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1 บานเกาะไทร ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 62 1

2 ชุมชนวัดนาเหนือ นาเหนือ อาวลึก กระบี่ สพป.กระบี่ 61 1

3 บานปากหรา ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 106 1

4 บานทุงสาคร ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ สพป.กระบี่ 74 1

5 วัดสถิตโพธาราม แหลมสัก อาวลึก กระบี่ สพป.กระบี่ 103 1

6 บานเขางาม บานกลาง อาวลึก กระบี่ สพป.กระบี่ 81 1

7 บานอาวน้ําเมา ไสไทย เมือง กระบี่ สพป.กระบี่ 96 1

8 บานเขาคราม (ศรีจันทรอุทิศ) เขาคราม เมือง กระบี่ สพป.กระบี่ 65 1

9 บานทุงสูง นาเหนือ อาวลึก กระบี่ สพป.กระบี่ 63 1

10 บานเขาแกว คลองยา อาวลึก กระบี่ สพป.กระบี่ 120 1

11 บานทุงคา ทรายขาว คลองทอม กระบี่ สพป.กระบี่ 117 1

12 บานทาหวี ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 78 1

13 บานวังปลาหมู หนองหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 41 1

14 บานหนองกวาง จรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 98 1

15 บานหนองหิน ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 51 1

16 ร.ร.บานบึงแก โนนทอน เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 114 2

17 ร.ร.บานหนองขามประชาบํารุง บานเปด เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 110 1

18 ร.ร.บานหนองบัวนอย หนองตูม เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 62 1

19 บานทองหลาง บานหวา เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 113 1

20 ร.ร.บานคําบอน โนนทอน เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 78 1

21 ร.ร.บานสงเปอยฮองเดื่อ บึงเนียม เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 105 1

22 ร.ร.บานโนนคอ โคกงาม บานฝาง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 81 1

23 ร.ร.บานปาสาน พระยืน พระยืน ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 59 1

24 ร.ร.บานโนนเขวา ดอนหัน เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 61 1

25 ร.ร.บานปาสังขหนองฮี ดอนชาง เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 48 1

26 ร.ร.บานเลิง โคกสี เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 52 1

27 ร.ร.บานดงพอง ศิลา เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 36 2

28 ร.ร.บานศิลา ศิลา เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 47 1

29 ร.ร.บานคอ บานเหลา บานฝาง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 63 1

30 ร.ร.บานหนองกอยสิทธิราษฎรบํารุง แดงใหญ เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 87 1

31 ร.ร.บานคําหญาแดง โคกงาม บานฝาง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 99 1

32 ร.ร.บานกอก บานเปด เมือง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 103 1

33 ร.ร.บานโสกมวงดอนดู หนองบัว บานฝาง ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 1 107 1

34 บานทางพาดหนองแวงโอง เจนจบทิศ บานไผ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 77 1

35 บานหนองน้ําใส หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 2 114 1
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36 บานหวยแคน บานหัน โนนศิลา ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 3 65 1

37 บานโนนทองหลางโนนไผงาม สีชมพู สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 90 1

38 บานโนนสะอาดหวยบั้งทิง หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 97 1

39 บานสารจอดรองกลอง ซํายาง สีชมพู ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 66 1

40 บานหนองนาคําประชานุเคราะห เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 66 1

41 บานหนองหญาปลองหนองหวา บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต 5 110 1

42 บานทรัพยสินพูน บอ ขลุง จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 76 1

43 บานเกาะดอน คลองเปรง เมือง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 82 1

44 สุเหราใหมปากคลอง 17 บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 120 1

45 บานคลอง 21 ดอนเกาะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 77 1

46 บานบางขาว บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 54 1

47 วัดกลางราษฎรบํารุง เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 85 1

48 บานหวยหิน เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 1

49 บานอางทอง คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 1

50 บานคลองโค เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 108 1

51 วัดบานศาลา บานเซิด พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 97 1

52 บานโคงประดู เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 84 1

53 บานเขาวังแกว เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 98 1

54 วัดอัมพวนาราม นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 71 1

55 วัดหนองปรือ หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 66 1

56 บานบางหัก บางหัก พานทอง ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 41 1

57   บานหาดภราดรภาพ ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 84 1

58   วัดขุนกระทิง   ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 101 1

59   อนุบาลบานเนินสําลี สะพลี ปะทิว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 99 1

