 วัดชัน กําแพงเซา เมือง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 159 2

528 ราษฎรบํารุง/ลานสกา ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 130 2

529 บานไสใหญ ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 237 2

530 วัดบางใหญ บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 236 2

531 วัดกัด นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 139 2

532 วัดมหาชัยวนาราม ทางิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 145 2

533 บานสันยูง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 127 2

534 บานหวยยูง ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 126 1

535 วัดแพร ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 236 1

536 วัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 178 1

537 วัดศรีมงคล ปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 210 1

538 วัดดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 179 1

539 บานบางกระบือ ทาไร เมือง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 172 1

540 วัดวังหงส ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 162 1

541 วัดบางตะพาน บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 130 1

542 วัดกะเปยด ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 156 2



จํานวน

ที่ไดรับ

จัดสรรคืน

(อัตรา)

จํานวน

นักเรียน

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่

543 ชุมชนวัดสุวรรณาราม หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 187 2

544 บานหวยทรายขาว นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 129 2

545 บานปากน้ํา ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 217 3

546 บานทอนวังปราง ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 176 1

547 บานหวยปริก หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 203 1

548 บานคลองขุด หนองหงส ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 143 1

549 วัดคงคาเจริญ หนองหงส ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 149 2

550 วัดวังหีบ ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 153 1

551 บานเกาะยวน นาโพธิ์ ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 131 1

552 บานเขาตาว เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 145 1

553 บานหนาเขา ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 227 1

554 บานวังยาว นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 129 1

555 ชุมชนวัดสําโรง นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 201 1

556 บานบอมอง นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 198 1

557 มหาราช 3 ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210 1

558 วัดทุงควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 145 2

559 บานหนองปลิง เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 160 2

560 บานพูน กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 126 2

561 วัดกะโสม กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 231 3

562 บานคลองตูก กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 126 1

563 วัดควนสระบัว ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 137 2

564 บานนาทอม ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 137 1

565 บานหนองใหญ ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 233 3

566 บานบางรูป บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 190 1

567 บานวังหิน ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 124 2

568 องคการสวนยาง2 กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 227 1

569 บานสระนางมโนราห ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 190 1

570 บานควนลําภู ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 137 2

571 ชุมชนบานปากเสียว ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 133 2

572 วัดโบราณาราม พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210 2

573 วัดทุงนาใหม ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 132 1

574 บานหวยกลาง กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 121 1

575 วัดหนองดี ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 151 1

576 บานไสยูงปก ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 145 1

577 วัดวังหิน วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 141 1

578 วัดควนกอ ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 131 1

579 บานปลายเส คลองเส ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 143 1

580 วัดควนสาน ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 200 3

581 บานคลองงา ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 124 1
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582 วัดสวนขัน สวนขัน ชางกลาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 223 1

583 บานอายเลา ทุงโพธิ์ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 155 3

584 วัดเทพมงคล ควนเกย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 141 4

585 ชุมชนพิบูลสงคราม ทาซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 216 3

586 ชุมชนวัดเขาลําปะ เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 207 2

587 บานทุงใคร เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 225 1

588 วัดสมควร ควนหนองหวา จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 165 1

589 บานทุงไมไผ เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 134 1

590 วัดชะอวด บานชะอวด จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 124 1

591 ชุมชนเขาแกววิเชียร เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 140 1

592 วัดดอนใคร กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 245 1

593 บานหนาเขาวัด ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 133 1

594 วัดหนองกระโดน หนองกระโดน เมือง นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 207 1

595 วัดหนองเตา หนองเตา เกาเลี้ยว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 217 1

596 วัดหนองโก หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 203 1

597 บานสระบัว นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 178 1

598 ชุมชนวัดบานแกง บานแกง เมือง นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 173 1

599 อนุบาลพยุหะคีรี ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 164 1

600 ไทยรัฐวิทยา107(บานหนองไมแดง) นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 171 1

601 วัดพันลาน พันลาน ชุมแสง นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 165 1

602 วัดศรีอุทุมพร หนองกรด เมือง นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 166 1

603 วัดทับกฤชเหนือ ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 149 1

604 วัดหนองพรมหนอ เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 151 1

605 วัดหนองโรง หนองกรด เมือง นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 148 1

606 โอสถสภาอุปถัมป เขาดิน เกาเลี้ยว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 136 1

607 วัดวังยาง ตะเคียนเลื่อน เมือง นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 131 1

608 วัดมรรครังสฤษดิ์ เขาดิน เกาเลี้ยว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 123 1

609 บานซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 127 1

610 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) บึงเสนาท เมือง นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 157 1

611 วัดบานบน มวงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 141 1

612 สังขบุญธรรมราษฎรนุสรณ เขาดิน เกาเลี้ยว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 123 1

613 วัดทาซุด บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 135 1

614 วัดคลองเกษมเหนือ ไผสิงห ชุมแสง นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 1 125 1

615 ราษฎรรวมสามัคคี บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 2 222 1

616 วัดหนองยาว หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 2 184 1

617 ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 2 126 3

618 บานบึงราษฎร บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 2 230 1

619 วัดทางิ้ว ทางิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 2 145 1

620 ร.ร.อนุบาลตาคล(ีทหารอากาศบํารุง) ตาคลี ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 123 1
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621 ร.ร.วัดหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 137 1

622 ร.ร.วัดจันเสน จันเสน ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 167 1

623 ร.ร.ชุมชนบานน้ําวิ่ง ลําพยนต ตากฟา นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 182 1

624 ร.ร.บานดํารงรักษ(ประชาอุทิศ) อุดมธัญญา ตากฟา นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 217 1

625 ร.ร.บานวังกระโดนใหญ ตะครอ ไพศาลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 125 1

626 ร.ร.ชุมชนวัดหัวถนนใต(นิยุตประชาสรรค) หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 181 1

627 ร.ร.วัดตาคล(ีนิปุณทองคําประชาสรรค) ตาคลี ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 159 1

628 ร.ร.วัดเขาฝา ชองแค ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 122 1

629 ร.ร.บานโคกกราง สรอยทอง ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 184 1

630 ร.ร.วัดหนองจิกร(ีเจริญสุขประชานุเคราะห) ตาคลี ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 190 1

631 ร.ร.วังวิทยา พนมรอก ทาตะโก นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 162 1

632 ร.ร.วัดสายลําโพงเหนือ สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 236 1

633 ร.ร.วัดดอนคา ดอนคา ทาตะโก นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 205 1

634 ร.ร.บานโพธิ์ประสาท โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 185 1

635 ร.ร.บานหนองหลวง หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 204 1

636 ร.ร.บานหนองไผ หนองบัว หนองบัว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 181 1

637 ร.ร.บานวังขอย วังขอย ไพศาลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 200 1

638 ร.ร.บานคลองกําลัง หนองบัว หนองบัว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 241 1

639 ร.ร.บานหนองดู ทุงทอง หนองบัว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 146 1

640 ร.ร.บานโคกสะอาด วังบอ หนองบัว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 188 1

641 ร.ร.บานเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 144 1

642 ร.ร.ชุมชนบานกระดานหนาแกล หวยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 242 1

643 ร.ร.ชุมชนวัดหวยรวม หวยรวม หนองบัว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 200 1

644 ร.ร.บานชะลอมแหน สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 177 1

645 ร.ร.บานหวยน้ําลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 141 1

646 ร.ร.วัดโพธิ์ศรี วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 160 1

647 ร.ร.บานเนินบอทอง นาขอม ไพศาลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 142 1

648 ร.ร.บานโคกเจริญ หวยหอม ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 129 1

649 ร.ร.บานตุกแก ดอนคา ทาตะโก นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 129 1

650 ร.ร.บานรองหอย วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 128 1

651 ร.ร.บานเขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 131 1

652 ร.ร.บานกระทุมทอง วังขอย ไพศาลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 171 1

653 ร.ร.บานโคกกลาง ศรีชมภู โซพิสัย บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 173 1

654 ร.ร.สิริภัทรวิทยา หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 226 2

655 ร.ร.บานหวยลึก หนองพันทา โซพิสัย บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 221 1

656 ร.ร.บานคําแกวโนนสามัคคี คําแกว โซพิสัย บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 238 1

657 ร.ร.ศรีชมภู ศรีชมภู โซพิสัย บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 212 1

658 ร.ร.บานนาตอง ชัยพร บึงกาฬ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 175 1

659 ร.ร.บานนาซาว หนองหัวชาง พรเจริญ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 203 2



จํานวน

ที่ไดรับ

จัดสรรคืน

(อัตรา)

จํานวน

นักเรียน

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่

660 ร.ร.บานใหมศรีชมภู ปาแฝก พรเจริญ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 159 1

661 ร.ร.กัลยาณิวัฒนา 2 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 169 1

662 ร.ร.บานหนองหิ้ง ทากกแดง เซกา บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 181 1

663 ร.ร.บานโนนสะแบงหนองสวรรค คําแกว โซพิสัย บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 163 1

664 ร.ร.บานทาสวาททาลี่ โซ โซพิสัย บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 179 1

