ข้อมูลการติดต่อหลังรับมอบการติดตัง
้ ระบบและอุปกรณ์ไอซีทีโรงเรียนประชารัฐ
1)เบอร์ตด
ิ ต่อผู้ดแ
ู ลและการรับประกันอุปกรณ์ไอซีทโี รงเรียนประชารัฐ
อุปกรณ์
TRUE Internet
เครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์

ลาโพง USB
กล้องถ่ายวิดโี อ
กล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์
ตูว
้ างอุปกรณ์
โต๊ะคอมพิวเตอร์
โต๊ะประกาศข่าว
ป้ายโครงการ
ประชารัฐ

Switch 5 Port

ระยะเวลา
รับประกัน
Call Center โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED 2 ปี onsite
เบอร์ : 02-7612955
TCL
2 ปี onsite
เบอร์ : 02-2487505 - 8
Hewlett-Packard (HP)
3 ปี onsite
เบอร์สำหรับรร.ประชำรัฐ : 02-7873048 > กด1 > กด72494
เบอร์ HP Call Center : 02-7873344
เบอร์ : 02-4331437, 02-8832229, 02-8832483,
3 ปี
02-8832136
Innovation Food
18 เดือน
เบอร์ : 095-6947946
True Visions
1 ปี
เบอร์ : 02-9009119
Exclusive
1 ปี
เบอร์ : 082-7265238
1 ปี
1 ปี
T-Plus
โครงเหล็ก 2 ปี
เบอร์ : 02-815-8360, 0877156109
สีซด
ี จำง 3 ปี
ชื่อบริษัท และ เบอร์ตด
ิ ต่อ

D-Link
เบอร์ : 02-6617997

Switch 8 Port
UPS
AV Selector
Mixer
HDMI To AV
Easier Cap
ปลั๊กพ่วง
Microphone
Modulator
Amplifier

Multisys
เบอร์ : 02-3181390 ต่อ 22

Hi-Solution
เบอร์ : 088-8095258 คุณคมสันต์, 082-7265320 คุณคม
กฤช, 082-7265321 คุณรุ่งโรจน์, 082-7265322 คุณประชำ

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

รูปแบบบริการ

หมายเหตุ

On Site

แจ้ง Circuit Number 5 หลักของโมเด็ม

On Site

ระหว่ำงวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลำ 09.00 น – 17.00 น
ยกเว้นวันเสำร์ วันอำทิตย์ วันหยุดรำชกำร และวันหยุด
นักขัตฤกษ์

On Site

Spare Part
Spare Part
Repair
Repair
Repair
Repair
On Site

Limited Lifetime
Warranty
Limited Lifetime
Warranty
2 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี

Repair

1 ปี

Spare Part

จะทำกำรเปลี่ยนหรือซ่อมภำยใน 15 วัน หลังจำกได้รับแจ้ง
โดยมี 2 แนวทำง
1. พิมพ์งำนพร้อมรีดลง Plate เหล็ก แล้วจัดส่งไปทำง
โรงเรียนทีร่ ะบุ
2. กรณีข้อ 1. ทำไม่ได้ จะส่งทีมเข้ำไปแก้ไข

Repair
On Site
Spare Part
Spare Part
Spare Part
Spare Part
Spare Part
Spare Part
Spare Part

รับประกันสินค้ำ 1 ปี ไม่รวมถึงกำรใช้งำนผิดวิธี ภัย
ธรรมชำติ และกำรลักขโมย

หน้า 1 / 80

2)เบอร์ตด
ิ ต่อผู้ดแ
ู ลการติดตั้งระบบไอซีทแ
ี ละระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนประชารัฐ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รหัส
โรงเรียน
1081010149
1081010161
1081010125
1081010115
1081010122
1081010127
1081010077
1081010057
1081010049
1081010069
1081010064
1081010046
1081010175
1081010183
1081010007
1081010011
1081010024
1081010009
1081010193
1081010188
1081010187
1081010211
1081010208
1081010204
1081010222
1081010228
1081010084
1081010087
1010720020
1010720027
1010720002
1010720025
1010720029
1010720035
1010720037
1010720026
1010720004
1010720019
1010720034

ชื่อโรงเรียน
วัดเกำะลันตำ
บ้ำนพระแอะ
บ้ำนควนม่วง
บ้ำนหนองนำแดง
บ้ำนทุง่ ปรือ
บ้ำนถำโกบ
บ้ำนบำงครำม
บ้ำนคลองไคร
บ้ำนทรำยขำว
บ้ำนพรุดินนำ
บ้ำนพรุเตย
บ้ำนท่งเสม็ด
วิทยำประชำคม
บ้ำนบำงหอย
วัดโพธิ์เรียง
บ้ำนเขำเทียมป่ำ
บ้ำนคลองกำ
ชุมชนบ้ำนเขำกลม
บ้ำนดินแดง
บ้ำนสะพำนพน
บ้ำนย่ำนอุดม
บ้ำนคลองหมำก
บ้ำนควนต่อ
วัดโคกยำง
วัดธรรมำวุธสรณำรำม
บ้ำนนำปง
บ้ำนแหลมสัก
ชุมชนบ้ำนอ่ำวลึกเหนือ
วัดชัยชนะสงครำม
วัดหนัง
โฆสิตสโมสร
วัดเจ้ำมูล
วัดหงส์รัตนำรำม
ประถมนนทรี
วัดด่ำน
วัดช่ำงเหล็ก
ทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
วัดชนะสงครำม
บ้ำนหนองบอน(นัยนำนนท์อนุสรณ์)
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อาเภอ
เกำะลันตำ
เกำะลันตำ
เขำพนม
เขำพนม
เขำพนม
เขำพนม
คลองท่อม
คลองท่อม
คลองท่อม
คลองท่อม
คลองท่อม
คลองท่อม
ปลำยพระยำ
ปลำยพระยำ
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
ลำทับ
ลำทับ
ลำทับ
เหนือคลอง
เหนือคลอง
เหนือคลอง
เหนือคลอง
เหนือคลอง
อ่ำวลึก
อ่ำวลึก
สัมพันธวงศ์
จอมทอง
บำงกอกน้อย
บำงกอกใหญ่
บำงกอกใหญ่
ยำนนำวำ
ยำนนำวำ
ตลิ่งชัน
ดุสต
ิ
พระนคร
ประเวศ

จังหวัด
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กรุงเทพมหำนคร

ชื่อ
Province Champion
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
นัฐธพงษ์ รอดคุ้ม
ธวัชชัย พุ่มทอง
บุญมี สิรินิจศรีวงศ์
พิสท
ิ ธิ์ อมรแสงสุขศรี
พิสท
ิ ธิ์ อมรแสงสุขศรี
พิสท
ิ ธิ์ อมรแสงสุขศรี
ยงยุทธ สินธนำพร
ยงยุทธ สินธนำพร
สกล อำทิตย์ตระกูลชัย
สมนึก วงษ์สท
ี ำ
สมนึก วงษ์สท
ี ำ
สุทัศน์ เพิ่มพูลพำนิช

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0917707546
0820054598
0829935061
0996632993
0996632993
0996632993
0840751903
0840751903
0899228472
0891006708
0891006708
0865159836
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ลาดับ
ที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

รหัส
โรงเรียน
1010720011
1010720038
1071020108
1071020121
1071020099
1071020097
1071020104
1071020103
1071020114
1071020038
1071020027
1071020041
1071020357
1071020347
1071020344
1071020358
1071020350
1071020451
1071020155
1071020150
1071020136
1071020137
1071020154
1071020183
1071020166
1071020276
1071020269
1071020261
1071020289
1071020281
1071020430
1071020429
1071020083
1071020207
1071020216
1071020188
1071020235
1071020229
1071020251
1071020252
1071020294
1071020328
1071020321

ชื่อโรงเรียน
วัดอุทัยธำรำม
วัดมหำบุศย์ (พิทักษ์ถำวรคุณ)
วัดหนองตะโก
วัดท่ำตะคร้อ
วัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง
วัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ
บ้ำนใหม่(จีนำภักดิ์วิทยำ)
วัดชุกพี
วัดวังขนำยทำยิกำรำม
บ้ำนแก่งหลวง
บ้ำนวังด้ง
บ้ำนวังลำน
บ้ำนนำพุ
บ้ำนโป่งหวำย
บ้ำนนำสวน
บ้ำนนำมุด
อนุบำลศรีสวัสดิ์
โสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
วัดเขำใหญ่
วัดสำนักคร้อ
บ้ำนท่ำมะกำ
วัดคร้อพนัน
ดอนสำมง่ำมผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
วัดดำปำนนิมิต มิตรภำพที่ 142
วัดหวำยเหนียว'ปุญสิริวิทยำ'
วัดดอนเจดีย์
วัดทุง่ สมอ
วัดบ้ำนทวน
อนุบำลพนมทวน
บ้ำนสระลุมพุก
วัดสระลงเรือ
บ้ำนเขำกรวด
เพียงหลวง 3 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริ
พุทธวิมุติวิทยำ
บ้ำนบ้องตี
บ้ำนวังสิงห์
อนุบำลบ่อพลอย
วัดทุง่ มะสัง(มิตรภำพที่ 9)
บ้ำนหนองรี
บ้ำนยำงสูง
อนุบำลวัดเลำขวัญ
บ้ำนหนองเค็ด
บ้ำนตลุงเหนือ
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อาเภอ
ห้วยขวำง
สวนหลวง
ท่ำม่วง
ท่ำม่วง
ท่ำม่วง
ท่ำม่วง
ท่ำม่วง
ท่ำม่วง
ท่ำม่วง
เมืองกำญจนบุรี
เมืองกำญจนบุรี
เมืองกำญจนบุรี
ศรีสวัสดิ์
ศรีสวัสดิ์
ศรีสวัสดิ์
ศรีสวัสดิ์
ศรีสวัสดิ์
เมืองกำญจนบุรี
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
ท่ำมะกำ
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน
ห้วยกระเจำ
ห้วยกระเจำ
ทองผำภูมิ
ไทรโยค
ไทรโยค
ไทรโยค
บ่อพลอย
บ่อพลอย
บ่อพลอย
บ่อพลอย
เลำขวัญ
เลำขวัญ
เลำขวัญ

จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กรุงเทพมหำนคร
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 3
สพป.กำญจนบุรี เขต 3
สพป.กำญจนบุรี เขต 3
สพป.กำญจนบุรี เขต 3
สพป.กำญจนบุรี เขต 4
สพป.กำญจนบุรี เขต 4
สพป.กำญจนบุรี เขต 4
สพป.กำญจนบุรี เขต 4
สพป.กำญจนบุรี เขต 4
สพป.กำญจนบุรี เขต 4
สพป.กำญจนบุรี เขต 4

ชื่อ
Province Champion
สุรพัศ ดวงแก้ว
อำทิตย์ ทำสวน
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0820054572
0917861762
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981
0829935981

หน้า 3 / 80

ลาดับ
ที่
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

รหัส
โรงเรียน
1071020336
1071020316
1046030174
1046030170
1046030153
1046030548
1046030560
1046030551
1046030023
1046030033
1046030039
1046030002
1046030014
1046030053
1046030052
1046030042
1046030001
1046030463
1046030187
1046030189
1046030180
1046030532
1046030541
1046030578
1046030572
1046030575
1046030284
1046030084
1046030110
1046030104
1046030130
1046030136
1046030103
1046030093
1046030099
1046030128
1046030414
1046030434
1046030371
1046030381
1046030375
1046030614
1046030249

ชื่อโรงเรียน

อาเภอ

บ้ำนตรอกสะเดำ
บ้ำนกรับใหญ่
นำมลวิทยำคำร
ชุมชนโพนงำมประสำทศิลป์
หนองแปนโนนสูงนำเชือกรำษฎร์บำรุง
กุดครองวิทยำคำร
บ้ำนนำวิทยำคม
หนองพอกวิทยำยน
ห้วยตูมวิทยำคำร
บึงวิชัยสงเครำะห์
หนองกุงวิทยำคม
หำมแหโพนทองวิทยำคม
ชุมชนหนองสอวิทยำคำร
ท่ำแสงวิทยำยน
คอนเรียบอนุกล
ู
บ้ำนโหมนสงเครำะห์
บ้ำนต้อนวิทยำคำร
เหล่ำเขืองโนนเสียววิทยำ
ชุมชนแก้งคำวิทยำ
ชุมชนนำเกลียงกล่อมวิทยำ
ดงน้อยวิทยำ
ท่ำนำจำนวิทยำ
บ้ำนหนองกุงใหญ่
เหล่ำกลำงร่วมวงศ์วิทยำ
โนนศิลำสว่ำงวิทย์
วังยำงวิทยำคำร
กุดจิกวิทยำคำร
บ้ำนสำวิทยำสรรพ์
ดอนยำนำงศึกษำ
นำเชือกวิทยำสรรพ์
นำงำมแก่นลำดวนวิทยำ
โคกคำวิทยำ
ห้วยเตยวิทยำ
หนองอิเฒ่ำวิทยำ
โคกค่ำยโคกใหญ่วิทยำ
บ้ำนหนองแวงบ่อแก้ว
ชุมชนสำมัคคีรำษฎร์บำรุง
หนองบัวคุรุรัฐประชำสรรพ์
หนองบัววิทยำเสริม
บ้ำนหำดทรำยมูล
หนองโนวิทยำคม
กำฬสินธุ์ปัญญำนุกล
ู
กุดค้ำวเทพพิทยำ

เลำขวัญ
เลำขวัญ
กมลำไสย
กมลำไสย
กมลำไสย
ดอนจำน
ดอนจำน
ดอนจำน
เมืองกำฬสินธุ์
เมืองกำฬสินธุ์
เมืองกำฬสินธุ์
เมืองกำฬสินธุ์
เมืองกำฬสินธุ์
เมืองกำฬสินธุ์
เมืองกำฬสินธุ์
เมืองกำฬสินธุ์
เมืองกำฬสินธุ์
ร่องคำ
สหัสขันธ์
สหัสขันธ์
สหัสขันธ์
สำมชัย
สำมชัย
ฆ้องชัย
ฆ้องชัย
ฆ้องชัย
ท่ำคันโท
ยำงตลำด
ยำงตลำด
ยำงตลำด
ยำงตลำด
ยำงตลำด
ยำงตลำด
ยำงตลำด
ยำงตลำด
ยำงตลำด
หนองกุงศรี
หนองกุงศรี
ห้วยเม็ก
ห้วยเม็ก
ห้วยเม็ก
ยำงตลำด
กุฉินำรำยณ์
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จังหวัด
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.กำญจนบุรี เขต 4
สพป.กำญจนบุรี เขต 4
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3

ชื่อ
Province Champion
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829935981
0829935981
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
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ลาดับ
ที่
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

รหัส
โรงเรียน
1046030238
1046030247
1046030254
1046030242
1046030223
1046030225
1046030262
1046030227
1046030257
1046030268
1046030338
1046030345
1046030341
1046030349
1046030352
1046030411
1046030391
1046030405
1046030398
1046030505
1046030516
1046030518
1046030507
1046030472
1046030467
1046030483
1046030482
1046030476
1046030332
1046030322
1046030321
1046030296
1046030297
1046030299
1046030305
1046030495
1046030487
1062040425
1062040283
1062040239
1062040261
1062040225
1062040250

ชื่อโรงเรียน
หนองจระเข้เรืองศิลป์
ชุมชนแจนแลนรำษฎร์บำรุง
นำโกวิทยำสูง
นำขำมวิทยำ
บุ่งคล้ำวิทยำคมมิตรภำพที่ 194
สมสะอำดพิทยำสรรพ์
บ้ำนคุย
หนองห้ำงอำนวยวิทย์
เหล่ำใหญ่วนำสณฑ์ผดุงเวทย์
บ้ำนสวนผึง
กุดกว้ำงสวำสดิ์วิทยำ
กุดตอแก่นรำษฎร์วิทยำ
หนองแสงถวิลรำษฎร์
บ้ำนส้มป่อย
บ้ำนหนองผือ
บ้ำนดินจี่
บ้ำนคำพิมูล
บ้ำนโจดนำตำล
สูงเนินวิทยำคม
บ้ำนนำคู
บ้ำนม่วงกุล
ชุมชนภูแล่นช้ำงคเชนทร์พิทยำคำร
บ้ำนนำกระเดำ
บ้ำนโนนเทีย
่ ง
หนองหญ้ำปล้อง
สงเปลือยวิทยำยน
หนองบัวใน
ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยำคม
คำเม็กวิทยำ
บ้ำนกอกวิทยำคม
มหำไชยโคกกว้ำงวิทยำ
ชุมชนบ้ำนบอนวิทยำ
หนองแสงวิทยำเสริม
สมเด็จประชำนุเครำะห์
ชุมชนหมูม่นวิทยำสรรพ์
คำหมุนผดุงเวทย์
ไค้นุ่นวิทยำพูน
บ้ำนใหม่พัฒนำ
อ่อนวิมลรำษฎร์วิทยำ
บ้ำนคุยป่ำยำง
บ้ำนบึงพิไกร
บ้ำนหนองตำกล้ำ
บ้ำนลำนไผ่
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อาเภอ

จังหวัด

กุฉินำรำยณ์
กุฉินำรำยณ์
กุฉินำรำยณ์
กุฉินำรำยณ์
กุฉินำรำยณ์
กุฉินำรำยณ์
กุฉินำรำยณ์
กุฉินำรำยณ์
กุฉินำรำยณ์
กุฉินำรำยณ์
เขำวง
เขำวง
เขำวง
เขำวง
เขำวง
คำม่วง
คำม่วง
คำม่วง
คำม่วง
นำคู
นำคู
นำคู
นำคู
นำมน
นำมน
นำมน
นำมน
นำมน
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
ห้วยผึง
ห้วยผึง
โกสัมพีนคร
ไทรงำม
พรำนกระต่ำย
พรำนกระต่ำย
พรำนกระต่ำย
พรำนกระต่ำย

กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต

1
1
1
1
1
1

ชื่อ
Province Champion
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0865002403
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
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ลาดับ
ที่
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

รหัส
โรงเรียน
1062040073
1062040053
1062040005
1062040032
1062040028
1062040360
1062040342
1062040356
1062040337
1062040332
1062040350
1062040166
1062040141
1062040208
1062040188
1062040189
1062040177
1062040194
1062040171
1062040203
1062040302
1062040313
1062040317
1062040370
1062040407
1062040404
1062040395
1040050427
1040050467
1040050483
1040050497
1040050504
1040050006
1040050007
1040050018
1040050047
1040050055
1040050039
1040050062
1040050029
1040050118
1040051002
1040051008

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนทรงธรรม
บ้ำนธำมรงค์(รองประชำสงเครำะห์)
บ้ำนชัยภูมิ
นิคมสร้ำงตนเอง 1 (ทุง่ โพธิ์ทะเล)
บ้ำนลำมะโกรก
บ้ำนจันทิมำ
บ้ำนเกศกำสร
บ้ำนคุยมะม่วง
บ้ำนบึงทับแรต
บ้ำนปลักไม้ดำ
บ้ำนบึงมำลย์
บ้ำนใหม่หนองยำง
วัดหนองเหมือด
ประชำรักษ์ศึกษำ
บ้ำนท่ำพุทรำ
บ้ำนวังบัว
บ้ำนวังหันนำดึง
อนุบำลวังไทร
บ้ำนวังนำ
วัดพิกล
ุ ทอง
บ้ำนโชคชัยพัฒนำ
บ้ำนโป่งนำร้อน
บ้ำนคลองแขยงวิทยำ
บ้ำนทุง่ ทอง
บ้ำนโพธิ์เอน
บ้ำนดงเย็น
บ้ำนชำยเคือง
บ้ำนคำหญ้ำแดง
บ้ำนหนองเซียงซุยโนนสะอำด
ชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ
พระบุบ้ำนหันรำษฎร์ประสำท
บ้ำนหินเหิบศิลำทิพย์
บ้ำนหนองไหลหนองบัวทอง
บ้ำนดอนช้ำง
บ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร่
บ้ำนโนนท่อนวิทยำ
บ้ำนหินลำดวังตอ
บ้ำนม่วง
บ้ำนหว้ำเหล่ำโพนทองประชำนุกล
ู
บ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่ำหิน
ไทยรัฐวิทยำ84(บ้ำนสำรำญเพียฟำน)
ดอนหมู
สำมหมอโนนทัน
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อาเภอ
เมืองกำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชร
ลำนกระบือ
ลำนกระบือ
ลำนกระบือ
ลำนกระบือ
ลำนกระบือ
ลำนกระบือ
ขำณุวรลักษบุรี
ขำณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
คลองขลุง
คลองขลุง
คลองขลุง
คลองขลุง
คลองขลุง
คลองขลุง
คลองลำน
คลองลำน
คลองลำน
ทรำยทองวัฒนำ
บึงสำมัคคี
บึงสำมัคคี
บึงสำมัคคี
บ้ำนฝำง
บ้ำนฝำง
พระยืน
พระยืน
พระยืน
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
เมืองขอนแก่น
โคกโพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชย

จังหวัด
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.กำแพงเพชร เขต
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
โยธิน แก้ววันดี
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0909070805
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
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ลาดับ
ที่
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

รหัส
โรงเรียน
1040050195
1040050207
1040050222
1040050223
1040050410
1040050421
1040050381
1040051046
1040051067
1040050477
1040050673
1040050696
1040050698
1040050708
1040051078
1040051077
1040051076
1040051085
1040050517
1040050528
1040050530
1040050537
1040050560
1040050726
1040050730
1040050746
1040050911
1040050958
1040050909
1040050138
1040050134
1040050144
1040050156
1040050165
1040050179
1040051017
1040051022
1040050317
1040050337
1040050365
1040050963
1040050982
1040050235

ชื่อโรงเรียน
โนนพะยอมพิทยไพศำล
บ้ำนแท่น
บ้ำนปอแดง
บ้ำนห้วยแกดอนหันหนองหญ้ำม้ำ
บ้ำนทุง่ มน
บ้ำนละว้ำ
บ้ำนป่ำงิวหนองฮี
บ้ำนโคกสำรำญ
บ้ำนหนองไฮขำมเปี้ย
บ้ำนวังหินเก่ำค้อ
สวัสดี
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยำ
บ้ำนกอกป่ำผุวิทยำ
บ้ำนหนองแปน
บ้ำนโนนแดง
ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
ไตรรำษฎร์สำมัคคี
หนองกุงห้วยเสียววิทยำ
บ้ำนหนองแวงมน
บ้ำนเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุรำษฏร์สำมัคคี)
บ้ำนลอมคอม
บ้ำนโสกนกเต็น
บ้ำนหนองแวงโสกพระ
บ้ำนทำงขวำง
บ้ำนหนองแวงท่ำวัด
ชุมชนบ้ำนแวงใหญ่
บ้ำนดงเค็ง
บ้ำนหนองกุงสว่ำง
ไตรมิตรวิทยำ
นำมูลวิทยำคม
บ้ำนหนองซำ
ชุมชนบ้ำนห้วยโจดโคกสะอำด
บ้ำนห้วยยำง
บ้ำนโนนทองห้วยบำก
ชุมชนโนนสมบูรณ์
บ้ำนกระนวนซำสูง
บ้ำนห้วยเตย
บ้ำนทรำยมูล
บ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์
บ้ำนคำบง
บ้ำนทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
หนองขำมพิทยำคม
บ้ำนโคกสูง
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อาเภอ
ชนบท
ชนบท
ชนบท
ชนบท
บ้ำนไผ่
บ้ำนไผ่
บ้ำนไผ่
บ้ำนแฮด
บ้ำนแฮด
เปือยน้อย
มัญจำคีรี
มัญจำคีรี
มัญจำคีรี
มัญจำคีรี
โนนศิลำ
โนนศิลำ
โนนศิลำ
โนนศิลำ
พล
พล
พล
พล
พล
แวงน้อย
แวงน้อย
แวงใหญ่
หนองสองห้อง
หนองสองห้อง
หนองสองห้อง
กระนวน
กระนวน
กระนวน
กระนวน
เขำสวนกวำง
เขำสวนกวำง
ซำสูง
ซำสูง
นำพอง
นำพอง
นำพอง
อุบลรัตน์
อุบลรัตน์
ชุมแพ

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น

เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 5

ชื่อ
Province Champion
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
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ลาดับ
ที่
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

รหัส
โรงเรียน
1040050263
1040050565
1040050575
1040050572
1040050587
1040050602
1040050634
1040050645
1040050638
1040050785
1040050820
1040050789
1040051038
1040051041
1040050857
1040050851
1040050871
1040050839
1040050845
1040050827
1040050887
1022060190
1022060192
1022060181
1022060185
1022060183
1022060052
1022060031
1022060062
1022060038
1022060195
1022060209
1022060212
1022060202
1022060206
1022060026
1022060018
1022060015
1022060006
1022060070
1022060086
1022060080
1022060083

ชื่อโรงเรียน
หนองกุงพิทยำคม
นำฝำยวิทยำ
บ้ำนโนนสว่ำงท่ำกระบือ
บ้ำนทรัพย์สมบูรณ์
บ้ำนกุดดุกวิทยำ
บ้ำนนำชุมแสง
บ้ำนอ่ำงศิลำ
บ้ำนหนองกุงธนสำรโศภน
บ้ำนหินร่องโนนสวรรค์
บ้ำนซำยำง
บ้ำนใหม่โสกส้มกบ
ภูห่ำนศึกษำ
บ้ำนขนวน
บ้ำนหนองนำคำ
บ้ำนกุดเลำ
บ้ำนโนนทันวิทยำ
โนนสะอำดพิทยำ
บ้ำนกง(ประชำนุกล
ู )
หนองแสงวิทยำสรรค์
บ้ำนเม็ง
บ้ำนยำงคำ
วัดแก่งหำงแมว
บ้ำนโคกวัด
บ้ำนหนองเจ๊กสร้อย
บ้ำนวังอีแอ่น
บ้ำนซอยสองฯ
บ้ำนตำเลียว
วัดบูรพำพิทยำรำม
วัดรำพัน
วัดสำมผำน
วัดหนองแหวน
วัดช้ำงข้ำม
วัดนำยำยอำม
บ้ำนห้วงกระแจะ
บ้ำนคลองลำว
วัดเกำะขวำง
วัดทองทัว่
วัดดอนตำล
วัดแสลง
บ้ำนหนองเสม็ด
บ้ำนบ่อเวฬุ
วัดมำบไผ่
วัดเวฬุวัน
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อาเภอ
ชุมแพ
ภูผำม่ำน
ภูผำม่ำน
ภูผำม่ำน
ภูเวียง
ภูเวียง
ภูเวียง
ภูเวียง
เวียงเก่ำ
สีชมพู
สีชมพู
สีชมพู
หนองนำคำ
หนองนำคำ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
หนองเรือ
แก่งหำงแมว
แก่งหำงแมว
แก่งหำงแมว
แก่งหำงแมว
แก่งหำงแมว
ท่ำใหม่
ท่ำใหม่
ท่ำใหม่
ท่ำใหม่
นำยำยอำม
นำยำยอำม
นำยำยอำม
นำยำยอำม
นำยำยอำม
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ขลุง
ขลุง
ขลุง

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2

ชื่อ
Province Champion
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
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ลาดับ
ที่
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

รหัส
โรงเรียน
1022060216
1022060140
1022060100
1022060102
1022060178
1022060126
1022060162
1024070099
1024070088
1024070073
1024070068
1024070105
1024070069
1024070078
1024070111
1024070086
1024070082
1024070147
1024070122
1024070143
1024070140
1024070125
1024070137
1024070138
1024070129
1024070145
1024070142
1024070174
1024070164
1024070173
1024070153
1024070151
1024070168
1024070158
1024070156
1024070166
1024070159
1024070150
1024070162
1024070013
1024070016
1024070036
1024070042

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนเนินมะหำด
บ้ำนโป่งนำร้อน
วัดวังจะอ้ำย
วัดขนุน(พรหมรำษฎร์วิทยำ)
บ้ำนโป่งเจริญชัย
วัดหนองชิ่ม
บ้ำนทรัพย์เจริญ
บ้ำนปลำยคลอง 20
ตลำดคลอง 16
ปำกคลองบำงขนำก
สุเหร่ำแครำย
สกุลดีประชำสรรค์
สิทธิสน
ุ ทรอุทิศ
สะแกโดดประชำสรรค์
วัดไผ่ดำ
ปำกบึงสิงโต
วัดคลอง 18
วัดเขำดิน
วัดบำงแสม
ประกอบรำษฎร์บำรุง
วัดบำงเกลือ(ประชำรัฐบำรุง)
พรหมำนุเครำะห์
วัดบำงสมัคร
วัดพิมพำวำส
วัดสองคลอง
วัดสุขำรำม
วัดสุคันธศีลำรำม
วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
วัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม
วัดใหม่ประเวศ
วัดดอนทรำย
วัดประศำสน์โสภณ
วัดสนำมจันทร์
วัดพิพิธประสำทสุนทร
วัดกระทุม
่
วัดประชำบำรุงกิจ
วัดแสนภูดำษ
วัดอินทำรำม
วัดศรีมงคล
วัดจุกเฌอ
วัดพรหมสุวรรณ
สุเหร่ำสมอเซ
แพ่งพิทยำภูมิ
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อาเภอ
เขำคิชฌกูฏ
โป่งนำร้อน
มะขำม
มะขำม
สอยดำว
แหลมสิงห์
สอยดำว
บำงนำเปรียว
บำงนำเปรียว
บำงนำเปรียว
บำงนำเปรียว
บำงนำเปรียว
บำงนำเปรียว
บำงนำเปรียว
บำงนำเปรียว
บำงนำเปรียว
บำงนำเปรียว
บำงปะกง
บำงปะกง
บำงปะกง
บำงปะกง
บำงปะกง
บำงปะกง
บำงปะกง
บำงปะกง
บำงปะกง
บำงปะกง
บ้ำนโพธิ์
บ้ำนโพธิ์
บ้ำนโพธิ์
บ้ำนโพธิ์
บ้ำนโพธิ์
บ้ำนโพธิ์
บ้ำนโพธิ์
บ้ำนโพธิ์
บ้ำนโพธิ์
บ้ำนโพธิ์
บ้ำนโพธิ์
บ้ำนโพธิ์
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ

จังหวัด
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชื่อ
Province Champion
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
วีรชน เกษมสุข
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0865630051
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
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ลาดับ
ที่
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

รหัส
โรงเรียน
1024070041
1024070002
1024070022
1024070010
1024070006
1024070018
1024070024
1024070015
1024070021
1024070033
1024070029
1024070341
1024070307
1024070179
1024070287
1020080082
1020080021
1020080027
1020080258
1020080295
1020080275
1020080283
1020080146
1020080122
1020080125
1020080133
1020080120
1020080148
1020080117
1020080182
1020080191
1020080169
1020080176
1020080184
1020080194
1020080059
1020080235
1020080048
1018090038
1018090039
1018090002
1018090030
1018090008

ชื่อโรงเรียน
วัดไชยธำรำ
วัดเทพนิมิตร
วัดบ้ำนนำ
บ้ำนบำงแก้ว
วัดเทีย
่ งพิมลมุข
บ้ำนวนท่ำแครง
วัดเกำะ
วัดทด
วัดบำงปรง
บ้ำนวังตะเคียน
วัดหนำมแดง
ฉะเชิงเทรำปัญญำนุกล
ู
วัดบำงโรง
วัดนำเหล่ำบก
วัดจรเข้ตำย (พินิจค้ำประชำสรรค์)
บ้ำนหนองซำซำก
วัดดอนดำรงธรรม
วัดเตำปูน
บ้ำนหนองเสือช้ำง
บ้ำนห้วยหวำย
บ้ำนขุนชำนำญ
บ้ำนทับร้ำง
บ้ำนหนองสองห้อง
ชุมชนวัดโบสถ์
วัดหลวงพรหมำวำส
บ้ำนสระสี่เหลี่ยม
บ้ำนหนองขยำด
บ้ำนหนองข่ำ
วัดหน้ำพระธำตุ
วัดโคกขีหนอน
บ้ำนเนินถำวร
วัดหนองแช่แว่น
อนุบำลพำนทองวัดหนองกระทุม
่
วัดแหลมแค
วัดตโปทำรำม
บ้ำนโป่งสะเก็ต
ชุมชนบ้ำนช่องแสมสำร
บ้ำนตะเคียนเตีย
อนุบำลมโนรมย์
วัดโคกแจง(ประชำนุกล
ุ วิทยำสำนักงำนสลำกกินแบ่งสมทบสร
บ้ำนท่ำไม้
ชุมชนวัดดักคะนน
วัดนำงลือ
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อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
เมืองฉะเชิงเทรำ
บ้ำนโพธิ์
คลองเขื่อน
พนมสำรคำม
รำชสำส์น
บ้ำนบึง
เมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี
หนองใหญ่
เกำะจันทร์
บ่อทอง
บ่อทอง
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พำนทอง
พำนทอง
พำนทอง
พำนทอง
พำนทอง
ศรีรำชำ
บำงละมุง
สัตหีบ
บำงละมุง
มโนรมย์
มโนรมย์
เมืองชัยนำท
เมืองชัยนำท
เมืองชัยนำท

จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
สุรวุฒิ ชลำสินธุ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
จิรวัฒณ์ ธนสำรสินศักดิ์
วิโรจน์ บุญถนอม
วิโรจน์ บุญถนอม
วิโรจน์ บุญถนอม
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0817749980
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0829934598
0865630506
0865630506
0865630506
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
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ลาดับ
ที่
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

รหัส
โรงเรียน
1018090026
1018090010
1018090064
1018090083
1018090092
1018090100
1018090112
1018090110
1018090132
1018090140
1018090128
1018090121
1018090192
1018090184
1018090161
1018090149
1018090146
1018090166
1018090170
1018090165
1036100457
1036100464
1036100446
1036100443
1036100462
1036100283
1036100713
1036100044
1036100075
1036100089
1036100004
1036100059
1036100006
1036100658
1036100317
1036100331
1036100323
1036100768
1036100690
1036100641
1036100696
1036100435
1036100429