60   วัดคูขุด   บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 81 1

61 บานหนองปลา นาขา หลังสวน ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 76 1

62 บานริมลาว ปาออดอนชัย เมือง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 101 1

63 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ผางาม เวียงชัย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 96 1

64 หวยเจริญวิทยา แมขาวตม เมือง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 52 1

65 บานหนองบัว เมืองพาน พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 64 1

66 บานแมออนอก แมออ พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 110 1

67 บานถ้ํา สันกลาง พาน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 96 1

68 บานสักพัฒนา ปาแดด ปาแดด เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 94 1

69 บานแมพุง ปาแดด ปาแดด เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 75 1

70 บานปาสัก ปางิ้ว เวียงปาเปา เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 85 1

71 บานสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เวียงกาหลง เวียงปาเปา เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 112 1

72 บานขี้เหล็กดอยดินแดง จอมสวรรค แมจัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 65 1

73 บานปาตึง(วิทยประสาท) ปาตึง แมจัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 67 1

74 บานปาลัน ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 64 1
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75 บานหนองแวน แมจัน แมจัน เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 112 1

76 โรงเรียนสหกรณดําริ/อ.พราว น้ําแพร พราว เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 113 2

77 โรงเรียนสันปายางวิทยาคาร/อ.แมแตง สันปายาง แมแตง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 112 1

78 โรงเรียนบานน้ําริน/อ.แมริม ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 2 87 1

79 บานมวงพี่นอง มะขุนหวาน สันปาตอง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 107 1

80 วัดสามหลัง บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม สพป.เชียงใหม เขต 4 80 1

81 บานดาน น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 59 1

82 วัดแจง บางรัก เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 87 1

83 วัดไพรสณฑ นาตาลวง เมืองตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 106 1

84 บานปาแก บางดวน ปะเหลียน ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 75 1

85 บานคลองปะเหลียน ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 85 1

86 บานเขาไมแกว ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 87 1

87 บานคลองทรายขาว เกาะเปยะ ยานตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 65 1

88 บานนาโตง ทุงกระบือ ยานตาขาว ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 114 1

89 บานทุงสมปอย ละมอ นาโยง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 77 1

90 วัดหวงน้ําขาว หวงน้ําขาว เมืองตราด ตราด สพป.ตราด 101 1

91 บานตาลปากน้ํา ไชยบุรี ทาอุเทน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 88 1

92 บานโพนแดง รามราช ทาอุเทน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 82 1

93 บานโพนงาม นาคํา ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 107 1

94 บานดงหนองบัว บานขา ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 64 1

95 บานเหลาศรีโหนโห พนอม ทาอุเทน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 59 1

96 บานพิชผล นางัว บานแพง นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 74 1

97 บานแค สามผง ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 69 1

98 บานดอนมะจาง ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 43 1

99 บานนาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 90 1

100 บานมวงชี โพนทอง บานแพง นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 55 1

101 ชุมชนบานเพชร บิง โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 77 1

102 บานมาบมะคา หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 104 1

103 บานคอหงษ ลําคอหงษ โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 47 1

104 การไฟฟาสวนภูมิภาคสงเคราะห3ฯ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 73 1

105 บานคลาโนนคราม เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 67 1

106 บานดานติง จันอัด โนนสูง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 101 1

107 บานคนชุม ปรุใหญ เมือง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 101 1

108 บานโนนแดง ภูหลวง ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 27 1

109 บานยางกระทุง ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 113 2

110 บานซับสะเดา บานใหม ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 107 1

111 บานคลองเตย สะแกราช ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 109 1

112 บานโคกใบบัว โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 103 2

113 บานคลองสาริกา ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 109 1
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114 บานโปรงสนวน ลําเพียก วังน้ําเขียว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 45 1

115 วัดโคกสระนอย นกออก ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 93 1

116 บานบุยายแลบ มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 90 1

117 บานดอนกรูด บานแชะ ครบุรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 110 1

118 บานหนองหญาขาว ธงชัยเหนือ ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 64 1

119 บานหนองโสมง อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 91 1

120 รักเมืองไทย 1 บอปลาทอง ปกธงชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 89 1

121 บานหนองไผใหญ เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 108 1

122 บานสําโรง สําโรง โนนไทย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 103 1

123 บานหนองสะแก หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 73 1

124 บานโนนหวาย โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 90 1

125 บานค(ูประชาอุปถัมภ) ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 88 1