665 ร.ร.บานโนนสวรรค หนองหัวชาง พรเจริญ บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 147 1

666 ร.ร.บานกุดสิม หนองทุม เซกา บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 149 1

667 ร.ร.บานศิริพัฒน บานตอง เซกา บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 134 2

668 บานโกรกขี้หนู ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 132 1

669 บานมวงโนนสูง หนองตาด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 135 1

670 วัดบานบัลลังก หนองตาด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 143 1

671 บานสําโรงโนนเค็ง หนองตาด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 196 1

672 วัดบานสวายสอ บัวทอง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 225 1

673 บานหนองปรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 147 1

674 วิมลวิทยา หลักเขต เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 196 1

675 บานกระสัง(หรุนราษฎรรังสรรค) กระสัง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 143 1

676 บานหนองคาย บานบัว เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 164 1

677 บานหนองทะลอก ลุมปุก เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 227 1

678 บานหนองไทร ลุมปุก เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 166 1

679 บานมวงหนองบอนสามัคคี บานยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 122 1

680 วัดสวางบูรพา ลุมปุก เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 148 1

681 บานตลาดชัย สองหอง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 240 1

682 วัดบานเมืองดู เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 214 1

683 บานนาศรีนวล บุโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 223 1

684 วัดโกรกประดู โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 135 1

685 บานซําแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ 5) บานยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 239 1

686 บานปญจคาม(เรียนติสสวงศวิทยา) โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 135 1

687 วัดหนองกระทุม บานยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 195 1

688 บานบุมะขามปอม ปราสาท บานดาน บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 226 1

689 ไตรคามสามัคคีวิทยา หนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 210 1

690 บานหัวสะพาน ชอผกา ชํานิ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 227 1

691 บานลุงมวง โคกลาม ลําปลายมาศ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 163 1

692 วัดบานยาง (ชอยคุรุราษฎรบํารุง) หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 215 1

693 บานละลมพนู ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 207 1

694 บานแสลงพันกระเจา ลําดวน กระสัง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 136 1

695 บานปลัด จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 148 1

696 บานเสม็ด สองชั้น กระสัง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 122 1

697 บานจรอกใหญ ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 135 1

698 บานหงอนไก(โคกสงา) หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 246 1
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699 บานแพงพวย (สังฆคุรุราษฎรบํารุง) นางรอง นางรอง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 220 1

700 บานไรโคกหนองปรือ (ประสมทรัพยอนุสรณ) ลําไทรโยง นางรอง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 234 1

701 บานสระสะแก บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 235 1

702 บานหนองตะลุมปุก ลําไทรโยง นางรอง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 213 1

703 บานศรีภูมิ หนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 217 1

704 บานหนองรี "มิตรภาพที่ 225" นางรอง นางรอง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 200 1

705 บานหนองกง บานสิงห นางรอง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 195 2

706 บานโคกสวาง โคกสวาง หนองกี่ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 171 3

707 บานหนองโคลน สระทอง หนองหงส บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 158 1

708 บานโคกสําราญหินลาดพัฒนา ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 161 2

709 บานหนองบอนฐานเจาปา ลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 151 1

710 บานโคกสูงคูขาด โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 156 1

711 บานชุมแสง(บุญคุรุราษฎรบํารุง) ทุงแสงทอง นางรอง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 151 2

712 บานหนองงิ้ว หนองไทร นางรอง นางรอง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 144 2

713 บานหนองเสม็ด นางรอง นางรอง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 156 1

714 บานอุบลสามัคคี โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 132 1

715 บานโกรกแกว โกรกแกว โนนสุวรรณ บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 127 1

716 บานโคกยางหนองถนน กานเหลือง นางรอง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 123 2

717 บานคลองเจาเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 236 2

718 วัดผลาหาร คลองหก สามโคก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 129 1

719 วัดลาดหลุมแกว ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 150 2

720 วัดบัวหลวง เชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 135 1

721 บานหนองเสือ อาวนอย เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 203 1

722 บานดอนใจดี เขาลาน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 132 1

723 บานธรรมรัตน ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 165 1

724 บานดอนสําราญ แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 131 1

725 บานหวาเอน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 158 1

726 วัดหัวกรด รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 127 1

727 วัดลําดวน วัดโบสถ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 230 1

728 วัดอินทาราม(พิชัญวิทยาคาร) บางยาง บานสราง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 124 2

729 บานหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ) บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 167 1

730 วัดหนองคุม คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 142 1

731 บานวานบานดาน บุฝาย ประจันตคาม ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 179 1

732 หัวซาวิทยา ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 168 2

733 วัดใหมประชุมชนมิตรภาพที่ 76 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 155 1

734 บานหนองปรือนอย บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 126 1

735 วัดบุยายใบ ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 123 1

736 บานดงกระทงยาม ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 204 1

737 บานโคกสั้น หนองกี่ กบินทรบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 219 2
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738 อนุบาลกบินทรบุรี เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 231 1

739 วัดวัฒนารังษี บานนา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 171 1

740 บานตรอกปลาไหล ยานรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 165 1

741 บานวังตะเคียน วังตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 155 2

742 บานหนองปรือ ยานรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 160 1

743 บานโนนสะอาด นนทรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 148 2

744 ชุมชนบานสําพันตา สําพันตา นาดี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 151 1

745 บานโนนสูง นาดี นาดี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 131 1

746 วัดใหมพรหมสุวรรณ วังดาล กบินทรบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 140 1

747 บานหนองแหน สําพันตา นาดี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 121 1

748 วัดกลาง (ปากกรานสามัคค)ี ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 130 1

749 วัดสวางอารมณ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 220 1

750 วัดสะตือ ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 167 1

751 วัดบัวงาม จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 123 1

752 ประชาผดุงวิทย (ฟอน ฟุง อุทิศ) หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 122 1

753 วัดนางคุม ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 141 1

754 วัดหัวหิน ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 170 1

755 วัดเรือแขง (ประชาอุปถัมภ) บางระกํา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 220 1

756 วัดบานดาบ บอโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 135 1

757 วัดบางเดื่อ บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 232 1

758 ชุมชนโคกมวงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 129 1

759 วัดหนองเปา หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 194 1

760 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลยบํารุง) บานนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 191 1

761 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ) บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 161 1

762 วัดศิวาราม บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 241 1

763 วัดลําพระยา (แชมชอยวิทยา) วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 232 1

764 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 227 1

765 วัดไทรงาม บานหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 136 1

766 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 232 1

767 ชุมชนวัดบางซายนอก เตาเลา บางซาย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 155 1

768 วัดดอนพัฒนาราม วังพัฒนา บางซาย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 135 1

769 วัดทางหลวง(เทพราษฎรรังสรรค) เทพมงคล บางซาย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 131 1

770 บางไทร สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 143 1

771 บานเชียงรากนอย เชียงรากนอย บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 179 1

772 วัดชางเหล็ก (พิบูลเกียรต)ิ ชางเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 174 1

773 วัดโบสถสมพรชัย ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 151 1

774 วัดไมตราสมาชิการาม ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 161 1

775 วัดสนามไชย สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 139 1

776 วัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค) บานกุม บางบาล พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 228 1
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777 วัดนกกระจาบ(ศิริสรณประชาสรรค) วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 163 1

778 วัดโบสถ บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 135 1

779 เจาฟาสราง บานแปง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 147 1

780 ราษฎรบํารุง ตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 157 1

781 วัดขนอนบานกรด บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 149 1

782 วัดบานหวา(ชมพูวิทยา) บานหวา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 182 1

783 วัดโพธิ์ บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 145 1

784 วัดยม วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 167 1

785 วัดราษฎรศรัทธาธรรม บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 244 1

786 วัดสุทธิรุจิราราม บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 177 1

787 วัดคงษา(ประชา-รัฐอุปถัมภ) ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 177 1

788 วัดดอนลาน ดอนลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 139 1

789 วัดบานออ (บานออวิทยาคาร) อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 125 1

790 รุงวิทยาประชาอุปถัมภ พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 158 1

791 วัดตรีพาราสีมาเขต สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 123 1

792 วัดราษฎรบํารุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 135 1

793 วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ)์ หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 159 1

794 วิทยานนท สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 241 1

795 วัดกลาง(ประมวญราษฎรบํารุงวิทย) บานโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 161 1

796 วัดคูสลอด สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 144 1

797 วัดจรเขไล ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 190 1

798 วัดเจาเจ็ดใน เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 121 1

799 วัดสามตุม สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 121 1

800 วัดหัวเวียง"เขมสุทธิวิทยาคาร" หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 198 1

801 บานคา ปาซาง ดอกคําใต พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 194 1

802 บานนอย""ปรึกอุทิศ"" บานนอย โพทะเล พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 204 1

803 ชุมชนบานทุงนอย 'พิพัฒนโสภณวิทยา' ทุงนอย โพทะเล พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 202 1

804 อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) วังงิ้วใต ดงเจริญ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 130 1

805 วัดวังเรือน วังงิ้วใต ดงเจริญ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 178 1

