กาฬสินธุ์

1

2
3
กาแพงเพชร 4
5
6
ขอนแก่น 7
8
9
10
11
12
13
14
จันทบุรี 15
16
17
ฉะเชิงเทรา 18
19
ชัยนาท 20
ชัยภูมิ
21
22
23
24

โรงเรียนแม่เหล็ก
ท่าแสงวิทยายน
(ร.ร.ดีประจาตาบล)
ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
บ้านสุวรรณภูมิ
บ้านวังโบสถ์
บ้านหนองชะแอน
บ้านดงกลาง
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
บ้านโนนทัน
หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
บ้านกุดพังทุย
ไทยรัฐวิทยา 34
บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
บ้านเม็ง
วัดนาซา
วัดบางกะไชย
วัดท่าหัวแหวน
วัดไผ่ดา
วัดบ้านซ่อง
ชุมชนบ้านหางนาสาคร
บ้านคอนสวรรค์
บ้านดอนนกเอียงเก่า
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
อนุบาลเทพสถิต

สพป./สพม. เขต
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
กาแพงเพชร เขต 1
กาแพงเพชร เขต 1
กาแพงเพชร เขต 2
ขก. 1
ขก. 1
ขก.2
ขก. 3
ขก.4
ขก.4
ขก.5
ขก.5
จันทบุรี เขต 1
จันทบุรี เขต 2
จันทบุรี เขต 2
1
2
ชัยนาท

เชียงราย

25
26
27
28
29
เชียงใหม่ 30
31
32
33
34
35
ตรัง
36
37
ตราด
38
นครปฐม 39
40
นครพนม 41
42
43
44
นครราชสีมา 45
46
47
48
49
50
51

บ้านจาบอน
ปูแกง (อินทราราษฏร์อุปถัมภ์)
ป่าแดงวิทยา
บ้านบุญนาค
บ้านศรีดอนมูล
แม่โป่งประชาสามัคคี
บ้านผึง
บ้านทุ่งเสียว (นวรัฐ)
บ้านห้วยส้ม
บ้านไร่
บ้านห้วยปู
ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
บ้านคลองเต็ง
วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ละเอียดอุปถัมภ์
ตลาดรางกระทุ่ม
บ้านแสนพันหมันหย่อน
ปลาปากราษฎร์บารุง
อนุบาลบ้านแพง
ชุมชนบ้านไชยบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์
บ้านหัวทานบ
หนองนกเขียนสามัคคี
บ้านทะเล (เสมา
ชุมชนคงวิทยา
รวมมิตรพัฒนา
บ้านเก่าบ้านน้อย

เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 2
เชียงราย เขต 2
เชียงราย เขต 4
เชียงราย เขต 1
เชียงใหม่ เขต 1
เชียงใหม่ เขต 2
เชียงใหม่ เขต 4
เชียงใหม่ เขต 4
เชียงใหม่ เขต 5
เชียงใหม่ เขต 6
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 1
ตราด
นครปฐม เขต 1
นครปฐม เขต 2
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 1
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา เขต 1
นครราชสีมา เขต 2
นครราชสีมา เขต3
นครราชสีมา เขต 4
นครรราชสีมา เขต 6
นครราชสีมา เขต 7
นครราชสีมา เขต 5

52
53
54
55
56
57
58
59
นครสวรรค์ 60
61
62
นราธิวาส 63
64
น่าน
65
66
67
68
ประจวบคีรีขนั ธ์ 69
70
ปราจีนบุรี 71
72
73
นครศรีธรรมราช

ราชประชานุเคราะห์ 5
บ้านนาเคียน
วัดหลักช้าง
บ้านบางพระ
วัดสระโพธิ์
วัดหญ้าปล้อง
วัดโคกเหล็ก
วัดมะปรางงาม
วัดท่าทอง
สวนป่าแม่กะสี
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
เมืองนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
บ้านสันทะ
บ้านทุ่งน้อย
บ้านผักเฮือก
ศรีสระวงศ์
วัดทุ่งประดู่
บ้านบน
วัดหัวกรด
ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
วัดหนองคุ้ม

นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 2
นครศรีธรรมราช เขต 3
นครศรีธรรมราช เขต 3
นครศรีธรรมราชเขต 4
นครศรีธรรมราชเขต 4
นครศรีธรรมราชเขต 2
นครสวรรค์ เขต 1
นครสวรรค์ เขต 2
นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 1
สปพ.นราธิวาส เขต 2
น่าน เขต 1
น่าน เขต 1
น่าน เขต 2
น่าน เขต 2
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