126 บานทรงธรรม สําโรง โนนไทย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 83 1

127 บานหนองบัวหลวง หนองแวง เทพารักษ นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 88 1

128  บานหนองบัว หนองบัว คง นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 71 1

129 วัดนาวง ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 118 2

130 วัดวิสุทธิยาราม ปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 106 1

131 บานรอน เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรธรรมราช เขต 1 84 1

132 วัดเพ็ญมิตร ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 33 1

133 วัดมะเฟอง นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 91 1

134 วัดควนยูง นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 111 1

135 บานโคกยาง ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 72 1

136 บานนาเกิดผล หนองหงส ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 85 1

137 บานเกาะปราง เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 120 1

138 วัดนิคมคีรี เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 93 1

139 บานถ้ําตลอด น้ําตก ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 96 1

140 บานวังธน น้ําตก ทุงสง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 62 1

141 บานหวยรื่น ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 111 1

142 วัดควน ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 86 1

143 คลองหมื่นเพชรฯ ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 102 1

144 วัดยางคอม ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 112 1

145 บานนาเหนือ ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 101 1

146 บานหนองยาง แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 92 1

147 บานควนประ บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 109 1

148 บานไสเตาออย บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 116 1

149 บานจันดี ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 108 1

150 วัดดอนรักษา ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 42 1

151 บานบางลึก คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 47 1

152 วัดมัชฌิมภูผา รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 45 1
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153 บานเกาะนางโดย คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 63 1

154 บานโกงโคง ปากพนังฝงตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 68 1

155 วัดทายิการาม การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 62 1

156 วัดอูแกว ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 112 1

157 วัดควนเคร็ง เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 116 1

158 บานควนมุด ควนหนองหงส ชะอวด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 110 1

159 วัดควนเกย ควนเกย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 113 1

160 บานชายทะเล ปากพนังฝงตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 94 1

161 วัดทาแรต อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 2 72 1

162 วัดเจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 2 62 1

163 บานลานตะแบก แมวงก แมวงก นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 2 70 1

164 บานทุงแมน้ํานอย ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 2 60 1

165 ร.ร.บานเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ) หนองพิกุล ตากฟา นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 111 1

166 ร.ร.บานพุนกยูง พุนกยูง ตากฟา นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 61 1

167 ร.ร.วัดหวยดุก หนองโพ ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 57 1

168 ร.ร.บานเขาปูน หนองโพ ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 48 1

169 ร.ร.บานชอนเดื่อ(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห 111) ตาคลี ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 89 1

170 ร.ร.วัดหนองหญารังกา พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 61 1

171 ร.ร.บานดงมัน จันเสน ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 90 1

172 ร.ร.วัดหนองตะโก จันเสน ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 74 1

173 ร.ร.วัดเขาวง ชองแค ตาคลี นครสวรรค สพป.นครสวรรค เขต 3 46 1

174 บานพระครูนอย กลันทา เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 1 71 1

175 วัดชุมพลมณีรัตน กระสัง กระสัง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 118 1

176 บานหนองตระเสก กระสัง กระสัง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 88 1

177 บานโคกเบง บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 83 1

178 บานโคกตะเคียนสามัคคี โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 68 1

179 บานถนนนอย หินลาด บานกรวด บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 57 1

180 บานกระสัง ปะทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 2 74 1

181 บานนางรอง (ยุทธกาจราษฎรวิทยาคาร) นางรอง นางรอง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 45 1

182 บานคอกควาย(สันติภาพคุรุราษฎรพัฒนา) นางรอง นางรอง บุรีรัมย สพป.บุรีรัมย เขต 3 30 1

183 วัดสองพี่นอง บานงิ้ว สามโคก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 84 1

184 วัดปทุมทอง บานปทุม สามโคก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 76 1

185 บานแหลมไผ ไมเค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 88 1

186 วัดเนินสูง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 62 1

187 บานหนองเตา ไมเค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 64 1

188 วัดคลองเฆ บางยาง บานสราง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 77 1

189 บานปากคลองบางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 67 1

190 บานบางขาม บางขาม บานสราง ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 90 1

191 วัดหนองหูชาง หัวหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 94 1
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192 วัดนพคุณทอง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 82 1

193 บานหนองนาใน บานนา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 105 1

194 วัดเนินสูง วังตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 91 1

195 บานปราสาท หาดนางแกว กบินทรบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 66 1