ชื่อโรงเรียน
วัดโรงวัว
รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
วัดวังหมัน
วัดโพธิ์งำม
วัดท่ำกระแส
วัดกำแพง
วัดบำเพ็ญบุญ
ชุมชนวัดมำติกำรำม
วัดนมโฑ(สำนักงำนสลำกกินแบ่งสมทบสร้ำง338)
วัดคงคำรำม(คุ้มมั่นพุมมะระประชำสรรค์)
วัดมะปรำง
วัดศรีมงคล(สถิตมงคลรำษฎร์อป
ุ ถัมภ์)
วัดศรีสโมสร
บ้ำนหนองตะขบ
วัดรำษฎร์ศรัทธำรำม
วัดประชุมธรรม(สัจจะญำณ)
บ้ำนหนองอ้ำยสำม
วัดวงเดือน
ชุมชนคลองจันทน์
บ้ำนหนองต่อ
บ้ำนหนองแดง(คุรุรำษฎร์บำเพ็ญ)
บ้ำนโคกก่องดอนทองวิทยำ
ชุมชนบ้ำนโสก
บ้ำนยำงหวำย
บ้ำนหลุบเพ็กซับม่วงไข่
บ้ำนกุดไผ่
บ้ำนปรำงค์มะค่ำ
บ้ำนช่อระกำ
บ้ำนเล่ำวิทยำคำร
ชุมชนบ้ำนบุ่งคล้ำวิทยำ
บ้ำนนำงเม้ง
บ้ำนชีลองเหนือ
บ้ำนห้วยบงเหนือ
บ้ำนลำดผักหนำม
บ้ำนกุดชุมแสง
บ้ำนห้วยกนทำ
ชุมชนบ้ำนหนองบัวแดง
โสตศึกษำจังหวัดชัยภูมิ
บ้ำนบุ่งสิบสี่รำษฎร์บำรุง
บ้ำนดอน- นกเอียงเก่ำ
บ้ำนวังม่วง
บ้ำนเก่ำวิทยำนุกล
ู
บ้ำนกุดโง้งดงสวรรค์

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
เมืองชัยนำท
เมืองชัยนำท
วัดสิงห์
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรพยำ
สรรพยำ
สรรพยำ
สรรพยำ
หนองมะโมง
หนองมะโมง
หันคำ
หันคำ
หันคำ
หันคำ
หันคำ
หันคำ
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
บ้ำนเขว้ำ
ภักดีชุมพล
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
เมืองชัยภูมิ
เกษตรสมบูรณ์
เกษตรสมบูรณ์
เกษตรสมบูรณ์
แก้งคร้อ
แก้งคร้อ

จังหวัด
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยนำท
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยนำท
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ชื่อ
Province Champion
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรำกรณ์ ไชยขวัญ
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0840753321
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
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ลาดับ
ที่
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

รหัส
โรงเรียน
1036100394
1036100391
1036100588
1036100626
1036100593
1036100598
1036100607
1036100502
1036100501
1036100557
1036100562
1036100535
1036100572
1036100577
1036100520
1036100559
1036100749
1036100233
1036100226
1036100193
1036100731
1036100157
1036100186
1036100184
1036100170
1036100163
1036100175
1036100269
1086110089
1086110138
1086110135
1086110112
1086110061
1086110035
1086110001
1086110025
1086110030
1086110067
1086110042
1086110296
1086110015
1086110269
1086110275

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนแก้ง-โนนส้มกบ
บ้ำนหนองแกหนองโน
บ้ำนคอนสำร
บ้ำนดงกลำง
บ้ำนม่วง
บ้ำนนำเกำะ
บ้ำนทุง่ ลุยลำย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ชัยชุมพลวิทยำ
บ้ำนหนองคู
บ้ำนเรือ
บ้ำนภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
บ้ำนหนองคัน
บ้ำนลำด(ประชำรำษฎร์บำรุง)
บ้ำนนำหนองทุม
่
ชุมชนบ้ำนหนองเซียงซำ
บ้ำนโนนดินจี่
บ้ำนซับใหม่
บ้ำนนำประชำสัมพันธ์
บ้ำนสะพำนยำว
ชุมชนบ้ำนห้วยยำยจิ๋ว
ตำเนินรำษฎร์วิทยำคำร
บ้ำนเกำะมะนำว
โคกเพชรวิทยำคำร
โคกหินตังศึกษำศิลป์
บ้ำนตำล
ชุมชนบ้ำนหนองแวง(คุรุรำษฎร์อป
ุ ถัมภ์)
หัวสระวิทยำ
ชุมชนบ้ำนห้วยแย้
ชุมชนประชำนิคม
ชุมชนบ้ำนทะเลทรัพย์
อนุบำลปะทิว(บำงสนพิพิธรำษฏร์บำรุง)
บ้ำนปำกคลอง
ชุมชนบ้ำนถำสิงห์
ชุมชนบ้ำนนำชะอัง
บ้ำนปำกนำ(เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์)
เมืองชุมพรบ้ำนเขำถล่ม
วัดน้อมถวำย
บ้ำนเขำยำวรำษฎร์พัฒนำ
ชุมชนวัดหำดพันไกร
ชุมพรปัญญำนุกล
ู
บ้ำนดอนไทรงำม
ชุมชนวัดท่ำสุธำรำม
วัดชลธีพฤกษำรำม
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อาเภอ
แก้งคร้อ
แก้งคร้อ
คอนสำร
คอนสำร
คอนสำร
คอนสำร
คอนสำร
บ้ำนแท่น
บ้ำนแท่น
ภูเขียว
ภูเขียว
ภูเขียว
ภูเขียว
ภูเขียว
ภูเขียว
ภูเขียว
ซับใหญ่
เทพสถิต
เทพสถิต
เทพสถิต
เนินสง่ำ
บำเหน็จณรงค์
บำเหน็จณรงค์
บำเหน็จณรงค์
บำเหน็จณรงค์
บำเหน็จณรงค์
บำเหน็จณรงค์
หนองบัวระเหว
ท่ำแซะ
ปะทิว
ปะทิว
ปะทิว
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
ปะทิว
เมืองชุมพร
ทุง่ ตะโก
ทุง่ ตะโก

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2

ชื่อ
Province Champion
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0820050921
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
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ลาดับ
ที่
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

รหัส
โรงเรียน
1086110146
1086110172
1086110166
1086110221
1086110201
1086110183
1086110236
1086110262
1086110229
1057120044
1057120070
1057120033
1057120006
1057120009
1057120074
1057120523
1057120531
1057120659
1057120702
1057120228
1057120222
1057120236
1057120304
1057120245
1057120282
1057120239
1057120271
1057120253
1057120313
1057120641
1057120647
1057120398
1057120409
1057120375
1057120426
1057120483
1057120488
1057120503
1057120474
1057120496
1057120480
1057120159
1057120131

ชื่อโรงเรียน
อนุบำลพะโต๊ะ
ชุมชนบ้ำนเขำหลำง
บ้ำนดอนแค
บ้ำนห้วยกลำง
บ้ำนทุง่ เขำสะบ้ำ
วัดแหลมปอ
บ้ำนบำงหยี
วัดรำษฎร์บำรุง
บ้ำนคลองกก
บ้ำนดอยฮำง
บ้ำนหัวดอย
แม่ยำววิทยำ
บ้ำนป่ำยำงมน
บ้ำนปำงขอน
อนุบำลห้วยสัก
บ้ำนดอน
บ้ำนเวียงดิม
อนุบำลดงมหำวัน
เชียงรำยปัญญำนุกล
ู
บ้ำนป่ำแงะ
บ้ำนสักพัฒนำ
บ้ำนวังวิทยำ
สันหนองควำย
บ้ำนโป่งแดง
ทำนตะวันวิทยำ(ห้วยบง-ดงเจริญ)
ธำรทองวิทยำ(ป่ำรวก)
บ้ำนฝั่งตืน
สันกลำงวิทยำ
ป่ำแดงวิทยำ
อนุบำลจอมหมอกแก้ว
ชุมชนบ้ำนป่ำก่อดำ
เจดีย์หลวงพิทยำ
บ้ำนแม่ต๋ำ
อนุบำลแม่สรวย
บ้ำนห้วยไคร้
บ้ำนโป่งเทวี
ป่ำงิววิทยำ
โป่งนำร้อนวิทยำ
อนุบำลเวียงป่ำเป้ำ
บ้ำนทุง่ ม่ำน
บ้ำนโป่งนก
ชุมชนบ้ำนป่ำคำแม่เงิน
โยนกวิทยำ
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อาเภอ
พะโต๊ะ
ละแม
ละแม
สวี
สวี
สวี
หลังสวน
หลังสวน
หลังสวน
เมืองเชียงรำย
เมืองเชียงรำย
เมืองเชียงรำย
เมืองเชียงรำย
เมืองเชียงรำย
เมืองเชียงรำย
เวียงชัย
เวียงชัย
เวียงเชียงรุ้ง
เมืองเชียงรำย
ป่ำแดด
ป่ำแดด
ป่ำแดด
พำน
พำน
พำน
พำน
พำน
พำน
พำน
แม่ลำว
แม่ลำว
แม่สรวย
แม่สรวย
แม่สรวย
แม่สรวย
เวียงป่ำเป้ำ
เวียงป่ำเป้ำ
เวียงป่ำเป้ำ
เวียงป่ำเป้ำ
เวียงป่ำเป้ำ
เวียงป่ำเป้ำ
เชียงแสน
เชียงแสน

จังหวัด
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 1
สพป.เชียงรำย เขต 1
สพป.เชียงรำย เขต 1
สพป.เชียงรำย เขต 1
สพป.เชียงรำย เขต 1
สพป.เชียงรำย เขต 1
สพป.เชียงรำย เขต 1
สพป.เชียงรำย เขต 1
สพป.เชียงรำย เขต 1
สพป.เชียงรำย เขต 1
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 2
สพป.เชียงรำย เขต 3
สพป.เชียงรำย เขต 3

ชื่อ
Province Champion
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840750280
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
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ลาดับ
ที่
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

รหัส
โรงเรียน
1057120141
1057120669
1057120365
1057120358
1057120340
1057120322
1057120348
1057120351
1057120600
1057120463
1057120447
1057120467
1057120454
1057120458
1057120737
1057120738
1057120342
1057120625
1057120618
1057120633
1057120117
1057120113
1057120097
1057120093
1057120104
1057120099
1057120120
1057120178
1057120218
1057120197
1057120183
1057120212
1057120171
1057120192
1057120187
1057120559
1057120555
1057120546
1057120567
1057120579
1057120582
1057120568
1057120570

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนศรีดอนมูล
อนุบำลดอยหลวง
บ้ำนห้วยนำรำก(ไตรรำษฎร์บำรุง)
ไทยรัฐวิทยำ ๘๖ (บ้ำนป่ำสักหลวง)
บ้ำนป่ำซำง(ซำงดรุณำนุสำสน์)
ธรรมจำริกอุปถัมภ์ 1
บ้ำนสันกอง
สันทรำย(พรหมณีวิทยำ)
รัฐรำษฎร์วิทยำ
บ้ำนด้ำยเทพกำญจนำอุปถัมภ์
บ้ำนสันทรำย(รำษฎร์สำมัคคี)
บ้ำนป่ำเหมือด
บ้ำนสันถนน
บ้ำนห้วยไคร้
ตำรวจตระเวนชำยแดน บ้ำนนำโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)
ตำรวจตะเวนชำยแดน เจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่ำงกลปทุม
บ้ำนแม่คำ(บ้ำนแม่คำประชำนุเครำะห์)
ชุมชนบ้ำนต้ำตลำด
อนุบำลขุนตำล(ป่ำตำลเจดีย)์
บ้ำนป่ำแดงห้วยหลวง
บ้ำนหลวง
บ้ำนต้นปล้องแดนเมือง
บ้ำนเมืองกำญจน์
บ้ำนทุง่ นำน้อย
ชุมชนบ้ำนศรีดอนชัย
ชุมชนสถำน(รำษฎร์ดรุณวิทย์)
บ้ำนแก่นวิทยำ
บ้ำนตุ้มเหนือ
บ้ำนสันชุม(สหรำษฎร์บำรุง)
อนุบำลตับเต่ำ(ไคร้สำมัคคีวิทยำ)
บ้ำนปล้องตลำด
ศรีดอนไชยวิทยำ
สันทรำยงำมวิทยำ
บ้ำนบุญนำค
หนองแรดวิทยำ
อนุบำลตำดควัน
บ้ำนแม่ต๋ำกลำง
ชุมชนบ้ำนสบเปำ
ห้วยก้ำงรำษฎร์วิทยำ
บ้ำนท่ำข้ำม
บ้ำนห้วยหำน
บ้ำนม่วงยำย
อนุบำลเวียงแก่น
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อาเภอ
เชียงแสน
ดอยหลวง
แม่จัน
แม่จัน
แม่จัน
แม่จัน
แม่จัน
แม่จัน
แม่ฟ้ำหลวง
แม่สำย
แม่สำย
แม่สำย
แม่สำย
แม่สำย
แม่ฟ้ำหลวง
แม่ฟ้ำหลวง
แม่จัน
ขุนตำล
ขุนตำล
ขุนตำล
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เชียงของ
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
เทิง
พญำเม็งรำย
พญำเม็งรำย
พญำเม็งรำย
พญำเม็งรำย
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น
เวียงแก่น

จังหวัด
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย
สพป.เชียงรำย

เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4

ชื่อ
Province Champion
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง
ถิรเดช ใจวัง

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
0840754886
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ลาดับ
ที่
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

รหัส
โรงเรียน
1050130175
1050130152
1050130023
1050130934
1050130941
1050130562
1050130548
1050130580
1050130565
1050130553
1050130555
1050130577
1050130988
1050130989
1050130990
1050130255
1050130250
1050130236
1050130242
1050130275
1050130258
1050130404
1050130409
1050130408
1050130415
1050130364
1050130392
1050130384
1050130386
1050130428
1050130459
1050130464
1050130454
1050130437
1050130538
1050130527
1050130611
1050130627
1050130591
1050130635
1050130594
1050131064
1050131025

ชื่อโรงเรียน
แม่โป่งประชำสำมัคคี
บ้ำนลวงเหนือ
วัดร้องอ้อ
หมู่บ้ำนสหกรณ์ 2
วัดห้วยแก้ว
บ้ำนแช่ช้ำง (เทพนำนุกล
ู )
บ้ำนหนองโค้ง
บ้ำนบวกค้ำง
วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยำคำร
วัดสันกลำงเหนือ
สันกำแพงคันธำอนุสรณ์
วัดล้ำนตอง
โสตศึกษำอนุสำรสุนทร
สอนคนตำบอดภำคเหนือ
กำวิละอนุกล
ู
ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยำ
สหกรณ์ดำริ
พร้ำวบูรพำ
บ้ำนสันกลำง
บ้ำนแม่เหียะ
บ้ำนสันปง
บ้ำนเมืองกืด
ชุมชนวัดช่อแล
บ้ำนปำงไม้แดง
บ้ำนเป้ำวิทยำคำร
ป่ำแป๋วิทยำ
วัดบ้ำนเหล่ำ
วัดแม่กะ
สบเปิงวิทยำ
บ้ำนทุง่ โป่ง
บ้ำนสะลวงนอก
บ้ำนป่ำติว
บ้ำนหนองปลำมัน
บ้ำนต้นผึง
วัดงิวเฒ่ำ
บ้ำนป่ำลำน
บ้ำนร่มหลวง
บ้ำนเจดีย์แม่ครัว
บ้ำนหลักปัน
บ้ำนท่ำเกวียน
บ้ำนบวกเปำ
รัปปำปอร์ต
ศรีสงั วำลย์เชียงใหม่
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อาเภอ
ดอยสะเก็ด
ดอยสะเก็ด
เมืองเชียงใหม่
แม่ออน
แม่ออน
สันกำแพง
สันกำแพง
สันกำแพง
สันกำแพง
สันกำแพง
สันกำแพง
สันกำแพง
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
พร้ำว
พร้ำว
พร้ำว
พร้ำว
พร้ำว
พร้ำว
แม่แตง
แม่แตง
แม่แตง
แม่แตง
แม่แตง
แม่แตง
แม่แตง
แม่แตง
แม่ริม
แม่ริม
แม่ริม
แม่ริม
แม่ริม
สะเมิง
สะเมิง
สันทรำย
สันทรำย
สันทรำย
สันทรำย
สันทรำย
สะเมิง
สันทรำย

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่

เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2

ชื่อ
Province Champion
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264

หน้า 15 / 80

ลาดับ
ที่
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

รหัส
โรงเรียน
1050130110
1050130123
1050130111
1050130889
1050130905
1050130219
1050130495
1050130503
1050130477
1050130515
1050130121
1050130974
1050130966
1050130916
1050130925
1050130684
1050130683
1050130675
1050130660
1050130640
1050130668
1050130650
1050130678
1050130703
1050130693
1050130715
1050130712
1050130709
1050130697
1050130717
1050130746
1050130742
1050130752
1050130725
1050130731
1050130744
1050130701
1050130843
1050130797
1050130836
1050130042
1050130049
1050130287

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนทุง่ ข้ำวพวง
บ้ำนเมืองคอง
ชุมชนบ้ำนเมืองงำย
บ้ำนปงตำ
วัดป่ำแดง
บ้ำนแม่ข่ำ
บ้ำนป่ำก๊อ
บ้ำนปำงต้นเดื่อ
ชุมชนบ้ำนคำย
ชุมชนบ้ำนแม่ฮำ่ ง
มิตรมวลชนเชียงใหม่
บ้ำนเหล่ำเป้ำ
บ้ำนใหม่หนองหอย
วัดทุง่ ศำลำ
แม่วินสำมัคคี
วัดช่ำงกระดำษ
บ้ำนหัวริน
วัดนำบ่อหลวง
บ้ำนทุง่ เสียว (นวรัฐ)
บ้ำนร่องนำ
วัดโรงวัว
วัดกูค
่ ำ
บ้ำนห้วยส้ม
บ้ำนปำกเหมือง
วัดท่ำต้นกวำว
วัดนันทำรำม
วัดเทพำรำม
บ้ำนสันทรำย
วัดพระนอนหนองผึง
เวียงเศรษฐีวิทยำ
บ้ำนปง
บ้ำนสันทรำย
บ้ำนฟ่อน
บ้ำนหนองตอง
บ้ำนดง
วัดศรีสว่ำง
วัดบวกครกเหนือ
ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
แม่โถวิทยำคม
บ้ำนตำลเหนือ
บ้ำนปำกทำงท่ำลี่
บ้ำนห้วยส้มป่อย
บ้ำนกองแขก
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อาเภอ
เชียงดำว
เชียงดำว
เชียงดำว
ไชยปรำกำร
ไชยปรำกำร
ฝำง
แม่อำย
แม่อำย
แม่อำย
แม่อำย
เชียงดำว
ดอยหล่อ
ดอยหล่อ
แม่วำง
แม่วำง
สันป่ำตอง
สันป่ำตอง
สันป่ำตอง
สันป่ำตอง
สันป่ำตอง
สันป่ำตอง
สันป่ำตอง
สันป่ำตอง
สำรภี
สำรภี
สำรภี
สำรภี
สำรภี
สำรภี
สำรภี
หำงดง
หำงดง
หำงดง
หำงดง
หำงดง
หำงดง
สำรภี
ดอยเต่ำ
ฮอด
ฮอด
จอมทอง
จอมทอง
แม่แจ่ม

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่

เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 4
เขต 5
เขต 5
เขต 5
เขต 6
เขต 6
เขต 6

ชื่อ
Province Champion
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264

หน้า 16 / 80

ลาดับ
ที่
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684

รหัส
โรงเรียน
1050130344
1050130323
1050130285
1050130342
1050130298
1050130325
1050130313
1092140285
1092140287
1092140158
1092140168
1092140006
1092140001
1092140014
1092140248
1092140238
1092140321
1092140078
1092140055
1092140082
1092140091
1092140085
1092140076
1092140062
1092140093
1092140075
1092140304
1092140303
1092140269
1092140267
1092140213
1092140105
1092140113
1092140107
1092140126
1092140137
1092140130
1092140110
1092140142
1092140120
1092140115
1023150118
1023150045

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนแจ่มหลวง
ชุมชนบ้ำนพร้ำวหนุ่ม
ชุมชนตำบลท่ำผำ
บ้ำนแม่แดดน้อย
บ้ำนแม่นำจร
บ้ำนปำงอุง๋
บ้ำนทุง่ แก
บ้ำนหนองไทร
บ้ำนควนสวรรค์
หำดทรำยทอง
บ้ำนทุง่ ยำว
วัดนำนอน
บ้ำนคลองเต็ง
วัดทุง่ หินผุด
วัดอัมพวัน
วัดหนองเป็ด
วัดหนองสมำน
บ้ำนเกำะเคี่ยม
บ้ำนหนองเสม็ด
บ้ำนคลองลุ
บ้ำนโคกยำง
บ้ำนท่ำส้ม
วัดสีหรำษฎร์ศรัทธำ
บ้ำนบำงสัก
บ้ำนบำงหมำก
วัดวำรีวง
บ้ำนทอนเหรียน
บ้ำนไร่ใหญ่
วัดทุง่ ใหญ่
บ้ำนช่องลม
บ้ำนบ่อหิน
วัดคีรีวิหำร
วัดกำญจน์บริรักษ์
บ้ำนควนตัง
ท่ำงิว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
บ้ำนทุง่ ต่อ
บ้ำนเกำะเต่ำ
บ้ำนคลองคุ้ย
บ้ำนวังลำ
บ้ำนหนองสองพี่น้อง
วัดห้วยนำง (วันครู2501)
อนุบำลเกำะช้ำง
บ้ำนตำมำง (อมฤทธิ์อป
ุ ถัมภ์)

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
กัลยำณิวัฒนำ
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
แม่แจ่ม
นำโยง
นำโยง
ปะเหลียน
ปะเหลียน
เมืองตรัง
เมืองตรัง
เมืองตรัง
ย่ำนตำขำว
ย่ำนตำขำว
หำดสำรำญ
กันตัง
กันตัง
กันตัง
กันตัง
กันตัง
กันตัง
กันตัง
กันตัง
กันตัง
รัษฎำ
รัษฎำ
วังวิเศษ
วังวิเศษ
สิเกำ
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ห้วยยอด
เกำะช้ำง
เขำสมิง

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรำด
ตรำด

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด

ชื่อ
Province Champion
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0840750264
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0917707506
0829934596
0829934596
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ลาดับ
ที่
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727

รหัส
โรงเรียน
1023150046
1023150086
1023150096
1023150098
1023150084
1023150018
1023150009
1023150040
1023150035
1023150026
1023150024
1023150043
1023150100
1023150102
1023150065
1063160047
1063160072
1063160070
1063160054
1063160024
1063160042
1063160008
1063160037
1063160035
1063160234
1063160090
1063160087
1063160098
1063160225
1063160081
1063160171
1063160167
1063160221
1063160142
1063160151
1063160138
1063160121
1063160131
1063160115
1063160188
1063160194
1063160210
1063160156

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนโป่ง
วัดช้ำงทูน
บ้ำนป้องกันตนเองด่ำนชุมพล
บ้ำนสระใหญ่
บ้ำนหนองบอน
วัดคิรีวิหำร(สมเด็จพระวันรัตน์ อุปถัมภ์)
ชุมชนวัดท่ำพริก (จริยำอุปถัมภ์)
บ้ำนไร่ป่ำ
วัดวัง(กิม
่ - บุญอยู่ อุทิศ)
วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเครำะห์)
วัดไทรทอง
วัดบำงปรือ
บ้ำนคลองใหญ่
อนุบำลวัดนำเชี่ยว
บ้ำนอ่ำงกะป่อง
ชุมชนวัดสันป่ำลำน
บ้ำนห้วยพลู
บ้ำนทุง่ กระเชำะ
บ้ำนนำดิบ
บ้ำนตลุกกลำงทุง่
ชุมชนบ้ำนป่ำมะม่วง
บ้ำนโป่งแดง
บ้ำนมูเซอ
บ้ำนคลองห้วยทรำย
บ้ำนนำโบสถ์(น้อมมิตรอนุกล
ู )
ชุมชนบ้ำนแม่ระวำนสองแคว
บ้ำนวังโพ
บ้ำนป่ำยำงตะวันตก
ดงซ่อมพิทยำคม
หินลำดนำไฮวิทยำคม
บ้ำนอูห
่ ู่
บ้ำนห้วยนกกก
รวมไทยพัฒนำ 5
บ้ำนแม่ระมำดน้อย
บ้ำนสันป่ำไร่
บ้ำนแม่ระมำดรำษฎร์บำรุง
บ้ำนพะเด๊ะ
บ้ำนแม่ละเมำ
ชุมชนบ้ำนแม่ตำวกลำงมิตรภำพที่ 26
บ้ำนไม้กะพง
บ้ำนเซอทะ
ไทยรำษฎร์คีรี
กลำโหมรำชเสนำ
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อาเภอ
เขำสมิง
บ่อไร่
บ่อไร่
บ่อไร่
บ่อไร่
เมืองตรำด
เมืองตรำด
เมืองตรำด
เมืองตรำด
เมืองตรำด
เมืองตรำด
เมืองตรำด
แหลมงอบ
แหลมงอบ
เขำสมิง
บ้ำนตำก
บ้ำนตำก
บ้ำนตำก
บ้ำนตำก
เมืองตำก
เมืองตำก
เมืองตำก
เมืองตำก
เมืองตำก
วังเจ้ำ
สำมเงำ
สำมเงำ
สำมเงำ
วังเจ้ำ
สำมเงำ
ท่ำสองยำง
ท่ำสองยำง
พบพระ
แม่ระมำด
แม่ระมำด
แม่ระมำด
แม่สอด
แม่สอด
แม่สอด
อุม
้ ผำง
อุม
้ ผำง
พบพระ
แม่ระมำด

จังหวัด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตรำด
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตรำด
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต
สพป.ตำก เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ครรชิต ทุมมำวัด
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0829934596
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916

หน้า 18 / 80

ลาดับ
ที่
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770

รหัส
โรงเรียน
7263083405
7263053402
7263063412
1063160160
1063160161
7263063425
7263043403
7263083411
1026170058
1026170065
1026170071
1026170099
1026170098
1026170005
1026170035
1026170029
1026170006
1026170048
1026170125
1026170123
1026170148
1026170135
1073180092
1073180058
1073180053
1073180082
1073180098
1073180066
1073180100
1073180055
1073180062
1073180068
1073180096
1073180130
1073180107
1073180113
1073180047
1073180032
1073180043
1073180010
1073180028
1073180040
1073180024

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนแม่กลองคี
จุฬำ-ธรรมศำสตร์ 3
ท่ำนผู้หญิงทวี มณีนุตร
บ้ำนนำหอม
บ้ำนขุนห้วยแม่ท้อ
ศำตรำจำรย์สำเภำ-ไพวรรณ วรำงกูล
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ (เดิมชื่อบ้ำนแพะ)
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ฯ(เดิมชื่อบ้ำนหม่องกัว๊ ะ)
วัดโบสถ์เจริญธรรม
ชุมชนวัดป่ำขะ
วัดพิกล
ุ แก้ว
บ้ำนดงแขวน
วัดพรหมเพชร
วัดสมบูรณ์สำมัคคี(ปำกช่องประชำนุกล
ู )
วัดหนองทองทรำย
อนุบำลเมืองนครนำยก(ศรีประชำนคร)
วัดวังไทร
วัดคีรีวัน
วัดทวีพูลรังสรรค์
วัดสันติธรรมรำษฎร์บำรุง
วัดพลอยกระจ่ำงศรี
บ้ำนคลอง 22(อำจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
วัดทะเลบก
วัดสระพัง
อินทรศักดิ์ศึกษำลัย(บ้ำนยำง)
บ้ำนอ้อกระทิง
บ้ำนบ่อนำพุ
วัดนิยมธรรมวรำรำม
วัดประชำรำษฎร์บำรุง
วัดวังนำเขียว
วัดสระสี่มุม
วัดหนองกระทุม
่
วัดท่ำเสำ
วัดสระสี่เหลี่ยม
บ้ำนแหลมกะเจำ
วัดลำเหย
วัดตำก้อง
วัดทัพหลวง
หลวงพ่อแช่มวัดตำก้องอนุสรณ์
วัดลำดปลำเค้ำ
บ้ำนหนองกะโดน
วัดพระประโทณเจดีย์
วัดหุบรัก
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อาเภอ
อุม
้ ผำง
ท่ำสองยำง
แม่สอด
แม่ระมำด
แม่ระมำด
แม่สอด
แม่ระมำด
อุม
้ ผำง
บ้ำนนำ
บ้ำนนำ
บ้ำนนำ
ปำกพลี
ปำกพลี
เมืองนครนำยก
เมืองนครนำยก
เมืองนครนำยก
เมืองนครนำยก
เมืองนครนำยก
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
องครักษ์
กำแพงแสน
กำแพงแสน
กำแพงแสน
กำแพงแสน
กำแพงแสน
กำแพงแสน
กำแพงแสน
กำแพงแสน
กำแพงแสน
กำแพงแสน
กำแพงแสน
ดอนตูม
ดอนตูม
ดอนตูม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม

จังหวัด
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
ตำก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครนำยก
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ตำก เขต 2
สพป.ตำก เขต 2
สพป.ตำก เขต 2
สพป.ตำก เขต 2
สพป.ตำก เขต 2
สพป.ตำก เขต 2
สพป.ตำก เขต 2
สพป.ตำก เขต 2
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต
สพป.นครปฐม เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชื่อ
Province Champion
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ธีรคัตต์ ทองคำ
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประเสริฐ เฟือ
่ งดนตรี
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751916
0840751914
0840751914
0840751914
0840751914
0840751914
0840751914
0840751914
0840751914
0840751914
0840751914
0840751914
0840751914
0840751914
0840751914
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689

หน้า 19 / 80

ลาดับ
ที่
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813

รหัส
โรงเรียน
1073180049
1073180011
1073180035
1073180015
1073180020
1073180005
1073180031
1073180018
1073180037
1073180133
1073180139
1073180184
1073180212
1073180208
1073180174
1073180180
1073180253
1073180240
1073180238
1048190125
1048190135
1048190211
1048190214
1048190187
1048190171
1048190192
1048190181
1048190202
1048190271
1048190314
1048190278
1048190053
1048190061
1048190047
1048190018
1048190046
1048190068
1048190339
1048190315
1048190453
1048190071
1048190069
1048190095

ชื่อโรงเรียน
วัดพะเนียงแตก
บ้ำนลำพยำ
วัดวังตะกู
วัดสระกะเทียม
วัดใหม่ห้วยลึก
วัดสำมควำยเผือก
บ้ำนหนองงูเหลือม
วัดหนองเสือ
บ้ำนทุง่ หัวพรหม
วัดบำงพระ
วัดพุทธธรรมรังษี
วัดบำงภำษี
วัดนิลเพชร
วัดบัวหวัน
่
วัดบำงหลวง
วัดศิลำมูล
บ้ำนคลองโยง
วัดเชิงเลน(นครใจรำษฎร์)
บ้ำนบำงประแดง
บ้ำนนำก่ำ(ลำประชำอุปถัมภ์)
บ้ำนฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอป
ุ ถัมภ์)
ศรีโพนทองวิทยำ
ไทยรัฐวิทยำ 50 (บ้ำนคำพี)
บ้ำนนำคู่
บ้ำนนำทุง่ มั่ง
พระซองวิทยำคำร
ชุมชนบ้ำนพุ่มแก
หนองสังข์รำษฎร์บำรุง
บ้ำนกุตำไก้
บ้ำนม่วง
โพนสวำงนำงิววิทยำ
บ้ำนชะโงมนำโดน
บ้ำนนำคอกควำย
บ้ำนท่ำค้อ(ชุณห์ประสำทศิลป์)
บ้ำนหนองค้ำโคกกุง
บ้ำนคำสว่ำง
บ้ำนเหล่ำภูมีคำธำตุ
บ้ำนดอนกกโพธิ์ค่ำยเสรีวิทยำ
เรณูวิทยำคำร
บ้ำนผักขะย่ำนำคอยโนนแดง
ชุมชนบ้ำนคำพอกท่ำดอกแก้ว
อุเทนวิทยำคำร
บ้ำนพนอม
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อาเภอ
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
เมืองนครปฐม
นครชัยศรี
นครชัยศรี
บำงเลน
บำงเลน
บำงเลน
บำงเลน
บำงเลน
พุทธมณฑล
สำมพรำน
สำมพรำน
ธำตุพนม
ธำตุพนม
นำแก
นำแก
นำแก
นำแก
นำแก
นำแก
นำแก
ปลำปำก
ปลำปำก
ปลำปำก
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
เรณูนคร
เรณูนคร
วังยำง
ท่ำอุเทน
ท่ำอุเทน
ท่ำอุเทน

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2

ชื่อ
Province Champion
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0834901689
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
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ลาดับ
ที่
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856

รหัส
โรงเรียน
1048190100
1048190105
1048190101
1048190436
1048190234
1048190219
1048190256
1048190248
1048190259
1048190268
1048190412
1048190418
1048190404
1048190421
1048190411
1048190386
1048190375
1048190356
1048190352
1048190368
1030200480
1030200511
1030200492
1030200488
1030200499
1030200512
1030200479
1030200508
1030200505
1030200489
1030200889
1030200896
1030200907
1030200899
1030200949
1030200895
1030200940
1030200937
1030200930
1030200893
1030200920
1030200933
1030200892

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนพะทำย
บ้ำนเวินพระบำท
บ้ำนหนองเทำ
บ้ำนนำดีวิทยำ
ชุมชนประสำนมิตร
บ้ำนอูนนำ
บ้ำนนำเข
ชุมชนไผ่ล้อม
บ้ำนป่ำหว้ำน
บ้ำนคำนกกก
บ้ำนขำมเตียใหญ่
บ้ำนนำใน
บ้ำนนำหัวบ่อ
บ้ำนขว้ำงคลีชูชำติ
บ้ำนโพนเพ็ก
บ้ำนนำอินทร์ นำโอ นำคอยพัฒนำ
บ้ำนขำมเปี้ย
ชุมชนเอืองก่อนำดี
บ้ำนนำโพธิ์
บ้ำนหำดแพง
บ้ำนด่ำนติง
บ้ำนดอนชมพู(สังฆประชำนุเครำะห์)
บ้ำนดอนหวำย(สิงห์คุรุประชำสรรค์)
บ้ำนหนองหว้ำ(ประชำสรรค์)
อนุบำลตลำดแค
บ้ำนบิง(สุประชำจูงกลำงนุสสรณ์
ดอนท้ำววิทยำ
ไตรมิตรวิทยำ
บ้ำนหลุมข้ำว
บ้ำนใหม่(คุรุรำษฎร์พัฒนำ)
บ้ำนโคกสูง
บ้ำนกรูดหนองออก
บ้ำนไชยมงคล(สืบสินวิทยำ)
บ้ำนบุ(ประชำรัฐพัฒนำ)
บึงพญำปรำบ
ตำบลบ้ำนโพธิ์
บ้ำนมะขำมเฒ่ำ(เปรมประชำรัฐวิทยำ)
บ้ำนคนชุม
บ้ำนพลกรัง(เดชำติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)
บ้ำนหนองยำรักษ์-ลำโพง(รัฐประชำสรรค์)
บ้ำนบึงสำร
บ้ำนสีมุม(ธวัชชัยรำษฎร์อนุสรณ์)
บ้ำนหนองไข่นำ