806 บานไดรัง(ราษฎรอุทิศ) หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 136 1

807 วัดเขารวก วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 243 2

808 วัดบึงน้ํากลัด วังสําโรง ตะพานหิน พิจตร สพป.พิจิตร เขต 2 161 2

809 ดงตะขบราษฎรสงเคราะห ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 196 1

810 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 168 2

811 บุรพรัตนวิทยาคาร ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 221 1

812 ไทยรัฐวิทยา 60(บานเขาตะพานนาก) เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 128 2

813 วัดปาเรไร ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 127 2

814 บานใหมราษฎรดํารง เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 122 1

815 อนุบาลทับคลอ ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 122 1
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816 วัดชัยศรี ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 198 1

817 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ""ปกาสิตวิทยา"" เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 173 1

818 ศรีประสิทธิ์วิทยา บางไผ บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 172 1

819 บางไผราษฎรสงเคราะห บางไผ บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 162 1

820 บานไดปลาดุกราษฎรศรัทธาทรงธรรม วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 155 1

821 วัดลําประดาใต ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 123 2

822 วัดหนองกอไผ วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 122 1

823 อนุบาลบึงนาราง (หวยแกว) หวยแกว บึงนาราง พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 192 1

824 วัดบานบางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 165 2

825 บานทุงทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 156 2

826 บานหนองแขม บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 163 1

827 โรงเรียนวัดกรับพวง วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 139 2

828 โรงเรียนวัดจุฬามณี ทาทอง เมือง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 124 2

829 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 มะขามสูง เมือง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 154 4

830 โรงเรียนบานคลองเตย บึงกอก บางระกํา พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 143 1

831 โรงเรียนวัดจันทรตะวันตก ในเมือง เมือง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 131 2

832 โรงเรียนวัดบึงกอก บึงกอก บางระกํา พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 139 1

833 โรงเรียนบานบึงกระดาน บานปา เมือง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 148 1

834 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ทาทอง เมือง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 145 3

835 โรงเรียนบานพันเสา พันเสา บางระกํา พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 158 1

836 โรงเรียนวัดโปงหมอขาว ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 185 2

837 โรงเรียนวัดหนองพะยอม ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 185 1

838 โรงเรียนวัดจอมทอง จอมทอง เมือง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 199 1

839 โรงเรียนบานพลายชุมพล พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 200 2

840 โรงเรียนวัดบางทราย วังน้ําคู เมือง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 189 1

841 โรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ ไผขอดอน เมือง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 191 1

842 โรงเรียนบานลําภาศ บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 126 1

843 โรงเรียนบานซํารัง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 234 1

844 โรงเรียนบานใหมทองประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 208 2

845 โรงเรียนวัดปลวกงาม ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 165 1

846 โรงเรียนบานไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 136 2

847 โรงเรียนชุมชนบานไทรยอย ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 208 1

848 โรงเรียนบานใหมสามัคคี บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 121 1

849 โรงรียนวัดราษฎรสโมสร นครปาหมาก บางกระทุม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 225 1

850 โรงเรียนบานน้ําปาด ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 134 1

851 โรงเรียนวัดบางกระทุม บางกระทุม เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 160 2

852 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ นครปาหมาก บางกระทุม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 144 1

853 โรงเรียนชุมชน 12 ทาตาลประชาสฤษดิ์ ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 157 2

854 โรงเรียนบานวังโพรง วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 210 1
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855 โรงเรียนราษฎรเจริญ โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 129 3

856 โรงเรียนบานเจริญผล หนองพระ วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 169 2

857 โรงเรียนบานแถววังน้ําใสสามัคค(ีคุรุราษฎรบํารุง) แมระกา วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 147 3

858 โรงเรียนรัฐราษฏรบํารุง วัดตายม บางกระทุม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 180 2

859 โรงเรียนบานสะเดา หนองพระ วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 206 1

860 โรงเรียนบานวังยาง(ราษฎรสามัคค)ี วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 217 2

861 บานเนินสุวรรณ บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 193 1

862 วัดทองโพลง ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 214 1

863 วัดหางไหล มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 192 1

864 บานวัดโบสถ(บํารุงวุฒิวิทยา) วัดโบสถ วัดโบสถ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 190 1

865 วัดน้ําคบ บานยาง วัดโบสถ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 191 2

866 ราษฎรศรัทธาวิทยา วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 157 2

867 หนองสะแกประชานุกูล ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 134 1

868 บานนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 152 1

869 ศรีภิรมยพิทยา ศรีภิรมย พรหมพิราม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 123 1

870 บานน้ําเลา บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 123 1

871 วัดนาพรม นาพันสาม เมือง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 201 2

872 วัดกุฎิ (เขายอย) บางเค็ม เขายอย เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 173 1

873 บานเขายอย เขายอย เขายอย เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 236 1

874 วัดทายตลาด เขายอย เขายอย เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 142 1

875 วัดหนองปรง หนองปรง เขายอย เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 164 5

876 วัดไทรทอง ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 217 2

877 วัดปากอาว บางตะบูนออก บานแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 124 1

878 วัดปากคลอง บางครก บานแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 202 2

879 วัดดอนผิงแดด บางขุนไทร บานแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 129 1

880 นิคมสรางตนเองเขื่อนเพชรฯ เขาใหญ ชะอํา เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 233 2

881 บานสารเห็ด กลัดหลวง ชะอํา เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 158 2

882 ชาวไร เขาใหญ ชะอํา เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 160 1

883 บานหนองเผาถาน ดอนขุนหวย ชะอํา เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 145 1

884 บานบอหลวง หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 124 1

885 บานสระพระ ทาคอย ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 171 2

886 บานหนองขานาง ทาคอย ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 121 2

887 วัดเขื่อนเพชร ทาคอย ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 156 1

888 วัดทาคอย ทาคอย ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 127 1

889 บานทาโล ยางหยอง ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 166 3

890 บานแมประจันต วังไคร ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 128 2

891 วัดวังไคร วังไคร ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 208 1

892 บานในดง บานในดง ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 219 2

893 วัดตาลกง มาบปลาเคา ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 224 1
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894 วัดหนองจอก หนองจอก ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 211 1

895 บานหนองบวย ทายาง ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 154 1

896 วัดทาเหว ทาแลง ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 131 1

897 วัดโพธิ์กรุ ทาชาง บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 152 2

898 วัดทาศาลาราม ทาเสน บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 122 1

899 บานหนองจอก หวยลึก บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 134 2

900 วัดโพธิ์ลอย หนองกระปุก บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 146 2

901 วัดบอบุญ ไรสะทอน บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 139 1

902 บานแหลมทอง ไรโคก บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 127 1

903 บานซอง (บานลาด) หนองกระเจ็ด บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 202 1

904 อ. ฮ.ลิงคฯ สองพี่นอง แกงกระจาน เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 203 1

905 บานมะขามโพรง พุสวรรค แกงกระจาน เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 133 1

906 ชลประทานแกงฯ แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 168 1

907 บานโคกวัดใหม เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 144 1

908 บานเขวาไร (ดรุณวิทยา) เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 155 1

909 บานหนองแสง เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 123 1

910 บานปลาขาว สันปาตอง นาเชือก มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 172 1

911 หนองกุงวิทยา หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 150 1

912 บานหนองสนมดอนติ้ว กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 156 1

913 บานเขวาทุง ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 178 1

914 บานโนนมวงทาพลับพลา ราษฎรเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 223 1

915 บานสระบาก ราษฎรพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 155 1

916 บานสระแคน ราษฎรพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 140 1

917 บานโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย วาปปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 156 1

918 บานไกนา เสือโกก วาปปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 129 1

919 ชุมชนบานโพธิ์สองหองวิทยา หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 177 1

920 บานหนองแสน หนองแสน วาปปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 157 1

921 บานหนองบัวกุดออ หัวเรือ วาปปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 193 1

922 ชุมชนบานดงบัง ดงบัง นาดูน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 176 1

923 บานหัวดง หัวดง นาดูน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 123 1

924 บานหนองบัวสันตุ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 140 1

925 บานหนองบอนหัวหนองเหลายาว หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 204 2

926 บานหนองกุงวันดีประชาสรรค แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 202 2

927 บานแกงขิงแคง แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 154 1

928 บานกอกหนองผือ หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 177 1

929 บานแหบริหารวิทย แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 140 1

930 หินแหเสริมศิลป วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 219 1

931 บานสังขทอง หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 184 1

932 บานดอนกลอยหนองยาง หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 231 1
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933 บานหนองซอน หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 221 1

934 บานโพน โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 203 2

935 บานแฝกโนนสําราญ ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 123 1

936 บานทัพมาดอนหันแวงวิทยา นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 166 1

937 บานขามเปย กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 195 1

938 บานจานโนนสูง เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 211 1

939 บานนาโพธิ์ นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 183 1

940 บานหวยแคนโนนสูง หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 190 1

941 บานหนองนาไรเดียว กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 197 2