196 พรพินิตพิทยาคาร สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 114 1

197 ประชาสามัคคี คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 1

198 วัดนนทรีย พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 1

199 วัดหนองบัว พระแกว ภาชี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 105 1

200 วัดอุทการาม ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 104 1

201 วัดหัวคุง ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 104 1

202 วัดนางชี บานหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 1

203 วัดหนองน้ําสม (เจียนวิทยาคาร) หนองน้ําสม อุทัย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 1

204 บานชาง บานชาง อุทัย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 116 1

205 วัดโพธิ์สาวหาญ โพธิ์สาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 108 1

206 วัดบานหีบ บานหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 112 1

207 วัดสุนทราราม หอหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 107 1

208 วัดน้ําเตา (อุดมราษฎรนิมิตร) น้ําเตา บางบาล พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 108 1

209 วัดโพธิ(์แจมวิทยาคาร) บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 106 1

210 วัดวังตะกู วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 111 1

211 โรงเรียนบานหนองกลด เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 57 1

212 โรงเรียนบานวังสาร ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 98 1

213 โรงเรียนวัดพันชาลี พันชาลี วังทอง พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 110 1

214 วัดทองนพคุณ บางจาก เมือง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 96 1

215 วัดโรงเข ไรสม เมือง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 82 1

216 บานดอนนาลุม หนองขนาน เมือง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 76 1

217 วัดสิงห หนองโสน เมือง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 72 1

218 วัดโพพระใน โพพระ เมือง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 101 1

219 วัดถิ่นปุรา ดอนยาง เมือง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 35 1

220 ไทยรัฐวิทยา 13 หนองชุมพล เขายอย เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 74 1

221 วัดเทพประชุมนิมิตร ทับคาง เขายอย เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 55 1

222 มิตรภาพที่ 34 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 81 1

223 บานคลองมอญ ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 101 2

224 วัดกุฎิ (บานแหลม) ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 96 1

225 บานดอนมะกอก สามพระยา ชะอํา เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 103 1

226 บานบางเกตุ บางเกา ชะอํา เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 52 1

227 วัดชางแทงกระจาด สามพระยา ชะอํา เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 118 1

228 บานหนองเขาออน กลัดหลวง ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 47 1

229 บานหนองน้ําถาย ทาแลง ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 65 3

230 วัดเขาปากชอง ทาแลง ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 56 1
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231 บานทาหัวลบ วังไคร ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 70 1

232 วัดเขากระจิว ทายาง ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 99 1

233 บานทาไมรวก ทาไมรวก ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 105 1

234 บานทามะริด กลัดหลวง ทายาง เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 86 1

235 วัดหวยเสือ สมอพลือ บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 84 1

236 บานโปงสลอด หนองกระปุก บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 98 2

237 บานไรโคก ไรโคก บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 54 1

238 บานดงหวยหลวง บานทาน บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 49 1

239 วัดมวงงาม ถ้ํารงค บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 72 1

240 วัดกุม บานหาด บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 94 1

241 วัดจันทาราม บานทาน บานลาด เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 103 1

242 บานสองพี่นอง สองพี่นอง แกงกระจาน เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 66 1

243 บานหนองมะกอก วังจันร แกงกระจาน เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 102 1

244 บานเหลานอย นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 63 1

245 บานหนองกกหนองยาว เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 28 1

246 บานแวงเหลาเกานอย แคน วาปปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 46 1

247 บานดอนหัน ดงใหญ วาปปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 41 1

248 บานตลาดโนนโพธิ์ หวาย วาปปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 69 1

249 บานหนองกุง เสือโกก วาปปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 95 1

250 บานโสกยาง หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 42 1

251 บานหนองแกวิทยา หัวเรือ วาปปทุม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 43 1

252 บานหนองโนทับมา หนองคู นาดูน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 61 1

253 บานบะหลวงหนองแวง วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 98 1

254 บานหนองสระพังโนนสะอาด เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 108 1

255 บานโนนสะอาดหนองหญามาโคกสี หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 91 1

256 บานยางนอย ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 59 1

257 บานหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 101 1

258 ศิริราษฎรหมากหญา เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 85 1

259 บานหนองคลองหัวขัว กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 114 1