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
ท่ำอุเทน
ท่ำอุเทน
ท่ำอุเทน
นำทม
นำหว้ำ
นำหว้ำ
บ้ำนแพง
บ้ำนแพง
บ้ำนแพง
บ้ำนแพง
โพนสวรรค์
โพนสวรรค์
โพนสวรรค์
โพนสวรรค์
โพนสวรรค์
ศรีสงครำม
ศรีสงครำม
ศรีสงครำม
ศรีสงครำม
ศรีสงครำม
โนนสูง
โนนสูง
โนนสูง
โนนสูง
โนนสูง
โนนสูง
โนนสูง
โนนสูง
โนนสูง
โนนสูง
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ

จังหวัด
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต
สพป.นครรำชสีมำ เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชื่อ
Province Champion
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
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ลาดับ
ที่
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899

รหัส
โรงเรียน
1030200945
1030200951
1030200905
1030200927
1030200943
1030201367
1030200191
1030200185
1030201315
1030200288
1030200297
1030200276
1030200295
1030201111
1030201128
1030201129
1030201133
1030201120
1030201150
1030201158
1030201137
1030201156
1030201149
1030201173
1030201183
1030200152
1030200176
1030200138
1030200174
1030200135
1030200145
1030200158
1030200133
1030200165
1030200166
1030200742
1030200680
1030200671
1030200678
1030200688
1030200702
1030200710
1030200730

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนต่ำงตำ
บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก
ทหำรอำกำศบำรุง
ประชำสำมัคคี
ชุมชนบ้ำนประโดก-โคกไผ่
นครรำชสีมำปัญญำนุกล
ู
รัฐกำรุณวิทยำ
บ้ำนหินโคน
บ้ำนโสง(คุรุประชำสรรค์)
บ้ำนพิชิตคเชนทร์
บ้ำนหนองกก
บ้ำนบึงพระ
บ้ำนท่ำอ่ำง
บ้ำนซับตะคร้อ
บ้ำนลุงเขว้ำ
บ้ำนสำรภี
บ้ำนหนองตะไก้
บ้ำนบุกระโทก
บ้ำนหัวทำนบ
บ้ำนหนองม่วงหวำน
ชุมชนบ้ำนทับสวำย
บ้ำนหลุ่งประดู่
บ้ำนห้วยแคน
บ้ำนแสนสุข
บ้ำนหินดำด
บ้ำนไชยวำล
บ้ำนซับก้ำนเหลือง
บ้ำนโคกกระชำยโนนกุม
่
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชำฯ)
บ้ำนหนองตะแบก
บ้ำนบุตำโฮ-โนนกลำง
บ้ำนบุมะค่ำ(ชำวไร่สำมัคคี)
บ้ำนลำเพียก
บ้ำนหนองหินโคน
ชุมชนบ้ำนนำรำกอรพิมพ์
วัดหลุมข้ำว
บ้ำนโคกเกษม(สหรัฐ-รำษฎร์สำมัคคี)
ม่วงแก้ววิทยำคำร
จตุคำมวิทยำคม
ชุมชนบ้ำนตะขบ
อำจวิทยำคำร
ธงชัยเหนือวิทยำ(โคกศิลำ)
รักเมืองไทย 1(มูลนิธเิ ตชะไพบูลย์)
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อาเภอ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
เมืองนครรำชสีมำ
จักรำช
จักรำช
เฉลิมพระเกียรติ
โชคชัย
โชคชัย
โชคชัย
โชคชัย
หนองบุนนำก
หนองบุนนำก
หนองบุนนำก
หนองบุนนำก
หนองบุนนำก
ห้วยแถลง
ห้วยแถลง
ห้วยแถลง
ห้วยแถลง
ห้วยแถลง
ห้วยแถลง
ห้วยแถลง
ครบุรี
ครบุรี
ครบุรี
ครบุรี
ครบุรี
ครบุรี
ครบุรี
ครบุรี
ครบุรี
ครบุรี
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย

จังหวัด
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ชื่อ
Province Champion
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986

หน้า 22 / 80

ลาดับ
ที่
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942

รหัส
โรงเรียน
1030200723
1030200728
1030200736
1030200743
1030200703
1030201196
1030201203
1030201089
1030201085
1030201101
1030201104
1030201197
1030200760
1030200974
1030200981
1030200982
1030200994
1030201010
1030201029
1030201030
1030201046
1030200995
1030200035
1030200030
1030200038
1030200053
1030200062
1030200058
1030200072
1030200350
1030200371
1030200377
1030200360
1030200380
1030200319
1030200399
1030200336
1030201246
1030201242
1030201243
1030201237
1030200436
1030201252

ชื่อโรงเรียน
หนองนกเขียนสำมัคคี
บ้ำนลำนำงแก้ว
สะแกรำชวิทยำคม
วัดใหม่สำโรง
บ้ำนปลำยดำบ
บ้ำนศำลเจ้ำพ่อ
บ้ำนโนนเหลื่อม
บ้ำนรำษฎร์พัฒนำ
บ้ำนสันติสข
ุ
บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม
ชุมชนบ้ำนเสิงสำง
เจียรวนนท์อท
ุ ิศ2
ขนงพระใต้
พรพิทยำคม
บ้ำนมะค่ำงำม
หนองแวงพิทยำคม
บ้ำนหัน(วุฒิวิทยำคำร)
ไทยวัฒนำประชำรัฐ
โค้งยำงวิทยำ
โนนค่ำวิทยำ
บ้ำนหนองแวง
เจียรวนนท์อท
ุ ิศ1
บ้ำนโนนตำล
บ้ำนโป่งแดงนำฉ่ำสำมัคคี
บ้ำนพันดุง
บ้ำนโนนผักชี
บ้ำนโนนเมือง(เยีย
่ มประชำสรรค์)
บ้ำนคูเมือง
บ้ำนเหนือทัพรัง
วัดบ้ำนด่ำนนอก(เสรีธรรมวิทยำ)
บ้ำนโนนเต็ง
บ้ำนแปรง
วัดหนองกรำด(สังวรอุปถัมภ์)
บ้ำนหนองไทร
บ้ำนหนองบัวตะเกียด
บ้ำนหนองบัวละคร
บ้ำนซับพลู
บ้ำนบึงปรือ
บ้ำนวังยำยทอง
บ้ำนสำนักตะคร้อ
บ้ำนหนองแวง
ชุมชนบ้ำนด่ำนจำก
บ้ำนเจริญผล
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อาเภอ

จังหวัด

ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
ปักธงชัย
วังนำเขียว
วังนำเขียว
เสิงสำง
เสิงสำง
เสิงสำง
เสิงสำง
วังนำเขียว
ปำกช่อง
สีคิว
สีคิว
สีคิว
สีคิว
สีคิว
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สีคิว
ขำมทะเลสอ
ขำมทะเลสอ
ขำมทะเลสอ
ขำมสะแกแสง
ขำมสะแกแสง
ขำมสะแกแสง
ขำมสะแกแสง
ด่ำนขุนทด
ด่ำนขุนทด
ด่ำนขุนทด
ด่ำนขุนทด
ด่ำนขุนทด
ด่ำนขุนทด
ด่ำนขุนทด
ด่ำนขุนทด
เทพำรักษ์
เทพำรักษ์
เทพำรักษ์
เทพำรักษ์
โนนไทย
พระทองคำ

นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ชื่อ
Province Champion
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
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ลาดับ
ที่
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985

รหัส
โรงเรียน
1030200013
1030200017
1030200088
1030200076
1030200114
1030200089
1030200119
1030201322
1030201331
1030200575
1030200538
1030200547
1030200540
1030200586
1030200578
1030200590
1030200593
1030201349
1030200231
1030200238
1030200269
1030200228
1030200263
1030200257
1030200405
1030200415
1030200419
1030200406
1030200616
1030200615
1030200629
1030200627
1030200644
1030200637
1030200643
1030200652
1030200659
1030200662
1030200859
1030200825
1030200871
1030200858
1030200867

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนโนนสำรำญ
บ้ำนกุดปลำฉลำดหนองปรือ
ปริยัติไพศำล
บ้ำนเมืองคง
บ้ำนดอนใหญ่
ชุมชนบ้ำนวัด
วันครู 2502
บ้ำนขำมป้อม(สังวำลย์อนุสรณ์)
ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
บ้ำนโคกสี
บ้ำนทองหลำงน้อย
บ้ำนตะคร้อโนนทอง
บ้ำนเสมำ
บ้ำนสระครก
บ้ำนด่ำนช้ำง
ชุมชนบ้ำนช่อระกำ
บ้ำนนำคุรุรำษฎร์วัฒนำ
บ้ำนเสว(รำษฎร์สำมัคคี)
หนองบัวรีรำษฎร์อท
ุ ิศ
วัดโพธิ์ศรีบรรจง
บ้ำนหนองหว้ำตำดำ
บ้ำนยำงวิทยำ
วัดโชติกำรำม
บ้ำนหนองหลักสำมัคคี
บ้ำนดอนตัดเรือ
วัดบ้ำนโคกหนองแวง
วังหินประชำสรรค์
บ้ำนสำพะเนียง
ดอนมัน
ช่องแมวพิทยำ
วัดบ้ำนทุง่ สว่ำง
บ้ำนหญ้ำคำ
รวมมิตรพัฒนำ
บ้ำนหันเตย
เมืองโดนสำโรง(รัฐประชำนุกล
ู )
วัดบ้ำนโคกพระ
วัดบ้ำนตำแย
วัดบ้ำนหนองคึม
บ้ำนกระเบืองใหญ่
บ้ำนท่ำหลวง
มะค่ำสำมัคคี
ท้ำวสุรนำรี(ระดมอนุสรณ์)
บ้ำนซึม(ศีลรำษฎร์นุเครำะห์)
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จังหวัด

แก้งสนำมนำง
แก้งสนำมนำง
คง
คง
คง
คง
คง
บัวลำย
บัวลำย
บัวใหญ่
บัวใหญ่
บัวใหญ่
บัวใหญ่
บัวใหญ่
บัวใหญ่
บ้ำนเหลื่อม
บ้ำนเหลื่อม
สีดำ
ชุมพวง
ชุมพวง
ชุมพวง
ชุมพวง
ชุมพวง
ชุมพวง
โนนแดง
โนนแดง
โนนแดง
โนนแดง
ประทำย
ประทำย
ประทำย
ประทำย
ประทำย
ประทำย
ประทำย
ประทำย
ประทำย
ประทำย
พิมำย
พิมำย
พิมำย
พิมำย
พิมำย

นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ
สพป.นครรำชสีมำ

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ชื่อ
Province Champion
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
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ลาดับ
ที่
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028

รหัส
โรงเรียน
1030201219
1030201227
1030201222
1030201280
1080210761
1080210716
1080210705
1080210007
1080210054
1080210020
1080210052
1080210045
1080210004
1080210502
1080210095
1080210115
1080210128
1080210097
1080210677
1080210316
1080210300
1080210286
1080210296
1080210313
1080210299
1080210365
1080210357
1080210349
1080210341
1080210647
1080210655
1080210597
1080210610
1080210609
1080210810
1080210702
1080210699
1080210683
1080210184
1080210177
1080210156
1080210161
1080210154

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนท่ำเยีย
่ มวิทยำยล
บ้ำนโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
บ้ำนครบุรีศึกษำ
บ้ำนขุยวิทยำ
วัดดอนตรอ
วัดแพร่
วัดพระพรหม
วัดชัน
บ้ำนบำงกระบือ
วัดดอนยำง
วัดบำงใหญ่
วัดมุขธำรำ
วัดทุง่ แย้
วัดดินดอน
วัดกะเปียด
บ้ำนปำกนำ
บ้ำนนำเส
ชุมชนวัดสุวรรณำรำม
วัดควนกอ
วัดกะโสม
วัดวังหีบ
บ้ำนวังยวน
บ้ำนคอกช้ำง
บ้ำนนำตก
บ้ำนคลองขุด
บ้ำนควนประชำสรรค์
บ้ำนวังหิน
บ้ำนหนองใหญ่
บ้ำนไสใหญ่
บ้ำนหนองยำง
สังวำลย์วิท 7
ชุมชนบ้ำนปำกเสียว
วัดโบรำณำรำม
วัดยำงค้อม
โสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
วัดสมควร
วัดชะอวด
วัดวังฆ้อง
วัดไม้เสียบ
วัดกำโห่ใต้
วัดห้วยแหยงรำษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
บ้ำนควนเงิน
บ้ำนท่ำไทร
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เมืองยำง
เมืองยำง
เมืองยำง
ลำทะเมนชัย
เฉลิมพระเกียรติ
พระพรหม
พระพรหม
เมืองนครศรีธรรมรำช
เมืองนครศรีธรรมรำช
เมืองนครศรีธรรมรำช
เมืองนครศรีธรรมรำช
เมืองนครศรีธรรมรำช
เมืองนครศรีธรรมรำช
ลำนสกำ
ฉวำง
ฉวำง
ฉวำง
ฉวำง
ถำพรรณรำ
ทุง่ สง
ทุง่ สง
ทุง่ สง
ทุง่ สง
ทุง่ สง
ทุง่ สง
ทุง่ ใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ทุง่ ใหญ่
นำบอน
บำงขัน
พิปูน
พิปูน
พิปูน
ทุง่ สง
จุฬำภรณ์
จุฬำภรณ์
จุฬำภรณ์
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด
ชะอวด

จังหวัด
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.นครรำชสีมำ เขต 7
สพป.นครรำชสีมำ เขต 7
สพป.นครรำชสีมำ เขต 7
สพป.นครรำชสีมำ เขต 7
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

ชื่อ
Province Champion
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
จิรยศ วรรณชัย
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829935986
0829935986
0829935986
0829935986
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789

หน้า 25 / 80

ลาดับ
ที่
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071

รหัส
โรงเรียน
1080210194
1080210422
1080210408
1080210429
1080210433
1080210397
1080210419
1080210418
1080210383
1080210399
1080210412
1080210464
1080210456
1080210593
1080210564
1080210576
1080210557
1080210585
1080210586
1080210562
1080210594
1080210565
1080210077
1080210085
1080210278
1080210230
1080210269
1080210726
1080210733
1080210724
1080210619
1080210621
1080210627
1080210533
1080210545
1080210526
1080210518
1060220115
1060220111
1060220108
1060220127
1060220156
1060220143

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนปำกเชียร
วัดเกำะจำก
วัดโคกมะม่วง
วัดศรีสวุ รรณำรำม
วัดชมพูประดิษฐ์
วัดสระ
วัดบำงไทร
วัดบำงคุระ
บ้ำนท้องโกงกำง
วัดปำกแพรก
วัดป่ำระกำ
วัดสุวรรณโฆษิต
ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
ชุมชนวัดเกำะเพชร
วัดบูรณำวำส
วัดควนชะลิก
วัดหัวค่ำย (พิศำลอุปถัมภ์)
ชุมชนพิบูลสงครำม
บ้ำนปำกพรุ
วัดบ่อโพง
วัดหน้ำสตน
วัดแหลม
วัดเขำ (วันครู2501)
วัดเจดีย์หลวง
บ้ำนพังปริง
วัดหญ้ำปล้อง
บ้ำนทุง่ ชน
วัดคงคำ
บ้ำนโรงเหล็ก
วัดนำเหรง
บ้ำนวังลุง
บ้ำนคลองแคว
วัดโทเอก
ชุมชนวัดปัณณำรำม
บ้ำนเขำฝ้ำย
วัดชนสังขรณพิจิตร
วัดขรัวช่วย
วัดหนองพรมหน่อ
บ้ำนคลองม่วง
วัดศำลำแดง
บ้ำนเนิน
วัดฆะมัง
วัดคลองเกษมเหนือ

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
เชียรใหญ่
ปำกพนัง
ปำกพนัง
ปำกพนัง
ปำกพนัง
ปำกพนัง
ปำกพนัง
ปำกพนัง
ปำกพนัง
ปำกพนัง
ปำกพนัง
ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
หัวไทร
ขนอม
ขนอม
ท่ำศำลำ
ท่ำศำลำ
ท่ำศำลำ
นบพิตำ
นบพิตำ
นบพิตำ
พรหมคีรี
พรหมคีรี
พรหมคีรี
สิชล
สิชล
สิชล
สิชล
โกรกพระ
โกรกพระ
โกรกพระ
ชุมแสง
ชุมแสง
ชุมแสง

จังหวัด
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครศรีธรรมรำช เขต
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ชื่อ
Province Champion
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0887682789
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
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ลาดับ
ที่
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114

รหัส
โรงเรียน
1060220147
1060220406
1060220408
1060220401
1060220376
1060220003
1060220012
1060220034
1060220040
1060220017
1060220627
1060220611
1060220351
1060220336
1060220333
1060220326
1060220356
1060220321
1060220581
1060220488
1060220512
1060220463
1060220464
1060220500
1060220516
1060220181
1060220175
1060220189
1060220236
1060220242
1060220207
1060220266
1060220275
1060220286
1060220276
1060220279
1060220448
1060220454
1060220419
1060220532
1060220546
1060220568
1060220557

ชื่อโรงเรียน
วัดหนองโก
วัดบ้ำนบน
อนุบำลพยุหะคีร(ี วัดพระปรำงค์เหลือง)
เนินมะกอก
พยุหะศึกษำคำร
วัดท่ำทอง
วัดศรีสวรรค์สงั ฆำรำม
วัดหัวถนน
วัดนิเวศวุฒำรำม
วัดบำงม่วง
นครสวรรค์ปัญญำนุกล
ู
อนุบำลชุมตำบง
วัดหนองปลำไหล
บ้ำนงิวแบ้
อนุบำลบรรพตพิสย
ั (วัดส้มเสียว)
วัดบำงแก้ว(บำงแก้วพิทยำคม)
วัดมงคลสถิตย์
วัดบ้ำนคลอง
บ้ำนตะกรุด
บ้ำนบึงหล่ม
บ้ำนดอนพลอง
บ้ำนหนองจิกรี
วัดสระแก้ว
วัดหนองยำว
บ้ำนวังหิน
บ้ำนลำพยนต์
บ้ำนเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอบ
ุ ลอุปภัมภ์)
บ้ำนดำรงรักษ์(ประชำอุทิศ)
วัดจันเสน
บ้ำนหนองสีซอ
ชุมชนบ้ำนหัวหวำย
บ้ำนเขำล้อ(เขำล้อประชำชนูทิศ)
บ้ำนเขำน้อย
บ้ำนทำนบ
บ้ำนพนมรอก
บ้ำนหนองหลวง
บ้ำนนำขอม
บ้ำนกระทุม
่ ทอง
วัดสำโรงชัย
สหชำติเศรษฐกิจวิทยำ
ธำรทหำร(แสงสว่ำงอุปถัมภ์)
บ้ำนเขำมะเกลือ
บ้ำนห้วยถั่วใต้

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
ชุมแสง
พยุหะคีรี
พยุหะคีรี
พยุหะคีรี
พยุหะคีรี
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
ชุมตำบง
บรรพตพิสย
ั
บรรพตพิสย
ั
บรรพตพิสย
ั
บรรพตพิสย
ั
บรรพตพิสย
ั
บรรพตพิสย
ั
แม่วงก์
ลำดยำว
ลำดยำว
ลำดยำว
ลำดยำว
ลำดยำว
ลำดยำว
ตำกฟ้ำ
ตำกฟ้ำ
ตำกฟ้ำ
ตำคลี
ตำคลี
ตำคลี
ท่ำตะโก
ท่ำตะโก
ท่ำตะโก
ท่ำตะโก
ท่ำตะโก
ไพศำลี
ไพศำลี
ไพศำลี
หนองบัว
หนองบัว
หนองบัว
หนองบัว

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ชื่อ
Province Champion
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765
0916964765

หน้า 27 / 80

ลาดับ
ที่
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157

รหัส
โรงเรียน
1060220559
1060220553
1012230018
1012230006
1012230059
1012230070
1012230072
1012230043
1012230045
1012230159
1012230127
1012230125
1012230100
1012230112
1096240088
1096240093
1096240097
1096240005
1096240014
1096240028
1096240027
1096240115
1096240196
1096240174
1096240194
1096240171
1096240285
1096240296
1096240286
1096240044
1096240069
1096240221
1096240228
1096240300
1096240313
1096240237
1096240245
1096240278
1096240270
1096240360
1096240327
1096240159
1096240148

ชื่อโรงเรียน
ชุมชนวัดห้วยร่วม
สระงำม
วัดโชติกำรำม
ป่ำไม้อท
ุ ิศ 9
วัดบำงไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
อนุบำลบำงกรวย(วัดศรีประวัต)ิ
นุ่มประสงค์วิทยำ
วัดมะสงมิตรภำพที่ 55
ชุมชนวัดรำษฎร์นิยม
โสตศึกษำจังหวัดนนทบุรี
วัดท่ำเกวียน(ศึกษำประชำสรรค์)
รุ่งเรืองวิทยำ
วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทำนุกล
ู )
ชุมชนวัดต้นเชือก(ถำวรวิทย์อป
ุ กฤต)
บ้ำนบูเกะสูดอ
บ้ำนกะลูแป
บ้ำนปะลุกำสำเมำะ
บ้ำนเขำตันหยง(มิตรภำพที่ 153)
บ้ำนบือรำเปะ
บ้ำนแคนำ
วัดโคกโก
บ้ำนบูเกะบำกง
บ้ำนพนำทักษิณ
บ้ำนบูกต
ิ๊ ยือแร
บ้ำนกำโดะ
บ้ำนจือแร
ประชำวิทยรังสรรค์
สว่ำงวัฒนำ
บ้ำนป่ำไผ่
บ้ำนโคกมือบำมิตรภำพที่ 223
บ้ำนกูบู
บ้ำนจะมำแกะ
นิคมสร้ำงตนเองแว้ง
นิคมพัฒนำ2
บ้ำนภูเขำทอง
บ้ำนซรำยอ
บ้ำนปูโป๊ะ
บ้ำนตะโละบูเก๊ะ
บ้ำนบำโงมำแย
ศึกษำสงเครำะห์นรำธิวำส
บ้ำนริแง
บ้ำนลูโบ๊ะกำเยำะ
บ้ำนตะโละ

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
หนองบัว
หนองบัว
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
บำงกรวย
บำงกรวย
บำงกรวย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
บำงบัวทอง
ปำกเกร็ด
ปำกเกร็ด
บำงใหญ่
บำงใหญ่
บำเจำะ
บำเจำะ
บำเจำะ
เมืองนรำธิวำส
เมืองนรำธิวำส
เมืองนรำธิวำส
เมืองนรำธิวำส
ยีง่ อ
รือเสำะ
รือเสำะ
รือเสำะ
รือเสำะ
ศรีสำคร
ศรีสำคร
ศรีสำคร
ตำกใบ
ตำกใบ
แว้ง
แว้ง
สุคิริน
สุคิริน
สุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
สุไหงปำดี
สุไหงปำดี
แว้ง
จะแนะ
ระแงะ
ระแงะ

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 1
สพป.นรำธิวำส เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 2
สพป.นรำธิวำส เขต 3
สพป.นรำธิวำส เขต 3
สพป.นรำธิวำส เขต 3

ชื่อ
Province Champion
วิทยำ หมวกแก้ว
วิทยำ หมวกแก้ว
ชิตำนนท์ นิโรจศิล
ชิตำนนท์ นิโรจศิล
นพดล ลัยนันท์
นพดล ลัยนันท์
นพดล ลัยนันท์
จีรำภรณ์ สุภะพรชัยกุล
จีรำภรณ์ สุภะพรชัยกุล
จีรำภรณ์ สุภะพรชัยกุล
ฐำนันดร์ ลีลำปัญญำวัฒน์
ฐำนันดร์ ลีลำปัญญำวัฒน์
นพดล ลัยนันท์
นพดล ลัยนันท์
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0916964765
0916964765
0891006457
0891006457
0864164293
0864164293
0864164293
0859802575
0859802575
0859802575
0829934664
0829934664
0864164293
0864164293
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149
0820054149

หน้า 28 / 80

ลาดับ
ที่
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

รหัส
โรงเรียน
1096240155
1096240135
1055250115
1055250139
1055250131
1055250140
1055250325
1055250336
1055250320
1055250425
1055250423
1055250405
1055250417
1055250006
1055250012
1055250034
1055250030
1055250302
1055250301
1055250290
1055250295
1055250050
1055250062
1055250069
1055250067
1055250097
1055250073
1055250088
1055250061
1055250078
1055250350
1055250354
1055250456
1055250259
1055250252
1055250267
1055250159
1055250175
1055250153
1055250148
1055250183
1055250272
1055250274

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนสำเมำะ
บ้ำนเจ๊ะเก
ชุมชนบ้ำนนำหลวง
บ้ำนนำไค้
บ้ำนนำ
บ้ำนสันทะ
ชุมชนบ้ำนบ่อแก้ว
บ้ำนปิงหลวง
บ้ำนเป้ำ
บ้ำนหนองรังมิตรภำพที่ 107
บ้ำนม่วงใหม่
บ้ำนทุง่ น้อย
บ้ำนหำดเค็ด
บ้ำนนำครกใหม่
บ้ำนซำวหลวง
บ้ำนนำงำว
บ้ำนสองแคว
บ้ำนนำปำย
บ้ำนนำตวง
บ้ำนตอง
ชุมชนบ้ำนนำคำ
ไทยรัฐวิทยำ ๔๕ (บ้ำนดอนแท่น)
บ้ำนขึ่งงำมมงคล
ทุง่ ศรีทอง
ชุมชนบ้ำนนำปั้ว
บ้ำนนำมวบ
บ้ำนแม่ขะนิง
บ้ำนท่ำมงคล
ชุมชนบ้ำนใหม่
บ้ำนปงสนุก
บ้ำนดู่พงษ์
บ้ำนศรีนำม่ำน
น่ำนปัญญำนุกล
ู
ไตรรำษฎร์สำมัคคี
บ้ำนดอนแก้ว
พระพุทธบำทวิทยำ
บ้ำนนำฝ่ำ
ตำลชุมมิตรภำพที่ 186
ชุมชนไตรคำมรำษฎร์บำรุง
บ้ำนท่ำคำ(ไตรรำษฎร์บำรุง)
แสนทองวิทยำ
ชุมชนบ้ำนทุง่ ช้ำง
ชุมชนบ้ำนเฟือยลุง
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อาเภอ
ระแงะ
ระแงะ
นำน้อย
นำน้อย
นำน้อย
นำน้อย
นำหมื่น
นำหมื่น
บ้ำนหลวง
ภูเพียง
ภูเพียง
ภูเพียง
ภูเพียง
เมืองน่ำน
เมืองน่ำน
เมืองน่ำน
เมืองน่ำน
แม่จริม
แม่จริม
แม่จริม
แม่จริม
เวียงสำ
เวียงสำ
เวียงสำ
เวียงสำ
เวียงสำ
เวียงสำ
เวียงสำ
เวียงสำ
เวียงสำ
สันติสข
ุ
สันติสข
ุ
ภูเพียง
เชียงกลำง
เชียงกลำง
เชียงกลำง
ท่ำวังผำ
ท่ำวังผำ
ท่ำวังผำ
ท่ำวังผำ
ท่ำวังผำ
ทุง่ ช้ำง
ทุง่ ช้ำง

จังหวัด
นรำธิวำส
นรำธิวำส
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.นรำธิวำส เขต 3
สพป.นรำธิวำส เขต 3
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 1
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2

ชื่อ
Province Champion
พงษภัทร สัมภวะผล
พงษภัทร สัมภวะผล
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0820054149
0820054149
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559

หน้า 29 / 80

ลาดับ
ที่
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243

รหัส
โรงเรียน
1055250359
1055250366
1055250360
1055250369
1055250197
1055250242
1055250244
1055250213
1055250220
1055250241
1055250218
1055250215
1055250233
1038660102
1038660126
1038660222
1038660192
1038660208
1038660190
1038660189
1038660415
1038660413
1038660363
1038660359
1038660358
1038660338
1038660336
1038660340
1038660344
1038660397
1038660399
1031260740
1031260744
1031260799
1031260077
1031260025
1031260091
1031260084
1031260020
1031260495
1031260474
1031260479
1031260125

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนสว้ำ
บ้ำนผักเฮือก
บ้ำนบ่อหยวก
บ้ำนสบมำง
บ้ำนร้อง
ป่ำกลำง(มิตรภำพที่ 166)
ภูคำวิทยำคม
วรนคร
ชุมชนศิลำเพชร
ชุมชนศิลำแลง
สกำดพัฒนำ
บ้ำนส้ำน(คุรุรำษฎร์รังสรรค์)
บ้ำนไร่
บ้ำนโสกก่ำมนำตำไก้
บ้ำนคำไผ่
บ้ำนนำคำ
บ้ำนห้วยเซือมเหนือ
ชุมชนบ้ำนโนนสมบูรณ์ (ธนำคำรกรุงเทพ 29)
บ้ำนโป่งเปือย
บ้ำนโนนสว่ำง
บ้ำนขำมเปี้ย
บ้ำนหนองเดิ่นทุง่
บ้ำนนำกัง
บ้ำนนำดง
บ้ำนโนนเสถียร
บ้ำนใหม่ศรีชมภู
ชุมชนบ้ำนโคกอุดม
บ้ำนวังยำว
บ้ำนหนองผักแว่น
บ้ำนโคกสำรำญพรสวรรค์
บ้ำนนำทรำย
บ้ำนโคกขำมโนนสมบูรณ์
วัดหนองปล่อง
วัดบ้ำนปรำสำท
บ้ำนหนองม้ำ
บ้ำนหนองยำง
วัดบ้ำนเมืองฝำง
บ้ำนสวำยสอ (ประชำบูรณะ)
บ้ำนสำโรงโนนเค็ง
บ้ำนหนองม่วง
วัดหนองกระทุม
่
บ้ำนห้วยศำลำ
วัดบ้ำนกันทรำรมย์
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อาเภอ
บ่อเกลือ
บ่อเกลือ
บ่อเกลือ
บ่อเกลือ
ปัว
ปัว
ปัว
ปัว
ปัว
ปัว
ปัว
ปัว
ปัว
เซกำ
โซ่พิสย
ั
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บุ่งคล้ำ
บุ่งคล้ำ
ปำกคำด
ปำกคำด
ปำกคำด
พรเจริญ
พรเจริญ
พรเจริญ
พรเจริญ
ศรีวิไล
ศรีวิไล
ชำนิ
ชำนิ
บ้ำนด่ำน
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
ลำปลำยมำศ
ลำปลำยมำศ
ลำปลำยมำศ
กระสัง

จังหวัด
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
น่ำน
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.น่ำน เขต 2
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บึงกำฬ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ชื่อ
Province Champion
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0829934559
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537

หน้า 30 / 80

ลาดับ
ที่
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286

รหัส
โรงเรียน
1031260156
1031260134
1031260115
1031260157
1031260142
1031260276
1031260282
1031260316
1031260288
1031260330
1031260383
1031260388
1031260390
1031260321
1031260359
1031260328
1031260343
1031260338
1031260372
1031260370
1031260386
1031260709
1031260725
1031260717
1031260727
1031260721
1031260724
1031260719
1031260813
1031260806
1031260809
1031260254
1031260247
1031260261
1031260242
1031260267
1031260233
1031260263
1031260782
1031260779
1031260731
1031260735
1031260634

ชื่อโรงเรียน
วัดอินทบูรพำ
บ้ำนโคกสูง
บ้ำนเสม็ดประชำอุปถัมภ์
บ้ำนสูงเนิน
บ้ำนห้วยสำรำญ
บ้ำนหนองตะเคียน
นิคมสร้ำงตนเอง 1
บ้ำนโคกกะชำย
บ้ำนหนองไม้งำม 2
บ้ำนเขำคอก
บ้ำนโคกรัง
บ้ำนหนองไผ่
วัดบ้ำนตะโกตำพิ
บ้ำนศรีถำวร
วัดบ้ำนปะทัดบุ
บ้ำนห้วยปอ
บ้ำนหนองเก็ม
บ้ำนละเวีย (แปลงคุรุรำษฎร์บำรุง)
บ้ำนโคกเพชรไสยำ
บ้ำนแสลงโทน
บ้ำนห้วยเสลำ
วัดสำโรง
บ้ำนกระสังสำมัคคี
บ้ำนตะโกบำรุง
วัดบ้ำนเมืองโพธิ์
วัดบ้ำนสนวน
วัดบ้ำนใหม่
บ้ำนเพชรประชำสำมัคคี
บ้ำนหนองสะแก (รำษฎร์บำรุง)
วัดอัมภำรำม (เทิง่ อนุสรณ์)
บ้ำนโคกยำง
บ้ำนโคกมะค่ำ
บ้ำนสิงห์ (รำษฎร์อนุสรณ์)
บ้ำนหนองตะลุมปุ๊ก
ชุมชนวัดบ้ำนหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยำ)
บ้ำนหนองไทร (ปัญจคำมคุรุสรรค์)
บ้ำนโคกตะโก
บ้ำนถนน (ประสมทรัพย์ประชำนุกล
ู 1)
บ้ำนป่ำไม้สหกรณ์
บ้ำนหนองกกตะแบงสำมัคคี
บ้ำนโกรกแก้ว
บ้ำนดงบังซับสมบูรณ์
ชุมชนบ้ำนดอนนำงงำม
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อาเภอ
กระสัง
กระสัง
กระสัง
กระสัง
กระสัง
บ้ำนกรวด
บ้ำนกรวด
บ้ำนกรวด
บ้ำนกรวด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
พลับพลำชัย
ห้วยรำช
ห้วยรำช
ห้วยรำช
ห้วยรำช
ห้วยรำช
ห้วยรำช
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
นำงรอง
นำงรอง
นำงรอง
นำงรอง
นำงรอง
นำงรอง
นำงรอง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
ปะคำ