942 กระบากวิทยาคาร เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 215 1

943 หนองตอวิทยา หัวชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 130 1

944 หนองคูโคกขุมดิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 124 1

945 บานซงวิทยาคม หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 126 1

946 บานเทอดไทย เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 177 1

947 บานหนองแวงหนองหัวคน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 1 203 1

948 บานหนอมฟาเลื่อมวิทยา หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 240 1

949 โสภาพพิทยาภรณ สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 190 1

950 บานหนองแลง หวยหินลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 184 1

951 บานโพนหิน ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 139 1

952 เมืองโพนทราย โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 190 1

953 บานเขวาตะคลอง ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 156 1

954 บานดงเมืองจอก บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 161 1

955 บานขี้เหล็กซายดอนแตง สิงหโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 159 1

956 คุรุราษฎรสามัคคี โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 133 1

957 บานหนองคูณ เดนราษฎร หนองฮี รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 149 1

958 บานหนองหญารังกาหนองสวยดอนดู สระบัว ปทุมรัตต รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 141 1

959 วารีสวัสดิ์วิทยา วารีสวัสดิ์ พนมไพร รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 136 1

960 ผักเผ็ดจอกอนอยคูขาม น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 132 1

961 บานขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ปทุมรัตต รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 126 1

962 บานหนองอางดอกรัก กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 124 1

963 บานผําโนนสวาง โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 121 1

964 หนองหลวงประชาบํารุง หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 3 171 2

965 ชุมชนนาทมโคกกอง ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 3 226 2

966 บานบางริ้น บางริ้น เมือง ระนอง สพป.ระนอง 135 1

967 ทับหลีสุริยวงศ มะมุ กระบุรี ระนอง สพป.ระนอง 157 1

968 วัดยายดา ตะพง เมืองระยอง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 225 1

969 วัดสมบูรณาราม สํานักทอน บานฉาง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 219 1

970 วัดตาขัน ตาขัน บานคาย ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 199 1

971 นิคมสรางตนเอง จ.ระยอง 6 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 152 1
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972 วัดเกาะ(กริ่มกําพล) หนองสะพาน บานคาย ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 176 1

973 ชุมชนบานวังจันทร วังจันทร วังจันทร ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 229 1

974 วัดปายุบ ปายุบ วังจันทร ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 194 1

975 วัดกะแส กระแสบน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 243 1

976 วัดเกาะลอย กองดิน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 204 1

977 วัดคลองปูน กองดิน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 204 1

978 บานยางเอน หวยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 214 1

979 วัดชุมนุมสูง ทุงควายกิน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 218 1

980 วัดมงคลวุฒาวาส ทุงควายกิน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 196 1

981 บานทาลําบิด บานนา แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 167 1

982 วัดพลงไสว ชากพง แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 148 1

983 วัดหนองกะพอ ทุงควายกิน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 175 2

984 วัดชากมะกรูด กร่ํา แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 137 1

985 บานน้ําใส เขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 128 1

986 วัดเนินยาง คลองปูน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 128 1

987 บานเขาตลาด วังจันทร แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 136 1

988 วัดเขานอย กองดิน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 134 1

989 วัดบานนา บานนา แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 145 1

990 บานชําสมอ กองดิน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 136 1

991 วัดแคทราย คูบัว เมือง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 175 1

992 วัดดอนแจง ดอนตะโก เมือง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 167 1

993 วัดหนามพุงดอ คูบัว เมือง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 150 1

994 วัดเขาถ้ํากุญชร หวยไผ เมือง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 125 1

995 บานหนองไผ ทุงหลวง ปากทอ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 233 2

996 บานไพรสะเดา ดอนทราย ปากทอ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 234 1

997 บานหินสี ยางหัก ปากทอ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 188 1

998 บานหวยยางโทน หวยยางโทน ปากทอ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 155 1

999 บานเขาถาน ดอนทราย ปากทอ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 129 1

1000 วัดพิบูลวนาราม หนองกระทุม ปากทอ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 123 1

1001 บานหนองกระทุม จอมบึง จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 189 1

1002 วันครู 2503 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 149 2

1003 บานหวยทาชาง ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 143 1

1004 บานทุงแฝก แกมอน จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 121 1

1005 วัดเขาไกแจ ทาเคย สวนผึ้ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 228 1

1006 วัดยอดสุวรรณคีรี หนองพันจันทร บานคา ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 166 1

1007 วัดหนองพันจันทร หนองพันจันทร บานคา ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 157 1

1008 บานรองเจริญ บานบึง บานคา ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 134 2

1009 บานหนองจอก หนองพันจันทร บานคา ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 122 2

1010 บานหนองไกขัน เขาขลุง บานโปง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 153 1
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1011 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห) เขาขลุง บานโปง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 138 1

1012 บานหวยยาง เขาขลุง บานโปง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 121 2

1013 วัดโพธิ์บัลลังก คุงพยอม บานโปง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 138 1

1014 วัดอัมพวนาราม(ดงมะมวง) นครชุมน บานโปง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 127 1

1015 คายลูกเสือบานโปง(สโมสรไลออนสบานโปงอุปถัมภ) สวนกลวย บานโปง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 130 1

1016 วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท) หนองกบ บานโปง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 162 1

1017 วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐ ราษฎรบํารุง) ทาผา บานโปง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 238 2

1018 ชุมชนวัดกําแพงใต(กําแพงสังฆรักษวิทยา) บานสิงห โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 135 1

1019 วัดบานฆอง (พิพิธกิตติโสภณ) บานฆอง โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 142 2

1020 วัดบางลาน ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 157 2

1021 วัดพระศรีอารย บานเลือก โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 124 1

1022 วัดสนามชัย เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 129 1

1023 วัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) บางโตนด โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 143 2

1024 วัดเขาพระ เตาปูน โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 143 1

1025 วัดแกวฟา ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 196 2

1026 วัดเขาสม เขาชะงุม โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 139 1

1027 วัดทาเรือ แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 207 1

1028 วัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 130 2

1029 วัดหลักหกรัตนาราม ศรีสุราษฎร ดําเนินสะดวก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 128 1

1030 วัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษประชาสรรค) บัวงาม ดําเนินสะดวก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 174 1

1031 วัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) บัวงาม ดําเนินสะดวก ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 132 1

1032 วัดแกว (รัตนบินวิทยาคาร) วัดแกว บางแพ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 125 1

1033 ศูนยการบินทหารบก เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 122 1

1034 วัดดงสวอง เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 148 1

1035 บานโคกกะเทียม โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 167 1

1036 โคกลําพานวิทยา โคกลําพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 146 1

1037 วัดธรรมเจดีย งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 194 1

1038 วัดใดใหญ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 181 1

1039 วัดตองปุ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 180 1

1040 วัดทาแค ทาแค เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 146 1

1041 วัดใหมจําปาทอง นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 172 1

1042 บานสามเรือน(วันครู 2500) พรหมมาสตร เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 175 1

1043 วัดสําราญ โพธิ์เกาตน เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 129 1

1044 วัดไผแตร โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 124 1

1045 วัดรัตนาราม โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 130 1

1046 บานตะกุดหวา ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 129 1

1047 บานถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก โคกสําโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 223 1

1048 บานนกเขาเปลา เพนียด โคกสําโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 227 1

1049 บานวังขอนขวาง วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 151 1
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1050 บานหลุมขาว หลุมขาว โคกสําโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 151 1

1051 บานเขาสะพานนาค หวยโปง โคกสําโรง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 145 1

1052 วัดยวด หัวสําโรง ทาวุง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 149 1

1053 วัดหัวสําโรง หัวสําโรง ทาวุง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 190 1

1054 อนุบาลบานหมี่ เชียงงา บานหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 194 1

1055 วัดโปงแค ดอนดึง บานหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 174 1

1056 บานดอนดึง ดอนดึง บานหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 152 1

1057 วัดเทพอําไพ บางขาม บานหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 126 1

1058 วัดบางพึ่ง มหาสอน บานหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 188 1

1059 พิบูลปทมาคม สนามแจง บานหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 139 1

1060 วัดหนองกระเบียน หนองกระเบียน บานหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 137 1

1061 บานสระเตย หนองทรายขาว บานหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 143 1

1062 บานยางราก ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 232 1

1063 อนุบาลโคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 224 1

1064 วัดสวางอารมณ มวงคอม ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 184 1

1065 บานเขาสมโภชน บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 206 2

1066 บานเขาแหลม เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 171 1

1067 บานทามะนาว ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 158 1

1068 บานทากรวด แกงผักกูด ทาหลวง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 157 1

1069 บานบอคู ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 149 1

1070 บานใหมโสพิมพ บอทอง หนองมวง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 139 1

1071 ชองสาริกา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 147 1

1072 ซอย 19 สาย 2 ขวา ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 132 1

1073 บานโปงสวองคีรีวรรณ ซับจําปา ทาหลวง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 127 1

1074 บานวังแขม นิยมชัย สระโบสถ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 123 1

1075 สบต๋ําวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ) นาแกว เกาะคา ลําปาง สพป.ลําปาง เขต 2 121 1