260 บานหัวชาง หวยหินลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 101 1

261 บานหัวดอนชาด บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 102 1

262 บานธาตุจอมศรี ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 101 1

263 บานหวานไฟ บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 96 1

264 หนองกุงวิทยา โพธิ์ใหญ พนมไพร รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 97 1

265 บานคุยผงดงนอย เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 90 1

266 บานหนองเหล็ก โพธิ์ชัย พนมไพร รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 88 1

267 บานอี่เมง หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 68 1

268 บานทาคอ บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 69 1

269 บานขี้เหล็ก หวยหินลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 63 1
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270 บานคูฟา กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 67 1

271 บานสองอนามัย อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 65 1

272 บานดงมัน กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 67 1

273 บานโนนจิกหนองคู นานวล พนมไพร รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 55 1

274 บานหนองฟา โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 46 1

275 บานกกกุงคุรุราษฎรพัฒนา กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 45 1

276 บานตังหมอง หินกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 54 1

277 บานโนนแฮด หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 33 1

278 บานหนองผือ-โนนคอ กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด สพป.รอยเอ็ด เขต 2 42 1

279 บานบางสีกิ้ม ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สพป.ระนอง 62 2

280 บานหวงหิน บานนา แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 107 1

281 บานโพธิ์ทอง ทางเกวียน แกลง ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 119 1

282 วัดโพธิ์ดก หวยชินสีห เมือง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 97 1

283 วัดทุงหญาคมบาง ดอนแร เมือง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 88 1

284 วัดคุงกระถิน คุงน้ําวน เมือง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 70 1

285 บานหนองน้ําใส ทุงหลวง ปากทอ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 90 1

286 ชุมชนวัดทุงหลวง ทุงหลวง ปากทอ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 86 1

287 บานรางมวง จอมบึง จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 84 1

288 บานหุบพริก ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 94 1

289 บานพุแค ปากชอง จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 76 1

290 บานหนองไผ ปากชอง จอมบึง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 65 1

291 วัดรางเสนหนครจันทร ทาเคย สวนผึ้ง ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 89 1

292 วัดชัยรัตน (ปญญาประชานุกูล) ทาชุมพล โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 75 1

293 วัดระฆังทอง เขาชะงุม โพธาราม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 81 1

294 วัดเหนือ บางแพ บางแพ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 107 2

295 วัดหลวง (คลึงวิทยาคม) วังเย็น บางแพ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 84 1

296 วัดลําน้ํา (กัลยาณราษฎรบํารุง) ดอนใหญ บางแพ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 70 1

297 วัดขอยใต บานขอย เมืองลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 117 1

298 บานมวงฯ บานเบิก ทาวุง ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 80 1

299 วัดบานทราย บานทราย บานหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 67 1

300 วัดหวยแกว มหาสอน บานหมี่ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 98 1

301 ครู/บานปาขาวหลาม นาโปง เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 87 1

302 ครู/บานหวยผักกูด เชียงกลม ปากชม เลย สพป.เลย เขต 1 46 1

303 บานนาซําแซง เขาหลวง วังสะพุง เลย สพป.เลย เขต 2 65 1

304 บานหมากเขียบ หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 110 1

305 บานหนองแคนหนองเทา ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 104 1

306 ร.ร บานโพธิ์สามัคคี พิมายเหนือ ปรางคกู ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 88 1

307 ร.ร บานตะเภา ตูม ปรางคกู ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 85 1

308 ร.ร บานหลัก ปรือใหญ ขุขันธ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 76 1
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309 ร.ร บานหนองระนาม หนองเชียงทูน ปรางคกู ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 65 1

310 ร.ร บานขามฆอง พิมายเหนือ ปรางคกู ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 55 1

311 บานบกหวยโนน เสื่องขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 84 1

312  บานคํากลาง ทาคลอ เบญจลักษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 65 1

313 บานเดื่อ กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 67 1

314 บานซําตาโตง พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 113 1

315 บานตาแบน ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 64 1

316 บานกระเจา บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 86 1

317 บานดอนเขียว ทาคลอ เบญจลักษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 112 1

318 บานกระทิง สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 81 1

319 บานนายอ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 81 1

320 บานวานอย วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 88 1

321 ประชานาดอกไม มวง บานมวง สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 91 1

322 บานไสทอน ควนรู รัตภูมิ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 40 1

323 บานนาแสน ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 84 1

324 บานทาหมอไชย ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 88 1

325 วัดบางลึก คูเตา หาดใหญ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 39 1