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์

เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3

ชื่อ
Province Champion
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537

หน้า 31 / 80

ลาดับ
ที่
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329

รหัส
โรงเรียน
1031260430
1031260418
1031260439
1031260450
1031260615
1031260589
1031260609
1031260594
1031260667
1031260675
1031260662
1031260187
1031260825
1031260646
1031260771
1031260400
1031260397
1031260552
1013270024
1013270003
1013270015
1013270026
1013270012
1013270093
1013270086
1013270144
1013270133
1013270127
1013270150
1013270131
1013270136
1013270145
1013270060
1013270037
1013270054
1013270067
1013270065
1013270162
1013270152
1013270121
1013270120
1077280085
1077280072

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนหนองหมี
ชุมชนวัดชุมพร
บ้ำนหนองตะครอง
บ้ำนแท่นทัพไทย
บ้ำนโคกสว่ำง
ชุมชนบ้ำนดอนอะรำง
บ้ำนลุงขีหนู
บ้ำนสระขุด
บ้ำนหนองกวำงทอง
บ้ำนหนองโคลน
บ้ำนโนนสูงน้อย
วัดบ้ำนปะเคียบ
อนุบำลแคนดง
วัดท่ำเรียบ
วัดสระจันทร์
วัดสระบัว
วัดท่ำเยีย
่ ม
ชุมชนบ้ำนดอนมนต์
วัดบำงกุฎีทอง
วัดบำงคูวัด
วัดรำษฎร์ศรัทธำทำ
ขจรทรัพย์อำรุง
ชุมชนวัดเสด็จ
วัดบ่อทอง
วัดสุทธำวำส
ชุมชนวัดไก่เตีย
วัดสำมัคคิยำรำม
ศำลำพัน
วัดบัวหลวง
วัดท้ำยเกำะ
ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
วัดสะแก
วัดอูข
่ ้ำว
วัดตะวันเรือง
วัดมูลเหล็ก
วัดมูลจินดำรำม
วัดนำบุญ
วัดจตุพิธวรำวำส
วัดปทุมนำยก
วัดพืชอุดม
วัดชัยมังคลำรำม
บ้ำนมะเดื่อทอง
บ้ำนห้วยยำงมิตรภำพที่ 35
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อาเภอ
ละหำนทรำย
ละหำนทรำย
ละหำนทรำย
ละหำนทรำย
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
หนองหงส์
หนองหงส์
หนองหงส์
คูเมือง
แคนดง
นำโพธิ์
บ้ำนใหม่ไชยพจน์
พุทไธสง
พุทไธสง
สตึก
เมืองปทุมธำนี
เมืองปทุมธำนี
เมืองปทุมธำนี
เมืองปทุมธำนี
เมืองปทุมธำนี
ลำดหลุมแก้ว
ลำดหลุมแก้ว
สำมโคก
สำมโคก
สำมโคก
สำมโคก
สำมโคก
สำมโคก
สำมโคก
คลองหลวง
คลองหลวง
คลองหลวง
ธัญบุรี
ธัญบุรี
หนองเสือ
หนองเสือ
ลำลูกกำ
ลำลูกกำ
ทับสะแก
ทับสะแก

จังหวัด
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 1
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ชื่อ
Province Champion
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
กิตติธช
ั คงรักษำ
สุรเดช ศิริภำพ
สุรเดช ศิริภำพ
สุรเดช ศิริภำพ
ชัยลักษณ์ ลีลำธรรมสัจจะ
ชัยลักษณ์ ลีลำธรรมสัจจะ
ชัยลักษณ์ ลีลำธรรมสัจจะ
ชัยลักษณ์ ลีลำธรรมสัจจะ
มนัสนันท์ คำเลิศ
มนัสนันท์ คำเลิศ
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0891265537
0834909948
0834909948
0834909948
0834909948
0834909948
0834909948
0834909948
0834909948
0834909948
0834909948
0834909948
0834909948
0834909948
0834909948
0834903103
0834903103
0834903103
0820054632
0820054632
0820054632
0820054632
0820055370
0820055370
0866020273
0866020273
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ลาดับ
ที่
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372

รหัส
โรงเรียน
1077280091
1077280103
1077280121
1077280188
1077280024
1077280055
1077280068
1077280063
1077280065
1077280145
1077280140
1077280224
1077280178
1025290173
1025290188
1025290179
1025290221
1025290204
1025290035
1025290020
1025290242
1025290137
1025290132
1025290045
1025290077
1025290125
1025290088
1025290071
1025290166
1025290144
1025290149
1025290140
1094300078
1094300072
1094300013
1094300007
1094300024
1094300180
1094300179
1094300190
1094300177
1094300174
1094300201

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนอ่ำงทอง
วัดดอนยำง
บ้ำนหินกอง
บ้ำนปำกคลอง(รำษฏร์อป
ุ กรณ์)
บ้ำนหนองกก
วัดกุยบุรี
บ้ำนหนองเตำปูน
บ้ำนเขำแดง
วัดดอนยำยหนู
บ้ำนตำหรุ(วิงประชำสงเครำะห์)
บ้ำนหนองหอย
บ้ำนสำมร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
อำนันท์
วัดบำงกระเบำ
ชุมชนวัดบำงแตน
บ้ำนหนองงูเหลือม
วัดหนองคุ้ม
ชุมชนวัดบ้ำนโง้ง
วัดท้ำวอูท
่ อง
วัดหำดสะแก
ชุมชนบ้ำนเกำะสมอ(สำมัคคีวิทยำ)
บ้ำนโคกพนมดี
วัดไผ่งำม
วัดโคกป่ำแพง
บ้ำนโนนสะอำด
บ้ำนกุงประชำสรรค์
วัดวัฒนำรังษี
บ้ำนตรอกปลำไหล
บ้ำนคลองตำหมื่น
บ้ำนบุสงู
บ้ำนหนองสองห้อง
ชุมชนบ้ำนสำพันตำ
บ้ำนท่ำข้ำม
บ้ำนคำโต
ชุมชนบ้ำนตะลุโบะ
บ้ำนปำเระ
ชุมชนบ้ำนสะนิง
บ้ำนมะปริง
บ้ำนดูซงปำแย
บ้ำนตะโละ
บ้ำนตันหยงดำลอ
บ้ำนโต๊ะตีเต
บ้ำนตำหมน
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อาเภอ
ทับสะแก
บำงสะพำน
บำงสะพำน
บำงสะพำนน้อย
เมืองประจวบคีรีขันธ์
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
กุยบุรี
ปรำณบุรี
ปรำณบุรี
สำมร้อยยอด
หัวหิน
บ้ำนสร้ำง
บ้ำนสร้ำง
บ้ำนสร้ำง
ประจันตคำม
ประจันตคำม
เมืองปรำจีนบุรี
เมืองปรำจีนบุรี
ศรีมหำโพธิ
ศรีมโหสถ
ศรีมโหสถ
กบินทร์บุรี
กบินทร์บุรี
กบินทร์บุรี
กบินทร์บุรี
กบินทร์บุรี
นำดี
นำดี
นำดี
นำดี
ปะนำเระ
ปะนำเระ
เมืองปัตตำนี
เมืองปัตตำนี
เมืองปัตตำนี
ยะหริ่ง
ยะหริ่ง
ยะหริ่ง
ยะหริ่ง
ยะหริ่ง
ยะหริ่ง

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 1
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2
สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0859801155
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
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ลาดับ
ที่
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415

รหัส
โรงเรียน
1094300193
1094300204
1094300192
1094300186
1094300183
1094300277
1094300245
1094300276
1094300271
1094300067
1094300061
1094300111
1094300128
1094300142
1094300156
1094300306
1094300316
1094300284
1094300292
1094300214
1094300206
1094300225
1094300233
1094300236
1014310049
1014310041
1014310056
1014310059
1014310069
1014310068
1014310070
1014310175
1014310162
1014310155
1014310156
1014310179
1014310173
1014310157
1014310176
1014310182
1014310170
1014310217
1014310221

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนปุลำกง
บ้ำนชะเอำะ
บ้ำนยำมูเฉลิม
ชุมชนบ้ำนสำบัน
บ้ำนหนองแรต
บ้ำนดอนรัก
บ้ำนโคกหมัก
วัดสถิตย์ชลธำร
บ้ำนทุง่ โพธิ์
บ้ำนควนลังงำ
วัดสุนทรวำรี
บ้ำนสะกำ
บ้ำนบำตะกูโบ
ตลำดปรีกี
ชุมชนบ้ำนสะนอ
บ้ำนกะรุบี
บ้ำนโลทู
บ้ำนป่ำไหม้
บ้ำนกระจูด
บ้ำนโตะบำลำ
บ้ำนเจำะกือแย
ชุมชนวัดถัมภำวำส
บ้ำนป่ำม่วง
ชุมชนบ้ำนละหำรมิตรภำพที่ 113
ชุมชนวัดบ้ำนร่อม
วัดแค
วัดนำงคุ่ม
วัดมเหยงค์
วัดเรือแข่ง (ประชำอุปถัมภ์)
วัดบ้ำนชุ้ง (อดุลประชำวิทย์)
วัดละมุด (ร.ส.พ.รำษฎร์บำรุง)
วัดจอมเกษ
วัดค่ำย (เล็กจุฬำประชำนุสรณ์)
วัดตำลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
วัดทำงกลำง (ประชำสำมัคคีอป
ุ ถัมภ์)
วัดบำงเดื่อ
วัดเทพอุปกำรำม(อุป อุน
่ พัฒนำประชำสรรค์)
วัดอินกัลยำ
วัดนนทรีย์
วัดดำวคะนอง
วัดไก่
วัดท้ำวอูท
่ อง
โพธิ์รำษฎร์บำรุง
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อาเภอ
ยะหริ่ง
ยะหริ่ง
ยะหริ่ง
ยะหริ่ง
ยะหริ่ง
หนองจิก
หนองจิก
หนองจิก
หนองจิก
โคกโพธิ์
โคกโพธิ์
มำยอ
มำยอ
ยะรัง
ยะรัง
กะพ้อ
กะพ้อ
ไม้แก่น
ไม้แก่น
สำยบุรี
สำยบุรี
สำยบุรี
สำยบุรี
สำยบุรี
ท่ำเรือ
ท่ำเรือ
ท่ำเรือ
นครหลวง
นครหลวง
นครหลวง
นครหลวง
บำงปะหัน
บำงปะหัน
บำงปะหัน
บำงปะหัน
บำงปะหัน
บำงปะหัน
บำงปะหัน
บำงปะหัน
บำงปะหัน
บำงปะหัน
บ้ำนแพรก
บ้ำนแพรก

จังหวัด
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 1
สพป.ปัตตำนี เขต 2
สพป.ปัตตำนี เขต 2
สพป.ปัตตำนี เขต 2
สพป.ปัตตำนี เขต 2
สพป.ปัตตำนี เขต 2
สพป.ปัตตำนี เขต 2
สพป.ปัตตำนี เขต 3
สพป.ปัตตำนี เขต 3
สพป.ปัตตำนี เขต 3
สพป.ปัตตำนี เขต 3
สพป.ปัตตำนี เขต 3
สพป.ปัตตำนี เขต 3
สพป.ปัตตำนี เขต 3
สพป.ปัตตำนี เขต 3
สพป.ปัตตำนี เขต 3
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ

เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1

ชื่อ
Province Champion
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
วิเวท ไชยชนะ
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865004442
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176

หน้า 34 / 80

ลาดับ
ที่
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458

รหัส
โรงเรียน
1014310214
1014310017
1014310021
1014310030
1014310026
1014310033
1014310002
1014310244
1014310252
1014310246
1014310243
1014310257
1014310255
1014310282
1014310278
1014310269
1014310266
1014310322
1014310314
1014310328
1014310329
1014310311
1014310312
1014310392
1014310378
1014310093
1014310091
1014310085
1014310088
1014310081
1014310104
1014310098
1014310120
1014310109
1014310116
1014310102
1014310121
1014310123
1014310124
1014310107
1014310095
1014310100
1014310140

ชื่อโรงเรียน
ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยำ)
วัดไก่เตีย(วิทยสุนทร)
สุดินสหรำษฎร์
ลุมพลีชนูปถัมภ์
วัดตูม
วัดสว่ำงอำรมณ์
วัดหันตรำ
วัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยำคำร'
ตะโกดอนหญ้ำนำง
วัดหนองบัว
วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์'
ชุมชนวัดระโสม
วัดหนองเป้ำ
วัดเจ้ำปลุก (เติมรัฐประชำสรรค์)
วัดท่ำตอเลิศบุญยงค์วิทยำ
ชุมชนวัดสุเมธ
วัดปำกคลอง (ประชำมหำรำช)
วัดธรรมจริยำ
วัดสุคันธำรำม (สุคันธวิทยำคำร)
วัดกุฎีประสิทธิ์
วัดลำพระยำ (แช่มช้อยวิทยำ)
คอตันคลอง 27
บ้ำนลำแดง
วัดสะแก
บ้ำนคู้คด
วัดบำงซ้ำยใน
ชุมชนวัดบำงซ้ำยนอก
คอตัน
วัดสำมเพลง
วัดดอนพัฒนำรำม
วัดกระแชง
วัดช่ำงเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
บ้ำนเชียงรำกน้อย
ศรีบำงไทร
วัดสง่ำงำม
วัดแก้ว (ประโชติวิทยำภรณ์)
วัดทำงยำว
วัดไม้ตรำสมำชิกำรำม
วัดเชิงเลน
วัดสนำมไชย
วัดหน้ำต่ำงใน (จงนิลอุปถัมภ์)
วัดสุนทรำรำม
วัดนำเต้ำ (อุดมรำษฎร์นิมิต)

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
บ้ำนแพรก
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
ภำชี
ภำชี
ภำชี
ภำชี
ภำชี
ภำชี
มหำรำช
มหำรำช
มหำรำช
มหำรำช
วังน้อย
วังน้อย
วังน้อย
วังน้อย
วังน้อย
วังน้อย
อุทัย
อุทัย
บำงซ้ำย
บำงซ้ำย
บำงซ้ำย
บำงซ้ำย
บำงซ้ำย
บำงไทร
บำงไทร
บำงไทร
บำงไทร
บำงไทร
บำงไทร
บำงไทร
บำงไทร
บำงไทร
บำงไทร
บำงไทร
บำงไทร
บำงบำล

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ

เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2

ชื่อ
Province Champion
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
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ลาดับ
ที่
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501

รหัส
โรงเรียน
1014310128
1014310126
1014310142
1014310136
1014310133
1014310191
1014310196
1014310200
1014310183
1014310201
1014310213
1014310184
1014310202
1014310189
1014310190
1014310195
1014310204
1014310187
1014310236
1014310224
1014310223
1014310228
1014310238
1014310227
1014310240
1014310231
1014310225
1014310230
1014310233
1014310297
1014310293
1014310290
1014310300
1014310305
1014310285
1014310302
1014310342
1014310366
1014310365
1014310356
1014310347
1014310358
1014310349

ชื่อโรงเรียน
วัดโบสถ์
วัดจุฬำมณี (ชุณหะจัทนประชำสรรค์)
วัดขวิด (สำนักงำนลำกกินเเบ่งงเครำะห์123)
วัดแจ้ง
วัดนกกระจำบ (ศิริสรณ์ประชำสรรค์)
วัดเชิงท่ำ
วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
รำษฎร์นิรมิตร
วัดตลำด (อุดมวิทยำ)
รำษฎร์บำรุง
วัดบำงเคียน
วัดบ้ำนกลิง
วัดขนอนบ้ำนกรด
เจ้ำฟ้ำสร้ำง
บ้ำนพลับ (วิสท
ุ ธิวังรำช)
วัดโพธิ์
วัดบ้ำนหว้ำ (ชมพูวิทยำ)
วัดยม
วัดโคกทอง (บวรวิทยำ)
วัดดอนลำน
วัดนำคู (จันทศึกษำคำร)
วัดบ้ำนแค
วัดตำลำนใต้ (เจริญวิทยำ)
วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยำคำร)
วัดลำดชิด (ลำดชิดวิทยำคำร)
วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยำ)
วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษำ)
วัดหน้ำโคก (วิสท
ุ ธิศึกษำ)
วัดบ้ำนอ้อ (บ้ำนอ้อวิทยำคำร)
รอซีดี
วัดโสภณเจติกำรำม
ลำดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
วัดลำดบัวหลวง (สหมิตรศึกษำ)
วัดรำษฎร์บำรุง
วัดลำดประทุมคงคำรำม
วัดเจ้ำเจ็ดใน
วัดปิ่นแก้ว
วัดจรเข้ไล่
วัดโบสถ์(ศุภพิทยำคำร)
บ้ำนแถววิทยำคำร
วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยำคำร)
วัดกลำง
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อาเภอ
บำงบำล
บำงบำล
บำงบำล
บำงบำล
บำงบำล
บำงปะอิน
บำงปะอิน
บำงปะอิน
บำงปะอิน
บำงปะอิน
บำงปะอิน
บำงปะอิน
บำงปะอิน
บำงปะอิน
บำงปะอิน
บำงปะอิน
บำงปะอิน
บำงปะอิน
ผักไห่
ผักไห่
ผักไห่
ผักไห่
ผักไห่
ผักไห่
ผักไห่
ผักไห่
ผักไห่
ผักไห่
ผักไห่
ลำดบัวหลวง
ลำดบัวหลวง
ลำดบัวหลวง
ลำดบัวหลวง
ลำดบัวหลวง
ลำดบัวหลวง
ลำดบัวหลวง
เสนำ
เสนำ
เสนำ
เสนำ
เสนำ
เสนำ
เสนำ

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ

เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2

ชื่อ
Province Champion
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176

หน้า 36 / 80

ลาดับ
ที่
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544

รหัส
โรงเรียน
1014310340
1014310352
1014310335
1014310339
1014310359
1056320144
1056320161
1056320154
1056320166
1056320156
1056320284
1056320011
1056320027
1056320034
1056320037
1056320026
1056320023
1056320047
1056320016
1056320042
1056320001
1056320228
1056320245
1056320224
1056320235
1056320070
1056320076
1056320066
1056320058
1056320060
1056320094
1056320111
1056320119
1056320113
1056320117
1056320102
1056320087
1056320221
1056320174
1056320211
1056320264
1056320265
1056320257

ชื่อโรงเรียน
จรัสวิทยำคำร (มิตรภำพที่ 57)
ลำดงำวิทยำคม (ปลั่ง ฤกษ์จำรี)
วัดบ้ำนแพน
วัดคู้สลอด
วัดหัวเวียง
บ้ำนจำไก่
บ้ำนถำประชำนุเครำะห์
บ้ำนค่ำ
บ้ำนปิน
ชุมชนบ้ำนห้วยลำน
บ้ำนอิงโค้ง
บ้ำนจำป่ำหวำย
บ้ำนต๋อม
บ้ำนต๊ำพระแล
ชุมชนบ้ำนตุ้มท่ำ
บ้ำนดอกบัว(รำษฏร์บำรุง)
บ้ำนสำง
บ้ำนใหม่
บ้ำนแม่กำ
บ้ำนห้วยบง
ชุมชนบ้ำนแม่ใส
บ้ำนดงอินตำ
ชุมชนบ้ำนป่ำแฝกสำมัคคี
บ้ำนแม่ใจ(แม่ใจเพำะวิทยำกำร)
อนุบำลแม่ใจ(บ้ำนศรีถ้อย)
บ้ำนดอนมูล
บ้ำนร่องแมด
บ้ำนธำตุขิงแกง
ชุมชนบ้ำนทุง่
บ้ำนยำงขำม
ปัวพิทยำ
บ้ำนแม่ต๋ำ
บ้ำนปำงมดแดง
ชุมชนบ้ำนเชียงบำน
บ้ำนหัวทุง่
บ้ำนนำมิน
บ้ำนพระนั่งดิน
ชุมชนบ้ำนดอนไชย
ชุมชนบ้ำนบอน
รำชำนุเครำะห์
ชุมชนบ้ำนหนองเลำ
บ้ำนป่ำสัก
อนุบำลภูซำง(บ้ำนดอนตัน)
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อาเภอ
เสนำ
เสนำ
เสนำ
เสนำ
เสนำ
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ดอกคำใต้
ภูกำมยำว
เมืองพะเยำ
เมืองพะเยำ
เมืองพะเยำ
เมืองพะเยำ
เมืองพะเยำ
เมืองพะเยำ
เมืองพะเยำ
เมืองพะเยำ
เมืองพะเยำ
เมืองพะเยำ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
แม่ใจ
จุน
จุน
จุน
จุน
จุน
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
เชียงคำ
ปง
ปง
ปง
ภูซำง
ภูซำง
ภูซำง

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พระนครศรีอยุธยำ
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 1
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2
สพป.พะเยำ เขต 2

เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2

ชื่อ
Province Champion
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ
กฤษฎิ์ เผ่ำกันทะ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0865632176
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
0834900497
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ลาดับ
ที่
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587

รหัส
โรงเรียน
1082330026
1082330033
1082330036
1082330054
1082330065
1082330056
1082330051
1082330084
1082330118
1082330116
1082330106
1082330130
1082330128
1082330153
1082330146
1082330163
1082330011
1082330005
1082330107
1093340119
1093340081
1093340082
1093340090
1093340097
1093340110
1093340099
1093340222
1093340008
1093340043
1093340025
1093340005
1093340026
1093340252
1093340259
1093340250
1093340171
1093340071
1093340067
1093340181
1093340242
1093340241
1093340157
1093340134

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนรมณีย์
บ้ำนบำงแก้ว
เกำะยำว
เกียรติประชำ
บ้ำนเตรียม
บ้ำนบำงวัน
บ้ำนคุระ
บ้ำนคลองเคียน
บ้ำนบำงกรัก
บ้ำนบำงใหญ่
บ้ำนนำเค็ม
วัดนิโครธำรำม
ไทยรัฐวิทยำ 54 (วัดไสเสียด)
วัดประชำธิกำรำม
วัดสุวรรณำวำส
พระรำชทำนทับละมุ
บ้ำนตำกแดด
วัดปัจจันตคำม
รำชประชำนุเครำะห์ 35
บ้ำนควนขนุน
บ้ำนหยีในสำมัคคี
บ้ำนควนดินแดง
วัดประดู่หอม (สุขประชำสรรค์)
บ้ำนสำนักกอ
วัดควนแพรกหำ
วัดแหลมโตนด
บ้ำนไสกุน
วัดบ้ำนสวน
วัดแจ้ง(ปัญญำฐิปิตประชำสรรค์)
วัดนำท่อม
วัดควนถบ
วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชำสรรค์)
อนุบำลศรีนครินทร์
วัดเกษตรนิคม
บ้ำนอ่ำงทอง
บ้ำนต้นประดู่
บ้ำนท่ำลำด
ไทยรัฐวิทยำ ๒๓ (วัดโคกโหนด)
บ้ำนแม่ขรี(สวิงประชำสรรค์)
บ้ำนโคกสัก
อนุบำลบำงแก้ว
วัดบ้ำนแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
บ้ำนโคกทรำย

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
กะปง
กะปง
เกำะยำว
คุระบุรี
คุระบุรี
คุระบุรี
คุระบุรี
ตะกัว่ ทุง่
ตะกัว่ ป่ำ
ตะกัว่ ป่ำ
ตะกัว่ ป่ำ
ทับปุด
ทับปุด
ท้ำยเหมือง
ท้ำยเหมือง
ท้ำยเหมือง
เมืองพังงำ
เมืองพังงำ
ตะกัว่ ป่ำ
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ป่ำพะยอม
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
ศรีนครินทร์
ศรีนครินทร์
ศรีนครินทร์
กงหรำ
เขำชัยสน
เขำชัยสน
ตะโหมด
บำงแก้ว
บำงแก้ว
ปำกพะยูน
ปำกพะยูน

จังหวัด
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พังงำ
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พังงำ
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง
สพป.พัทลุง

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
บัญชำ โอวำท
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0820055358
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627

หน้า 38 / 80

ลาดับ
ที่
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630

รหัส
โรงเรียน
1093340147
1093340131
1093340214
1093340200
1093340207
1066350016
1066350366
1066350371
1066350353
1066350142
1066350160
1066350323
1066350331
1066350179
1066350190
1066350205
1066350170
1066350200
1066350174
1066350105
1066350108
1066350130
1066350113
1066350348
1066350342
1066350346
1066350067
1066350062
1066350070
1066350077
1066350086
1065360469
1065360022
1065360201
1065360065
1065360247
1065360009
1065360428
1065360436
1065360430
1065360452
1065360454
1065360194

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนบำงมวง
บ้ำนหำรเทำ (จรุงรำษฎร์ดำเนิน)
บ้ำนควนแหวง
วัดป่ำบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชำสรรค์)
บ้ำนหนองธง
ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
บ้ำนหนองขำว
ชุมชนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง
วัดกลำงวงศ์มณี
บ้ำนรังนก(ประชำพิทักษ์)
บ้ำนหนองโสน
วังก้ำนเหลือง
บ้ำนไดรัง(รำษฎร์อท
ุ ิศ)
วัดคลองคูณ
วัดต้นชุมแสง
ดงตะขบรำษฎร์สงเครำะห์
วัดทับหมัน
วัดเขำรวก
วัดวังหว้ำ
บำรุงรำษฎร์วิทยำคม
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกำสิตวิทยำ"
วัดวังตะกู
วัดหนองกอไผ่
บ้ำนทุง่ ทอง
อนุบำลบึงนำรำง (ห้วยแก้ว)
บ้ำนแหลมรัง'รำษฎร์บำรุง'
วัดบ้ำนห้วยยำว
บ้ำนท่ำบัว
วัดบ้ำนท้ำยนำ
ชุมชนบ้ำนทุง่ น้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยำ'
บ้ำนน้อย'ปรึกอุทิศ'
พิษณุโลกปัญญำนุกล
ู
วัดจันทร์ตะวันออก
บำงระกำ
บ้ำนกร่ำง(พระขำวชัยสิทธิ)์
วัดหนองนำดงกวำง
วัดสระโคล่
บ้ำนซำรัง
บ้ำนน้อยซุม
้ ขีเหล็ก
วัดบ้ำนมุง
บ้ำนวังโพรง
บ้ำนไทรดงยัง
รำษฎร์เจริญ
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อาเภอ
ปำกพะยูน
ปำกพะยูน
ป่ำบอน
ป่ำบอน
ป่ำบอน
เมืองพิจิตร
วชิรบำรมี
วชิรบำรมี
วชิรบำรมี
สำมง่ำม
สำมง่ำม
ดงเจริญ
ดงเจริญ
ตะพำนหิน
ตะพำนหิน
ตะพำนหิน
ตะพำนหิน
ตะพำนหิน
ตะพำนหิน
บำงมูลนำก
บำงมูลนำก
บำงมูลนำก
บำงมูลนำก
บึงนำรำง
บึงนำรำง
บึงนำรำง
โพทะเล
โพทะเล
โพทะเล
โพทะเล
โพทะเล
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
บำงระกำ
เมืองพิษณุโลก
บำงระกำ
เมืองพิษณุโลก
เนินมะปรำง
เนินมะปรำง
เนินมะปรำง
เนินมะปรำง
เนินมะปรำง
บำงกระทุม
่

จังหวัด
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
วิศเวช คร้ำมมี
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0859804627
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0840754887
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697

หน้า 39 / 80

ลาดับ
ที่
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673

รหัส
โรงเรียน
1065360169
1065360174
1065360178
1065360165
1065360163
1065360182
1065360373
1065360335
1065360363
1065360343
1065360385
1065360362
1065360397
1065360330
1065360097
1065360128
1065360110
1065360119
1065360107
1065360156
1065360143
1065360149
1065360289
1065360301
1065360280
1065360287
1065360309
1065360324
1065360300
1065360273
1065360401
1065360415
1065360419
1065360422
1076370043
1076370059
1076370198
1076370192
1076370185
1076370026
1076370209
1076370218
1076370124

ชื่อโรงเรียน
ชุมชน 12 ท่ำตำลประชำสฤษฏ์
วัดรำษฎร์สโมสร
ชุมชน 3บ้ำนเนินกุม
่ (ประชำนุกล
ู )
วัดบำงกระทุม
่
วัดท่ำมะขำม
รัฐรำษฎร์บำรุง
บ้ำนเขำน้อย
รำษฎร์อป
ุ ถัมภ์
ชุมชน 2 บ้ำนกกไม้แดง
วัดท่ำหมื่นรำม
บ้ำนนำริน
วัดสุพรรณพนมทอง
บ้ำนเข็ก
บ้ำนเขำสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อป
ุ ถัมภ์)
บ้ำนสวนเมี่ยง
กัลยำณิวัฒนำ 1
ชุมชน 8 รำษฎร์อท
ุ ิศพิทยำ
ชุมชน 17 บ้ำนนำตำดี
บ้ำนพร้ำว
บ้ำนแยง
บ้ำนนำโพธิ์นำจำน
วิทยสัมพันธ์
ผดุงวิทยำ
วัดห้วยดัง
ชุมชนดิฎฐอำรุง
วัดวังมะด่ำน
วัดวังวน
บ้ำนบุ่งวิทยำ
ชุมชนวัดย่ำนขำด(ประชำสงเครำะห์)
วัดกระบังมังคลำรำม(พิศำลประชำสรรค์)
วัดเหล่ำขวัญ(จ่ำงอนุเครำะห์)
วัดเสนำสน์
วัดหินลำด
บ้ำนหนองกระบำก
วัดกุฎิ (ชุ่มประชำรังสรรค์)
วัดเขำสมอระบัง
บ้ำนบำงแก้ว (สำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ 44)
วัดปำกคลอง (ศุทยำลัยอุทิศ)
วัดปำกอ่ำว (ญำณสำครวิทยำคำร)
วัดนำพรม (มนมหำวิริยำคำร)
บ้ำนหนองรี
บ้ำนยำงนำกลัดเหนือ
บ้ำนหนองโรง
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อาเภอ
บำงกระทุม
่
บำงกระทุม
่
บำงกระทุม
่
บำงกระทุม
่
บำงกระทุม
่
บำงกระทุม
่
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
วังทอง
ชำติตระกำร
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย
นครไทย
พรหมพิรำม
พรหมพิรำม
พรหมพิรำม
พรหมพิรำม
พรหมพิรำม
พรหมพิรำม
พรหมพิรำม
พรหมพิรำม
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
เขำย้อย
เขำย้อย
บ้ำนแหลม
บ้ำนแหลม
บ้ำนแหลม
เมืองเพชรบุรี
หนองหญ้ำปล้อง
หนองหญ้ำปล้อง
ท่ำยำง

จังหวัด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.พิษณุโลก เขต
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ชื่อ
Province Champion
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627

หน้า 40 / 80

ลาดับ
ที่
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716

รหัส
โรงเรียน
1076370117
1076370166
1076370164
1076370151
1076370152
1067380093
1067380132
1067380144
1067380137
1067380105
1067380108
1067380048
1067380030
1067380055
1067380011
1067380044
1067380050
1067380041
1067380059
1067380008
1067380076
1067380082
1067380036
1067380561
1067380551
1067380552
1067380587
1067380573
1067380574
1067380575
1067380576
1067380358
1067380441
1067380390
1067380448
1067380463
1067380410
1067380411
1067380480
1067380446
1067380458
1067380395
1067380507

ชื่อโรงเรียน
เขื่อนเพชร (ชลประทำนสงเครำะห์)
วัดจันทำรำม (เติมไลรำษฎร์อนุเครำะห์)
บ้ำนแหลมทอง
บ้ำนหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)
วัดหนองแก (กล่อมวิทยำคำร)
บ้ำนทรัพย์พุทรำ
บ้ำนหนองกลอย
บ้ำนเขำชะโงก
บ้ำนห้วยงำช้ำง
บ้ำนลำดแค
บ้ำนคลองปลำหมอ
บ้ำนสักแห้ง
บ้ำนโนนสะอำด
บ้ำนตะเบำะ
บ้ำนนำงัว่ (เจริญวิทยำคำร)
บ้ำนบง
ชุมชนบ้ำนนำร้อน
บ้ำนห้วยผักไล
บ้ำนโตก
บ้ำนป่ำแดง
บ้ำนยำวี-ห้วยโป่ง
บ้ำนห้วยสะแก
บ้ำนโป่งหว้ำ
บ้ำนวังชะนำง
บ้ำนวังศำล
บ้ำนวังหิน
โสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์
อนุบำลเขำค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยำ)
ธรรมนูญกองช่ำงวิทยำ
บ้ำนสะเดำะพงมิตรภำพที่ 229
บ้ำนหนองแม่นำ
บ้ำนวังบำล
อนุบำลหล่มสัก(ชุมชนบ้ำนศรีสะอำด)
บ้ำนนำก้อ
บ้ำนดงขวำง
บ้ำนไร่นำงำม
บ้ำนส้มเลำ
พ่อขุนผำเมืองอุปถัมภ์
บ้ำนธำรทิพย์
บ้ำนปำกดุก
บ้ำนท่ำขำม
บ้ำนหนองไขว่
บ้ำนลำตะคร้อ
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อาเภอ
ท่ำยำง
บ้ำนลำด
บ้ำนลำด
บ้ำนลำด
บ้ำนลำด
ชนแดน
ชนแดน
ชนแดน
ชนแดน
ชนแดน
ชนแดน
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
วังโป่ง
วังโป่ง
วังโป่ง
เมืองเพชรบูรณ์
เขำค้อ
เขำค้อ
เขำค้อ
เขำค้อ
หล่มเก่ำ
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
บึงสำมพัน

จังหวัด
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

ชื่อ
Province Champion
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
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ลาดับ
ที่
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759

รหัส
โรงเรียน
1067380521
1067380494
1067380516
1067380502
1067380495
1067380511
1067380487
1067380193
1067380185
1067380153
1067380212
1067380157
1067380169
1067380177
1067380181
1067380160
1067380162
1067380235
1067380237
1067380266
1067380246
1067380262
1067380242
1067380255
1067380295
1067380313
1067380305
1067380278
1067380284
1067380320
1067380325
1067380331
1067380276
1067380309
1067380285
1067380271
1054390024
1054390004
1054390033
1054390011
1054390043
1054390030
1054390035