1076 ไหลหินราษฎรบํารุง ไหลหิน เกาะคา ลําปาง สพป.ลําปาง เขต 2 183 1

1077 บานนาแกวประชารัฐ นาแกว เกาะคา ลําปาง สพป.ลําปาง เขต 2 123 1

1078 บานบอม บานบอม แมทะ ลําปาง สพป.ลําปาง เขต 2 131 1

1079 ลอมแรดวิทยา ลอมแรด เถิน ลําปาง สพป.ลําปาง เขต 2 216 1

1080 บานเวียง ลอมแรด เถิน ลําปาง สพป.ลําปาง เขต 2 181 1

1081 ชุมชนบานจัววิทยา สมัย สบปราบ ลําปาง สพป.ลําปาง เขต 2 183 1

1082 อนุบาลแมพริก แมพริก แมพริก ลําปาง สพป.ลําปาง เขต 2 138 1

1083 คร/ูบานยาง ทาลี่ ทาลี่ เลย สพป.เลย เขต 1 235 1

1084 คร/ูบานนาดินดํา นาดินดํา เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 190 1

1085 คร/ูบานนาโปง นาโปง เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 153 1

1086 คร/ูบานโคกใหญ โคกใหญ ทาลี่ เลย สพป.เลย เขต 1 141 1

1087 คร/ูเพียงหลวง 18 ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ปากตม เชียงคาน เลย สพป.เลย เขต 1 121 1

1088 คร/ูบานนาแขม นาแขม เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 122 1
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1089 เลยตาดโนนพัฒนา ภูหอ ภูหลวง เลย สพป.เลย เขต 2 210 1

1090 โคกสงา ผาอินทรแปลง เอราวัณ เลย สพป.เลย เขต 2 137 1

1091 บานหนองแตหนองโก ทาชางคลอง ผาขาว เลย สพป.เลย เขต 2 130 1

1092 บานตาดขา ตาดขา หนองหิน เลย สพป.เลย เขต 2 158 1

1093 บานกะเอิน บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 243 1

1094 บานผักบุง จาน กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 224 1

1095 บานเจี่ย ทาม กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 209 1

1096 บานโนนแกด ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 205 1

1097 บานรุง รุงระวี น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 199 2

1098 บานโพนขา(วินิตวิทยาคาร) เมืองฯ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 199 2

1099 บานคลอมิตรภาพที่ 226 ดู กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 194 1

1100 บานโพนยาง โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 185 2

1101 บานรองสะอาด พรหมสวัสดิ์ พยุห ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 183 1

1102 บานหัวเหลา โนนคูณ โนนคูณ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 182 1

1103 บานกุดโงง(สิริราษฎรบํารุง) โพนขา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 180 1

1104 บานพะแนงวิทยา จาน กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 178 2

1105 บานโนนสมบูรณ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 177 1

1106 ชุมชนหนองสังข ศรีสําราญ วังหิน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 172 1

1107 บานอาลัย จาน กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 171 1

1108 บานหนองครก หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 170 1

1109 บานดูนสิม(อสพป.8) ดูน กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 170 1

1110 บานลือชัยโนนศรีไคลรองน้ําคํา หนองหัวชาง กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 170 1

1111 บานบกขี้ยาง หนองหัวชาง กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 169 1

1112 บานคอนกาม คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 166 1

1113 บานคําเนียม(คําเนียมวิทยาคาร) คําเนียม กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 165 1

1114 บานโพนคอ โพนคอ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 161 2

1115 บานโพนดวน บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 160 1

1116 บานน้ําคํา น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 158 1

1117 บานกานเหลือง หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 157 1

1118 บานหนองบัวไชยวาน โนนสัง กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 156 1

1119 บานหนองหญาปลอง(สํานักงานสลากฯ) จาน กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 156 1

1120 บานโนนหนองสิม เขิน น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 152 1

1121 บานสวาง ทุงสวาง วังหิน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 150 1

1122 บานหนองแลงระไง รุงระวี น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 147 1

1123 บานหญาปลอง หญาปลอง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 145 1

1124 บานคูซอด คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 141 1

1125 บานจานหนองคู จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 141 1

1126 บานโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) โนนสัง กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 140 1

1127 บานหนองหวาย โนนสัง กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 133 1
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1128 บานลุมภู น้ําเกลี้ยง น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 129 1

1129 บานแทงวิทยา ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 126 1

1130 บานหนองทุม ศรีสําราญ วังหิน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 126 1

1131 บานโพนทรายโนนเรือ หนองบัว กันทรารมย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 125 2

1132 บานหนองนาโพธิ์ ดวนใหญ วังหิน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 122 2

1133 บานตาเปยง สําโรงปราสาท ปรางคกู ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 226 2

1134  บานปราสาทกวางขาว นิคมพัฒนา ขุขันธ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 182 1

1135 ร.ร สวงษพัฒนศึกษา หัวเสือ ขุขันธ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 158 1

1136 ร.ร หนองอารีพิทยา ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 149 1

1137 นิคม 1 นิคมพัฒนา ขุขันธ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 144 1

1138 บานภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎรสามัคคี) ภูเงิน กันทรลักษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 234 1

1139 บานดาน โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 123 1

1140 บานตาปรก บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 144 1

1141 บานแดง(รัฐราษฎรพัฒนา) เสียว เบญจลักษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 128 1

1142 บานทุงสวาง ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 141 1

1143 บานขนา น้ําออม กันทรลักษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 149 1

1144 บานไผหนองแคน หนองฮาง เบญจลักษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 164 1

1145 บานจะเนียว กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 170 1

1146 บานนาไพรงาม ภูเงิน กันทรลักษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 194 1

1147 บานศรีอุดมซําตารมย ตระกาจ กันทรลักษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 219 1

1148 บานกราม ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 230 2

1149 บานหนองเดียงนอยโนนใหญ บึงมะลู กันทรลักษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 198 1

1150 บานนาคําวิทยาคาร หวยยาง เมือง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 208 1

1151 ชุมชนโนนหอมไผลอม โนนหอม เมือง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 201 1

1152 โคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น เมือง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 208 1

1153 นายอวัฒนา งิ้วดอน เมือง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 201 1

1154 บานหนองนาเลิศ มวงลาย เมือง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 161 1

1155 บานหนองบึงทวาย บึงทวาย เตางอย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 162 1

1156 บานปาหวาน เชียงเครือ เมือง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 143 1

1157 บานตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 147 1

1158 บานแปนสามัคคีราษฎรบํารุง บานแปน โพนนาแกว สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 142 1

1159 บานประชาสุขสันติ์ ขมิ้น เมือง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 148 1

1160 บานหวยเหล็กไฟ นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 202 3

1161 บานหนองลาดวิทยาคาร หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 215 3

1162 บานกุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 161 2

1163 บานขาม(ขามเขตวิทยาคาร) คอใต สวางแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 130 3

1164 บานตาลโกน ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 211 2

1165 ชุมชนดงมวงไข มวงไข พังโคน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 202 2

1166 บานดงคําโพธิ์ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 197 2
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1167 บานตาล โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 205 2

1168 ชุมชนบดมาดพอกนอย พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 178 2

1169 บานเลา(ประชานุเคราะห) ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 170 2

1170 บานคําบอ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 163 2

1171 บานงิ้วพังฮอ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 142 2

1172 บานเชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 167 2

1173 บานอูนดง นาใน พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 178 2

1174 บานคําแหว ไร พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 187 2

1175 บานชัยชนะ ทาศิลา สองดาว สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 190 2

1176 บานไรบานไฮ ไร พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 192 2

1177 บานหนองแปน หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 199 2

1178 บานตาลเลียน ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 235 2

1179 บานไฮปลาโหล ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 207 2

1180 ชุมชนบานฝงแดง ไฮหยอง พังโคน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 173 1

1181 บานนาดอกไมหวยไรสามัคคี บงใต สวางแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 177 2

1182 บานพอกใหญดอนตนมวง พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 130 2

1183 บานหนองโดกนาคําโนนธาตุ ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 133 1

1184 บานตนผึ้ง ตนผึ้ง พังโคน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 183 1

1185 บานทุงเชือก คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 203 1

1186 บานคําชนดงตอง โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 180 1

1187 บานกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 156 1

1188 บานผาขาวโพนแพง มวงไข พังโคน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 194 1

1189 บานคอเขียวพิทยาภูมิ คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 129 1

1190 บานหนองชาด สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 150 1

1191 บานหนองกุง คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 172 1

1192 บานโนนทรายคํา สวาง พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 194 1

1193 บานดงสงา หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 198 1

1194 บานหนองทุมหนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 203 1

1195 บานโคกมะนาวทันสมัย หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 136 1

1196 บานโคกดินแดง หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 146 1

1197 บานหนองแคหนองโขย(อํานวยศิลป) คอใต สวางแดนดิน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 140 1

1198 บานสุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 142 1

1199 บานถอน เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 157 1

1200 บานดงบัง(คุรุราษฎรอุทิศ) บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 229 1

1201 ชุมชนบานมาย มาย บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 218 1