74
75
พะเยา
76
77
78
พัทลุง
79
80
พิจติ ร
81
82
83
พิษณุโลก 84
85
86
87
เพชรบุรี 88
89
เพชรบูรณ์ 90
91
92
93

แพร่

มหาสารคาม

วัดโคกอุดม
ชุมชนบ้านแม่ใส
อนุบาลภูกามยาว
บ้านม่วง
อนุบาลเชียงม่วน
วัดโอ่
บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
บ้านท่าบัวทอง
บ้านหนองขาว
อนุบาลอาเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
วัดท่ามะขาม
บ้านบึงพร้าว
บางระกา
ชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์)
บ้านดอนยาง
บ้านนายาง
อนุบาลชนแดน
บ้านท่าข้าม
บ้านวังบาล
บ้านพญาวัง

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
พย.1
พย.1
พย.2
พย.2
พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุงเขต 2
สพป.พิจติ ร เขต 1
สพป.พิจติ ร เขต 1
สพป.พิจติ ร เขต 2
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 3
เพชรบุรี เขต 1
เพชรบุรี เขต2
เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

94 บ้านท่าแดง

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

95
96
97
98
99
100

แพร่ เขต1
แพร่ เขต1
สพป.แพร่ เขต 2
มหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม เขต 3

บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
บ้านอ้อยวิทยาคาร
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
บ้านนาใสม่วงวิทยา
บ้านหนองแต้น้อย
บ้านหนองหอย

มุกดาหาร 101 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญบ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" มุกดาหาร
ยโสธร
102 อนุบาลยโสธร
ยโสธร เขต 1
103 บ้านกระจาย
ยโสธร เขต 2
ยะลา
104 นิบงชนูปถัมภ์
ยะลา เขต 1
105 บ้านตะเนาะปูเต๊ะ
ยะลา เขต 2
106 นิคมสร้างตนเองธารโต
ยะลา เขต 3
ร้อยเอ็ด เขต1
ร้อยเอ็ด 107 บ้านสังข์สงยาง
108 บ้านยาง
ร้อยเอ็ด เขต 3
ราชบุรี 109 อนุบาลสวนผึง
ราชบุรี เขต 1
110 วัดโคกหม้อ
ราชบุรี เขต 2
ลาปาง 111 แม่ก๋งวิทยา
สพป.ลาปาง เขต 1
(เป็นโรงเรียนดีตาบล/
ประขารัฐ/วิถีพทุ ธ/สุจริต)
112 บ้านโป่งขวาก
(เป็นโรงเรียนดีตาบล/
วิถีพทุ ธ/เข้มแข็ง)
113 บ้านไหล่หนิ (ดีประจาตาบล/สุจริต/ลดเวลาเรียน)
114 วังแก้ววิทยา
ลาปาง เขต 3
115 ไผ่งามวิทยา
ลาปาง เขต 3
ลาพูน
116 บ้านหนองดู่
ลาพูน เขต 1
117 วัดนาดิบ
ลาพูน เขต 1
118 บ้านหนองปลาสะวาย
ลาพูน เขต 2
เลย เขต 1
เลย
119 บ้านหนองปกติ
120 บ้านนาวัว
เลย เขต 2
121 ชุมชนภูเรือ
เลย เขต 3
ศรีสะเกษ 122 บ้านโนนสูง
ศรีสะเกษ เขต 4
123 บ้านหนองอิไทย
ศรีสะเกษ เขต3
124 บ้านหนองกก
ศรีสะเกษ เขต 1

สกลนคร 125
126
127
สตูล
129
สระแก้ว 130
131
สระบุรี 132
133
สิงห์บุรี 134
สุโขทัย 135
136
137
สุพรรณบุรี 138
139
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 140
141
142
สุรินทร์ 143
144
145
หนองคาย 146
147
หนองบัวลาภู 148
149
อุดรธานี 150
151
152
153
154

รร.ชุมชนบ้านกุดไห
บ้านไฮ่ปลาโหล
รร.บ้านแพงใหญ่
บ้านนาทอน
บ้านแก้ง
บ้านทดเจริญ
บ้านโป่งเก้ง
อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
วัดสังฆราชาวาส
วัดปากพระ
บ้านห้วยไคร้
วัดปากนา
บ้านท่าเสด็จ
วัดไผ่โรงวัว
บ้านบางใบไม้
วัดประตูใหญ่
นาสาร
บ้านนาเกา
บ้านอู่โลก
ท่าตูม(สนิทราษฎร์สงเคราะห์)
ทุ่มฝาง
สนธิราษฎร์บารุง
บ้านหนองแวงงิวตาก
บ้านฝั่งแดง
บ้านหนองช้างคาวหนองบง
บ้านเลื่อม
ลือสว่างหล้าสามัคคี
บ้านโนนสว่าง
ชุมชนบ้านสร้างแป้น

สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สตูล
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2
เขต 2
เขต 1
สพป.สิงห์บุรี
สุโขทัย เขต 1
สพป. 2
สพป. 2
สุพรรณบุรี เขต 1
สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สฎ.1
สพป.สฎ.2
สพป.สฎ.3
สุรินทร์ เขต 1
สุรินทร์ เขต 3
สุรินทร์ เขต 2
หนองคาย เขต 1
หนองคาย เขต 2
หนองบัวลาภู เขต 1
หนองบัวลาภู เขต 2
อุดรธานี เขต 3
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 2
อุดรธานี เขต 4
อุดรธานี เขต 4

อุตรดิตถ์ 155
156
อุทัยธานี 157
158
อุบลราชธานี 159
160
161
162
163
164
165
ตาก
166
167
168
169
บุรีรัมย์ 170
171
172
173
ภูเก็ต
174
ชุมพร
175
176
พังงา
177
178
อ่างทอง 179
พระนครศรีอยุธยา 180
181
สมุทรสงคราม 182

อนุบาลชุมชนหัวดง
ท่าปลาอนุสรณ์ 1
อนุบาลทัพทัน
วัดทัพหลวง
ชุมชนบ้านหัวเรือ
บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บารุงวิทยาคาร)
บ้านนาพิน
บ้านไร่
บ้านหินลาด
บ้านหาดทรายคูณ
บ้านโนนเลียง
ชุมขนบ้านป่ามะม่วง
อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
บ้านแม่ระมาดน้อย
เสนศิริอนุสรณ์
บ้านหนองกระต่าย
บ้านจรเข้
ชุมชนบ้านดอนมนต์
บ้านสาคู
บ้านบางหยี
บ้านละมุ
วัดปัจจันตคาม
วัดประชาธิการาม
วัดมหานาม
วัดดอนพุดซา
วัดไผ่ล้อม (อ.ผักไห่)
วัดเขายี่สาร

อุตรดิตถ์ เขต 1
อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อน.เขต 1
สพป.อน.เขต 2
อุบลราชธานี เขต 1
อุบลราชธานี เขต 1
อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3

อุบลราชธานี เขต 4
อุบลราชธานี เขต 5
อุบลราชธานี เขต 5
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 2
สพป.ตาก เขต 2
บุรีรัมย์ เขต 1
บุรีรัมย์ เขต 2
บุรีรัมย์ เขต 2
บุรีรัมย์ เขต 4
สพป. ภูเก็ต
ชุมพร เขต 2
ชุมพร เขต 1
สพป. พังงา
สพป. พังงา
สพป.อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป. สมุทรสงคราม

ลพบุรี

183
184
กระบี่
185
กาญจนบุรี 186
187
188
ระนอง 189
ระยอง 190
191
แม่ฮ่องสอน 192
นนทบุรี 193
สงขลา 194
195
196
ปัตตานี 197
198
199
อานาจเจริญ 200

วัดวังหัวแหวน
บ้านทะเลทอง
บ้านนาปง

ลพบุรี เขต 1
ลพบุรี เขต 2
กระบี่
บ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) กาญจนบุรี เขต 1
บ้านดอนตาลเสียน
กาญจนบุรี เขต 2
บ้านวัดสิงห์
กาญจนบุรี เขต 3
กระบุรี
ระนอง
วัดหนองกระบอก
ระยอง เขต 1
วัดกระแส
ระยอง เขต 2
บ้านปางตอง
แม่ฮ่องสอน เขต 1
ดีมากอุปถัมภ์
นนทบุรี เขต 2
วัดทุ่งสงวน
สงขลา เขต 1
วัดหนองแห
สงขลา เขต 2
วัดช่องเขา
สงขลา เขต 3
บ้านดอน (นุ้ยวิทยาคาร)
ปัตตานี เขต 1
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
ปัตตานี เขต 2
บือแระ
ปัตตานี เขต 3
ภักดีเจริญหัวนาโค้งช้าง
อานาจเจริญ