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนซับไม้แดง
บ้ำนรำหุล
บ้ำนพญำวัง
บ้ำนโป่งบุญเจริญ
บ้ำนศรีมงคล
บ้ำนเขำพลวง
บ้ำนหนองแจง
บ้ำนคลองทรำย
บ้ำนซับสมบูรณ์
บ้ำนนำไร่เดียว
บ้ำนบ่อรัง
บ้ำนโคกปรือ
บ้ำนพุขำม
บ้ำนรวมทรัพย์
บ้ำนวังใหญ่
บ้ำนสระประดู่
บ้ำนเข็มทอง
บ้ำนวังขอน
ชุมชนบ้ำนโคกสะอำด
บ้ำนโคกตะขบ
บ้ำนหนองหมู
บ้ำนบึงนำจำน
บ้ำนหนองจอกวังกำแพง
บ้ำนหนองย่ำงทอย
บ้ำนกองทูล(พิทักษ์รำษฎร์วิทยำคำร)
บ้ำนท่ำด้วง
บ้ำนนำทุง่
บ้ำนนำเฉลียงใต้
บ้ำนบ่อไทย
บ้ำนไร่เหนือ
ชุมชนบ้ำนโภชน์
บ้ำนเพชรละคร
บ้ำนนำเฉลียง
บ้ำนกลำง
บ้ำนวังโบสถ์
บ้ำนห้วยโป่ง-ไผ่ขวำง
วัดกำญจนำรำม(ประชำชนูทิศ)
วัดต้นไคร้
บ้ำนทุง่ โฮ้ง(อภิวังวิทยำลัย)
บ้ำนถิ่น(ถิ่นวิทยำคำร)
บ้ำนสุพรรณ (คุรุรำษฎร์วิทยำ)
บ้ำนวังช้ำง(ธีรรำษฎร์รังสฤษฏ์)
บ้ำนร่องฟอง

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
บึงสำมพัน
บึงสำมพัน
บึงสำมพัน
บึงสำมพัน
บึงสำมพัน
บึงสำมพัน
บึงสำมพัน
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
ศรีเทพ
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
หนองไผ่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่

จังหวัด
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.เพชรบูรณ์ เขต
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ชื่อ
Province Champion
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
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ลาดับ
ที่
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802

รหัส
โรงเรียน
1054390123
1054390124
1054390102
1054390108
1054390139
1054390134
1054390153
1054390162
1054390146
1054390179
1054390297
1054390292
1054390309
1054390287
1054390223
1054390209
1054390203
1054390192
1054390214
1054390217
1054390268
1054390232
1054390229
1054390240
1054390263
1054390250
1054390234
1054390100
1054390071
1054390094
1083400023
1083400036
1083400002
1083400020
1083400018
1083400011
1083400065
1044410091
1044410100
1044410104
1044410112
1044410500
1044410510

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนห้วยฮ่อม
บ้ำนไผ่โทน(นวลรำษฎร์วิทยำ)
บ้ำนแม่ทรำย(คุรุรำษฎร์เจริญวิทย์)
บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชำนุกล
ู )
ชุมชนบ้ำนร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยำคำร)
บ้ำนห้วยโรงนอก
บ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์รังสรรค์)
ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยำ)
บ้ำนดอนชัย(ประชำอุทิศ)
บ้ำนห้วยขอน(ญำณศรัทธำสำมัคคี)
บ้ำนทุง่ แค้ว (คันธวงศ์วิทยำคำร)
บ้ำนหนองม่วงไข่
รำชประชำนุเครำะห์ 25
ชุมชนบ้ำนปงป่ำหวำย
บ้ำนนำริน(คุรุรำษฎร์รังสรรค์)
ปำกจอกวิทยำ
บ้ำนแม่รัง (จัดสรรรำษฎร์สงเครำะห์)
บ้ำนปิน(ปินประชำรำษฎร์)
บ้ำนปำกกำง(ประชำรำษฎร์รังสฤษฎ์)
บ้ำนแม่ปำน(แม่ปำนประชำสงเครำะห์)
บ้ำนนำปลำกัง
บ้ำนป่ำสักปำงไม้
บ้ำนสลก
ชุมชนบ้ำนแม่ป้ำก
บ้ำนป่ำคำป่ำม่วง
บ้ำนวังเบอะ
บ้ำนม่วงคำ
ชุมชนบ้ำนบวกโป่ง(พรหมรำษฎร์อป
ุ ถัมภ์)
บ้ำนปงหัวหำด(หัวหำดรำษฎร์บำรุง)
วัดศรีดอก(ประชำพัฒนำ)
ไทยรัฐวิทยำ 29 (กะทู)้
วัดมงคลวรำรำม
บ้ำนสะปำ 'มงคลวิทยำ'
บ้ำนฉลอง
วัดสว่ำงอำรมณ์
วัดเทพนิมิตร
ภูเก็ตปัญญำนุกล
ู
บ้ำนวังบัวสำมัคคีวิทยำ
บ้ำนมะกอก
บ้ำนเขวำใหญ่
บ้ำนหนองอุม
่
บ้ำนเหล่ำจั่นนำภู
บ้ำนวังแสง
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อาเภอ
ร้องกวำง
ร้องกวำง
ร้องกวำง
ร้องกวำง
ร้องกวำง
ร้องกวำง
สอง
สอง
สอง
สอง
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่
ร้องกวำง
เด่นชัย
ลอง
ลอง
ลอง
ลอง
ลอง
ลอง
วังชิน
วังชิน
วังชิน
วังชิน
วังชิน
วังชิน
วังชิน
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
กะทู้
ถลำง
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ถลำง
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย
แกดำ
แกดำ

จังหวัด
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

1
1
1
1
1
1

ชื่อ
Province Champion
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
สำรวย คุ้มมี
ธิตินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด
ธิตินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด
ธิตินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด
ธิตินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด
ธิตินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด
ธิตินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด
ธิตินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0830995974
0834900498
0834900498
0834900498
0834900498
0834900498
0834900498
0834900498
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627

หน้า 43 / 80

ลาดับ
ที่
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845

รหัส
โรงเรียน
1044410336
1044410366
1044410337
1044410317
1044410363
1044410316
1044410352
1044410312
1044410051
1044410031
1044410041
1044410050
1044410058
1044410016
1044410044
1044410246
1044410261
1044410250
1044410258
1044410277
1044410280
1044410298
1044410281
1044410290
1044410393
1044410375
1044410413
1044410382
1044410418
1044410387
1044410529
1044410526
1044410538
1044410521
1044410476
1044410465
1044410480
1044410471
1044410477
1044410490
1044410450
1044410431
1044410458

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนหนองขำมแสบง
บ้ำนเหล่ำตำมำอุดมชัย
บ้ำนโนนรำษีฝำงวิทยำ
บ้ำนหนองหว้ำโนนทอง
บ้ำนยำง(ยำงทวงวิทยำ)
บ้ำนหนองโก
บ้ำนหนองคูขำด
บ้ำนหนองสิม
บ้ำนท่ำปะทำยโนนตูม
บ้ำนเขวำ 'รัฐประชำวิทยำกร'
บ้ำนท่ำตูมดอนเรือ
ชุมชนบ้ำนลำด
บ้ำนหนองแวง
บ้ำนหนองโนอีดำ
บ้ำนโดท่ำงำม
บ้ำนปอพำนหนองโน
ชุมชนบ้ำนสำโรง
บ้ำนหนองแดงสหมิตร
บ้ำนหนองปอ
กูส
่ น
ั ตรัตน์
ชุมชนบ้ำนดงบัง
บ้ำนดงยำง
บ้ำนโกทำ
บ้ำนหนองไผ่ด้ำมขวำน
บ้ำนเขวำทุง่
บ้ำนเมืองเสือ
บ้ำนหนองแก
บ้ำนหนองระเวียง
บ้ำนขำมเรียน
บ้ำนหนองบัวคูสองห้อง
บ้ำนตำพวนสร้ำงแซ่ง
อนุบำลดงเมืองน้อย
บ้ำนเหล่ำหมำกคำ
บ้ำนโนนรัง
บ้ำนโนน
บ้ำนตำแย(ประชำนุเครำะห์)
บ้ำนโคกสีทองหลำง
ชุมชนบ้ำนงัวบำ
บ้ำนดงใหญ่
บ้ำนนำข่ำ
บ้ำนประแหย่ง
ชุมชนบ้ำนหนองทุม
่
บ้ำนหนองแสน
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อาเภอ
บรบือ
บรบือ
บรบือ
บรบือ
บรบือ
บรบือ
บรบือ
บรบือ
เมืองมหำสำรคำม
เมืองมหำสำรคำม
เมืองมหำสำรคำม
เมืองมหำสำรคำม
เมืองมหำสำรคำม
เมืองมหำสำรคำม
เมืองมหำสำรคำม
นำเชือก
นำเชือก
นำเชือก
นำเชือก
นำดูน
นำดูน
นำดูน
นำดูน
นำดูน
พยัคฆภูมิพิสย
ั
พยัคฆภูมิพิสย
ั
พยัคฆภูมิพิสย
ั
พยัคฆภูมิพิสย
ั
พยัคฆภูมิพิสย
ั
พยัคฆภูมิพิสย
ั
ยำงสีสรุ ำช
ยำงสีสรุ ำช
ยำงสีสรุ ำช
ยำงสีสรุ ำช
วำปีปทุม
วำปีปทุม
วำปีปทุม
วำปีปทุม
วำปีปทุม
วำปีปทุม
วำปีปทุม
วำปีปทุม
วำปีปทุม

จังหวัด
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม
สพป.มหำสำรคำม

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
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ลาดับ
ที่
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

รหัส
โรงเรียน
1044410443
1044410559
1044410554
1044410164
1044410134
1044410144
1044410125
1044410140
1044410189
1044410142
1044410147
1044410130
1044410120
1044410570
1044410577
1044410209
1044410194
1044410207
1044410224
1044410202
1044410210
1044410225
1049730096
1049730093
1049730195
1049730205
1049730113
1049730140
1049730154
1049730171
1049730155
1049730062
1049730049
1049730054
1049730068
1049730072
1049730231
1049730217
1049730212
1058420031
1058420026
1058420003
1058420344

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนนำเลำ
บ้ำนหนองแหน
บ้ำนหนองแวงสหคำมวิทย์
บ้ำนหนองกุงวันดีประชำสรรค์
บ้ำนวังโพน
ดอนกลำงนุกล
ู วิทย์
บ้ำนแพงหนองเหนือ
ชุมชนโพนงำมโพนสวำง
บ้ำนเลิงใต้
หินแห่เสริมศิลป์
หนองกุงศำลำนำเทีย
่ งวิทยำกร
บ้ำนหนองบอนหัวหนองเหล่ำยำว
บ้ำนดอนกลอยหนองยำง
บ้ำนโคกกลำงนำจันจอมศรี
บ้ำนหนองกุง
บ้ำนขำมเปี้ย
บ้ำนโคกสูง
บ้ำนผำ
บ้ำนทัพม้ำดอนหันแวงวิทยำ
บ้ำนโพน
บ้ำนเข็งมิตรภำพที่ 139
บ้ำนเหล่ำหนองบัวดอนโพธิ์
ชุมชนบ้ำนคำชะอี
บ้ำนโพนงำม
ร่มเกล้ำ
ชุมชนบ้ำนหนองบัว
ชุมชนดอนตำล
บ้ำนนำโพธิ์
คำแฮดประชำสรรค์
บ้ำนนำสองเหมือง
บ้ำนคำนำงโอก
บ้ำนกุดแข้
บ้ำนหนองแอก
บ้ำนนำคำ (ไตรมิตรวิทยำคม)
ชุมชนโพนทรำย
บ้ำนกุดโง้ง
บ้ำนบุ่ง
บ้ำนสองคอน
บ้ำนหว้ำนใหญ่
บ้ำนหนองแห้ง
บ้ำนแม่กิ๊
ชุมชนต่อแพวิทยำ
บ้ำนวนำหลวง
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จังหวัด

วำปีปทุม
กุดรัง
กุดรัง
โกสุมพิสย
ั
โกสุมพิสย
ั
โกสุมพิสย
ั
โกสุมพิสย
ั
โกสุมพิสย
ั
โกสุมพิสย
ั
โกสุมพิสย
ั
โกสุมพิสย
ั
โกสุมพิสย
ั
โกสุมพิสย
ั
ชื่นชม
ชื่นชม
เชียงยืน
เชียงยืน
เชียงยืน
เชียงยืน
เชียงยืน
เชียงยืน
เชียงยืน
คำชะอี
คำชะอี
ดงหลวง
ดงหลวง
ดอนตำล
ดอนตำล
นิคมคำสร้อย
นิคมคำสร้อย
นิคมคำสร้อย
เมืองมุกดำหำร
เมืองมุกดำหำร
เมืองมุกดำหำร
เมืองมุกดำหำร
เมืองมุกดำหำร
หนองสูง
หว้ำนใหญ่
หว้ำนใหญ่
ขุนยวม
ขุนยวม
ขุนยวม
ปำงมะผ้ำ

มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.มหำสำรคำม เขต 2
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มหำสำรคำม เขต 3
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.มุกดำหำร
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต 1
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต 1
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต 1
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต 1

ชื่อ
Province Champion
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0863709627
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
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ลาดับ
ที่
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

รหัส
โรงเรียน
1058420335
1058420340
1058420075
1058420056
1058420043
1058420098
1058420081
1058420123
1058420130
1058420359
1058420104
1058420165
1058420157
1058420140
1058420186
1058420219
1058420243
1058420214
1058420204
1058420273
1058420277
1058420265
1058420308
7258053308
7258053309
1058420229
1058420318
7258063317
7258043322
1035430133
1035430152
1035430157
1035430180
1035430182
1035430163
1035430188
1035430199
1035430165
1035430148
1035430232
1035430279
1035430257
1035430263

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนทุง่ หลวงวัฒนำคำร
ศูนย์ปำงมะผ้ำในโครงกำรตำมพระรำชดำริ
บ้ำนโป่งสำ
บ้ำนเมืองแปง
ชุมชนบ้ำนแม่ฮี
ชุมชนบ้ำนผำบ่อง
ชุมชนบ้ำนหมอกจำแป่
บ้ำนป่ำลำน
บ้ำนห้วยผำ
รำชประชำนุเครำะห์ 34
บ้ำนห้วยปูลิง
บ้ำนส้มป่อย
บ้ำนแม่โถ
บ้ำนแม่แลบ
บ้ำนห้วยไก่ป่ำวิทยำ
บ้ำนแพะพิทยำ
บ้ำนห้วยฮำกไม้ใต้
บ้ำนห้วยสิงห์
ไทยรัฐวิทยำ 33 (บ้ำนทุง่ พร้ำว)
บ้ำนกองก๋อย
บ้ำนห้วยกุง้
ชุมชนบ้ำนผำผ่ำ
บ้ำนเลโคะ
แม่ลำงิว
บ้ำนตุนฯ
เพียงหลวง ๑๑
บ้ำนซิวำเดอ
บ้ำนโตแฮ
บ้ำนจอป่ำคี
บ้ำนเหล่ำน้อย(ศรีคุรุรำษฎร์วิทยำ)
บ้ำนกุดกุง
ชุมชนกูจ
่ ำน
บ้ำนแคนน้อยหนองเลิง
บ้ำนดงเจริญ
บ้ำนมะพริกดู่โพนสิม
บ้ำนนำหลู่เหล่ำตอง
บ้ำนนำคำปักแฮด
บ้ำนคำม่วง
บ้ำนสงเปือย
บ้ำนปอแดง
ชุมชนบ้ำนบึงแกชัยชนะบูรพำ
บ้ำนผือฮี
บ้ำนพระเสำร์(สำมัคคีวิทยำคม)
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อาเภอ
ปำงมะผ้ำ
ปำงมะผ้ำ
ปำย
ปำย
ปำย
เมืองแม่ฮอ
่ งสอน
เมืองแม่ฮอ
่ งสอน
เมืองแม่ฮอ
่ งสอน
เมืองแม่ฮอ
่ งสอน
ปำงมะผ้ำ
เมืองแม่ฮอ
่ งสอน
แม่ลำน้อย
แม่ลำน้อย
แม่ลำน้อย
แม่ลำน้อย
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
แม่สะเรียง
สบเมย
สบเมย
สบเมย
สบเมย
แม่ลำน้อย
แม่ลำน้อย
แม่สะเรียง
สบเมย
สบเมย
แม่สะเรียง
ค้อวัง
คำเขื่อนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว
มหำชนะชัย
มหำชนะชัย
มหำชนะชัย
มหำชนะชัย

จังหวัด
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
แม่ฮอ
่ งสอน
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.แม่ฮอ
่ งสอน เขต
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
อลงกช ธนะขว้ำง
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0829934557
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
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ลาดับ
ที่
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

รหัส
โรงเรียน
1035430239
1035430062
1035430030
1035430013
1035430051
1035430064
1035430033
1035430090
1035430124
1035430119
1035430358
1035430351
1035430363
1035430367
1035430385
1035430389
1035430221
1035430314
1035430287
1035430335
1035430282
1095440204
1095440213
1095440028
1095440001
1095440035
1095440041
1095440143
1095440160
1095440128
1095440169
1095440203
1095440185
1095440188
1045450137
1045450133
1045450143
1045450126
1045450157
1045450150
1045450155
1045450719
1045450747

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนม่วงอำจโพธิ์ศรี(คุรุรำษฏร์วิชำคม)
บ้ำนตำดทอง
บ้ำนนำสะไมย์
บ้ำนนำคำน้อย
บ้ำนหนองนำงตุ้มบำกหัวคำ
บ้ำนดงบัง
บ้ำนหนองเรือ
บ้ำนคำนำสร้ำง
บ้ำนหนองหมี
บ้ำนห้วยแก้งหนองศำลำ
บ้ำนดงมะไฟ
บ้ำนดู่ลำด
บ้ำนนำเวียง
บ้ำนสร้ำงช้ำงไผ่หนองไร่มิตรภำพที่ 143
บ้ำนพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
บ้ำนคำสร้ำงช้ำง
บ้ำนโคกนำโก
บ้ำนกุดแข้ด่อนหนองบัว
บ้ำนศรีแก้ว
บ้ำนสร้ำงมิ่งมิตรภำพที่ 191
บ้ำนม่วงกำชัง
บ้ำนกรงปินัง
บ้ำนโฉลง
บ้ำนเบญญำ (บุญชอบ สำครินทร์)
บ้ำนบันนังบูโย
วัดลำพะยำ (มิ่งชูชำติ ขวัญรำษฎร์นำรี)
บ้ำนตลำดลำใหม่
บ้ำนกำลอ
บ้ำนกำลูปัง
บ้ำนไม้แก่น
บ้ำนกือเม็ง
บ้ำนคลองนำใส
นิคมสร้ำงตนเองธำรโต 5
บ้ำนแหร
บ้ำนดงแดงหนองเพียขันธ์
บ้ำนนำใสเทีย
่ มแข้
บ้ำนร่องคำ
ชุมชนบ้ำนเมืองหงส์
ลินฟ้ำวิทยำคำร
สหคำมวิทยำคำร
บ้ำนอีง่อง
บ้ำนแคน
บ้ำนป่ำนหนองอ้อ
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อาเภอ
มหำชนะชัย
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
กุดชุม
กุดชุม
กุดชุม
ทรำยมูล
ทรำยมูล
ทรำยมูล
ทรำยมูล
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ป่ำติว
เลิงนกทำ
เลิงนกทำ
เลิงนกทำ
เลิงนกทำ
กรงปินัง
กรงปินัง
เมืองยะลำ
เมืองยะลำ
เมืองยะลำ
เมืองยะลำ
รำมัน
รำมัน
รำมัน
รำมัน
กำบัง
ธำรโต
ธำรโต
จตุรพักตรพิมำน
จตุรพักตรพิมำน
จตุรพักตรพิมำน
จตุรพักตรพิมำน
จตุรพักตรพิมำน
จตุรพักตรพิมำน
จตุรพักตรพิมำน
จังหำร
จังหำร

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยะลำ เขต 1
สพป.ยะลำ เขต 1
สพป.ยะลำ เขต 1
สพป.ยะลำ เขต 1
สพป.ยะลำ เขต 1
สพป.ยะลำ เขต 1
สพป.ยะลำ เขต 1
สพป.ยะลำ เขต 1
สพป.ยะลำ เขต 1
สพป.ยะลำ เขต 1
สพป.ยะลำ เขต 2
สพป.ยะลำ เขต 3
สพป.ยะลำ เขต 3
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ชื่อ
Province Champion
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
เจนณรงค์ สงฆ์มี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0917707530
0840754890
0840754890
0840754890
0840754890
0840754890
0840754890
0840754890
0840754890
0840754890
0840754890
0840754890
0840754890
0840754890
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
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ลาดับ
ที่
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

รหัส
โรงเรียน
1045450727
1045450760
1045450749
1045450794
1045450786
1045450167
1045450193
1045450203
1045450172
1045450009
1045450008
1045450025
1045450051
1045450714
1045450711
1045450710
1045450824
1045450099
1045450076
1045450084
1045450094
1045450231
1045450248
1045450244
1045450237
1045450210
1045450230
1045450216
1045450297
1045450269
1045450275
1045450299
1045450273
1045450289
1045450667
1045450671
1045450676
1045450627
1045450620
1045450443
1045450412
1045450398
1045450783

ชื่อโรงเรียน
ดินดำบัวรองวิทยำ
บ้ำนดงบัง(พิกล
ุ ศึกษำคำร)
บ้ำนแมด
บ้ำนจำน
บ้ำนเทอดไทย
เมืองธวัชบุรี
บ้ำนสองพี่น้องวิทยำคำร
บ้ำนเมืองน้อย
บ้ำนดอนชัย
บ้ำนหัวโนนตำล(สหรำษฎร์วิทยำสรรค์)
บ้ำนค้อ
บ้ำนเมืองทอง(วีระประชำนุสรณ์)
บ้ำนปอภำร(ปอภำรรำษฎร์บำรุง)
บ้ำนเหล่ำใหญ่(สมำนรำษฎร์ศรัทธำลัย)
อดุลวิหำรกิจ(คุรุรำษฎร์วิทยำ)
โนนสีดำวิทยำ
โสตศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด
บ้ำนดงครั่งน้อย
บ้ำนผำโนนสว่ำง
บ้ำนฝำง
สิงห์โคกดงมันเหล่ำงำมวิทยำคม
บ้ำนขีเหล็ก
บ้ำนม่วง
บ้ำนขนวน(คุรุประชำสรรค์)
บ้ำนโนนสวรรค์
บ้ำนจำนเหนือ
บ้ำนโพธิ์น้อย
บ้ำนสระบัว
บ้ำนกุดนำใส(ผดุงวิทยำคำร)
ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยำ
โนนไทยวิทยำคำร
บ้ำนชำนุวรรณ(ประชำวิทยำคำร)
นำนวลรำษฎร์นิยม
วำรีสวัสดิ์วิทยำ
ดอนโมงสัมพันธ์ปลำคูณม่วงน้อย
หนองบัวประชำสรรค์
ยำงคำวิทยำ
บ้ำนหัวนำ
ชุมชนบ้ำนผำ
บ้ำนคูดินทรำย
บ้ำนเหล่ำติว
บ้ำนหินกอง
บ้ำนหนองไศล
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อาเภอ
จังหำร
เชียงขวัญ
เชียงขวัญ
ทุง่ เขำหลวง
ทุง่ เขำหลวง
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
ธวัชบุรี
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ศรีสมเด็จ
ธวัชบุรี
เกษตรวิสย
ั
เกษตรวิสย
ั
เกษตรวิสย
ั
เกษตรวิสย
ั
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
ปทุมรัตต์
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
โพนทรำย
โพนทรำย
โพนทรำย
เมืองสรวง
เมืองสรวง
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
หนองฮี

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด

เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2

ชื่อ
Province Champion
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
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ลาดับ
ที่
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

รหัส
โรงเรียน
1045450777
1045450596
1045450606
1045450579
1045450610
1045450564
1045450607
1045450561
1045450635
1045450658
1045450659
1045450651
1045450346
1045450316
1045450354
1045450340
1045450338
1045450331
1045450695
1045450692
1045450685
1045450447
1045450502
1045450475
1045450467
1045450484
1045450503
1045450518
1045450529
1045450531
1085460050
1085460054
1085460043
1085460056
1085460061
1085460060
1085460068
1085460021
1085460030
1085460006
1085460011
1085460013
1085460083

ชื่อโรงเรียน
สำวแหวิทยำ
ชีโหล่นวิทยำ
บ้ำนดงเมืองจอก
บ้ำนหนองฮำง
บ้ำนหนองบัว
บ้ำนหน่อมฟ้ำเลื่อมวิทยำ
บ้ำนแคน(วันครู 2503)
ร่องคำหงษ์ทองวิทยำ
บ้ำนจัมปำ
ชุมชนเชียงใหม่พัฒนำ
บ้ำนดอนโองท่ำวำรีวิทยำสรรค์
บ้ำนสะอำด(สะอำดวิทยำคำร)
บ้ำนโคกกกม่วง
บ้ำนสองห้องหนองดงหนองหิน
นำแพงวิทยำคำร
บ้ำนวังม่วย
ชุมชนบ้ำนสว่ำง
บ้ำนหนองใหญ่ทับครัว
บ้ำนหนองโน
บ้ำนโคกสี
อนุบำลเมืองเมยวดี
บ้ำนดงประเสริฐ
บ้ำนนำแซง
ชุมชนนำทมโคกก่อง
เมืองไพรวิทยำคำร
บ้ำนสีเสียด
หนองหลวงประชำบำรุง
หนองจอกวิทยำ
ทรำยทองเฉลิมวิทย์
หนองแวงบึงงำม
กระบุรี
บ้ำนนำจืดน้อย
ทับหลีสรุ ิยวงศ์
ไทยรัฐวิทยำ 97 (บ้ำนบำงบอน)
บ้ำนเชี่ยวเหลียง
บ้ำนนำ
บ้ำนสำนัก
บ้ำนเกำะพยำม
บ้ำนทรำยแดง
บ้ำนนกงำง
บ้ำนท่ำฉำง
วัดหำดส้มแป้น
ทุง่ ตำพลวิทยำ
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อาเภอ
หนองฮี
อำจสำมำรถ
อำจสำมำรถ
อำจสำมำรถ
อำจสำมำรถ
อำจสำมำรถ
อำจสำมำรถ
อำจสำมำรถ
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
โพนทอง
เมยวดี
เมยวดี
เมยวดี
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
เสลภูมิ
หนองพอก
หนองพอก
กระบุรี
กระบุรี
กระบุรี
กระบุรี
กะเปอร์
กะเปอร์
กะเปอร์
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
เมืองระนอง
ละอุน
่

จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง
สพป.ระนอง

เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3

ชื่อ
Province Champion
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
วิโรจน์ ชอบทำกิจ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891950388
0891950388
0891950388
0891950388
0891950388
0891950388
0891950388
0891950388
0891950388
0891950388
0891950388
0891950388
0891950388
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ลาดับ
ที่
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103

รหัส
โรงเรียน
1085460079
1021470226
1021470211
1021470171
1021470077
1070480301
1070480277
1070480293
1070480288
1070480269
1070480350
1070480225
1070480231
1070480220
1070480247
1070480253
1070480031
1070480036
1070480004
1070480041
1070480012
1070480015
1070480047
1070480029
1070480043
1070480042
1070480313
1070480324
1070480175
1070480178
1070480188
1070480189
1070480187
1070480183
1070480212
1070480193
1070480210
1070480201
1070480083
1070480074
1070480101
1070480071
1070480092

ชื่อโรงเรียน

อาเภอ

บ้ำนละอุน
่ ใต้
ระยองปัญญำนุกล
ู
นิคมสร้ำงตนเอง จ.ระยอง 5
วัดคีรีภำวนำรำม
วัดเนินเขำดิน
มหำรำช 7
อนุบำลจอมบึง
วัดด่ำนทับตะโก
บ้ำนเบิกไพร
วัดเขำปิ่นทอง
บ้ำนบึง(สันติมโนประชำสรรค์)
บ้ำนเขำถำ
ไทยรัฐวิทยำ 64(บ้ำนหนองเกตุ)
วัดยำงงำม
บ้ำนห้วยยำงโทน
บ้ำนโป่ง
วัดดอนตลุง (รำษฎร์ศรัทธำทำน)
วัดโสดำประดิษฐำรำม
วัดแคทรำย(บุญประชำสรรค์)
วัดบำงลี(่ วุฒิพันธุ์วิทยำ)
วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตรำษฎร์บำรุง)
วัดนำพุ
วัดพเนินพลู
วัดท้ำยเมือง
วัดพิกล
ุ ทอง(แปลกประชำคำร)
วัดโพธิ์รำษฏร์ศรัทธำธรรม
วัดเวียงทุน
ธรรมศำสตร์ - จุฬำ 2
อนุบำลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)
ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภำพที่ 178
บ้ำนดอนไผ่
วัดปรกเจริญ
ชุมชนวัดประสำทสิทธิ์
วัดท่ำเรือ
วัดตำกแดด(รอดประชำนุกล
ู )
อนุบำลบำงแพ(ชุมชนวัดบำงแพใต้ฯ)
ชุมชนวัดใหญ่โพหัก
ชุมชนวัดกลำงวังเย็น(เริ่มประชำนุกล
ู )
ชุมชนบ้ำนห้วยกระบอก(สำมัคคีวิทยำ)
วัดโพธิ์บัลลังก์
วัดอัมพวนำรำม(ดงมะม่วง)
วัดม่วง
วัดโพธิ์รัตนำรำม

ละอุน
่
เมืองระยอง
นิคมพัฒนำ
บ้ำนฉำง
แกลง
จอมบึง
จอมบึง
จอมบึง
จอมบึง
จอมบึง
บ้ำนคำ
ปำกท่อ
ปำกท่อ
ปำกท่อ
ปำกท่อ
ปำกท่อ
เมืองรำชบุรี
เมืองรำชบุรี
เมืองรำชบุรี
เมืองรำชบุรี
เมืองรำชบุรี
เมืองรำชบุรี
เมืองรำชบุรี
เมืองรำชบุรี
เมืองรำชบุรี
เมืองรำชบุรี
วัดเพลง
สวนผึง
ดำเนินสะดวก
ดำเนินสะดวก
ดำเนินสะดวก
ดำเนินสะดวก
ดำเนินสะดวก
ดำเนินสะดวก
บำงแพ
บำงแพ
บำงแพ
บำงแพ
บ้ำนโป่ง
บ้ำนโป่ง
บ้ำนโป่ง
บ้ำนโป่ง
บ้ำนโป่ง
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จังหวัด
ระนอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ระนอง
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 1
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2

ชื่อ
Province Champion
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
กิตติ มั่นยืน
กิตติ มั่นยืน
กิตติ มั่นยืน
กิตติ มั่นยืน
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0891950388
0834900464
0834900464
0834900464
0834900464
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577

หน้า 50 / 80

ลาดับ
ที่
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146

รหัส
โรงเรียน
1070480094
1070480096
1070480106
1070480102
1070480130
1070480148
1070480116
1070480142
1070480157
1070480121
1070480110
1070480140
1070480125
1016490094
1016490131
1016490101
1016490121
1016490132
1016490089
1016490098
1016490109
1016490120
1016490114
1016490188
1016490194
1016490205
1016490197
1016490203
1016490209
1016490239
1016490249
1016490231
1016490226
1016490233
1016490238
1016490263
1016490222
1016490215
1016490258
1016490245
1016490048
1016490005
1016490067

ชื่อโรงเรียน
วัดลำดบัวขำว
ค่ำยลูกเสือบ้ำนโป่ง
วัดหนองกบ(ขุนทองประชำนุเครำะห์)
วัดจันทำรำม(ตังตรงจิตร 5)
ธรรมำธิปไตย
วัดหนองกลำงดง
วัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองรำษฎร์บำรุง)
วัดท่ำหลวงพล(ถำวรวิทยำ)
วัดนำงแก้ว
วัดบ้ำนฆ้อง
ชุมชนวัดหนองโพ
วัดสร้อยฟ้ำ
วัดดอนทรำย
บ้ำนวังไผ่
บ้ำนถลุงเหล็ก
อนุบำลบ้ำนเพนียด
บ้ำนวังขอนขว้ำง
บ้ำนวังจั่น
บ้ำนเขำเตียน มิตรภำพที่ 134
วัดสะแกรำบ
บ้ำนท่ำม่วง
บ้ำนหลุมข้ำว
บ้ำนเขำทับควำย
วัดคลองเม่ำ
วัดเกตุ
อนุบำลท่ำวุง้
สิงหฤกษ์ประสิทธิ์
วัดสนำมไชย
วัดยวด
อนุบำลบ้ำนหมี่
วัดโป่งแค
วัดเทพอำไพ
บ้ำนเกริ่นกฐิน
วัดบำงพึ่ง
พิบูลปัทมำคม
วัดหนองกระเบียน
วัดพำนิชธรรมิกำรำม
บ้ำนสระเตย
วัดหนองเมือง
ชุมชนตำบลหินปัก
วัดบ้ำนดำบ
บ้ำนโคกกะเทียม(รำษฎร์ดำริบำรุง)
บ้ำนโคกตูม
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อาเภอ
บ้ำนโป่ง
บ้ำนโป่ง
บ้ำนโป่ง
บ้ำนโป่ง
โพธำรำม
โพธำรำม
โพธำรำม
โพธำรำม
โพธำรำม
โพธำรำม
โพธำรำม
โพธำรำม
โพธำรำม
โคกสำโรง
โคกสำโรง
โคกสำโรง
โคกสำโรง
โคกสำโรง
โคกสำโรง
โคกสำโรง
โคกสำโรง
โคกสำโรง
โคกสำโรง
ท่ำวุง้
ท่ำวุง้
ท่ำวุง้
ท่ำวุง้
ท่ำวุง้
ท่ำวุง้
บ้ำนหมี่
บ้ำนหมี่
บ้ำนหมี่
บ้ำนหมี่
บ้ำนหมี่
บ้ำนหมี่
บ้ำนหมี่
บ้ำนหมี่
บ้ำนหมี่
บ้ำนหมี่
บ้ำนหมี่
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี

จังหวัด
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.รำชบุรี เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1

ชื่อ
Province Champion
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
วสันต์ สำยเสมำ
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0829934577
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311

หน้า 51 / 80

ลาดับ
ที่
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189

รหัส
โรงเรียน
1016490025
1016490045
1016490039
1016490010
1016490012
1016490015
1016490075
1016490066
1016490061
1016490032
1016490060
1016490079
1016490399
1016490354
1016490353
1016490340
1016490146
1016490143
1016490141
1016490134
1016490172
1016490154
1016490159
1016490183
1016490139
1016490137
1016490173
1016490166
1016490307
1016490310
1016490271
1016490281
1016490276
1016490294
1016490277
1016490297
1016490278
1016490301
1016490367
1016490358
1016490334
1016490330
1016490328

ชื่อโรงเรียน
โคกลำพำนวิทยำ
วัดใดใหญ่
วัดโคกโพธิกญ
ุ ชร
วัดถนนแค
อนุบำลจังหวัดทหำรบกลพบุรี
วัดท่ำแค
วัดตะเคียน
ไทยรัฐวิทยำ ๑ (บ้ำนหัวช้ำง)
พิบูลสงเครำะห์1
วัดอัมพวัน
วัดโคกหม้อ
วัดไผ่แตร
ลพบุรีปัญญำนุกล
ู
บ้ำนโคกแสมสำร
บ้ำนพุกะชัด
บ้ำนหนองมะค่ำ
บ้ำนเกำะรัง
บ้ำนเขำแหลม
บ้ำนเขำยำยกะตำ
ชุมชนบ้ำนชัยบำดำล
บ้ำนหนองโกวิทยำ
บ้ำนท่ำมะนำว
บ้ำนบัวชุม
บ้ำนใหม่สำมัคคี
บ้ำนม่วงค่อม
บ้ำนมะกอกหวำน
วัดสุนทรเทพคีรี
วัดโพธิ์งำม
บ้ำนท่ำกรวด
บ้ำนหนองประดู่
วัดโคกสลุง
ซอย 19 สำย 2 ขวำ
บ้ำนดีลัง
นำสุดวิไลประชำสรรค์
อนุบำลพัฒนำนิคม
บ้ำนมะนำวหวำน
ชุมชนบ้ำนแก่งเสือเต้น
วัดสี่ซบ
ั ศรีเจริญธรรม
บ้ำนด่ำนไทยล้อม
บ้ำนท่ำเยีย
่ ม
บ้ำนทุง่ ท่ำช้ำง
บ้ำนวังแขม
บ้ำนคลอง
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อาเภอ
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
เมืองลพบุรี
โคกเจริญ
โคกเจริญ
โคกเจริญ
ชัยบำดำล
ชัยบำดำล
ชัยบำดำล
ชัยบำดำล
ชัยบำดำล
ชัยบำดำล
ชัยบำดำล
ชัยบำดำล
ชัยบำดำล
ชัยบำดำล
ชัยบำดำล
ชัยบำดำล
ท่ำหลวง
ท่ำหลวง
พัฒนำนิคม
พัฒนำนิคม
พัฒนำนิคม
พัฒนำนิคม
พัฒนำนิคม
พัฒนำนิคม
พัฒนำนิคม
พัฒนำนิคม
ลำสนธิ
ลำสนธิ
สระโบสถ์
สระโบสถ์
สระโบสถ์

จังหวัด
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี

เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2

ชื่อ
Province Champion
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311
0820054311

หน้า 52 / 80

ลาดับ
ที่
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232

รหัส
โรงเรียน
1016490372
1016490385
1052500261
1052500253
1052500229
1052500243
1052500265
1052500239
1052500019
1052500032
1052500072
1052500013
1052500084
1052500089
1052500001
1052500461
1052500450
1052500472
1052500419
1052500286
1052500292
1052500273
1052500177
1052500141
1052500152
1052500164
1052500149
1052500108
1052500114
1052500118
1052500431
1052500325
1052500363
1052500368
1052500210
1052500193
1051510097
1051510095
1051510041
1051510011
1051510038
1051510025
1051510001

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนชอนสมบูรณ์
บ้ำนใหม่โสพิมพ์
ผำแดงวิทยำ
ไทยรัฐวิทยำ 85 (บ้ำนห้วยทำก)
บ้ำนบ่อห้อ
บ้ำนอ้อน
บ้ำนห้วยอูน
บ้ำนแม่ตีบ
นิคมสร้ำงตนเองกิว่ ลม 3
วัดนำโท้ง
แม่กง๋ วิทยำ
สบมำยสำมัคคีวิทยำ
วัดเสด็จ
บ้ำนหมำกหัววัง
พิชัยวิทยำ (บ้ำนต้นยำงมิตรภำพ 14)
กอรวกพิทยำสรรค์
วัดท่ำสี
สบป้ำดวิทยำ
บ้ำนโป่งขวำก
สบต๋ำวิทยำ (แปงภักดีอป
ุ ถัมภ์)
ชุมชนวัดพระธำตุลำปำงหลวง
ศำลำวิทยำ
ห้วยแก้ววิทยำ
แม่มอกวิทยำ
แม่วะวิทยำ
ล้อมแรดวิทยำ
แม่พุหอรบวิทยำ
ทองทิพย์วิทยำ
บ้ำนบอม
บ้ำนอ้อวิทยำ
ศรีลังกำวิทยำ
ชุมชนบ้ำนสำ
แจ้ซอ
้ นวิทยำ
บ้ำนแพะ
วังทรำยคำวิทยำ(ปงวังอนุสรณ์)
ชุมชนบ้ำนใหม่
บ้ำนหนองบัว
วัดบ้ำนก้อง
บ้ำนศรีย้อย
วัดขีเหล็ก
ตำบลบ้ำนแป้น
วัดหนองซิว
บ้ำนมะเขือแจ้
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อาเภอ
หนองม่วง
หนองม่วง
งำว
งำว
งำว
งำว
งำว
งำว
เมืองลำปำง
เมืองลำปำง
เมืองลำปำง
เมืองลำปำง
เมืองลำปำง
เมืองลำปำง
เมืองลำปำง
แม่เมำะ
แม่เมำะ
แม่เมำะ
ห้ำงฉัตร
เกำะคำ
เกำะคำ
เกำะคำ
เถิน
เถิน
เถิน
เถิน
เถิน
แม่ทะ
แม่ทะ
แม่ทะ
เสริมงำม
แจ้ห่ม
เมืองปำน
เมืองปำน
วังเหนือ
วังเหนือ
ป่ำซำง
ป่ำซำง
เมืองลำพูน
เมืองลำพูน
เมืองลำพูน
เมืองลำพูน
เมืองลำพูน

จังหวัด
ลพบุรี
ลพบุรี
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 1
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 2
สพป.ลำปำง เขต 3
สพป.ลำปำง เขต 3
สพป.ลำปำง เขต 3
สพป.ลำปำง เขต 3
สพป.ลำปำง เขต 3
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1

ชื่อ
Province Champion
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0820054311
0820054311
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0859804641
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
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ลาดับ
ที่
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275

รหัส
โรงเรียน
1051510052
1051510016
1051510046
1051510067
1051510237
1051510240
1051510217
1051510227
1051510081
1051510259
1051510185
1051510150
1051510120
1051510278
1051510145
1042520229
1042520385
1042520331
1042520057
1042520051
1042520030
1042520023
1042520014
1042520005
1042520016
1042520399
1042520392
1042520093
1042520116
1042520078
1042520071
1042520077
1042520112
1042520428
1042520126
1042520154
1042520163
1042520149
1042520178
1042520363
1042520368
1042520350
1042520359

ชื่อโรงเรียน
วัดศรีบังวัน
วัดบ้ำนม้ำ
บ้ำนหนองช้ำงคืน
บ้ำนศรีบุญยืน-วังทอง
บ้ำนแม่เมย
บ้ำนปงแม่ลอบ
บ้ำนร้องเรือ
บ้ำนดอยคำ
บ้ำนหนองเงือก
สำมัคคีศรีวิชัย
บ้ำนสันปูเลย
บ้ำนแม่เทย
บ้ำนแม่ลำน
บ้ำนห้วยปันจ๊อย
บ้ำนปวงคำ(ประชำอุทิศ)
บ้ำนนำสีสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ที่ 59
บ้ำนท่ำสวรรค์
บ้ำนห้วยพิชัย
บ้ำนกกดู่
บ้ำนกกทอง
บ้ำนนำดินดำ
บ้ำนนำโป่ง
บ้ำนแหล่งควำย
บ้ำนนำภู
บ้ำนนำโคก
บ้ำนหนองบัว
บ้ำนนำมูลตุ่น
บ้ำนขอนแก่นโนนสวรรค์
บ้ำนโคกขมิน
บ้ำนนำวัว
บ้ำนปำกปวน
บ้ำนนำแก
บ้ำนห้วยทรำยคำ
เจียรวนนท์อท
ุ ิศ3
เจียรวนนท์อท
ุ ิศ4
บ้ำนโคกงำม
บ้ำนห้วยทอง
บ้ำนวังยำว
บ้ำนทับกี่
บ้ำนกลำง
บ้ำนเหมืองแพร่
บ้ำนกลำง
บ้ำนร่องจิก

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
เมืองลำพูน
เมืองลำพูน
เมืองลำพูน
เมืองลำพูน
แม่ทำ
แม่ทำ
แม่ทำ
แม่ทำ
ป่ำซำง
ทุง่ หัวช้ำง
บ้ำนโฮ่ง
ลี
ลี
เวียงหนองล่อง
ลี
เชียงคำน
นำด้วง
ปำกชม
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
เมืองเลย
ภูหลวง
ภูหลวง
วังสะพุง
วังสะพุง
วังสะพุง
วังสะพุง
วังสะพุง
วังสะพุง
ผำขำว
วังสะพุง
ด่ำนซ้ำย
ด่ำนซ้ำย
ด่ำนซ้ำย
ด่ำนซ้ำย
นำแห้ว
นำแห้ว
ภูเรือ
ภูเรือ

จังหวัด
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2
สพป.ลำพูน เขต 2
สพป.ลำพูน เขต 2
สพป.ลำพูน เขต 2
สพป.ลำพูน เขต 2
สพป.ลำพูน เขต 2
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3

ชื่อ
Province Champion
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0829934556
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
0891031471
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ลาดับ
ที่
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318

รหัส
โรงเรียน
1042520353
1033530071
1033530086
1033530130
1033530114
1033530108
1033530125
1033530121
1033530134
1033530089
1033530660
1033530021
1033530025
1033530049
1033530027
1033530058
1033530001
1033530031
1033530606
1033530604
1033530608
1033530595
1033530598
1033530743
1033530759
1033530754
1033530645
1033530639
1033530858
1033530859
1033530867
1033530789
1033530345
1033530350
1033530328
1033530332
1033530870
1033530626
1033530612
1033530636
1033530618
1033530391
1033530380

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนแก่งเกลียง
บ้ำนคำเนียม(คำเนียมวิทยำคำร)
บ้ำนคล้อ มิตรภำพที่ 226
บ้ำนผึง(มธุลีย์ประชำสรรค์)
บ้ำนเทิน
บ้ำนผักแพว(คุรุรำษฎร์รังสฤษฎ์)
บ้ำนเมืองน้อยหนองมุข
บ้ำนละทำย
บ้ำนกอกหัวนำ
บ้ำนโพนทรำยโนนเรือ
บ้ำนเวำะวิทยำคม
บ้ำนฮ่องขำดหนองตะเคียน
บ้ำนแทงวิทยำ
บ้ำนโพธิ์โนนจำนอีลอก
บ้ำนกุดโง้ง(สิริรำษฎร์บำรุง)
บ้ำนหญ้ำปล้อง
บ้ำนหนองครก
จินดำวิทยำคำร 3
บ้ำนกุดเมืองฮำม(ศิริรำษฎร์สงเครำะห์)
บ้ำนค้อเมืองแสน
บ้ำนโนนคูณ
บ้ำนบอนวิทยำ
บ้ำนยำงชุมใหญ่
บ้ำนกะเอิน
บ้ำนสร้ำงบำก
ชุมชนหนองสังข์
บ้ำนม่วง
อนุบำลบึงบูรพ์
บ้ำนหนองแปน
บ้ำนเสียว
เบญจคำมวิทยำประชำสรรค์
อนุบำลเมืองจันทร์(บ้ำนปลำซิว)
บ้ำนด่ำน(รัฐรำษฎร์พัฒนำ)
บ้ำนกระเดำอุม
่ แสง
เมืองคง(คงคำวิทยำ)
บ้ำนแสงเมืองแคน
บ้ำนโจดม่วง
บ้ำนบุยำว
บ้ำนขะยูง
บ้ำนนำทุง่
อนุบำลห้วยทับทัน
บ้ำนอ้อมแก้ว
สระกำแพงวิทยำคม
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อาเภอ
ภูเรือ
กันทรำรมย์
กันทรำรมย์
กันทรำรมย์
กันทรำรมย์
กันทรำรมย์
กันทรำรมย์
กันทรำรมย์
กันทรำรมย์
กันทรำรมย์
โนนคูณ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
ยำงชุมน้อย
ยำงชุมน้อย
ยำงชุมน้อย
ยำงชุมน้อย
ยำงชุมน้อย
วังหิน
วังหิน
วังหิน
บึงบูรพ์
บึงบูรพ์
โพธิ์ศรีสวุ รรณ
โพธิ์ศรีสวุ รรณ
โพธิ์ศรีสวุ รรณ
เมืองจันทร์
รำษีไศล
รำษีไศล
รำษีไศล
รำษีไศล
ศิลำลำด
ห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน
อุทุมพรพิสย
ั
อุทุมพรพิสย
ั

จังหวัด
เลย
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.เลย เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต
สพป.ศรีสะเกษ เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0891031471
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
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ลาดับ
ที่
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361

รหัส
โรงเรียน
1033530401
1033530408
1033530425
1033530395
1033530422
1033530433
1033530413
1033530416
1033530426
1033530252
1033530250
1033530241
1033530278
1033530271
1033530293
1033530240
1033530303
1033530316
1033530302
1033530528
1033530515
1033530507
1033530575
1033530771
1033530773
1033530775
1033530153
1033530223
1033530201
1033530156
1033530162
1033530139
1033530491
1033530487
1033530460
1033530484
1033530444
1033530810
1033530686
1033530690
1047540088
1047540082
1047540077

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษำ)
บ้ำนแข้
บ้ำนแต้(ประชำบำรุง)
บ้ำนทุง่ ไชย(พัฒนำนุสรณ์)
บ้ำนบอนใหญ่
บ้ำนค้อโนนเพ็ก
บ้ำนยำงเอือด
บ้ำนนำโนน
บ้ำนอีหล่ำ(รำษฎร์นุสรณ์)
สวัสดีวิทยำ
บ้ำนตำสุด
บ้ำนปรำสำท
บ้ำนปรือใหญ่
บ้ำนจันลม
บ้ำนเคำะสนวนสำมัคคี
ศรีสะอำดวิทยำคม
บ้ำนสำโรงตำเจ็น
นิคม 3(กรมประชำสงเครำะห์)
ชุมชนบ้ำนหัวเสือ
บ้ำนพอก
บ้ำนขีนำค
บ้ำนสนำย
วัดบ้ำนประอำง(ประสำธน์คุรุรำษฎร์พัฒนำ)
บ้ำนแซรสะโบว
บ้ำนไพรพัฒนำ
บ้ำนละลม
บ้ำนกระแชงใหญ่
บ้ำนจำนทองกวำววิทยำ
บ้ำนชำแจงแมง
บ้ำนตระกำศขอนแก่น
บ้ำนภูเงิน(อินทรสุขศรีรำษฎร์สำมัคคี)
บ้ำนกระบี่
บ้ำนตำเอก
บ้ำนกระเบำ
บ้ำนโพธิ์กระสังข์
บ้ำนกรำม
บ้ำนกระทิง
บ้ำนเพ็ก
บ้ำนศรีแก้ว
โชติพันธุ์วิทยำสำมัคคี
บ้ำนบัวคุรุรำษฎร์สำมัคคี
ชุมชนบ้ำนกุดไห
บ้ำนหนองสะไนรำษฎร์รังสฤษฏ์
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อาเภอ
อุทุมพรพิสย
ั
อุทุมพรพิสย
ั
อุทุมพรพิสย
ั
อุทุมพรพิสย
ั
อุทุมพรพิสย
ั
อุทุมพรพิสย
ั
อุทุมพรพิสย
ั
อุทุมพรพิสย
ั
อุทุมพรพิสย
ั
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ปรำงค์กู่
ปรำงค์กู่
ปรำงค์กู่
ไพรบึง
ภูสงิ ห์
ภูสงิ ห์
ภูสงิ ห์
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
ขุนหำญ
ขุนหำญ
ขุนหำญ
ขุนหำญ
ขุนหำญ
เบญจลักษณ์
ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
กุดบำก
กุดบำก
กุดบำก

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1

ชื่อ
Province Champion
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829932041
0829932041
0829932041

หน้า 56 / 80

ลาดับ
ที่
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404

รหัส
โรงเรียน
1047540090
1047540095
1047540108
1047540093
1047540104
1047540559
1047540545
1047540550
1047540553
1047540533
1047540532
1047540539
1047540540
1047540587
1047540600
1047540592
1047540597
1047540588
1047540616
1047540612
1047540619
1047540620
1047540043
1047540004
1047540035
1047540051
1047540061
1047540052
1047540018
1047540042
1047540029
1047540070
1047540057
1047540009
1047540098
1047540571
1047540579
1047540503
1047540508
1047540510
1047540507
1047540196
1047540211

ชื่อโรงเรียน

อาเภอ

บ้ำนอีกด
ุ
ชุมชนนิรมัย
นำเพียงสว่ำงวิทยำนุกล
ู
บ้ำนม่วงวิทยำ
บ้ำนหนองบัวสร้ำงวิทยำคำร
บ้ำนม่วงไข่ประชำรำษฎร์สงเครำะห์
บ้ำนห้วยหีบวิทยำธำร
บ้ำนแมดนำท่ม
บ้ำนห้วยยำง
บ้ำนจันทร์เพ็ญ
อนุบำลเต่ำงอย
บ้ำนนำตำลคำข่ำ
บ้ำนหนองบึงทวำย
บ้ำนโนนกุง
บ้ำนกลำงนำเดื่อ
บ้ำนป่ำผำง
บ้ำนแป้นสำมัคคีรำษฎร์บำรุง
อนุบำลโพนนำแก้ว
บ้ำนหนองครองรำษฎร์ประสงค์
อนุบำลภูพำน
ชุมชนบ้ำนสร้ำงค้อ
บ้ำนหลุบเลำ
บ้ำนโคกก่องสหมิตรวิทยำคำร
นำยอวัฒนำ
ศิริรำษฎร์วิทยำคำร
บ้ำนหนองมะเกลือ
บ้ำนดงมะไฟสำมัคคีรำษฎร์อท
ุ ิศ
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
ห้วยทรำยวิทยำ
บ้ำนม่วงลำยรำษฎร์ผดุงศิลป์
บ้ำนหนองลำด(รำษฎร์อท
ุ ิศวิทยำคม)
บ้ำนนำคำวิทยำคำร
บ้ำนหนองปลำน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
บ้ำนน้อยจอมศรี
บ้ำนโพนแพง
บ้ำนโคกศิลำ
บ้ำนดอนชัยวิทยำ
บ้ำนห้วยเหล็กไฟ
บ้ำนสุวรรณคำม
บ้ำนอูนโคก
บ้ำนโคกมะนำวทันสมัย
บ้ำนหนองโดกนำคำโนนธำตุ
บ้ำนอูนดง

กุสม
ุ ำลย์
กุสม
ุ ำลย์
กุสม
ุ ำลย์
กุสม
ุ ำลย์
กุสม
ุ ำลย์
โคกศรีสพ
ุ รรณ
โคกศรีสพ
ุ รรณ
โคกศรีสพ
ุ รรณ
โคกศรีสพ
ุ รรณ
เต่ำงอย
เต่ำงอย
เต่ำงอย
เต่ำงอย
โพนนำแก้ว
โพนนำแก้ว
โพนนำแก้ว
โพนนำแก้ว
โพนนำแก้ว
ภูพำน
ภูพำน
ภูพำน
ภูพำน
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
กุสม
ุ ำลย์
เจริญศิลป์
เจริญศิลป์
นิคมนำอูน
นิคมนำอูน
นิคมนำอูน
นิคมนำอูน
พรรณำนิคม
พรรณำนิคม
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จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร
สพป.สกลนคร

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041

หน้า 57 / 80

ลาดับ
ที่
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447

รหัส
โรงเรียน
1047540180
1047540183
1047540200
1047540222
1047540333
1047540422
1047540414
1047540383
1047540394
1047540433
1047540360
1047540388
1047540457
1047540518
1047540524
1047540154
1047540145
1047540125
1047540140
1047540318
1047540249
1047540287
1047540260
1047540258
1047540294
1047540301
1047540304
1047540290
1047540488
1047540495
1047540472
1090550380
1090550383
1090550397
1090550394
1090550001
1090550017
1090550004
1090550111
1090550107
1090550079
1090550088
1090550080

ชื่อโรงเรียน
ชุมชนบ้ำนนำดีหนองไผ่
บ้ำนสูงเนินสำมัคคี
บ้ำนไร่บ้ำนไฮ่
ชุมชนดงม่วงไข่
บ้ำนไฮ่ปลำโหล
บ้ำนขำม(ขำมเขตวิทยำคำร)
บ้ำนคำสะอำด
บ้ำนตำลเนิง (โพธิรำชอำนวย)
บ้ำนหินโงมโนนสร้ำงไพ
ชุมชนบงเหนือ
บ้ำนถ่อน (คุรุรำษฎร์สำมัคคี)
บ้ำนโมน(เกำะแก้ววิทยำ)
ชุมชนบ้ำนท่ำศิลำ
ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
บ้ำนกุดจำน
บ้ำนหนองท่มท่ำกระดัน
บ้ำนดงยำง
ชุมชนบ้ำนมำย
ชุมชนบ้ำนห้วยหลัว
บ้ำนขัวก่ำย
บ้ำนคอนศรีบะสะแบง
บ้ำนหนองปลำหมัดบัวงำม
บ้ำนเดื่อศรีคันไชย
บ้ำนหนองม่วง
บ้ำนนำซอ
บ้ำนห้วยหินลำด
บ้ำนวังเยีย
่ ม
บ้ำนอินทร์แปลง
บ้ำนท่ำก้อน
บ้ำนนำกะทำด
บ้ำนบะหว้ำ
วัดโตนดด้วน
วัดอ่ำวบัว
วัดโพธำรำม
บ้ำนควนจง
ชุมชนบ้ำนด่ำน
วัดท้ำยยอ
วัดทุง่ หวังใน
รำชประชำนุเครำะห์ 11
วัดทุง่ สงวน
วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชำคำร)
ท่ำบอนมิตรภำพที่ 90
วัดหัวป่ำ(รักเมืองไทย 38)

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
พรรณำนิคม
พรรณำนิคม
พรรณำนิคม
พังโคน
วำริชภูมิ
สว่ำงแดนดิน
สว่ำงแดนดิน
สว่ำงแดนดิน
สว่ำงแดนดิน
สว่ำงแดนดิน
สว่ำงแดนดิน
สว่ำงแดนดิน
ส่องดำว
คำตำกล้ำ
คำตำกล้ำ
บ้ำนม่วง
บ้ำนม่วง
บ้ำนม่วง
บ้ำนม่วง
วำนรนิวำส
วำนรนิวำส
วำนรนิวำส
วำนรนิวำส
วำนรนิวำส
วำนรนิวำส
วำนรนิวำส
วำนรนิวำส
วำนรนิวำส
อำกำศอำนวย
อำกำศอำนวย
อำกำศอำนวย
กระแสสินธุ์
กระแสสินธุ์
นำหม่อม
นำหม่อม
เมืองสงขลำ
เมืองสงขลำ
เมืองสงขลำ
ระโนด
ระโนด
ระโนด
ระโนด
ระโนด

จังหวัด
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สงขลำ เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 1
สพป.สงขลำ เขต 1

ชื่อ
Province Champion
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0829932041
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492

หน้า 58 / 80

ลาดับ
ที่
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490

รหัส
โรงเรียน
1090550092
1090550095
1090550126
1090550144
1090550142
1090550119
1090550135
1090550465
1090550451
1090550471
1090550454
1090550489
1090550481
1090550407
1090550400
1090550410
1090550437
1090550156
1090550053
1090550057
1090550032
1090550049
1090550065
1090550041
1090550022
1090550026
1090550061
1090550251
1090550254
1090550242
1090550230
1090550266
1090550211
1090550185
1090550293
1090550291
1090550304
1090550281
1090550297
1090550361
1090550328
1090550329
1090550341

ชื่อโรงเรียน
วัดปำกแตระ
ไทยรัฐวิทยำ 37 (วัดหัวถิน)
ในเมือง
วัดนำงเหล้ำ
วัดดีหลวง
วัดท่ำหิน
วัดประเจียก
วัดชะแล้
วัดทำนบตำงหน
วัดบำงเขียด
บ้ำนขนุน
สงขลำพัฒนำปัญญำ
วัดปรำงแก้ว
บ้ำนควนโส
วัดคงคำวดี(ศรีสวุ รรณโณศึกษำ)
บ้ำนหัวปำบ
บ้ำนหำร
สำนักสงฆ์ศรีวิชัย
บ้ำนเกำะหมี
วัดท่ำแซ
บ้ำนคลองหวะ (ทวีรัตน์รำษฎร์บำรุง)
บ้ำนใต้
บ้ำนฉลุง
วัดหินเกลียง
บ้ำนไร่
ทุง่ ปรือพิทยำคม
วัดโคกสมำนคุณ
บ้ำนทุง่ นำเคียน
ชุมชนวัดควนมีด
ชุมชนบ้ำนทำงควำย
บ้ำนตลิ่งชัน
บ้ำนสะพำนหัก
วัดนิคมประสำท(บุญชอบ สำครินทร์)มิตรภำพที่ 149
บ้ำนบ่อเตย
บ้ำนลำชิง
บ้ำนวังบวบ
วัดวังไทร
วัดท่ำประดู่
บ้ำนป่ำเร็ด
บ้ำนท่ำโพธิ์
บ้ำนทุง่ ไพล
บ้ำนคูหำ
บ้ำนสุโสะ
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อาเภอ
ระโนด
ระโนด
สทิงพระ
สทิงพระ
สทิงพระ
สทิงพระ
สทิงพระ
สิงหนคร
สิงหนคร
สิงหนคร
สิงหนคร
เมืองสงขลำ
คลองหอยโข่ง
ควนเนียง
ควนเนียง
ควนเนียง
บำงกล่ำ
รัตภูมิ
หำดใหญ่
หำดใหญ่
หำดใหญ่
หำดใหญ่
หำดใหญ่
หำดใหญ่
หำดใหญ่
หำดใหญ่
หำดใหญ่
จะนะ
จะนะ
จะนะ
จะนะ
จะนะ
เทพำ
เทพำ
นำทวี
นำทวี
นำทวี
นำทวี
นำทวี
สะเดำ
สะบ้ำย้อย
สะบ้ำย้อย
สะบ้ำย้อย

จังหวัด
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ
สพป.สงขลำ

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ชื่อ
Province Champion
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492
0948799492

หน้า 59 / 80

ลาดับ
ที่
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533

รหัส
โรงเรียน
1090550343
1090550316
1091560153
1091560119
1091560114
1091560156
1091560010
1091560037
1091560021
1091560027
1091560032
1091560009
1091560034
1091560059
1091560062
1091560075
1011570024
1011570039
1011570043
1011570034
1011570029
1011570011
1011570007
1011570099
1075580047
1075580040
1075580053
1075580039
1075580034
1075580035
1075580004
1075580012
1075580033
1075580083
1075580093
1075580070
1075580078
1075580064
1075580075
1074590071
1074590064
1074590074
1074590077

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนบำโหย
บ้ำนเก่ำ
สมำคมเลขำนุกำรสตรี 3
บ้ำนขอนคลำน
บ้ำนวังตง
ผังปำล์ม 2
บ้ำนเกตรี
บ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ
บ้ำนไทรงำม
บ้ำนตันหยงโป
บ้ำนตำมะลังเหนือ
บ้ำนควน
บ้ำนตันหยงกำโบยชัยพัฒนำ
บ้ำนบ่อหิน
บ้ำนนำงแก้ว
บ้ำนบุโบย
ชุมชนวัดรำษฎร์บำรุง
วัดป่ำเกด
พลอยจำตุรจินดำ
วัดโยธินประดิษฐ์
วัดมหำวงษ์
คลองสำโรง
วัดบำงโปรง
วัดบำงพลีน้อย
วัดตรีจินดำวัฒนำรำม(เฉลิมรัฐรำษฎร์นุกล
ู )
วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมรำษฎร์บำรุง)
วัดปรำโมทย์(พิศสะอำดรำษฎร์อำรุง)
วัดเกตกำรำม(พรหมสุวัฒน์วิทยำคำร)
วัดดำวโด่ง(เอิบวิทยำคม)
วัดท้ำยหำด(พลอยเจียเส็ง)
บ้ำนบำงบ่อ
วัดธรรมสถิติ์วรำรำม(ธรรมวิถีสำมัคคีรำษฎร์อท
ุ ิศ)
วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
วัดสำธุชนำรำม(สินประชำนุกล
ู )
บ้ำนบำงนำงลี(่ กมลรำษฎร์สำมัคคี)
วัดอมรวดี(อมรวิทยำคำร)
บ้ำนคลองสมบูรณ์
วัดเขำยีส
่ ำร(ประมุขเวชกิจ)
ทีปังกรวิทยำพัฒน์(วัดประดู)่ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
วัดสุวรรณรัตนำรำม
วัดท่ำเสำ
วัดอ่ำงทอง(อ่ำงทองพิทยำคำร)
วัดหนองนกไข่

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
สะบ้ำย้อย
สะบ้ำย้อย
ท่ำแพ
ทุง่ หว้ำ
ทุง่ หว้ำ
มะนัง
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
ละงู
ละงู
ละงู
เมืองสมุทรปรำกำร
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
พระประแดง
เมืองสมุทรปรำกำร
เมืองสมุทรปรำกำร
บำงบ่อ
บำงคนที
บำงคนที
บำงคนที
บำงคนที
เมืองสมุทรสงครำม
เมืองสมุทรสงครำม
เมืองสมุทรสงครำม
เมืองสมุทรสงครำม
เมืองสมุทรสงครำม
อัมพวำ
อัมพวำ
อัมพวำ
อัมพวำ
อัมพวำ
อัมพวำ
กระทุม
่ แบน
กระทุม
่ แบน
กระทุม
่ แบน
กระทุม
่ แบน

จังหวัด
สงขลำ
สงขลำ
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สงขลำ เขต 3
สพป.สงขลำ เขต 3
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สมุทรปรำกำร เขต
สพป.สมุทรปรำกำร เขต
สพป.สมุทรปรำกำร เขต
สพป.สมุทรปรำกำร เขต
สพป.สมุทรปรำกำร เขต
สพป.สมุทรปรำกำร เขต
สพป.สมุทรปรำกำร เขต
สพป.สมุทรปรำกำร เขต
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสงครำม
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร

1
1
1
1
1
1
1
2

ชื่อ
Province Champion
วิโรฒ สิริภูวดล
วิโรฒ สิริภูวดล
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
ไพบูลย์ ขวัญเกลียง
นฤพนธ์ น้อยภู่
พจน์ศักดิ์ ล้อวัฒนะเวช
พจน์ศักดิ์ ล้อวัฒนะเวช
พจน์ศักดิ์ ล้อวัฒนะเวช
พจน์ศักดิ์ ล้อวัฒนะเวช
วัฒนำ รัตนธำรี
วัฒนำ รัตนธำรี
อนันต์ นิลน้อย
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
มนัส ผองสูงเนิน
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0948799492
0948799492
0917707437
0917707437
0917707437
0917707437
0917707437
0917707437
0917707437
0917707437
0917707437
0917707437
0917707437
0917707437
0917707437
0917707437
0865020148
0820054279
0820054279
0820054279
0820054279
0840753104
0840753104
0891037140
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0834901690
0829936319
0829936319
0829936319
0829936319

หน้า 60 / 80

ลาดับ
ที่
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576

รหัส
โรงเรียน
1074590102
1074590095
1074590087
1074590091
1074590081
1074590044
1074590027
1074590006
1074590048
1074590043
1074590026
1027740236
1027740254
1027740071
1027740063
1027740065
1027740013
1027740024
1027740039
1027740007
1027740118
1027740097
1027740106
1027740102
1027740143
1027740163
1027740172
1027740165
1027740201
1027740216
1027740232
1019600298
1019600281
1019600128
1019600182
1019600169
1019600191
1019600171
1019600016
1019600013
1019600002
1019600006
1019600153

ชื่อโรงเรียน
วัดเจ็ดริว
วัดยกกระบัตร
บ้ำนโรงเข้
วัดหนองบัว
บ้ำนดอนไผ่(อุดม-สอำงค์อน
ุ่ สุวรรณ)
วัดกำหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
สหกรณ์นิคมเกลือ
วัดใหญ่จอมปรำสำท
วัดปัจจันตำรำม
วัดเกตุมดีศรีวรำรำม
วัดศรีสท
ุ ธำรำม
อนุบำลเขำฉกรรจ์
บ้ำนพระเพลิง
สำมัคคีรำษฎร์บำรุง
บ้ำนหินกอง
บ้ำนชุมทอง
บ้ำนคลองนำใส
บ้ำนเขำมะกำ
บ้ำนทุง่ หินโคน
บ้ำนท่ำแยก
บ้ำนวังบูรพำ
บ้ำนกุดเวียน
บ้ำนกะสัง
บ้ำนโคกเพร็ก
ช่องกุม
่ วิทยำ
บ้ำนทับใหม่
บ้ำนโป่งคอม
บ้ำนใหม่ไทยพัฒนำ
ส.ไทยเสรีอต
ุ สำหกรรม 3
เมืองไผ่
บ้ำนหันทรำย
วัดแพะโคก
บ้ำนเขำรวก (ร่วมมิตรพัฒนำ)
วัดมะขำมเรียง
บ้ำนซับครก
วัดหนองคณฑี(พลำนุกล
ู )
วัดส้มป่อย
วัดศรีจอมทอง
วัดห้วยลี่
วัดบ้ำนกล้วย
วัดเขำจำปำ(เทียนรำษฎร์อท
ุ ิศ)
วัดหนองยำวสูง
วัดจันทบุร(ี พิมพ์ประชำนุเครำะห์)