1202 บานกุดจาน แพด คําตากลา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 212 2

1203 บานขี้เหล็กเหลาสมบูรณ ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 221 1

1204 บานตาด แพด คําตากลา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 167 1

1205 บานทุงโพธิ์ หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 249 1
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1206 บานนาจาร หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 139 1

1207 บานนาดอกไม สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 189 2

1208 บานนาแต นาแต คําตากลา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 147 2

1209 บานนาเมือง อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 206 1

1210 บานโนนอุดม ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 128 1

1211 บานปลาหลาย วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 206 1

1212 บานโพธิ์ชัย หนองกวั่ง บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 210 1

1213 บานโพนแพง หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 140 1

1214 บานเสาวัด โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 129 2

1215 บานหนองพอกนอย คําตากลา คําตากลา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 205 2

1216 ทาศรีไคลวิทยาคม ธาตุ บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 191 1

1217 บานขาวแปง วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 180 1

1218 บานขี้หล็กเหลาสมูรณ ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 221 1

1219 บานดงเสียว โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 182 1

1220 บานดอนแดง ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 125 1

1221 บานดานสมบูรณ ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 138 1

1222 บานนาดูนนาดี หนองกวั่ง บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 134 1

1223 บานพุทธรักษา โนนสะอาด บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 191 1

1224 บานแพงใหญ โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 150 1

1225 บานวังหวา ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 182 1

1226 บานสงเปอย ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 148 1

1227 บานสันติสุขสระแกว นาแต คําตากลา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 135 1

1228 บานสามแยกพิทักษ โนนสะอาด บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 123 1

1229 บานหนองกวั่งหนองกรุงศรี หนองกวั่ง บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 193 1

1230 บานหนองนาหารสมสนุกวิทยา นาซอ วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 199 1

1231 บานหนองลาด ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 183 1

1232 บานหนองแวง หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 183 1

1233 บานหนองเหมือดเมี่ยง คําตากลา คําตากลา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 134 1

1234 วัดทุงหวังใน ทุงหวัง เมือง สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 217 1

1235 บานบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต) ควนลัง หาดใหญ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 141 1

1236 บานไร บานพรุ หาดใหญ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 231 1

1237 วัดทุงลุงมิตรภาพที่ 198 พะตง หาดใหญ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 123 1

1238 บานหินผุด ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 157 1

1239 วัดควนเนียง พะตง หาดใหญ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 131 1

1240 วัดคูหาใน (พระครูยอดอุปถัมภ) คูหาใต รัตภูมิ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 138 1

1241 บานพรุพอ ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 125 1

1242 บานเกาะหมี คลองแห หาดใหญ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 238 1

1243 วัดเขากลอย ทาขาม หาดใหญ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 144 1

1244 ไทยรัฐวิทยา 70 บางแกว เมืองฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 245 1
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1245 บานลาดใหญสามัคคี ลาดใหญ เมืองฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 239 1

1246 วัดสาธุชนาราม บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 186 1

1247 วัดโคกเกตุ ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 160 1

1248 วัดบางจะเกร็ง บางจะเกร็ง เมืองฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 172 1

1249 วัดแกนจันทน บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 162 1

1250 วัดศรัทธาธรรม บางจะเกร็ง เมืองฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 161 1

1251 อนุบาลวัดเกาะใหญ กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 150 1

1252 วัดชองลม(ธรรมโชต)ิ บานปรก เมืองฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 133 1

1253 บานคลองสมบูรณ แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 163 1

1254 วัดสี่แยกราษฎรบํารุง ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 156 1

1255 บานเขตเมือง ลาดใหญ เมืองฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 140 1

1256 บานดอนจั่น ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 130 1

1257 บานคลองบางกก นางตะเคียน เมืองฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 134 1

1258 วัดชองลมวรรณาราม วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 141 1

1259 วัดทายหาด ทายหาด เมืองฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 132 1

1260 ทีปงกรวิทยาพัฒนฯ วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 139 1

1261 วัดธรรมเจดียศรีพิพัฒน บานแพว บานแพว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 218 1

1262 วัดราษฎรศรัทธากะยาราม หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 188 3

1263 วัดหลักสองราษฎรบํารุง หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 179 1

1264 วัดสวนสม สวนสม บานแพว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 173 2

1265 วัดบางขุด บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 145 1

1266 วัดพันธุวงษ บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 133 1

1267 บานวังจรเข หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 133 1

1268 บานโรงเข โรงเข บานแพว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 132 1

1269 วัดหนองบัว หนองบัว บานแพว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 123 3

1270 บานคลองน้ําใส โคกปฆอง เมืองสระแกว สระแกว สพป.สระแกว เขต 1 225 1

1271 วัดมะขามเรียง ไผขวาง บานหมอ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 123 2

1272 วัดหนองบัว ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 174 2

1273 บานซับครก นายาว พระพุทธบาท สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 125 1

1274 วัดแพะโคก ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 121 1

1275 บานครัว(ซิเมนตไทยสงเคราะห) บานครัว บานหมอ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 220 1

1276 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 145 1

1277 วัดศรีจอมทอง หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 164 1

1278 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 บางโขมด บานหมอ สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 125 2

1279 นิคมสรางตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห2) ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 151 1

1280 ชุมชนบานกลับ(สราญราษฎร) บานกลับ หนองโดน สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 207 1

1281 ชุมชนวัดหนองโนใต หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 204 2

1282 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎรบริบาล) หนองโดน หนองโดน สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 158 2

1283 วัดหวยลี่ ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 123 1



จํานวน

ที่ไดรับ

จัดสรรคืน

(อัตรา)

จํานวน

นักเรียน

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อสถานศึกษา ตําบล อําเภอ จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่

1284 วัดสมุหประดิษฐ?(วันครู 2501) สวนดอกไม เสาไห สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 126 1

1285 อนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) หนองโดน หนองโดน สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 170 1

1286 บานมวงฝาย หัวปลวก เสาไห สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 203 1

1287 วัดหนองกะธาตุ โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 123 1

1288 บานหนองผักบุง ทับกวาง แกงคอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 129 1

1289 วัดกะเหรี่ยงคอมา ขะอม แกงคอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 192 1

1290 วัดสองคอนกลาง สองคอน แกงคอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 245 1

1291 บานใหมทุงดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ) หนองปลิง หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 143 2

1292 วัดราษฎรบํารุง หนองโรง หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 194 1

1293 วัดราษฏรเจริญ(สรกิจพิจารณอุปถัมภ) หนองแขม หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 167 1

1294 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห) โคกตูม หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 142 1

1295 วัดบานดอน บานลํา วิหารแดง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 170 1

1296 นิคมสรางตนเองเลี้ยงโคนม มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 169 2

1297 วัดบางปูน ชีน้ําราย อินทรบุรี สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 191 2

1298 วัดขอย หัวไผ เมือง สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 158 3

1299 โพธิ์ทะเลสามัคคี โพทะเล คายบาระจัน สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 132 3

1300 วัดประโชติการาม บางกระบือ เมือง สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 165 1

1301 บานหนองลีวิทยาคม โพทะเล คายบาระจัน สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 213 3

1302 วัดตึกราชา มวงหมู เมือง สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 143 1

1303 วัดหวยเจริญสุข พักทัน บางระจัน สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 133 1

1304 วัดบานกลับ โพทะเล คายบาระจัน สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 126 2

1305 บานจา(เอี่ยมโหมดอนุสรณ) บานจา บางระจัน สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 122 1

1306 วัดคีม สระแจง บางระจัน สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 143 2

1307 วัดเชียงราก ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 135 2

1308 วัดตุมหู ทางาม อินทรบุรี สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 127 1

1309 วัดเสือขาม ประศุก อินทรบุรี สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 128 2

1310 วัดจักรสีห จักรสีห เมือง สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 128 1

1311 วัดแหลมคาง แมลา บางระจัน สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 124 1

1312 วัดโสภา โพประจักษ ทาชาง สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 124 2

1313 วัดเพิ่มประสิทธิผล งิ้วราย อินทรบุรี สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 153 1

1314 วัดทาอิฐ ทางาม อินทรบุรี สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 135 2

1315 วัดสวางอารมณ ประศุก อินทรบุรี สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 122 2

1316 วัดอัมพวัน พรหมบุรี พรหมบุรี สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 189 3

1317 วัดกลาง ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 161 2

1318 ชุมชนวัดพระปรางควิริยวิทยา เชิงกลัด บางระจัน สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 206 1

1319 อนุบาลเมืองสิงหบุรี หัวไผ เมือง สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 196 1

1320 วัดเกาชั่ง บานหมอ พรหมบุรี สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 169 1

1321 ชุมชนวัดดงยาง ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี สพป.สิงหบุรี 151 1

1322 บานไทยชนะศึก เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสลี่ยม สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 138 1
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1323 วัดแกว ทับตีเหล็ก เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 161 2

1324 วัดนิเวศนธรรมาราม ดอนกํายาน เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 177 2