326 บานหวยลึก หวยลึก ควนเนียง สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 81 1

327 วัดบางขันแตก บางขันแตก เมืองฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 67 1

328 วัดโรงเข โรงเข บานแพว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 111 1

329 บานชายทะเลโคกขามมิตรภาพ ที่ 95 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 117 1

330 บานคลองสําโรง สวนสม บานแพว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 77 2

331 วัดสมปอย หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 111 1

332 วัดดอนทอง(ราษฎรรวมจิต) ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 82 1

333 วัดสวางอารมณ ดอนทอง หนองโดน สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 43 2

334 บานซับชะอม เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 89 1

335 บานเขาดินใต หัวปลวก เสาไห สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 115 1

336 วัดจันทบุรี(พิมพประชานุเคราะห) เมืองเกา เสาไห สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 106 1

337 วัดทาชาง(ทาชางประกฤติศึกษา) ทาชาง เสาไห สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 84 1

338 วัดขอนหอม ตาลเดี่ยว แกงคอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 65 1

339 วัดบอโศรก แกงคอย แกงคอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 76 1

340 วัดบานดง ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 66 1

341 วัดกุมหัก(อินทโชติประสิทธิ์) กุมหัก หนองแค สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 68 1

342 บานหัวถนน หนองหมู วิหารแดง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 66 1

343 วัดเขาแกวมุขดาราม คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 62 2

344 บานลําพญากลาง ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 97 1

345 วัดบานหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 67 1

346 วัดมวกเหล็กใน มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 90 1

347 วัดศีรษะเกษ บานโพธิ์ เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 70 1
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348 วัดพิหารแดง พิหารแดง เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 117 1

349 วัดสกุณปกษี ตลิ่งชัน เมือง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 75 1

350 วัดโคกโพธิ์ กฤษณา บางปลามา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 65 1

351 วัดดารา ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 55 1

352 วัดบางใหญ บางใหญ บางปลามา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 90 1

353 วัดตปะโยคาราม มะขามลม บางปลามา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 72 1

354 วัดบางเลน กฤษณา บางปลามา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 112 1

355 วัดศาลาทาทราย จรเขใหญ บางปลามา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 70 1

356 วัดดอนไขเตา วัดโบสถ บางปลามา สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 63 1

357 วัดเสาธงทอง มดแดง ศรีประจันต สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 85 1

358 วัดดงขี้เหล็ก วังหวา ศรีประจันต สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 93 1

359 วัดหนองเพียร บางงาม ศรีประจันต สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 80 1

360 วัดไกเตี้ย วังยาง ศรีประจันต สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 58 1

361 วัดวังพลับใต มดแดง ศรีประจันต สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 71 1

362 วัดสระศรีเจริญ ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 94 1

363 วัดใหมเพชรรัตน ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 118 1

364 วัดสวางอารมณ บานกุม สองพี่นอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 111 1

365 วัดโคกยายเกตุ เจดีย อูทอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 105 1

366 วัดปทุมวนาราม จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 89 1

367 วัดกุมโคก ทุงคลี เดิมบาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 101 1

368 วัดวังกุลา เขาพระ เดิมบาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 102 1

369 วัดไทร หัวเขา เดิมบาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 81 1

370 วัดทาทอง ปากน้ํา เดิมบาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 95 1

371 วัดดอนตาล หัวนา เดิมบาง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 87 1

372 บานกําสนประชาสรรค ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฏรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 96 1

373 บานหวยเสียด ดอนสัก ดอนสัก สุราษฏรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 42 1

374 บานตะกรบ ตะกรบ ไชยา สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 109 1

375 บานทุงจูด เขาตอก เคียนซา สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 62 1

376 บานบางประสามัคคี เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 72 1

377 บานบางดี พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 110 1

378 บานทุงตําเสา ทาชี บานนาสาร สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 103 1

379 วัดทาเจริญ ทาชี บานนาสาร สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 112 1

380 บานไรเหนือ ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 99 1

381 บานวังหิน เพิ่มพูนทรัพย บานนาสาร สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 108 1

382 บานปลายสาย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 93 1

383 บานไสขรบ อิปน พระแสง สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 101 1

384 บานดอนงาม นาใต บานนาเดิม สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 72 1