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
บ้ำนแพ้ว
บ้ำนแพ้ว
บ้ำนแพ้ว
บ้ำนแพ้ว
บ้ำนแพ้ว
เมืองสมุทรสำคร
เมืองสมุทรสำคร
เมืองสมุทรสำคร
เมืองสมุทรสำคร
เมืองสมุทรสำคร
เมืองสมุทรสำคร
เขำฉกรรจ์
เขำฉกรรจ์
คลองหำด
คลองหำด
คลองหำด
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
วังนำเย็น
ตำพระยำ
ตำพระยำ
ตำพระยำ
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
บ้ำนหมอ
พระพุทธบำท
พระพุทธบำท
พระพุทธบำท
พระพุทธบำท
เมืองสระบุรี
เมืองสระบุรี
เมืองสระบุรี
เมืองสระบุรี
เสำไห้

จังหวัด
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สมุทรสำคร
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1

ชื่อ
Province Champion
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829936319
0829936319
0829936319
0829936319
0829936319
0829936319
0829936319
0829936319
0829936319
0829936319
0829936319
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0829936623
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589

หน้า 61 / 80

ลาดับ
ที่
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619

รหัส
โรงเรียน
1019600154
1019600160
1019600117
1019600111
1019600121
1019600248
1019600253
1019600067
1019600052
1019600031
1019600057
1019600045
1019600066
1019600048
1019600237
1019600242
1019600224
1019600274
1019600195
1019600208
1019600210
1019600207
1019600217
1019600068
1019600072
1019600073
1019600091
1019600087
1019600084
1019600103
1019600088
1019600081
1017610032
1017610038
1017610036
1017610044
1017610047
1017610069
1017610057
1017610063
1017610074
1017610078
1017610082

ชื่อโรงเรียน
วัดเจ้ำฟ้ำ(ยอดวิทยำนุกล
ู )
บ้ำนม่วงฝ้ำย
วัดไก่เส่ำ (พันธุ์พิทยำคำร)
วัดหนองกะธำตุ
วัดหนองสีดำ
ชุมชนบ้ำนกลับ(สรำญรำษฎร์)
ชุมชนหนองโดน(ประมำณรำษฎร์บริบำล)
บ้ำนโคกสะอำด
วัดเตำปูน
ชุมชนนิคมทับกวำงสงเครำะห์ 1
วัดถำเต่ำ
บ้ำนป่ำวังกวำง
วัดห้วยคงคำวรำวำส
บ้ำนหินซ้อน
บ้ำนโป่งเกตุ
นิคมสร้ำงตนเองเลียงโคนม
วัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนมะเดื่อสำมัคคี
บ้ำนรำษฎร์เจริญ
วัดหนองตำบุญ
บ้ำนบำงกง
วัดหนองโพธิ์
วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยำคำร)
วัดขอนชะโงก(เขียววิมลรำษฎร์อป
ุ ถัมภ์)
วัดสันติวิหำร(ขันธสำประชำนุเครำะห์)
วัดบัวลอย(สำมัคคีสงเครำะห์)
วัดรำษฎร์เจริญ(สรกิจพิจำรณ์อป
ุ ถัมภ์)
อนุบำลหนองแค(วัดใหญ่วันนำเนตรสวัสดิ์อป
ุ ถัมภ์)
วัดหนองตะเฆ่
วัดหนองครก
วัดร่องแซง(กุลไพศำลวิทยำ)
วัดห้วยทรำย(อดิเรกสำรประชำนุสรณ์)
วัดตะโกรวม
ชุมชนวัดกลำงท่ำข้ำม
ไทยรัฐวิทยำ 56 (บ้ำนหนองกระทุม
่ )
วัดถอนสมอ
วัดโสภำ
วัดบ้ำนจ่ำ (เอีย
่ มโหมดอนุสรณ์)
วัดห้วย
วัดแหลมคำง
วัดคีม
อนุบำลพรหมบุรี
วัดเก้ำชั่ง
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อาเภอ
เสำไห้
เสำไห้
หนองแซง
หนองแซง
หนองแซง
หนองโดน
หนองโดน
แก่งคอย
แก่งคอย
แก่งคอย
แก่งคอย
แก่งคอย
แก่งคอย
แก่งคอย
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
วังม่วง
วิหำรแดง
วิหำรแดง
วิหำรแดง
วิหำรแดง
วิหำรแดง
หนองแค
หนองแค
หนองแค
หนองแค
หนองแค
หนองแค
หนองแค
หนองแค
หนองแค
ค่ำยบำงระจัน
ค่ำยบำงระจัน
ค่ำยบำงระจัน
ท่ำช้ำง
ท่ำช้ำง
บำงระจัน
บำงระจัน
บำงระจัน
บำงระจัน
พรหมบุรี
พรหมบุรี

จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สระบุรี เขต
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
เมธี สุขสำยทอง
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0820054589
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175

หน้า 62 / 80

ลาดับ
ที่
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662

รหัส
โรงเรียน
1017610094
1017610010
1017610014
1017610016
1017610002
1017610004
1017610100
1017610116
1017610108
1017610126
1017610121
1017610125
1064620055
1064620052
1064620050
1064620078
1064620059
1064620069
1064620083
1064620060
1064620095
1064620100
1064620115
1064620184
1064620175
1064620179
1064620028
1064620019
1064620139
1064620149
1064620140
1064620351
1064620352
1064620348
1064620241
1064620230
1064620190
1064620210
1064620246
1064620206
1064620216
1064620266
1064620272

ชื่อโรงเรียน
วัดเตย
วัดจักรสีห์
วัดศรีสำคร
วัดประโชติกำรำม
วัดรำษฎร์ประสิทธิ์
วัดพระปรำงค์มุนี
วัดเพิ่มประสิทธิผล
ชุมชนวัดดงยำง
วัดท่ำอิฐ
วัดโฆสิทธำรำม
วัดเสือข้ำม
วัดหนองสุ่ม
วัดกกแรต
บ้ำนประดู่เฒ่ำ
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง
บ้ำนป่ำสัก
วัดโบสถ์
บ้ำนดงเดือย
บ้ำนหนองบัว(จิตพินิจประชำสรรค์)
บ้ำนใหม่สข
ุ เกษม
อนุบำลคีรีมำศ(วัดบึง)
บ้ำนป้อมประชำนุกล
ู
บ้ำนสำมพวง(สำมัคคีพิทยำ)
บ้ำนลำนกระบือ
บ้ำนปำกคลองร่วม
บ้ำนวังลึก
บ้ำนสนำมบิน(ประชำศึกษำ)
วัดจันทร์(ลอมรำษฎร์บำรุง)
บ้ำนสำมหลัง(ประชำรังสรรค์)
บ้ำนโซกม่วง
บ้ำนหนองรังสิต
บ้ำนหนองแหน
บ้ำนนำขุม
บ้ำนหนองบัว
บ้ำนดงคู่
บ้ำนสันหีบ
บ้ำนผำเวียง
ไชยะวิทยำ
บ้ำนสำรจิตร
วัดเกำะน้อย
หำดเสียววิทยำ
บ้ำนเกำะตำเลียง(ทองดีประชำนุกล
ู )
มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
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อาเภอ
พรหมบุรี
เมืองสิงห์บุรี
เมืองสิงห์บุรี
เมืองสิงห์บุรี
เมืองสิงห์บุรี
เมืองสิงห์บุรี
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
กงไกรลำศ
กงไกรลำศ
กงไกรลำศ
กงไกรลำศ
กงไกรลำศ
กงไกรลำศ
กงไกรลำศ
กงไกรลำศ
คีรีมำศ
คีรีมำศ
คีรีมำศ
บ้ำนด่ำนลำนหอย
บ้ำนด่ำนลำนหอย
บ้ำนด่ำนลำนหอย
เมืองสุโขทัย
เมืองสุโขทัย
ทุง่ เสลี่ยม
ทุง่ เสลี่ยม
ทุง่ เสลี่ยม
ศรีนคร
ศรีนคร
ศรีนคร
ศรีสช
ั นำลัย
ศรีสช
ั นำลัย
ศรีสช
ั นำลัย
ศรีสช
ั นำลัย
ศรีสช
ั นำลัย
ศรีสช
ั นำลัย
ศรีสช
ั นำลัย
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง

จังหวัด
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย
สพป.สุโขทัย

เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2

ชื่อ
Province Champion
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
วีรวัฒน์ นิลเพชร
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0859807175
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171

หน้า 63 / 80

ลาดับ
ที่
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705

รหัส
โรงเรียน
1064620284
1064620292
1064620260
1064620327
1064620305
1064620317
1064620341
1064620310
1064620321
1064620319
1072630199
1072630183
1072630184
1072630205
1072630221
1072630225
1072630227
1072630219
1072630234
1072630213
1072630206
1072630011
1072630014
1072630010
1072630017
1072630032
1072630023
1072630022
1072630016
1072630035
1072630007
1072630031
1072630028
1072630045
1072630002
1072630041
1072630240
1072630274
1072630248
1072630272
1072630245
1072630268
1072630452

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนไร่(สำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์155)
บ้ำนท่ำมักกะสัง
บ้ำนวังลึก(ยุวนำฎชนูทิศ)
วัดคลองกระจง
ชุมชนบ้ำนคลองยำง
บ้ำนดงไทยวิทยำ
วัดปำกนำ
บ้ำนป่ำกุมเกำะ
บ้ำนขอนซุง
บ้ำนหนองกลับ
กฤษณำ
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 2
วัดจระเข้ใหญ่
บำงปลำม้ำ
วัดป่ำพฤกษ์
วัดตะลุ่ม
วัดวังนำเย็น
วัดดำว
วัดไผ่เดี่ยว
วัดทรงกระเทียม
วัดองครักษ์
วัดโคกโคเฒ่ำ
วัดวังพระนอน
วัดไผ่เกำะโพธิ์งำม
วัดดอนโพธิ์ทอง
วัดลำดตำล
วัดแก้ว
วัดมเหยงคณ์
บ้ำนบำงกุง้
วัดโพธิ์ท่ำทรำย
วัดดอนกลำง
วัดพิหำรแดง
วัดวังกุม
่
วัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม
บ้ำนดอนโพ
วัดสวนแตง
วัดบ้ำนกล้วย
วัดป่ำพระเจ้ำ
บ้ำนห้วยเจริญ
วัดสัปรสเทศ
วัดดงขีเหล็ก
อนุบำลศรีประจันต์
สุพรรณบุรีปัญญำนุกล
ู
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อาเภอ
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง
ศรีสำโรง
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
สวรรคโลก
บำงปลำม้ำ
บำงปลำม้ำ
บำงปลำม้ำ
บำงปลำม้ำ
บำงปลำม้ำ
บำงปลำม้ำ
บำงปลำม้ำ
บำงปลำม้ำ
บำงปลำม้ำ
บำงปลำม้ำ
บำงปลำม้ำ
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต
สพป.สุพรรณบุรี เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชื่อ
Province Champion
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0820054171
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
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ลาดับ
ที่
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748

รหัส
โรงเรียน
1072630069
1072630086
1072630070
1072630280
1072630293
1072630323
1072630320
1072630321
1072630327
1072630285
1072630373
1072630391
1072630375
1072630417
1072630405
1072630386
1072630397
1072630364
1072630113
1072630123
1072630096
1072630124
1072630156
1072630165
1072630162
1072630157
1072630169
1072630160
1072630347
1072630350
1072630353
1072630334
1072630439
1072630423
1072630426
1084640055
1084640046
1084640067
1084640026
1084640544
1084640137
1084640204
1084640185

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนหนองจิกรำกข่ำ
บ้ำนสระกระโจม
วัดสระด่ำน
วัดสองพี่น้อง
วัดเทพพิทักษ์
วัดใหม่นพรัตน์
วัดบำงสำม
วัดทองประดิษฐ์
วัดรำงบัวทอง (สุวรรณวิทยำ)
วัดไผ่ขำด
วัดจันทรำวำส
บ้ำนจรเข้สำมพัน
วัดโคกยำยเกตุ
บ้ำนเขำกำแพง
วัดดอนมะเกลือ (นันทรำษฎร์รังสรรค์)
วัดจำปำ
วัดใหม่สท
ิ ธำวำส
วัดปทุมสรำวำส
วัดทับผึงน้อย
บ้ำนละว้ำวังควำย
ไทยรัฐวิทยำ ๒๐ (บ้ำนหนองมะค่ำโมง)
บ้ำนทุง่ มะกอก
วัดปำกดงท่ำศำล
วัดบ่อกรุ "คุรุประชำสรรค์"
วัดป่ำสะแก
วัดยำงนอน
บ้ำนหนองอิงพิง
วัดอูต
่ ะเภำ
วัดใหม่สระพลอย
วัดบำงขวำก
วัดทุง่ แฝก
วัดหนองสะเดำ
บ้ำนสระเตย
บ้ำนหนองกระถิน
วัดหนองทรำย
บ้ำนไสตอ
วัดวังไทร
บ้ำนปำกกะแดะ
วัดบำงใบไม้
ศึกษำสงเครำะห์สรุ ำษฎร์ธำนี
บ้ำนดอนสุวรรณ
บ้ำนหนองมน
บ้ำนพรุยำยชี
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อาเภอ
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สองพี่น้อง
สองพี่น้อง
สองพี่น้อง
สองพี่น้อง
สองพี่น้อง
สองพี่น้อง
อูท
่ อง
อูท
่ อง
อูท
่ อง
อูท
่ อง
อูท
่ อง
อูท
่ อง
อูท
่ อง
อูท
่ อง
ด่ำนช้ำง
ด่ำนช้ำง
ด่ำนช้ำง
ด่ำนช้ำง
เดิมบำงนำงบวช
เดิมบำงนำงบวช
เดิมบำงนำงบวช
เดิมบำงนำงบวช
เดิมบำงนำงบวช
เดิมบำงนำงบวช
สำมชุก
สำมชุก
สำมชุก
สำมชุก
หนองหญ้ำไซ
หนองหญ้ำไซ
หนองหญ้ำไซ
กำญจนดิษฐ์
กำญจนดิษฐ์
กำญจนดิษฐ์
เมืองสุรำษฎร์ธำนี
เมืองสุรำษฎร์ธำนี
คีรีรัฐนิคม
ไชยำ
ไชยำ

จังหวัด
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต

1
1
1
1
1
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891006713
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
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ลาดับ
ที่
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791

รหัส
โรงเรียน
1084640211
1084640190
1084640248
1084640251
1084640240
1084640256
1084640268
1084640273
1084640262
1084640287
1084640500
1084640497
1084640489
1084640341
1084640330
1084640400
1084640416
1084640397
1084640441
1084640413
1084640428
1084640420
1084640418
1084640425
1084640438
1084640534
1084640531
1084640179
1084640167
1084640525
1084640522
1084640514
1084640315
1084640299
1084640295
1084640375
1084640455
1084640468
1032650731
1032650139
1032650146
1032650109
1032650083

ชื่อโรงเรียน
วัดพุมเรียง
บ้ำนสำมสัก(ถำวรรำษฎร์บำรุง)
บ้ำนท่ำแซะ
วัดพระพรหม(ช้อยรำษฎร์อป
ุ ถัมภ์)
ชุมชนวัดจันทำรำม
วัดบำงครำม
บ้ำนคันธุลี
บ้ำนเกำะมุกด์
วัดขจรบำรุง
บ้ำนทุง่ เสียน
บ้ำนพัฒนำ
วัดพรุศรี
บ้ำนตำขุน
วัดถำวรำรำม
บ้ำนบำงสำน
วัดประชำวงศำรำม
วัดสันติคีรีรมย์
บ้ำนปลำยคลอง
บ้ำนนำใหญ่
บ้ำนบ่อกรัง
บ้ำนท่ำม่วง
วัดบำงพลำ
วัดเขำศรีวิชัย
บ้ำนยำงงำม
วัดหัวเตย
วัดโพธิ์น้อย
บ้ำนท่ำนหญิงวิภำ
บ้ำนทับใหม่
วัดอรัญคำมวำรี
บ้ำนบำงปำน
วัดสมัยสุวรรณ
ทรัพย์ทวี
ควนสุบรรณ
บ้ำนควนใหม่
บ้ำนช่องช้ำง
บ้ำนประตูพลิก
บ้ำนควนสูง
บ้ำนพรุแชง
บ้ำนสนวนนำงแก้ว
บ้ำนกันโจรง
บ้ำนผือ
บ้ำนขำมเดื่อรำษฎร์สงเครำะห์
บ้ำนโคกอำรักษ์
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อาเภอ

จังหวัด

ไชยำ
ไชยำ
ท่ำฉำง
ท่ำฉำง
ท่ำฉำง
ท่ำฉำง
ท่ำชนะ
ท่ำชนะ
ท่ำชนะ
ท่ำชนะ
บ้ำนตำขุน
บ้ำนตำขุน
บ้ำนตำขุน
พนม
พนม
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
พุนพิน
วิภำวดี
วิภำวดี
เคียนซำ
เคียนซำ
ชัยบุรี
ชัยบุรี
บ้ำนนำเดิม
บ้ำนนำสำร
บ้ำนนำสำร
บ้ำนนำสำร
พระแสง
เวียงสระ
เวียงสระ
เขวำสินรินทร์
จอมพระ
จอมพระ
จอมพระ
เมืองสุรินทร์

สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ชื่อ
Province Champion
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0891696841
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
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ลาดับ
ที่
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834

รหัส
โรงเรียน
1032650028
1032650013
1032650104
1032650062
1032650053
1032650074
1032650632
1032650637
1032650630
1032650644
1032650405
1032650443
1032650447
1032650404
1032650397
1032650438
1032650570
1032650587
1032650568
1032650592
1032650584
1032650577
1032650583
1032650596
1032650197
1032650737
1032650377
1032650345
1032650386
1032650371
1032650390
1032650488
1032650496
1032650614
1032650656
1032650272
1032650334
1032650280
1032650286
1032650268
1032650330
1032650697
1032650669

ชื่อโรงเรียน
พรหมประสำทรำษฎร์นุกล
ู
บ้ำนตระแสง
บ้ำนระกำสังแก
เมืองที
บ้ำนรำม
บ้ำนโสน(พิทยศึกษำ)
บ้ำนโชกเหนือ
บ้ำนตรำดม
ศิริรำษฎร์วิทยำ
บ้ำนอูโ่ ลก
บ้ำนกุดหวำย
บ้ำนขวำวใหญ่
บ้ำนหัวแรตนำโพธิ์
บ้ำนสว่ำงโนนแดง
บ้ำนยำงเตีย
บ้ำนขะเนก
บ้ำนโนนสวรรค์
บ้ำนดู่
สะโนวิทยำ
บ้ำนตะเคียนกูยวิทยำ
กำรุญวิทยำ
บ้ำนหนองแล้ง
บ้ำนหนองฮะ
หมื่นศรีประชำสรรค์
บ้ำนศรีณรงค์
บ้ำนขุมดิน
บ้ำนนำคำ
บ้ำนนำเขียว
ไตรคำมวิทยำ
บ้ำนยำง
บ้ำนหนองบัวบำน
บ้ำนนำนวน
บ้ำนนำดี
บ้ำนตะเคียน
บ้ำนหนองโจงโลง
บ้ำนสีโค
บ้ำนกูน
บ้ำนตะคร้อ
บ้ำนทมอ(เดื่อรำษฎร์บำรุง)
บ้ำนทนง(รัฐรำษฎร์วิทยำ)
บ้ำนก็วล
บ้ำนตำเมียง
บ้ำนละมงค์

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
ลำดวน
ลำดวน
ลำดวน
ลำดวน
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
ศีขรภูมิ
สำโรงทำบ
สำโรงทำบ
สำโรงทำบ
สำโรงทำบ
สำโรงทำบ
สำโรงทำบ
สำโรงทำบ
สำโรงทำบ
ชุมพลบุรี
โนนนำรำยณ์
รัตนบุรี
รัตนบุรี
รัตนบุรี
รัตนบุรี
รัตนบุรี
สนม
สนม
กำบเชิง
บัวเชด
ปรำสำท
ปรำสำท
ปรำสำท
ปรำสำท
ปรำสำท
ปรำสำท
พนมดงรัก
ศรีณรงค์

จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์
สพป.สุรินทร์

เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 2
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3
เขต 3

ชื่อ
Province Champion
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
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ลาดับ
ที่
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877

รหัส
โรงเรียน
1032650680
1032650523
1032650531
1032650538
1032650798
1043660162
1043660171
1043660158
1043660178
1043660174
1043660145
1043660161
1043660147
1043660486
1043660485
1043660031
1043660018
1043660052
1043660028
1043660008
1043660020
1043660023
1043660016
1043660046
1043660006
1043660033
1043660307
1043660311
1043660293
1043660301
1043660425
1043660420
1043660314
1043660333
1043660326
1043660321
1043660480
1043660468
1043660236
1043660246
1043660267
1043660249
1043660289

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนเกำะตรวจ
บ้ำนกระเทียม(รำษฎร์วิทยำคม)
บ้ำนตำแตรวทัพดัด
บ้ำนสะกำด
โสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์
บ้ำนกองนำง
บ้ำนโพนพระ
บ้ำนนำช้ำงนำ
บ้ำนกวดโคกสว่ำง
บ้ำนหนองแวง
ชุมชนบ้ำนถ่อน
บ้ำนแสนสุข
บ้ำนหนองนำง
บ้ำนโพนทอง
บ้ำนสำวแล
บ้ำนเดื่อใต้
บ้ำนโคกป่ำฝำง
รำษฎร์นุเครำะห์
จันทรำรำม
บ้ำนโคกแมงเงำ
บ้ำนเมืองบำง
หำดคำบอนวัฒนำ
ครุรำษฎร์รังสรรค์
ดำวเรืองสมสะอำด
บ้ำนคุยนำงขำว
หินโงมวิทยำ
ชุมชนบ้ำนหม้อ
พระพุทธบำทเทสรังสีวิทยำ
บ้ำนศรีเชียงใหม่
บ้ำนไทยสำมัคคี
บ้ำนเหมือดแอ่
บ้ำนนำสวยมิตรภำพที่ 19
ชุมชนประชำสงเครำะห์ 4
บ้ำนเทพประทับ
บ้ำนม่วง
บ้ำนผำตัง
บ้ำนนำดี
บ้ำนแบง
บ้ำนนำเพียงใหญ่
บ้ำนบัว
บ้ำนเซิม
บ้ำนผือ
บ้ำนเชียงอำด
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อาเภอ
ศรีณรงค์
สังขะ
สังขะ
สังขะ
ปรำสำท
ท่ำบ่อ
ท่ำบ่อ
ท่ำบ่อ
ท่ำบ่อ
ท่ำบ่อ
ท่ำบ่อ
ท่ำบ่อ
ท่ำบ่อ
โพธิ์ตำก
โพธิ์ตำก
เมืองหนองคำย
เมืองหนองคำย
เมืองหนองคำย
เมืองหนองคำย
เมืองหนองคำย
เมืองหนองคำย
เมืองหนองคำย
เมืองหนองคำย
เมืองหนองคำย
เมืองหนองคำย
เมืองหนองคำย
ศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่
ศรีเชียงใหม่
สระใคร
สระใคร
สังคม
สังคม
สังคม
สังคม
เฝ้ำไร่
เฝ้ำไร่
โพนพิสย
ั
โพนพิสย
ั
โพนพิสย
ั
โพนพิสย
ั
โพนพิสย
ั

จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 1
สพป.หนองคำย เขต 2
สพป.หนองคำย เขต 2
สพป.หนองคำย เขต 2
สพป.หนองคำย เขต 2
สพป.หนองคำย เขต 2
สพป.หนองคำย เขต 2
สพป.หนองคำย เขต 2

ชื่อ
Province Champion
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
0891030689
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ลาดับ
ที่
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920

รหัส
โรงเรียน
1043660443
1039760255
1039760297
1039760023
1039760063
1039760073
1039760029
1039760189
1039760162
1039760151
1039760140
1039760085
1039760079
1039760111
1039760107
1039760120
1039760116
1039760312
1039760320
1015670031
1015670032
1015670038
1015670027
1015670033
1015670035
1015670049
1015670051
1015670047
1015670083
1015670084
1015670088
1015670090
1015670059
1015670068
1015670082
1015670077
1015670065
1015670069
1015670022
1015670023
1015670014
1015670012
1015670007

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนนำยำง
บ้ำนโนนสว่ำง
บ้ำนค้อ
บ้ำนนำมะเฟือง
บ้ำนนำเลิง
ร่มเกล้ำ
หัวนำศึกษำวิทย์
บ้ำนทรำยมูล
โนนคูณวิทยำ
หนองแกสระแก้ววิทยำ
ดอนปอวิทยำ
บ้ำนกุดดินจี่
บ้ำนเก่ำกลอยกุดกระสู้
บ้ำนโป่งแคศรีถำวร
บ้ำนหนองบัวคำแสน
บ้ำนโนนเมือง
บ้ำนหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
บ้ำนโคกนำเหล่ำ
บ้ำนผำวัง
วัดมะขำม
บ้ำนชะไว
วัดชัยสิทธำรำม
วัดมหำนำม
วัดบ้ำนป่ำ
วัดวงษ์ภำศน์
ไทยรัฐวิทยำ 6
วัดถนน
ชุมชนวัดพำยทอง
วัดคำหยำด
วัดโคกพุทรำ
วัดทำงพระ
วัดท่ำโขลง
วัดสำมประชุม
วัดบุญเกิด
วัดงิวรำย
วัดม่วงคัน
วัดโพธิ์เกรียบ
วัดนำอำบ
วัดโพธิวงษ์
วัดโคศุภรำช
วัดตำลเจ็ดช่อ
วัดลินทอง
วัดโบสถ์
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อาเภอ
รัตนวำปี
โนนสัง
โนนสัง
เมืองหนองบัวลำภู
เมืองหนองบัวลำภู
เมืองหนองบัวลำภู
เมืองหนองบัวลำภู
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
นำกลำง
นำกลำง
นำกลำง
นำกลำง
นำกลำง
นำกลำง
นำวัง
นำวัง
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ไชโย
ป่ำโมก
ป่ำโมก
ป่ำโมก
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
เมืองอ่ำงทอง
เมืองอ่ำงทอง
เมืองอ่ำงทอง
เมืองอ่ำงทอง
เมืองอ่ำงทอง

จังหวัด
หนองคำย
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.หนองคำย เขต 2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง

ชื่อ
Province Champion
มงคล ศรีกงพำน
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0891030689
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0834901702
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434

หน้า 69 / 80

ลาดับ
ที่
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963

รหัส
โรงเรียน
1015670005
1015670097
1015670104
1015670117
1015670102
1015670091
1015670119
1015670109
1015670115
1015670134
1015670132
1015670130
1015670142
1015670158
1015670151
1037750099
1037750132
1037750146
1037750155
1037750150
1037750167
1037750013
1037750053
1037750052
1037750027
1037750042
1037750082
1037750059
1037750066
1037750071
1037750239
1037750260
1037750190
1037750177
1037750173
1037750185
1037750194
1037750223
1037750230
1041680371
1041680405
1041680375
1041680415

ชื่อโรงเรียน
วัดเซิงหวำย
วัดวันอุทิศ
วัดยำงมณี
วัดอบทม
วัดมะนำวหวำน
ชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ
บ้ำนห้วยคล้ำ
ชุมชนวัดนำพุ (นำพุพิทยำคำร)
วัดห้วยโรง
วัดท่ำชุมนุม
บ้ำนหนองถำ
วัดเกษทอง
วัดบ้ำนแก
วัดแก้วกระจ่ำง
ประสิทธิวิทยำ
บ้ำนโนนกุง
บ้ำนโคกพระวินัยดี
ม่วงโป้หนองนำขุ่น
บ้ำนสร้อย(ประชำรัฐรังสรรค์)
ชุมชนบ้ำนเสำรีก
บ้ำนหัวดอนขำมสำมัคคี
บ้ำนไก่คำ
บ้ำนภูเขำขำม
บ้ำนกุดนำกิน
นำผือโคกกอก
บ้ำนนำหมอม้ำ
ปลำค้ำวหนองนำเทีย
่ ง
พัฒนำสำมัคคี
บ้ำนภักดีเจริญหัวนำโคกช้ำงมะนำย
เหล่ำพรวนป่ำกุงโนนสวำง
บ้ำนดงมะยำงหนองนกหอ
บ้ำนไร่ขี
บ้ำนโคกกลำงเหนือ
บ้ำนโพนทอง
ชุมชนบ้ำนนำไร่ใหญ่
บ้ำนหนองสำมสีหนองดินดำ
เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
บ้ำนสร้ำงถ่อ
บ้ำนหัวตะพำน
บ้ำนโคกกลำง
บ้ำนดอนข่ำคำผักหนำมประชำสำมัคคี
ชุมชนบ้ำนธำตุ
บ้ำนเหล่ำดอนเงิน
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อาเภอ
เมืองอ่ำงทอง
วิเศษชัยชำญ
วิเศษชัยชำญ
วิเศษชัยชำญ
วิเศษชัยชำญ
วิเศษชัยชำญ
วิเศษชัยชำญ
วิเศษชัยชำญ
วิเศษชัยชำญ
สำมโก้
สำมโก้
สำมโก้
แสวงหำ
แสวงหำ
แสวงหำ
ชำนุมำน
ปทุมรำชวงศำ
ปทุมรำชวงศำ
พนำ
พนำ
พนำ
เมืองอำนำจเจริญ
เมืองอำนำจเจริญ
เมืองอำนำจเจริญ
เมืองอำนำจเจริญ
เมืองอำนำจเจริญ
เมืองอำนำจเจริญ
เมืองอำนำจเจริญ
เมืองอำนำจเจริญ
เมืองอำนำจเจริญ
ลืออำนำจ
ลืออำนำจ
เสนำงคนิคม
เสนำงคนิคม
เสนำงคนิคม
เสนำงคนิคม
หัวตะพำน
หัวตะพำน
หัวตะพำน
เพ็ญ
เพ็ญ
เพ็ญ
เพ็ญ

จังหวัด
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อ่ำงทอง
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อำนำจเจริญ
สพป.อุดรธำนี เขต
สพป.อุดรธำนี เขต
สพป.อุดรธำนี เขต
สพป.อุดรธำนี เขต

1
1
1
1

ชื่อ
Province Champion
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อุเทน คุ้มตีทอง
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0840753434
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888

หน้า 70 / 80

ลาดับ
ที่
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006

รหัส
โรงเรียน
1041680370
1041680066
1041680074
1041680038
1041680099
1041680013
1041680029
1041680100
1041680017
1041680094
1041680658
1041680668
1041680473
1041680502
1041680483
1041680838
1041680119
1041680146
1041680180
1041680167
1041680643
1041680628
1041680686
1041680674
1041680260
1041680735
1041680504
1041680595
1041680612
1041680201
1041680358
1041680335
1041680361
1041680356
1041680339
1053690087
1053690083
1053690301
1053690203
1053690209
1053690178
1053690201
1053690061

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนนำส่อนโพนทัน
มิตรภำพ 6
บ้ำนนำคำหลวง
บ้ำนศรีเชียงใหม่
บ้ำนชัยพรมิตรภำพที่ 67
บ้ำนเลื่อม
ชุมชนสำมพร้ำว
บ้ำนอีเ่ ลี่ยน
บ้ำนหนองขำม(ค่ำยเสนีย์อป
ุ ถัมภ์)
บ้ำนหนองไผ่หนองหิน
บ้ำนแมดวิทยำคม
บ้ำนตลิ่งชัน-สร้ำงแก้ว
ชุมชนกุดหมำกไฟ
บ้ำนนำพ่น
บ้ำนหนองอ้อ
โสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี
บ้ำนท่ำลี่ศรีสข
ุ วิทยำ
บ้ำนนำดีสร้ำงบง
บ้ำนวำปี
บ้ำนหินฮำวโนนงำม
ชุมชนทมป่ำข่ำ
บ้ำนกุดขนวน
บะยำวพัฒนำศึกษำ
บ้ำนคำโคกสูง
บ้ำนปอพำน
บ้ำนวังชมภู
อนุบำลหนองหำนวิทยำยน
บ้ำนดงบัง
บ้ำนสร้ำงก่อ
บ้ำนนำเมืองไทย
บ้ำนผักบุ้ง
บ้ำนข้ำวสำร
บ้ำนคำด้วง
บ้ำนกำลึม
บ้ำนหนองแวง
บ้ำนนำอ่ำง(สนง.สลำกกินแบ่งสงเครำะห์ที่ 163)
หมู่ห้ำสำมัคคี
วังโป่งดำรงวิทย์
บ้ำนป่ำกะพี
นำอินวิทยำคม
บ้ำนดอนโพ
ชุมชนบ้ำนดง
บ้ำนเหล่ำป่ำสำ
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อาเภอ
เพ็ญ
เมืองอุดรธำนี
เมืองอุดรธำนี
เมืองอุดรธำนี
เมืองอุดรธำนี
เมืองอุดรธำนี
เมืองอุดรธำนี
เมืองอุดรธำนี
เมืองอุดรธำนี
เมืองอุดรธำนี
สร้ำงคอม
สร้ำงคอม
หนองวัวซอ
หนองวัวซอ
หนองวัวซอ
เมืองอุดรธำนี
กุมภวำปี
กุมภวำปี
กุมภวำปี
กุมภวำปี
โนนสะอำด
โนนสะอำด
วังสำมหมอ
วังสำมหมอ
บ้ำนดุง
ไชยวำน
หนองหำน
กุดจับ
กุดจับ
นำโสม
บ้ำนผือ
บ้ำนผือ
บ้ำนผือ
บ้ำนผือ
บ้ำนผือ
ตรอน
ตรอน
ทองแสนขัน
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
เมืองอุตรดิตถ์