1325 วัดสามัคคีธรรม สระแกว เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 138 1

1326 บานหนองปรือ สระแกว เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 125 1

1327 บานบางกุง สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 168 1

1328 วัดจําป สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 128 1

1329 วัดอูยา ดอนกํายาน เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 122 1

1330 วัดเขาดิน สระแกว เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 201 1

1331 บานหนองขาม สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 154 1

1332 วัดราษฎรศรัทธาธรรม ศาลาขาว เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 162 1

1333 วัดสาลี สาลี บางปลามา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 142 1

1334 วัดองครักษ องครักษ บางปลามา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 168 1

1335 วัดราษฎรบํารุง ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 129 1

1336 วัดบานกลวย บานกราง ศรีประจันต สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 136 1

1337 วัดเถรพลาย วังน้ําซับ ศรีประจันต สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 126 1

1338 บานคลองชะอม ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 139 1

1339 อนุบาลศรีประจันต ศรีประจันตื ศรีประจันต สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 128 1

1340 บานหวยเจริญ วังน้ําซับ ศรีประจันต สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 156 1

1341 วัดยาง ศรีประจันตื ศรีประจันต สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 136 1

1342 บานนเรศ ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 215 1

1343 วัดสระดาน หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 206 2

1344 วัดบางสาม บางตะเคียน สองพี่นอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 172 1

1345 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค) บานกุม สองพี่นอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 170 2

1346 วัดหนองตาสาม อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 229 1

1347 วัดยางยี่แส อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 188 1

1348 วัดกลางบานดอน บานดอน อูทอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 140 1

1349 วัดยางสวางอารมณ บานดอน อูทอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 239 1

1350 วัดสระพังลาน สระพังลาน อูทอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 223 1

1351 บานสระบัวก่ํา หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 123 1

1352 วัดวังคัน วัดวังคัน ดานชาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 149 1

1353 วัดคอกชาง องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 125 1

1354 วัดทามะนาว ยางนอน เดิมบาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 157 1

1355 วัดกํามะเชียร เขาพระ เดิมบาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 140 1

1356 วัดปาสะแก ปาสะแก เดิมบาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 187 1

1357 วัดยางนอน ยางนอน เดิมบาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 210 1

1358 บานหนองอิงพิง หนอกระทุม เดิมบาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 154 1

1359 วัดดอนไร หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 151 2

1360 วัดบานสระ บานสระ สามชุก สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 177 1

1361 วัดวังจิก วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 202 1
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1362 วัดหนองไผ หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 139 1

1363 บานหนองกระถิน ทัพหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 232 1

1364 บานควนยูง ขุนทะเล เมืองฯ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 232 1

1365 วัดทาทอง บางกุง เมืองฯ สุราษฏรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 219 1

1366 วัดวชิรประดิษฐ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฏรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 184 1

1367 วัดแสงประดิษฐ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฏรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 149 1

1368 บานหัวหมากลาง ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฏรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 184 1

1369 วัดประสพ ทาทอง กาญจนดิษฐ สุราษฏรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 230 1

1370 บานเกาะมุกด ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 131 2

1371 บานคันธุลี คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 184 2

1372 บานพังกาญจน พังกาญจน พนม สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 248 2

1373 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 181 1

1374 บานคลองจัน เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 125 1

1375 บานเขารักษ บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 138 1

1376 บานเขาสามยอด บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 224 1

1377 บานคลองโร พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 157 1

1378 บานควนสามัคคี พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 206 1

1379 บานหวยมุด อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 152 1

1380 บานควนพรุพี ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 130 1

1381 บานนาควน ทาชี บานนาสาร สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 136 1

1382 วัดวิเวการาม ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 167 1

1383 บานควนใหม น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 135 1

1384 วัดน้ําพุ น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 176 1

1385 บานชองชาง พรุพี บานนาสาร สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 203 1

1386 ราชประชานุเคราะห 12 พรุพี บานนาสาร สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 163 1

1387 วัดสามพัน ไทรขึง พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 216 1

1388 บานเกาะนอย บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 235 1

1389 บานคลองโหยน บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 209 1

1390 ปญญาประชาอุทิศ บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 177 1

1391 อุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 124 1

1392 บานหวยแหง บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 145 1

1393 บานบางใหญ สาคู พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 205 1

1394 องคการอุตสาหกรรมปาไม 18 สาคู พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 140 1

1395 บานทุงหญาแดง สินเจริญ พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 122 1

1396 บานโคกมะมวง สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 236 1

1397 บานบอพระ อิปน พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 125 1

1398 บานหวยทรายทอง คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 131 1

1399 วัดคลองฉนวน คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 123 1

1400 บานหานเพชร ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 145 1
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1401 บานหวยมะนาว บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 188 1

1402 มหาราช 2 บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 125 1

1403 บานหนองโสน เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 190 2

1404 บานบางหอย คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 172 1

1405 บานปลายศอก คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 199 1

1406 วัดสองแพรก ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 203 1

1407 บานควนสินชัย ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 170 1

1408 บานตะบัล สลักได เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 214 1

1409 บานดงถาวร กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 220 1

1410 บานขามศึกษาคาร บุแกรง จอมพระ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 212 1

1411 บานลําชี(วุฒิวงษราษฎรสงเคราะห) คอโค เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 209 1

1412 บานขามเดื่อราษฎรสงเคราะห เปนสุข จอมพระ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 191 3

1413 บานนาสาม(เกียรติประชา) นาบัว เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 223 1

1414 บานโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 207 1

1415 บานสลักได สลักได เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 178 1

1416 บานตากูก ตากูก เขวาสินรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 178 1

1417 บานอนันต"ชูศรีราษฎรสามัคค"ี ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 194 1

1418 บานกะทม(คุณรสนิมิต) นาบัว เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 177 1

1419 บานประทัดบุอาลอ นาดี เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 171 1

1420 บานอูโลก อูโลก ลําดวน สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 179 1

1421 บานศรีตะวัน(ราษฎรสามัคค)ี ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 171 1

1422 บานฉันเพล ปราสาททอง เขวาสินรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 164 1

1423 บานหนองหิน ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 191 1

1424 บานหนองกัว เมืองที เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 168 1

1425 การุญวิทยา เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 160 1

1426 บานโคกอารักษ ขยายโอกาส เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 151 1

1427 บานบรมสุข ราม เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 163 1

1428 บานอําปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3) เทนมีย เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 166 1

1429 บานสวายไตรภูมิ แตล ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 138 2

1430 บานจารย หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 138 1

1431 บานบอน้ําใส ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 133 2

1432 บานขอนแกน หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 139 1

1433 บานแกนอย แกใหญ เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 142 1

1434 บานตาเปาว เมืองที เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 137 2

1435 บานสําโรง สําโรง เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 125 2

1436 บานเกาะแกว เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 127 1

1437 บานเปรียง จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 126 1

1438 บานกันโจรง กระหาด จอมพระ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 124 1

1439 บานหนองฮะ หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 226 1
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1440 บานทุงรูง ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 163 1

1441 บานหนองบัว หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 154 1

1442 บานแตล แตล ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 214 1

1443 บานชางป ชางป ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 190 1

1444 บานเบิด เบิด รัตนบุรี สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 203 1

1445 บานโนนเปอย โพนโก สนม สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 184 1

1446 ไตรคามวิทยา เบิด รัตนบุรี สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 200 1

1447 บานหมากมี่ ทาตูม ทาตูม สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 188 1

1448 บานดินแดง(สีลาประชารัฐ) หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 162 1

1449 บานไกลเสนียด หนองบัว ทาตูม สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 153 1

1450 บานหนองหลวง หนองหลวง โนนนารายณ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 140 1

1451 บานธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 131 1

1452 บานนายม(นิยมศึกษาวิทยา) แคน สนม สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 134 1

1453 บานผํา หนองเทพ โนนนารายณ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 125 1

1454 บานสรางบก หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 121 1

1455 รัฐประชาสามัคคี เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 3 208 1

1456 อนุบาลเมืองอางทอง (วัดทองคุงตั้งตรงจิตร 3) โพสะ เมืองอางทอง อางทอง สพป.อางทอง 213 1

1457 วัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) หัวไผ เมืองอางทอง อางทอง สพป.อางทอง 128 1

1458 วัดตาลเจ็ดชอ (หมอม-ีเพิ่มเกษมสุวรรณ) ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง สพป.อางทอง 188 1

1459 วัดรุง (วิบูลยวิทยาคาร) บานรี เมืองอางทอง อางทอง สพป.อางทอง 190 1

1460 บานน้ําผึ้ง บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง สพป.อางทอง 187 1

1461 วัดชัยสิทธาราม ชัยฤทธิ์ ไชโย อางทอง สพป.อางทอง 182 1

1462 วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) ไชโย ไชโย อางทอง สพป.อางทอง 194 1