385 บานหนองเรียน นาใต บานนาเดิม สุราษฎรธานี สพป.สุราษฎรธานี เขต 3 106 1

386 บานสมบูรณ(ปญจวิทยา) กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 117 1
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387 บานขนวน ประดู สําโรงทาบ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 111 1

388 บานหนองพลวง ลุมระวี จอมพระ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 101 1

389 บานกรวดนาฮัง(เข็มแกวบํารุง) หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 104 1

390 บานนาสม(วิไลราษฎรศึกษา) เฉนียง เมืองสุรินทร สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 106 1

391 บานไพรษรสําโรง(ราษฎรบํารุง) ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 75 1

392 บานกุง สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 1 81 2

393 บานหนองบัวงาม โนน โนนนารายณ สุรินทร สพป.สุรินทร เขต 2 119 1

394 บานถ้ําชางอินทรแปลง วังทอง นาวัง หนองบัวลําภู สพป.หนองบัวลําภู เขต 2 89 1

395 อนุบาลปาโมก(วัดโบสถสายทอง) สายทอง ปาโมก อางทอง สพป.อางทอง 97 1

396 วัดปามุนี (หมอมีเพิ่มเกษมสุวรรณ 5) อินทประมูล โพธิ์ทอง อางทอง สพป.อางทอง 105 1

397 อนุบาลบานลําสนุน สามโก สามโก อางทอง สพป.อางทอง 113 1

398 วัดสี่รอย(ราษฎรสามัคคีบํารุง) สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง สพป.อางทอง 109 1

399 วัดบานเพชร แสวงหา แสวงหา อางทอง สพป.อางทอง 117 1

400 วัดทองเลื่อน แสวงหา แสวงหา อางทอง สพป.อางทอง 110 1

401 บานอุมยางหนองดั่ง จานลาน พนา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 81 1

402 โนนสูงโคกกลาง ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 81 1

403 บานน้ําซับ แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 31 1

404 บานโคกสูง นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 21 1

405 หนองยอดูในวิทยา จิกดู หัวตะพาน อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 112 1

406 บานบอชะเนง หนองแกว หัวตะพาน อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 106 1

407 บานเหลาขวาว โพนเมืองนอย หัวตะพาน อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 104 1

408 บานโนนทุงดอนชาด ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 52 1

409 บานดงสีโท หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 48 1

410 บานฤกษอุดมอูสะเภา ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 46 1

411 บานโนนคอทุง โพนเมืองนอย หัวตะพาน อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 44 1

412 บานศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) จานลาน พนา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 42 1

413 บานถอนดอนมวง ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 42 1

414 บานนาดอกไม นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 41 1

415 บานหนองเทา จิกดู หัวตะพาน อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 41 1

416 บานยางชา อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 74 1

417 กาวหนาสามัคคีคํางูเหลือม โนนโพธิ์ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 71 1

418 บานตําแย(ประชาสงเคราะห) พระเหลา พนา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 69 1

419 บานนาเรือง นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 68 1

420 บานทวีผล นาหวา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 67 1

421 บานหนองโนสวนโคก โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 65 1

422 โคกศรีหนองคลอง ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ สพป.อํานาจเจริญ 63 1

423 บานนาป-ูนากลาง หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 86 1

424 บานโนนทองอินทร โนนทองอินทร กุแกว อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 82 1

425 บานหนองนกทา หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 56 1
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426 .ร.เมืองพานบานโกมวิทยา เมืองพาน บานผือ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 118 1

427 บานนาคํา กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 94 1

428 บานสําราญ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 68 1

429 บานหนองฮีหนองแคน ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 87 2

430 บานโนนรัง โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 73 1

431 บานไผ กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 61 1

432 บานโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 57 1

433 บานยาง ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 101 2

434 บานแคน(สมเด็จอุปถัมภ) ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 120 2

435 บานเทพา มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 62 1

436 บานหนองแสงหนองเม็ก หนองชางใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 51 1

437 บานขมิ้น เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 62 1

438 บานวังมนเดือยไก หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 96 1

439 บานนาขามดอนติ้ว หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 84 1

440 บานเหลาแค เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 66 1

441 บานแตเกา หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 62 1

442 บางตะบูนวิทยา บางตะบูนออก บานแหลม เพชรบุรี สพม. เขต 10 56 2

443 แหลมบัววิทยา แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม สพม. เขต 9 106 1
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