จังหวัด
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 1
สพป.อุดรธำนี เขต 2
สพป.อุดรธำนี เขต 2
สพป.อุดรธำนี เขต 2
สพป.อุดรธำนี เขต 2
สพป.อุดรธำนี เขต 2
สพป.อุดรธำนี เขต 2
สพป.อุดรธำนี เขต 2
สพป.อุดรธำนี เขต 2
สพป.อุดรธำนี เขต 3
สพป.อุดรธำนี เขต 3
สพป.อุดรธำนี เขต 3
สพป.อุดรธำนี เขต 4
สพป.อุดรธำนี เขต 4
สพป.อุดรธำนี เขต 4
สพป.อุดรธำนี เขต 4
สพป.อุดรธำนี เขต 4
สพป.อุดรธำนี เขต 4
สพป.อุดรธำนี เขต 4
สพป.อุดรธำนี เขต 4
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ชื่อ
Province Champion
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0840754888
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
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ลาดับ
ที่
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049

รหัส
โรงเรียน
1053690015
1053690002
1053690033
1053690052
1053690045
1053690067
1053690270
1053690135
1053690280
1061700089
1061700111
1061700115
1061700093
1061700101
1061700029
1061700022
1061700002
1061700014
1061700017
1061700204
1061700206
1061700189
1061700207
1061700044
1061700048
1061700139
1061700172
1061700129
1061700144
1061700165
1061700166
1061700147
1061700214
1061700229
1061700237
1061700073
1061700059
1061700065
1061700064
1061700256
1034710175
1034710170
1034710184

ชื่อโรงเรียน
ป่ำขนุนเจริญวิทยำ
บ้ำนวังถำ
วัดอรัญญิกำรำม
นำริดรำษฎร์บำรุง
ชุมชนด่ำนวิทยำ
บ้ำนวังดิน
ชุมชนวัดบรมธำตุ
บ้ำนสีเสียดบำรุง
บ้ำนนำบัว
ชุมชนบ้ำนโคกหม้อ
บ้ำนสวนขวัญ
บ้ำนหนองขุย (นำคสวัสดิ์ประชำนุเครำะห์)
บ้ำนหนองเมน
วัดหนองสระ
บ้ำนเกำะเทโพ
วัดหนองตำงู
ชุมชนวัดท่ำซุง (เลิศ-สินอุปถัมภ์)
อนุบำลวัดหนองเต่ำ
บ้ำนหนองโพธิ์
บ้ำนหนองตะเคียน
บ้ำนวังเกษตร
บ้ำนหนองสมบูรณ์
บ้ำนสระนำรำยณ์
วัดท่ำโพ
บ้ำนหลุมเข้ำ มิตรภำพที่ 117
บ้ำนใหม่คลองอังวะ
วัดทองหลำง
บ้ำนหน้ำฝำยบึงตำโพ
ชุมชนบ้ำนเมืองกำรุ้ง มิตรภำพที่ 52
บ้ำนหนองจอก
บ้ำนหนองบ่มกล้วย
บ้ำนหูช้ำง
บ้ำนทุง่ สำมแท่ง
บ้ำนเขำวง
บ้ำนบุ่งอ้ำยเจียม
ชุมชนบ้ำนทุง่ นำ
วัดทุง่ หลวง
ชุมชนบ้ำนหนองงำแซง
บ้ำนเนินสำธำรณ์
บ้ำนสมอทอง
บ้ำนกลำงใหญ่
บ้ำนดงยำง
บ้ำนกุดกะเสียน
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อาเภอ

จังหวัด

เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
ลับแล
ท่ำปลำ
บ้ำนโคก
ทัพทัน
ทัพทัน
ทัพทัน
ทัพทัน
ทัพทัน
เมืองอุทัยธำนี
เมืองอุทัยธำนี
เมืองอุทัยธำนี
เมืองอุทัยธำนี
เมืองอุทัยธำนี
สว่ำงอำรมณ์
สว่ำงอำรมณ์
สว่ำงอำรมณ์
สว่ำงอำรมณ์
หนองขำหย่ำง
หนองขำหย่ำง
บ้ำนไร่
บ้ำนไร่
บ้ำนไร่
บ้ำนไร่
บ้ำนไร่
บ้ำนไร่
บ้ำนไร่
ลำนสัก
ลำนสัก
ลำนสัก
หนองฉำง
หนองฉำง
หนองฉำง
หนองฉำง
ห้วยคต
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน

อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 1
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุทัยธำนี เขต 2
สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1
สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1
สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1

ชื่อ
Province Champion
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840750266
0840751926
0840751926
0840751926
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ลาดับ
ที่
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092

รหัส
โรงเรียน
1034710194
1034710201
1034710188
1034710206
1034710207
1034710212
1034710173
1034710180
1034710215
1034710228
1034710195
1034710226
1034710963
1034710967
1034710960
1034710708
1034710699
1034710734
1034710686
1034710712
1034710696
1034710689
1034710741
1034710726
1034710705
1034710033
1034710037
1034710051
1034710048
1034710009
1034710005
1034710042
1034710059
1034710038
1034710053
1034711012
1034711016
1034711030
1034711006
1034711105
1034710068
1034710127
1034710123

ชื่อโรงเรียน
ชุมชนกลำงแก้งส้มป่อย
บ้ำนแดงหม้อ
บ้ำนท่ำไห(ไหทอง)
บ้ำนธำตุน้อย(สิงห์ประชำวิทยำคำร)
บ้ำนนำคำใหญ่(รำษฎร์บริบำล)
บ้ำนแก้งซำว
บ้ำนกอก
บ้ำนทุง่ ใหญ่
บ้ำนผักแว่น(ผักแว่นวิทยำคำร)
ชุมชนสร้ำงถ่อสำมัคคี
สหธำตุสำมัคคี(บำเพ็ญพิทยำคำร)
บ้ำนหนองเหล่ำ(รำษฎร์บำรุงวิทยำคำร)
บ้ำนยำง
บ้ำนยำงกะเดำ
บ้ำนท่ำลำด
บ้ำนดุมใหญ่ดงยำง
บ้ำนคำเกิง่ หนองจิก
บ้ำนโพนแพง
บ้ำนเหล่ำข้ำวดอนก่อ
ชุมชนบ้ำนหนองขุ่น
บ้ำนนำดีทงุ่ เจริญ
บ้ำนสร้ำงมิ่ง
บ้ำนโพนเมืองมะทัน
บ้ำนหนองฮำง
บ้ำนหนองหลัก
บ้ำนกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยำ)
บ้ำนผำแก้ว
ประชำสำมัคคี
บ้ำนหนองแต้
บ้ำนท่ำบ่อ
บ้ำนปำกห้วยวังนอง
บ้ำนปะอำว
บ้ำนปลำดุก
บ้ำนหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนรำษฎร์)
ชุมชนบ้ำนหัวเรือ
บ้ำนจิก
บ้ำนขำมน้อย
บ้ำนแต้ใหม่
บ้ำนเหล่ำเสือโก้ก
อุบลปัญญำนุกล
ู
บ้ำนโคกก่องวังนอง
บ้ำนแก้งเหนือ
ชุมชนบ้ำนขำมป้อม
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อาเภอ
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
ดอนมดแดง
ดอนมดแดง
ดอนมดแดง
ม่วงสำมสิบ
ม่วงสำมสิบ
ม่วงสำมสิบ
ม่วงสำมสิบ
ม่วงสำมสิบ
ม่วงสำมสิบ
ม่วงสำมสิบ
ม่วงสำมสิบ
ม่วงสำมสิบ
ม่วงสำมสิบ
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เหล่ำเสือโก้ก
เหล่ำเสือโก้ก
เหล่ำเสือโก้ก
เหล่ำเสือโก้ก
เมืองอุบลรำชธำนี
กุดข้ำวปุ้น
เขมรำฐ
เขมรำฐ

จังหวัด
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

ชื่อ
Province Champion
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
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ลาดับ
ที่
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135

รหัส
โรงเรียน
1034710130
1034710108
1034710109
1034710121
1034710354
1034710352
1034710368
1034710375
1034710361
1034710418
1034710391
1034710381
1034710411
1034710346
1034710415
1034710425
1034710395
1034710399
1034710651
1034710677
1034710135
1034710435
1034710445
1034710438
1034710577
1034710632
1034710629
1034710607
1034710856
1034710825
1034710843
1034710835
1034710853
1034710940
1034710946
1034710950
1034710980
1034710981
1034710766
1034710773
1034710763
1034710781
1034710800

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนนำแวง
บ้ำนหนองผือ
บ้ำนนำหว้ำเหนือ
บ้ำนอีเติ่ง
บ้ำนกุดยำลวน
บ้ำนเกษม
บ้ำนขำมเปี้ย
บ้ำนคอนสำย
บ้ำนฮี
บ้ำนตระกำร
บ้ำนตำกแดด
บ้ำนถำแข้
บ้ำนท่ำหลวง
บ้ำนนำพิน
ชุมชนบ้ำนสะพือ
บ้ำนหนองเต่ำ
บ้ำนห้วยฝ้ำย
บ้ำนไหล่ทงุ่
บ้ำนดอนเย็นใต้
บ้ำนสองคอน
บ้ำนด่ำน
บ้ำนคำหว้ำ(วิบูลรำษฎร์สำมัคคี)
ชุมชนบ้ำนเชียงแก้ว
บ้ำนหนองกุง
บ้ำนโชคอำนวย
บ้ำนทรำยมูล(จันทน์รัตนำนุเครำะห์)
บ้ำนนำจำน
บ้ำนโนนยำนำง
บ้ำนแก้งกอก
ชุมชนบ้ำนดอนใหญ่-บูรพำ
บ้ำนตุงลุงเหนือ
บ้ำนภูหล่น
บ้ำนเอือดใหญ่
นิคมสร้ำงตนเอง 2
บ้ำนพลำญชัย
บ้ำนคำก้อม
ชุมชนบ้ำนนำเยีย
บ้ำนนำเรือง
บ้ำนคำขวำง
บ้ำนโนนจิก
บ้ำนดอนกลำง(รำษฎร์สงเครำะห์)
บ้ำนโนนโหนน(อ่อนอุปกำร)
บ้ำนบุ่งหวำย

อัพเดต ณ วันที่ 21 พ.ย. 2560

อาเภอ

จังหวัด

เขมรำฐ
เขมรำฐ
เขมรำฐ
เขมรำฐ
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
ตระกำรพืชผล
โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
โขงเจียม
ตำลสุม
ตำลสุม
ตำลสุม
พิบูลมังสำหำร
พิบูลมังสำหำร
พิบูลมังสำหำร
พิบูลมังสำหำร
ศรีเมืองใหม่
ศรีเมืองใหม่
ศรีเมืองใหม่
ศรีเมืองใหม่
ศรีเมืองใหม่
สิรินธร
สิรินธร
สิรินธร
นำเยีย
นำเยีย
วำรินชำรำบ
วำรินชำรำบ
วำรินชำรำบ
วำรินชำรำบ
วำรินชำรำบ

อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

ชื่อ
Province Champion
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
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ลาดับ
ที่
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178

รหัส
โรงเรียน
1034710796
1034711059
1034711072
1034710893
1034710882
1034710316
1034710266
1034710242
1034710322
1034710250
1034710311
1034710996
1034710989
1034711000
1034710474
1034710475
1034711076
1034710490
1034710517
1034710512
1034710556
1034710530
1010720078
1010720073
1010720056
1014310404
1014310414
1019600319
1016490396
1017610144
1011570169
1025290287
1027740302
1027740304
1071020465
1071020467
1071020460
1070480371
1072630456
1072630450
1072630477
1073180277
1073180271

ชื่อโรงเรียน
บ้ำนห้วยขะยุง(คุรุพำนิชวิทยำคำร)
บ้ำนบุ่งมะแลง
บ้ำนสำโรงคุรุรำษฎร์วิทยำคำร
บ้ำนขำมป้อม
บ้ำนบอน
บ้ำนแก้ง
บ้ำนท่ำโพธิ์ศรี
บ้ำนนำส่วง
บ้ำนโนนสมบูรณ์
บ้ำนป่ำโมง
นิคมสร้ำงตนเองลำโดมใหญ่
นำเกษมเจริญวิทยำ
บ้ำนนำห่อม
บ้ำนหนองอ้ม
บ้ำนโคกเทียม
บ้ำนตบหู
บ้ำนซำสะกวยน้อย
บ้ำนเก่ำขำม
บ้ำนโซง
บ้ำนยำงใหญ่
บ้ำนโนนสว่ำง
บ้ำนหำดทรำยคูณ
มัธยมวัดดำวคนอง
เจ้ำพระยำวิทยำคม
พุทธจักรวิทยำ
ท่ำหลวงวิทยำนุกล
ู
ลำดชะโดสำมัคคี
ซับน้อยเหนือวิทยำคม
ดงตำลวิทยำ
ศรีศักดิ์สวุ รรณวิทยำ
มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
วัดพรหมประสิทธิ์
ซับม่วงวิทยำ
วังหลังวิทยำคม
หนองขำวโกวิทพิทยำคม
หนองตำกยำตังวิริยะรำษฎร์บำรุง
นิวิฐรำษฎร์อป
ุ ถัมภ์
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยำคม
บรรหำรแจ่มใสวิทยำ 7
ตลิ่งชันวิทยำ
สระยำยโสมวิทยำ
บ้ำนหลวงวิทยำ
อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครปฐม
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อาเภอ
วำรินชำรำบ
สว่ำงวีระวงศ์
สว่ำงวีระวงศ์
สำโรง
สำโรง
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
ทุง่ ศรีอด
ุ ม
ทุง่ ศรีอด
ุ ม
ทุง่ ศรีอด
ุ ม
นำจะหลวย
นำจะหลวย
นำขุ่น
นำยืน
นำยืน
นำยืน
บุณฑริก
บุณฑริก
ธนบุรี
ยำนนำวำ
บำงรัก
ท่ำเรือ
ผักไห่
มวกเหล็ก
เมืองลพบุรี
บำงระจัน
พระสมุทรเจดีย์
ประจันตคำม
ตำพระยำ
วังนำเย็น
ท่ำม่วง
ท่ำม่วง
ท่ำมะกำ
บ้ำนโป่ง
เดิมบำงนำงบวช
เมืองสุพรรณบุรี
อูท
่ อง
ดอนตูม
นครชัยศรี

จังหวัด
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี
สมุทรปรำกำร
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว
สระแก้ว
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
กำญจนบุรี
รำชบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
นครปฐม

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพป.อุบลรำชธำนี
สพม.เขต 1
สพม.เขต 2
สพม.เขต 2
สพม.เขต 3
สพม.เขต 3
สพม.เขต 4
สพม.เขต 5
สพม.เขต 5
สพม.เขต 6
สพม.เขต 7
สพม.เขต 7
สพม.เขต 7
สพม.เขต 8
สพม.เขต 8
สพม.เขต 8
สพม.เขต 8
สพม.เขต 9
สพม.เขต 9
สพม.เขต 9
สพม.เขต 9
สพม.เขต 9

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ชื่อ
Province Champion
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
ภัทรพงษ์ มำศภูมิ
ยงยุทธ สินธนำพร
สุขุม พฤกษธัมมโกวิท
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
ชัยยันต์ ม่วงบุญศรี
เมธี สุขสำยทอง
ประสงค์ สวัสดิ์ศรี
วีรวัฒน์ นิลเพชร
พจน์ศักดิ์ ล้อวัฒนะเวช
คมสัน สุขสวัสดิ์เสรีกล
ุ
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุวัฒน์ ซำลำม
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
ภำณุมำส โพธิ์ทอง
วสันต์ สำยเสมำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
กิตติพงศ์ รัตนภำ
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0840753238
0840751903
0891050778
0865632176
0865632176
0820054589
0820054311
0859807175
0820054279
0859801155
0829936623
0829936623
0829935981
0829935981
0829935981
0829934577
0891006713
0891006713
0891006713
0834901689
0834901689

หน้า 75 / 80

ลาดับ
ที่
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221

รหัส
โรงเรียน
1073180280
1073180260
1074590117
1074590120
1074590121
1076370269
1076370270
1076370254
1076370257
1076370258
1076370263
1076370249
1076370252
1076370255
1075580103
1077280243
1077280244
1077280245
1077280247
1077280248
1077280250
1077280251
1077280252
1077280240
1077280256
1077280257
1086110286
1086110287
1084640548
1084640580
1084640582
1093340268
1093340274
1093340288
1080210832
1080210839
1080210824
1092140349
1083400063
1082330186
1085460096
1095440223
1096240355

ชื่อโรงเรียน
สถำพรวิทยำ
พระปฐมวิทยำลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
กุศลวิทยำ
หลักสองส่งเสริมวิทยำ
วัดหลักสี่พิพัฒน์รำษฎร์อป
ุ ถัมภ์
แก่งกระจำนวิทยำ
ป่ำเด็งวิทยำ
โยธินบูรณะ เพชรบุรี
โตนดหลวงวิทยำ
ห้วยทรำยประชำสรรค์
หนองจอกวิทยำ
บำงจำนวิทยำ
ดอนยำงวิทยำ
หนองหญ้ำปล้องวิทยำ
เทพสุวรรณชำญวิทยำ
ยำงชุมวิทยำ
ทับสะแกวิทยำ
ห้วยยำงวิทยำ
ธงชัยวิทยำ
ชัยเกษมวิทยำ
บำงสะพำนน้อยวิทยำคม
เมืองปรำณบุรี
ปำกนำปรำณวิทยำ
อ่ำวน้อยวิทยำนิคม
หัวหินวิทยำคม
หนองพลับวิทยำ
ปำกนำชุมพรวิทยำ
ทุง่ คำพิทยำคำร
ท่ำอุแทพิทยำ
นำรอบวิทยำ
บำงเดือนสถิตย์พิทยำคม
ชะรัดชนูปถัมภ์
พนำงตุง
นิคมควนขนุนวิทยำ
ท้องเนียนคณำภิบำล
วังหินวิทยำคม
ควนเกยสุทธิวิทยำ
ลำภูรำเรืองวิทย์
เชิงทะเลวิทยำคม 'จุต-ิ ก้อง อนุสรณ์'
ทุง่ มะพร้ำววิทยำ
ละอุน
่ วิทยำคำร
ธำรโตวัฑฒนวิทย์
ตันหยงมัส
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อาเภอ
บำงเลน
เมืองนครปฐม
กระทุม
่ แบน
บ้ำนแพ้ว
บ้ำนแพ้ว
แก่งกระจำน
แก่งกระจำน
เขำย้อย
ชะอำ
ชะอำ
ท่ำยำง
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
หนองหญ้ำปล้อง
อัมพวำ
กุยบุรี
ทับสะแก
ทับสะแก
บำงสะพำน
บำงสะพำน
บำงสะพำนน้อย
ปรำณบุรี
ปรำณบุรี
เมืองประจวบคีรีขันธ์
หัวหิน
หัวหิน
เมืองชุมพร
เมืองชุมพร
กำญจนดิษฐ์
พุนพิน
พุนพิน
กงหรำ
ควนขนุน
ป่ำพะยอม
ขนอม
บำงขัน
ร่อนพิบูลย์
ห้วยยอด
ถลำง
ท้ำยเหมือง
ละอุน
่
ธำรโต
ระแงะ

จังหวัด
นครปฐม
นครปฐม
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงครำม
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
ชุมพร
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรำษฎร์ธำนี
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
ตรัง
ภูเก็ต
พังงำ
ระนอง
ยะลำ
นรำธิวำส

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต

9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
15
15

ชื่อ
Province Champion
ประยุทธ์ ชีวัน
ประยุทธ์ ชีวัน
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
ธนำศักดิ์ นะวำระ
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
นพวรรณ น่วมเงิน
มนัส ผองสูงเนิน
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
วินัย ศิลปศร
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
รุตจิโรจน์ สุขำทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
วรพงศ์ พวงทิพย์
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
พิทักษ์ อินทสุภำ
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สุภัทรชัย หนูคง
สิทธิโชคดิ์ พัฒนำกิตติพท
ิ ยำ
ธิตินัยณัฐร์ ฤกษ์สรรทัด
บัญชำ โอวำท
วิโรจน์ ชอบทำกิจ
เจนณรงค์ สงฆ์มี
พงษภัทร สัมภวะผล

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0834901689
0834901689
0829936319
0829936319
0829936319
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0829934627
0834901690
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0866020273
0840750280
0840750280
0891696841
0891696841
0891696841
0859804627
0859804627
0859804627
0887682789
0887682789
0887682789
0917707506
0834900498
0820055358
0891950388
0840754890
0820054149
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ลาดับ
ที่
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264

รหัส
โรงเรียน
1094300336
1090550505
1022060238
1021470231
1021470236
1042520462
1042520488
1039760328
1039760340
1041680893
1041680825
1041680843
1043660506
1043660500
1043660545
1038660531
1038660533
1038660540
1038660513
1049730270
1049730271
1049730273
1049730260
1049730262
1049730251
1049730252
1049730256
1049730276
1048190481
1048190482
1048190479
1048190498
1048190467
1048190468
1048190457
1048190460
1048190461
1048190484
1047540627
1047540630
1047540648
1046030602
1046030634

ชื่อโรงเรียน
ท่ำข้ำมวิทยำคำร
สำมบ่อวิทยำ
มัธยมวัดเขำสุกม
ิ
ห้วยยำงศึกษำ
ชำฆ้อพิทยำคม
เขำแก้ววิทยำสรรพ์
ผำสำมยอดวิทยำคม
บ้ำนขำมพิทยำคม
กุงแก้ววิทยำคำร
สำมพำดพิทยำคำร
นิคมสงเครำะห์วิทยำ
หนองยำงชุมพิทยำคม
เดื่อวิทยำคำร
ค่ำยบกหวำนวิทยำ
ฝำงพิทยำคม
หนองหิงพิทยำ
เหล่ำคำมพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก
ท่ำดอกคำวิทยำคม
ศรีสำรำญวิทยำคม
คำบกวิทยำคำร
ชัยปัญญำวิทยำนุสรณ์
เหล่ำประชำอุทิศ
อุดมวิทย์
แวงใหญ่พิทยำสรรค์
คำป่ำหลำยสรรพวิทย์
ดงเย็นวิทยำคม
ดงมอนวิทยำคม
พลังรำษฎร์พิทยำสรรพ์
โพนแพงพิทยำคม
กุดฉิมวิทยำคม
นำถ่อนพัฒนำ
ดอนเสียวแดงพิทยำคม
โคกสว่ำงประชำสรรค์
มหำชัยวิทยำคม
คำเตยอุปถัมภ์
บ้ำนผึงวิทยำคม
ศรีบัวบำนวิทยำคม
ดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ
ดงมะไฟวิทยำ
ท่ำแร่ศึกษำ
วำริชวิทยำ
นำไคร้พิทยำสรรพ์
แก้วเสด็จพิทยำคม
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อาเภอ
ปะนำเระ
ระโนด
ท่ำใหม่
แกลง
เขำชะเมำ
เชียงคำน
เอรำวัณ
เมืองหนองบัวลำภู
ศรีบุญเรือง
ประจักษ์ศิลปำคม
เมืองอุดรธำนี
หนองวัวซอ
ท่ำบ่อ
เมืองหนองคำย
สระใคร
เซกำ
เซกำ
บึงโขงหลง
พรเจริญ
คำชะอี
คำชะอี
คำชะอี
นิคมคำสร้อย
นิคมคำสร้อย
เมืองมุกดำหำร
เมืองมุกดำหำร
เมืองมุกดำหำร
หนองสูง
ธำตุพนม
ธำตุพนม
ธำตุพนม
นำหว้ำ
ปลำปำก
ปลำปำก
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
เมืองนครพนม
เรณูนคร
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
วำริชภูมิ
กุฉินำรำยณ์
สมเด็จ

จังหวัด
ปัตตำนี
สงขลำ
จันทบุรี
ระยอง
ระยอง
เลย
เลย
หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
บึงกำฬ
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต

15
16
17
18
18
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24

ชื่อ
Province Champion
วิเวท ไชยชนะ
วิโรฒ สิริภูวดล
วีรชน เกษมสุข
กิตติ มั่นยืน
กิตติ มั่นยืน
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
ทวีศักดิ์ สุขทองสำ
วิรพล บุญอำจ
วิรพล บุญอำจ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
พัฒนะ ลันดำ
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มงคล ศรีกงพำน
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
มนูญ มูลศรีแก้ว
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ประกำศิต สิงห์ม่วง
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
ไพศำล เจริญวิภำส
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
วิษิษฏ์ ดวงกุลษำ
เขมจิรำ จักรบุตร
เขมจิรำ จักรบุตร

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0865004442
0948799492
0865630051
0834900464
0834900464
0891031471
0891031471
0834901702
0834901702
0840754888
0840754888
0840754888
0891030689
0891030689
0891030689
0840753266
0840753266
0840753266
0840753266
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0834909947
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0840753144
0829932041
0829932041
0829932041
0865002403
0865002403
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ลาดับ
ที่
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307

รหัส
โรงเรียน
1040051120
1040051121
1040051132
1040051137
1040051148
1040051101
1040051162
1044410590
1044410584
1045450810
1045450813
1045450820
1045450831
1045450833
1045450852
1045450843
1045450858
1035430409
1035430398
1033530903
1033530919
1033530934
1033530961
1033530971
1033530887
1033530891
1033530889
1033530896
1033530940
1033530975
1034711112
1034711115
1034711116
1034711099
1037750275
1037750266
1037750267
1037750268
1037750269
1037750282
1036100760
1036100765
1030201446

ชื่อโรงเรียน
ชุมแพพิทยำคม
หนองเสำเล้ำวิทยำคำร
พังทุยพัฒนศึกษำ
ลำนำพอง
บ้ำนไผ่ศึกษำ
ขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ)
ก้ำนเหลืองวิทยำคม
เขื่อนพิทยำสรรค์
มหำชัยพิทยำคำร
หนองผึงวิทยำคำร
เหล่ำหลวงประชำนุสรณ์
ธงธำนี
โนนชัยศรีวิทยำ
โพธิ์ศรีสว่ำงวิทยำ
สูงยำงวิทยำประชำสรรค์
ท่ำม่วงวิทยำคม
โพนเมืองประชำรัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พำณิชย์ อนุสรณ์'
โพนทันเจริญวิทย์
ศิลำทองพิทยำสรรค์
ประสำนมิตรวิทยำ
สะเดำใหญ่ประชำสรรค์
มัธยมบักดองวิทยำ
บัวเจริญวิทยำ
โนนเพ็กวิทยำคม
คูซอดประชำสรรค์
มัธยมโพนค้อ
ศรีสะเกษวิทยำลัย 2 ห้วยคล้ำ
ลินฟ้ำพิทยำคม
ไผ่งำมพิทยำคม
คลีกลิงพัฒนำทร
ชีทวนวิทยำสำมัคคี
เสียมทองพิทยำคม
เก่ำขำมวิทยำ
หนองบ่อสำมัคคีวิทยำ
ลือวิทยำคม
นำวังวิทยำ
นำจิกพิทยำคม
นำยมวิทยำคำร
สร้ำงนกทำวิทยำคม
จิกดู่วิทยำ
กุดตุ้มวิทยำ
ภูพระวิทยำคม
มิตรภำพวิทยำ
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อาเภอ
ชุมแพ
ชุมแพ
นำพอง
นำพอง
บ้ำนไผ่
เมืองขอนแก่น
แวงน้อย
โกสุมพิสย
ั
เมืองมหำสำรคำม
เกษตรวิสย
ั
เกษตรวิสย
ั
ธวัชบุรี
โพนทอง
โพนทอง
เมืองสรวง
เสลภูมิ
อำจสำมำรถ
คำเขื่อนแก้ว
เมืองยโสธร
กันทรำรมย์
ขุขันธ์
ขุนหำญ
นำเกลียง
พยุห์
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
ยำงชุมน้อย
รำษีไศล
ศิลำลำด
เขื่องใน
เขื่องใน
เขื่องใน
เมืองอุบลรำชธำนี
ปทุมรำชวงศำ
เมืองอำนำจเจริญ
เมืองอำนำจเจริญ
เมืองอำนำจเจริญ
เมืองอำนำจเจริญ
หัวตะพำน
เมืองชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ
โนนแดง

จังหวัด
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
มหำสำรคำม
มหำสำรคำม
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
นครรำชสีมำ

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต

25
25
25
25
25
25
25
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
31

ชื่อ
Province Champion
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
พิศำล สง่ำวงษ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
ภูรีพัฒธ์ ทรงศรีสวัสดิ์
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นิพนธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
พชร ไกรศรีวรรธนะ
พชร ไกรศรีวรรธนะ
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
สรรพสิทธิ์ มุ่งดี
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
วสิษฐ์ พันธุ์แก้ว
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
อธิปกรณ์ สอนสำ
ณรงค์ ประจิตร์
ณรงค์ ประจิตร์
จิรยศ วรรณชัย

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0840750267
0863709627
0863709627
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0891396410
0917707530
0917707530
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0829936244
0840751926
0840751926
0840751926
0840751926
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0829935054
0820050921
0820050921
0829935986
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ลาดับ
ที่
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350

รหัส
โรงเรียน
1030201415
1031260867
1031260906
1032650777
1032650781
1032650786
1032650792
1032650794
1032650795
1032650804
1032650807
1032650826
1032650832
1050130999
1050131065
1058420357
1051510306
1051510295
1052500543
1052500544
1052500540
1057120725
1055250444
1054390306
1063160253
1064620370
1064620377
1065360501
1065360464
1065360466
1065360493
1053690328
1053690318
1053690319
1053690332
1067380603
1067380591
1067380593
1067380594
1062040447
1066350376
1061700273
1060220635

ชื่อโรงเรียน
พิมำยดำรงวิทยำคม
พิมพ์รัฐประชำสรรค์
สำมัคคีพิทยำคม
เมืองบัววิทยำ
เมืองแกพิทยำสรรค์
ศรีปทุมพิทยำคม
โคกยำงวิทยำ
ไทรแก้ววิทยำ
ทุง่ มนวิทยำคำร
ดอนแรดวิทยำ
แกศึกษำพัฒนำ
มัธยมทับทิมสยำม 04
ศรีสข
ุ วิทยำ
แม่หอพระวิทยำคม
มัธยมกัลยำณิวัฒนำเฉลิมพระเกียรติ
ปำงมะผ้ำพิทยำสรรพ์
วชิรป่ำซำง
อุโมงค์วิทยำคม
เมืองปำนพัฒนวิทย์
ทุง่ อุดมวิทยำ
เวียงตำลพิทยำคม
แม่เจดีย์วิทยำคม
ยำบหัวนำวิทยำ
ห้วยม้ำวิทยำคม
ด่ำนแม่ละเมำวิทยำคม
ไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก
วังทองวิทยำ
ไทรย้อยพิทยำคม
ท่ำทองพิทยำคม
บ้ำนกร่ำงวิทยำคม
หนองพระพิทยำ
บ้ำนโคนพิทยำ
ทุง่ กะโล่วิทยำ
แสนตอวิทยำ
ด่ำนแม่คำมันพิทยำคม
โคกปรงวิทยำคม
ติววิทยำคม
เมืองกลำงวิทยำคม
ศรีจันทร์วิทยำคม รัชมังคลำภิเษก
ปำงมะค่ำวิทยำคม
เมธีพิทยำ
กำรุ้งวิทยำคม
รัฐรำษฎร์อนุสรณ์
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อาเภอ
พิมำย
นำงรอง
โนนสุวรรณ
ชุมพลบุรี
ท่ำตูม
ท่ำตูม
ปรำสำท
ปรำสำท
ปรำสำท
รัตนบุรี
รัตนบุรี
สังขะ
สำโรงทำบ
แม่แตง
แม่แจ่ม
ปำงมะผ้ำ
ป่ำซำง
เมืองลำพูน
เมืองปำน
เมืองปำน
ห้ำงฉัตร
เวียงป่ำเป้ำ
เวียงสำ
เมืองแพร่
แม่สอด
กงไกรลำศ
ศรีสำโรง
เนินมะปรำง
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
วังทอง
พิชัย
เมืองอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
ลับแล
วิเชียรบุรี
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
ขำณุวรลักษบุรี
เมืองพิจิตร
บ้ำนไร่
บรรพตพิสย
ั

จังหวัด
นครรำชสีมำ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
แม่ฮอ
่ งสอน
ลำพูน
ลำพูน
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
เชียงรำย
น่ำน
แพร่
ตำก
สุโขทัย
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
กำแพงเพชร
พิจิตร
อุทัยธำนี
นครสวรรค์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต
สพม.เขต

31
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
36
37
37
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42

ชื่อ
Province Champion
จิรยศ วรรณชัย
พรชัย สุวรรณปักษ์
พรชัย สุวรรณปักษ์
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
พิสษ
ิ ฐ์ เด่นประเสริฐ
ธีระพล โพธิ์หนี่
ธีระพล โพธิ์หนี่
อลงกช ธนะขว้ำง
สวัสดิ์ ยำวิรำช
สวัสดิ์ ยำวิรำช
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
อุเทน เสียงไพเรำะ
ถิรเดช ใจวัง
ธีรพงศ์ พุทธรักษ์
สำรวย คุ้มมี
ธีรคัตต์ ทองคำ
อัษฎำงค์ นัยธนิช
อัษฎำงค์ นัยธนิช
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
จิรำยุ คำเขียว
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
ชัยเนตร พรมชัย
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
แพน สำรำญพันธุ์
โยธิน แก้ววันดี
วิศเวช คร้ำมมี
รัฐธนินท์ จรรยำวัฒน์
วิทยำ หมวกแก้ว

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0829935986
0891265537
0891265537
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0917707524
0840750264
0840750264
0829934557
0829934556
0829934556
0859804641
0859804641
0859804641
0840754886
0829934559
0830995974
0840751916
0820054171
0820054171
0866000697
0866000697
0866000697
0866000697
0829934707
0829934707
0829934707
0829934707
0865631624
0865631624
0865631624
0865631624
0909070805
0840754887
0840750266
0916964765
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ลาดับ
รหัส
ที่
โรงเรียน
3351 1060220632 วังบ่อวิทยำ
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ชื่อโรงเรียน

อาเภอ
หนองบัว

จังหวัด
นครสวรรค์

ชื่อเขตพืน
้ ที่
สพม.เขต 42

ชื่อ
Province Champion
วิทยำ หมวกแก้ว

เบอร์ตด
ิ ต่อ
Province
0916964765
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