1463 วัดนางเลว ชัยฤทธิ์ ไชโย อางทอง สพป.อางทอง 142 1

1464 วัดบานปา ตรีณรงค ไชโย อางทอง สพป.อางทอง 181 1

1465 บานชะไว (ชวลิตวิทยาคาร) ชะไว ไชโย อางทอง สพป.อางทอง 151 1

1466 วัดถนน โผงเผง ปาโมก อางทอง สพป.อางทอง 142 1

1467 วัดน้ําอาบ อินทประมูล โพธิ์ทอง อางทอง สพป.อางทอง 190 1

1468 วัดทาตลาด อินทประมูล โพธิ์ทอง อางทอง สพป.อางทอง 136 1

1469 วัดงิ้วราย ยางชาย โพธิ์ทอง อางทอง สพป.อางทอง 164 1

1470 วัดทาชุมนุม โพธิ์มวงพันธุ สามโก อางทอง สพป.อางทอง 139 1

1471 วัดสุวรรณราชหงษ องครักษ โพธิ์ทอง อางทอง สพป.อางทอง 175 1

1472 วัดมวงคัน รํามะสัก โพธิ์ทอง อางทอง สพป.อางทอง 226 1

1473 วัดโพธิ์เอน รํามะสัก โพธิ์ทอง อางทอง สพป.อางทอง 195 1

1474 วัดยางชาย ยางชาย โพธิ์ทอง อางทอง สพป.อางทอง 193 1

1475 วัดคําหยาด คําหยาด โพธิ์ทอง อางทอง สพป.อางทอง 126 1

1476 วัดทางพระ ทางพระ โพธิ์ทอง อางทอง สพป.อางทอง 161 1

1477 วัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่ําราษฎรบํารุง) ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง สพป.อางทอง 160 1

1478 บานหวยคลา สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง สพป.อางทอง 179 1
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1479 วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) ยี่ลน วิเศษชัยชาญ อางทอง สพป.อางทอง 162 1

1480 วัดยางมณ(ีชวนประชาสรรค) มวงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อางทอง สพป.อางทอง 173 1

1481 วัดนางชํา (ประชารัฐรังสฤษฏ) คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง สพป.อางทอง 181 1

1482 ชุมชนวัดน้ําพ(ุน้ําพุพิทยาคาร) สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง สพป.อางทอง 204 1

1483 วัดหัวตะพาน (ประชาบํารุง) หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง สพป.อางทอง 145 1

1484 วัดหวยโรง(สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลสงเคราะห 160) หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง สพป.อางทอง 162 1

1485 วัดหลักแกว หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง สพป.อางทอง 231 1

1486 บ้ําหนองถ้ํา มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง สพป.อางทอง 192 1

1487 บานดอนกราง (ฉากราษฎรบํารุง) บานพราน แสวงหา อางทอง สพป.อางทอง 124 1

1488 ประสิทธิวิทยาฯ หวยไผ แสวงหา อางทอง สพป.อางทอง 128 1

1489 วัดวังน้ําเย็น วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง สพป.อางทอง 173 1

1490 วัดบานแก ศรีพราน แสวงหา อางทอง สพป.อางทอง 155 1

1491 วัดหัวสะแกตก จําลอง แสวงหา อางทอง สพป.อางทอง 123 1

1492 บานหนองบัวสงยาง เหลาพรวน เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 138 1

1493 บานสวางใต หวย ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 122 1

1494 บานคําโพน คําโพน ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 122 1

1495 บานน้ําทวม เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 228 1

1496 ปลาคาวหนองน้ําเที่ยง ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 121 1

1497 บานหัวดอนขามสามัคคี ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 190 1

1498 ประชาสามัคคี แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 154 1

1499 บานนายม นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 144 1

1500 บานคํามะโคงหนองแฝก สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 140 1

1501 บานแยหนองแคน ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 139 1

1502 บานโสกใหญ ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 138 1

1503 บานนาเยีย นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 137 1

1504 ประชารัฐวิทยา รัตนวารี หัวตะพาน อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 136 1

1505 บานสรอย(ประชารัฐรังสรรค) จานลาน พนา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 133 1

1506 บานลือนาคํา ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 128 1

1507 บานดงมะยางหนองนกหอ ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 125 1

1508 บานหนองคลา เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 123 1

1509 บานโคกทุงยั้ง โพนงาม หนองหาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 215 1

1510 บานมวงประชาบํารุง บานมวง หนองหาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 227 1

1511 บานปากดง โพนสูง บานดุง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 236 2

1512 ออมกอประชาสามัคคี ออมกอ บานดุง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 207 1

1513 บานทุงใหญ ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 177 3

1514 บานดงแสนสุข ดงเย็น บานดุง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 211 1

1515 บุญมีศรีสวาง ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 176 1

1516 บานมวง /อ.บานดุง บานมวง บานดุง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 190 1

1517 บานโนนสะอาด/อ.บานดุง บานชัย บานดุง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 191 1
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1518 โพธิ์เหลาวิชาคําสีดา นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 193 1

1519 บานเม็กดงเรือง หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 171 1

1520 บานเพ็กคําบากดอนหายโศก หนองไผ หนองหาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 183 1

1521 ชุมชนดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 140 1

1522 ร.ร.บานเม็ก ขาวสาร บานผือ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 224 1

1523 ร.ร.บานนาตองนาสมนึก นายูง นายูง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 128 1

1524 ร.ร.บานเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ) นาแค นายูง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 208 1

1525 ร.ร.บานหนองทุม สรางกอ กุดจับ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 156 1

1526 ร.ร.บานสวางปากราง นายูง นายูง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 217 1

1527 ร.ร.บานสะคุวิทยา หนองหัวคู บานผือ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 218 2

1528 ร.ร.นิคมสรางตนเองหวยหลวง 2 สรางกอ กุดจับ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 206 1

1529 ร.ร.บานคูดงประชาสรรค บานผือ บานผือ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 208 1

1530 ร.ร.บานโชคเจริญ สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 175 1

1531 บานรองตาที ระบํา ลานสัก อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 242 1

1532 บานทาชะอม เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 219 1

1533 ชุมชนบานทุงนางาม ทุงนางาม หนองฉาง อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 190 1

1534 บานกลาง สุขฤทัย หวยคต อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 201 1

1535 วัดหนองบัว หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 195 1

1536 วัดเขาฆองชัย ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 190 1

1537 วัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 199 1

1538 บานเจาวัด หวยแหง บานไร อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 174 1

1539 บานกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 208 1

1540 บานโนนบอหวายดินดํา กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 146 1

1541 บานปากน้ํา กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 180 1

1542 บานทุงขุนนอยหนองจานวิทยา แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 178 1

1543 บานทุงขุนใหญ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 135 1

1544 บานนามึน ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 149 1

1545 บานโนนจานหนองแสง ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 197 1

1546 บานยางนอย(พรหมพิทยา) กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 129 1

1547 บานดงยาง กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 193 1

1548 สหธาตุสามัคค(ีบําเพ็ญพิทยาคาร) สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 206 1

1549 บานแดงหมอ แดงหมอ เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 133 1

1550 บานธาตุนอย(สิงหประชาวิทยาคาร) ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 215 1

1551 บานแกงซาว โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 168 2

1552 บานนาแกวประชาสรรค บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 180 1

1553 บานโพนทอง(แสงราษฎรสามัคค)ี บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 132 1

1554 บานวังพระวังไฮ ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 132 1

1555 บานทาเมือง ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 141 2

1556 บานยางกะเดา ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 140 1
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1557 บานหนองหลัก เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 132 1

1558 บานนาดีทุงเจริญ ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 193 1

1559 ชุมชนบานหนองขุน ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 140 2

1560 บานน้ําออมผักระยา ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 178 3

1561 บานดอนแดง หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 138 1

1562 บานเหลาเสือโกก เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 203 1

1563 ชุมชนโพนเมืองวิทยา โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 205 2

1564 บานขามนอย โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 161 1

1565 บานโนนมวง กุดชมภู พิบูลมังสารหาร อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 137 1

1566 บานทาชาง โพธิ์ไทร พิบูลมังสารหาร อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 163 1

1567 บานหนองโพธิ์ โพธิ์ศรี พิบูลมังสารหาร อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 199 1

1568 บานหนองบัวฮี หนองบัวฮี พิบูลมังสารหาร อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 135 1

1569 บานโดมประดิษฐ โนนกลาง พิบูลมังสารหาร อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 168 1

1570 บานทรายมูล(จันทนรัตนานุเคราะห) ทรายมูล พิบูลมังสารหาร อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 235 1

1571 บานโนนคอลุคุ ไรใต พิบูลมังสารหาร อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 137 1

1572 บานดอนกอ อางศิลา พิบูลมังสารหาร อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 171 2

1573 บานดอนตะลี ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 180 1

1574 บานคําหวา(วิบูลราษฎรสามัคค)ี คําหวา ตาลสุม อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 223 3

1575 บานกุดเรือ กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 170 1

1576 บานซํางู โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 158 1

1577 ดอนยางวิทยา ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพม. เขต 10 133 2

1578 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 223 1

รวม 1,921


	ปี 2560 

